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Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 97 86 82 00, mr@venoe.dk 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.dk 

 

Graver, Struer Kirkegård,  

kirkegårdsleder Bent Vincents,  

tlf. 96 84 92 09 

bent@struerkirkegaardskontor.dk 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 

 

Servicemedarbejdere:  

Lene M. Jensen, tlf. 97 86 81 14  

Julie Gjern 

 

Organist Julia Tabakova 

 

Kirkesanger  

Grethe Munk-Andersen,  

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

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

VENØ  KIRKE 

HIMMERIGETS NØGLER  

En solskinsdag en søndag morgen for mange år siden kørte Ribebispen i sin 

vogn med kusk. Han var på vej ud for at holde visitats i en af stiftets sogne-

kirker. Så kom han forbi en dreng, der gik ved vejen og trak med en ko. Den 

græssede ved grøftekanten, sådan som beskedne husmandsfolk dengang 

ofte måtte gøre, for at få føde til deres dyr. 

 Biskoppen var tidlig på færde og havde god tid, så han bad kusken 

stoppe og gav sig i snak med drengen – for at finde ud af, om han havde 

nogen lærdom. 

 ”Skal du ikke i kirke i dag?” spurgte biskoppen. ”Nej”, sagde drengen. 

”Ved du ikke, at biskoppen kommer i dag?”, spurgte han videre. ”Nej”, sag-

de drengen. ”Kan du læse noget?”, sagde biskoppen. ”Nej”, sagde drengen. 

”Kan du da noget bibelhistorie? Ved du noget om Abraham, Isak og Ja-

cob?” spurgte biskoppen videre. ”Nej”, sagde drengen. ”Jamen, ved du da 

slet ingenting?” spurgte til sidst biskoppen opgivende. ”Jo”, sagde drengen 

så, ”jeg ved en fuglerede.” 

 ”Nå”, sagde biskoppen, ”hvor er den da?” ”Ja, vil du love mig ikke at 

sige det til nogen andre?” sagde drengen så. ”Selvfølgelig, jeg skal nok tie 

stille”, sagde biskoppen. 

 Så løb drengen hen og løftede varsomt og nænsomt op i en busk, 

der stod ved vejen og hviskede så højt han kunne uden at forstyrre redens 

beboere: ”Her er den!” ”Farvel, min dreng”, sagde biskoppen, og så kørte 

han videre lettere rystet over drengens beskedne lærdom. 

 Drengen skyndt sig så hjem med sin ko, og sagde til sine forældre, at 

en fremmed mand ude på vejen havde fortalt ham, at biskoppen kom i kir-

ken i dag. Det var nok en stor begivenhed, og han ville gerne derhen. Om 

han måtte det? Det fik han lov til, og han fik sig vasket, kom i det bedste tøj 

og skyndte sig hen i kirken. Der var der fuldt hus, og der stod biskoppen i 

sin bispekåbe foran alteret og talte til menigheden.  

 Han udtalte sin beklagelse over, at ungdommen i sognet var så ringe 

oplært, for det havde han ved egen erfaring selv fundet ud af. ”På vejen 

hen til dette Guds hus”, sagde han, ”da kom jeg forbi en dreng, som vidste 

aldeles intet om, hvad der hører Himmeriget til. Han vidste intet om kirken, 

han vidste intet om dagens bispevisitats, han kunne ikke læse, han vidste 

intet om Abraham, Isak og Jacob. Og da jeg endelig spurgte, om han da 

slet intet vidste, så svarede han: Jo, jeg ved en fuglerede!” sagde biskoppen 

og kiggede meget sigende ud på forsamlingen. 

 Men da sprang drengen op fra sin plads på kirkebænken og råbte: 

”Vil du da tie stille! Lovede du ikke, at du ikke ville sige det til nogen andre?” 

 Himmerigets nøgler er overladt til typer som vogterdrengen fra Ribe. 

Det er godt, de er det, for de ved godt, hvor Himmeriget er. 

/ Per Mikkelsen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

MENIGHEDSRÅDSVALG 

Den 18. september blev der afholdt orienteringsmøde i forbindelse med 

valg af Menighedsråd 2012 med følgende punkter: 

kompetencer og arbejdsopgaver for Menighedsrådet 

status over de sidste 4 års arbejde i Menighedsrådet 

kommende opgaver for et nyt Menighedsråd 

regler for valget. 

 

Af kommende opgaver er utvivlsomt en renovering af Venø Kirke. Lige pt. 

er der givet en forhåndsgodkendelse fra Stiftet. Når den endelige godken-

delse kommer, vil Menighedsrådet give en fyldig orientering. 

 Det daglige arbejde med at styrke og videreudvikle sognearbejdet 

vil fortsat være højt prioriteret. Der blev opstillet en liste (i alfabetisk række-

følge): 

Ove Bjerre-Pedersen 

Ellen Hylleberg 

Susanne Marie Jensen 

Hanne Nielsen 

Kirsten Yde 

Per Mikkelsen, ”født medlem” 

Vibeke Fenger, suppleant. 

 

Høstgudstjeneste 

Høstgudstjenesten er en af hjørnestenene i de 4 familiegudstjenester, vi 

afholder i løbet af kirkeåret.  

 Ved dette års høstgudstjeneste var børnene rigtig aktive ved deres 

medvirken i gudstjenesten og det efterfølgende arrangement i præstegår-

den. Der blev også tid til leg på loftet og i haven. 

 Masser af høstofre i form af bl.a. venøprodukter blev medbragt. Det 

amerikanske lotteri og pengegaver indbragte godt kr. 5.100. Beløbet går til 

Julehjælpen i Struer Kommune. Kirsten Yde er vores repræsentant i jule-

hjælpsgruppen. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høstgudstjeneste, 

september Foto: Jan Bendix 

 

NY KIRKEBROCHURE 

Med dette nummer af Venø-

Posten følger brochure for Venø  

Kirke - opdateret og i nyt layout.  

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen  
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ET GODT BESØG FOR VENØ 

Det blev et vellykket besøg af de fem medlemmer af Folketin-

gets Udvalg for Småøer, som var VenøBoens gæster den 4. og 

5. september. Dels har gæsterne givet os ros for program og 

indhold, men vigtigst for os er, at vi fik mulighed for en solid 

samtale om forhold, som politikere på det nationale niveau kan hjælpe os 

og andre småøer med. Det drejer sig om mindst tre ”udfordringer”: 

Fortolkningen af planlovens bestemmelser om strandbyggelinjer 

Mellemfinansiering i forbindelse med projektmidler til udvikling 

Rammer for kystsikring. 

 

Det første emne drejer sig om miljøcentres rigide fortolkning af lempelses-

muligheder, der gælder for småøerne. Her har embedsmænds udlægning 

af love flere gange forsinket iværksættelse af ø-udviklingsaktiviteter, der har 

haft almen opbakning på både ø og fastland. VenøBoen kæmper for hal-

byggeriet ved Venø Efterskole og for Venøtårnet. Det er placeringen, som 

modarbejdes – helt imod lovgivernes markeringer. 

 Udvalgsmedlemmerne fik besøgt både Venøsund Fisk og Skaldyr, 

Venøsund, Venø Kirke og Venø Efterskole. Tak til værterne de fire steder. 

Herudover fik udvalget mulighed for at tale ø-færger med formanden for 

Småøernes Færgeselskab, Søren Adsersen (vores ”egen” overfartsleder!). 

 For os som værter var det en fornøjelse at vise øen frem og opleve 

gæsternes interesse. Formand for udvalget er Hans Christian Schmidt (V) 

og nyvalgt næstformand er Annette Lind (S), der er valgt i vores lokalområ-

de. Tak til alle venøboere, der var med til at give indhold til program og 

overnatning! 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

 

 

DIALOG MED STRUER KOMMUNE 

VenøBoen holdt i september et af sine periodiske møder med forvaltnin-

gen. Ved seneste møde var udviklingsplanens ”sædvanlige” emner på pro-

grammet. Herudover drøftedes de planmæssige spørgsmål i forbindelse 

med indretning af helikopterlandingsplads på området nord for Venø 

Havn. Endvidere orienterede vi om erfaringerne med Venø besøgskort, som 

har været ”på prøve” her i sommerperioden. 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

 

 

GLÆDELIGT NYT FOR MOBILMASTENS VENNER! 

Telia opgraderer 3G sender på masten med mere kapacitet 

og større dækningsområde. Det betyder, at der vil være  

3G dækning længere omkring i området. Forventes udført 

medio oktober. Der vil komme mere udstyr op i masten 

samt i vores rackskab. 

/ Telia — Arne Elgaard, tlf. 2827 7528 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selskabet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udvalgets middag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forstanderen orienterer 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

Fotos: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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SVØMNING 

Svømmesæsonen er kommet godt i gang efter ferien. Venø 

GIF har lejet hele svømmehallen lørdage mellem 13:00 og 

13:40, så har du lyst til at svømme, skal du blot møde op i 

svømmehallen.  

 Venø svømning er for alle aldersgrupper, og vi har både det lille var-

me og det store bassin til rådighed. I efteråret er der svømning disse lørda-

ge: 

 den 6. og 27. oktober 

 den 3., 10., 17. og 24. november 

 

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

 

 

 

 

 

 

 

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 

Venø Borger- og Grundejerforening afholder ekstraordinær generalforsam-

ling på Venø Kro tirsdag den 23. oktober kl. 17:00. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og stemmetæller(e) 

2. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 

3. Eventuelt 

 

Stemmeret har alle, som ikke er i kontingentrestance. Kontingent kan indbe-

tales på reg.nr. 9116 konto 6005603763 eller direkte til Hans L. Pedersen. 

/ Venø Borger- og Grundejerforening — Otto Kiørboe 

 

 

JULESTUE 

Sæt et stort X i kalenderen søndag den 25. november kl. 11:00 til nogle 

hyggelige timer på Jagtgården med mad, motion og fremstilling af dekora-

tioner.  

 Yderligere information i næste udgave af Venø Posten. 

/ Venø Borger- og Grundejerforening — Otto Kiørboe 

DET  SKER 

ÅBNINGSTIDER  I  OKTOBER 
 
 

Gårdbutikken  på  Nørskov 
 

Salg af kartofler og frosset  
lammekød i forskellige udskæringer.  

Desuden lammespegepølser. 
 

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

venoe-kartofler.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Havnehus 
 

Åbent: 
Hele ugen fra kl. 10:00-18:00. 

Der kan desuden åbnes efter aftale.  
 

Tlf. 97 86 85 30, mobil 40 20 00 10 
phendrix@mail.dk 

 
 

 

 
 

Venø  Billedværksted 
 

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 lørdag aften  
mod forudbestilling senest  

kl. 14:00 samme dag.  
Andre dage åbent mod  

forudbestilling af større og mindre  
selskaber (min. 12 personer). 

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk  
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SKOLESKYDERI PÅ VENØ EFTERSKOLE 

Onsdag kl. 8:30 kunne de første skud høres. 60 efter-

skoleelever løb skrigende og paniske ud fra deres ellers 

trygge skole. Fem elever blev alvorligt såret, og lå dø-

ende på det kolde gulv. Politistyrken stormede skolen 

for at få situationen under kontrol, og for at få så man-

ge elever som muligt i sikkerhed, alt imens en mare-

ridtsagtig tragedie foregik for øjnene af dem. Få minut-

ter senere blev gerningsmanden pågrebet. Han døde 

senere i politiets varetægt. 

 Øvelsen var slut. Alle klappede hinanden på 

skuldrene, og vi elever gik tilbage til skolen. Et spil pool 

blev sat i gang, selvom der for et kort øjeblik siden var 

66 elever, inklusiv mig selv, der forvildede løb rundt og 

oplevede kammerater blive beskudt og ligge døende 

på gangene.  

 Pludselig hørtes skud igen. Vi skyndte os tilbage 

til vores områder, for igen at kunne stå parat til at kom-

me politiet i møde med skrig og panik. Faktisk skulle vi 

gentage den samme øvelse - dog med et andet politi-

hold, der også skulle prøve at få styr på en helt kaotisk 

situation, hvor en psykopat mejede elever og lærere 

ned med sit gevær.  

 

At være medvirkende 

Ja, heldigvis var det kun en øvelse, som Midt– og Vest-

jyllands Politi havde arrangeret. ”Det er jo bare noget vi 

leger” kunne man måske sige. Men egentligt er det 

ikke bare for sjov. For selvom denne øvelse forgår som 

et ”set up”, så sker det rent faktisk i virkeligheden. Dette 

er også grunden til, at det danske politi har valgt at 

lave øvelser, som forbereder dem på skoleskyderier.  

 Selvom det virker surrealistisk, at en person skul-

le kunne finde på at troppe op og massakrere uskyldi-

ge mennesker, sker det faktisk overraskende ofte. Især i 

USA, hvor der for eksempel i 1999 på Columbine High 

School var to elever, som skød og dræbte 12 menne-

sker. Eller sidste års tragedie i Norge, hvor Anders Beh-

ring Breivik skød og dræbte 70 uskyldige unge og de-

res lærere. 

Jeg syntes det var vildt sjovt, at vi skulle indleve os så 

meget, men efterhånden som øvelserne blev gentaget, 

kunne jeg mærke, at dette her egentligt ikke var for 

sjov. Det her kunne ligeså godt have været sket, da 

min skole netop er en efterskole med værdier, der må-

ske kunne stride mod andres. Fx gik Anders Behring 

Brevik til angreb på en politisk sommerlejr, fordi han 

var ekstremist, og de unges holdninger stred imod 

hans egne overbevisninger.  

 Ugen før politiøvelsen havde vi haft en af de 

medvirkende betjente fra Midt- og Vestjyllands Politi på 

besøg. Han kom og holdt foredrag om skoleskyderier, 

og han fortalte om, hvordan politistyrkerne opererer, 

når en bevæbnet mand trænger ind på en skole. ”I skal 

ikke flygte, da der så er chance for, at I bliver skudt i 

ryggen. I skal gå ind i et klasselokale, låse døren og 

vente på, at en politibetjent banker på.” Dette chokere-

de mig lidt, da det mest naturlige for mig ville været at 

flygte så langt væk som muligt. Men at låse sig inde på 

et værelse, og så sidde og håbe på, at han ikke kom-

mer ind må være frygteligt, fordi flugtvejene er be-

grænsede. At sidde der og vente på at en politibetjent 

skal komme ind. I frygt og med håb om at det er politi-

et og ikke gerningsmanden, der banker på. For hvor-

dan kan man vide det er politiet? Anders Behring Brei-

vik var jo forklædt som politimand, da han udførte mas-

sakren på Utøya. 

 Jeg tror, at alle på Efterskolen var målløse over 

den surrealistiske oplevelse. Der var mere stille, da vi 

sad til aftensmaden. Tanken slog ned i os alle, hvad nu 

hvis det var sket? Jeg føler virkelig solidaritet med dem, 

som har oplevet sådan en skrækkelig hændelse. Derfor 

synes jeg også, at det er godt, at politiet bereder sig på 

disse skoleskyderier, så de kan forebygge dem men 

også se realiteterne i øjnene: at det faktisk kan ske i 

Danmark. Jeg føler, at jeg er blevet beriget med en 

oplevelse, der vil følge mig hele livet. Jeg er sikker på, 

at jeg vil tænke tilbage på denne efterskoleøvelse med 

både glæde og frygt. 

/ Beatrix Schrøder Møller, elev på Venø Efterskole 

POLITIET TRÆNER 

Fotos: Venø Efterskole 
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EN VENLIG HILSEN FRA POLITIET 

I dagene den 11. og 12. september var Venø indhyllet i 

politifolk, biler og både. Årsagen var, at Midt- og Vest-

jyllands Politis anholdelsesgruppe afviklede en fælles-

træning, hvor ø-miljøet var en del af træningstemaet. 

 Vi fik hurtigt kontakt til Ryan Jensen, som straks 

tilbød at hjælpe med afviklingen af alle praktiske udfor-

dringer, lodsejerkontakter m.m. Venø Efterskole blev 

også kontaktet i det tidlige forår for at høre, om de ville 

stille sig til rådighed for en øvelse. Erik Poulsen og An-

ders Albæk Christiansen gav med begejstring i øjne og 

stemme udtryk for, at dette ville de meget gerne. En 

sådan øvelse på Efterskolen lå helt i tråd med de un-

dervisningsforløb, man havde planlagt omkring demo-

krati- og frihedsrettigheder, og de så derfor en politi-

øvelse som en naturlig kulmination på det forløb. 

 Politifolk tager sjældent på øvelse uden at tilpas-

se sig de lokale forhold. Indledningsvis havde vi plan-

lagt en udvidet kammeratskabsaften mellem de to da-

ge, hvor vildsvin skulle være på menuen. Men under 

en af vores rekognosceringer, igen velvilligt bakket op 

af Ryan Jensen, traf vi Pip Thoustrup, som mellem 

mæ’en og bræ’en oplyste, at menuen da i stedet skulle 

være originalt Venølam. Vi greb udfordringen og via 

Casper-kok på Efterskolen kom en aftale i stand. 

 Endelig, efter lang tids planlægning, oprandt 

dagen for øvelsen. En mindre invasionsstyrke af politi-

folk, biler, både og masser af udstyr blev sejlet over på 

øen om tirsdagen. Firbjergsande, med dens betagende 

udsigt, var udpeget til hovedkvarter. Både Marinehjem-

meværn fra Randers og Struer samt Beredskabsstyrel-

sen fra Thisted støttede med både, således at vi kunne 

træne politifolkene i at begå sig på vandet. Et for os lidt 

uvant element. Venø Havn lagde havn og kaj til rådig-

hed, og vi vil i den forbindelse gerne benytte lejlighe-

den til at takke for den store gæstfrihed som Peter Hen-

riksen og havnen udviste. Dette havde stor betydning 

for vores øvelser begge dage.  

 Nordenden af øen blev om onsdagen afspærret 

i et mindre område på stranden. Her gennemførte vi 

skarpskydninger, efter at politifolkene blev landsat fra 

vandsiden. Og så blev Venø Efterskole omdannet til et 

meget alvorlig scenarie, så det lignede en skole, hvor 

en skoleskydning pågik. Skolens elever blev sminket 

med skudsår, åbne mavesår, ben- og armskader og 

masser af teaterblod. Rundt på gangene lå de tålmo-

digt dagen lang og spillede døde, sårede og meget 

chokerede. Meningen var at stresse politifolkene for at 

se, hvordan de reagerede, når man stod i en uvant og 

farlig situation med at få fat i en gerningsmand ved en 

skoleskydning. Eleverne var ikke mindre end fantasti-

ske og pga. netop deres indsats, lykkedes det at presse 

politifolkene derud, hvor vi ønskede. Jeg er også sikker 

på, at både lærere og elever havde en rigtig god dag. 

Jeg skal på vegne af Midt- og Vestjyllands Politi endnu 

en gang benytte lejligheden til at sige skolen, persona-

let og eleverne, tak for det fantastiske samarbejde, som 

havde en afgørende betydning for resultatet af en vel-

lykket øvelse. 

 Tak til Caper-kok, som måske ikke helt var klar 

over, hvad han gik ind til. Særligt omkring mad og for-

plejning stiller politifolk store og næsten uopnåelige 

krav til kvaliteten i almindelighed, men til kvantiteten i 

særdeleshed. Noget andre kokke-kyndige tidligere har 

fået at føle eller høre for. Men over to dage lykkes det 

ikke at finde selv den mindste ting at påpege . Alt hvad 

vi fik præsenteret og skulle indtage var af så sublim 

kvalitet og i så store mængder, at vi i lang tid fremover 

vil tænke tilbage på netop maden som en fantastisk 

oplevelse. Lammekødets kvalitet kan uden tvivl tilskri-

ves Pip Thoustrups gode evner som fåreavler. 

 Også tusind tak til Ryan Jensen for den gode og 

helhjertede hjælp, han ydede. Slutteligt en stor tak til 

venøboerne for jeres tålmodighed og forståelse for, at 

vi fyldte lidt ekstra i ”gadebilledet” de to dage i septem-

ber. Vi håber, at vi en gang i fremtiden igen må kom-

me og træne på jeres fantastiske ø, som er ikke mindre 

end en perle i Limfjorden. 

/ Midt- og Vestjyllands Politi — Henrik Høgh-Poulsen, 

vicepolitikommissær (forkortet af red.) 

TERRORBEKÆMPELSE 

Foto: Midt- og Vestjyllands Politi 
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DET  SKETE 

 

VENØ KLIT CAMPING 

Tiden flyver af sted, og vi er ved at lukke ned for Venø Klits anden sæson. Vi 

er nået langt. I denne sæson er vi blevet færdige med at rydde gamle cam-

pingvogne væk. Vi har malet vægge og vinduer på bygningerne. Haft en 

arbejdsdag om måneden, hvor campisterne har hjulpet hinanden med at 

rydde op og gøre rent, så Venø Klit Camping ser pæn og ordentlig ud.  

 Vi havde generalforsamling i juni måned, hvor det blev vedtaget, at 

den gamle bestyrelse tager endnu en sæson. 

 Vi har fået træ, så næste sæson påbegynder med, at der skal bygges 

en ny badebro. 

 Ja, det går godt på Venø Klit. Vi må dog erkende, at den våde som-

mer desværre har holdt nogle af korttidscampisterne væk. Vi har haft knap 

så mange besøgende, som vi havde i sommeren 2011. 

 Vi begyndte sæsonen med selv at bage morgenbrød. Det er gået 

over al forventning. Vi har haft mange sommerhusgæster og sejlere, der 

har været nede efter morgenbrød. 

 Så et tilbageblik over de sidste 2 år, hvor vi har drevet Venø Klit, viser 

at det går rigtig godt. 

 Tak for en god sæson. Rigtig godt efterår til alle. 

/ Margaret Langemose, formand for Venø Klit 

 

 

 

 

 

 

 

 

Glimt fra 25 års jubilæet for ”Limfjorden Rundt” for gamle sejlskibe.  

Arkivfoto: Jan Bendix 

Fotos: Bjarne Tingkær Sørensen 
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VENØ  FØRSTEHJÆLP 

 

112-FØRSTEHJÆLPERORDNING PÅ VENØ 

Region Midtjylland og Struer Kommune er ved at etablere et 

korps af frivillige 112-førstehjælpere, som kan rykke ud ved 

mistanke om hjertestop og sikre hurtig og relevant første-

hjælp indtil anden hjælp kan være fremme.  

 Venø kommer med i ordningen fra den 1. oktober og korpset på 

Venø består af 12 venøboere, der alle deltog i Region Midtjyllands 112-

førstehjælperkursus den 13. september. 

 112-førstehjælperordningen er en del af det samlede akutte præ-

hospitale beredskab, der også omfatter ambulancer, lægeambulance, læge-

helikopter osv. 112-førstehjælperordningen fungerer ved, at regionens 

AMK-vagtcentral (som modtager opkald til 112), sender en SMS til 112-

førstehjælperkorpset i tilfælde, hvor der er mistanke om hjertestop. 112-

førstehjælperne henter derefter hjertestarteren og begiver sig til den adres-

se, der er blevet oplyst i SMS’en fra vagtcentralen og giver førstehjælp indtil 

anden hjælp når frem. Netop i tilfælde af hjertestop er det altafgørende for 

udfaldet, at der ydes førstehjælp med bl.a. hjertemassage inden for de før-

ste minutter efter en person er faldet om.  

 Den nye 112-førstehjælperordning kan være med til at forbedre over-

levelsesprocenten efter hjertestop i Danmark, som i øjeblikket ligger langt 

bag efter mange andre lande. 

 Som en del af ordningen opsættes en ny hjertestarter, som placeres 

ved Børnehuset. Den nye hjertestarter er en integreret del af ordningen og 

hjertestarteren er overvåget af AMK-vagtcentralen, der kan følge, hvornår 

hjertestarteren hentes, og hvor den befinder sig. Den eksisterende hjerte-

starter fra Trygfonden, som kan findes i toiletbygningen ved kirken, ændres 

der indtil videre ikke ved. 

/ VenøBoen — Søren Lang Hindkjær 

Fotos: Søren Lang Hindkjær 



10  

DET  SKETE 

REDAKTØREN RETTER 

I septembernummeret begik redaktøren en alvorlig fejl i forbindelse med 

rapporteringen af årets rundboldturnering. VenøPosten haster med at 

meddele de rette vindere: Lønningen — Strømmen — Revlen — Klitten. 

 Det sker ikke igen!!!  

/ Den brødebetyngede redaktør 

 

 

DE ONDE LO – DE GODE GRÆD! 

Nedenfor er den fulde tekst fra en mail, som Anker F. Jensen har modtaget 

efter VenøBoens henvendelse til Natur- og Miljøklagenævnet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VenøPosten undrer sig! 

/ VenøPosten — Red. 

Foto: Jan Bendix 

VenøBoen 
 
Anker Jensen (formand) 
tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 
 
Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
venoe.dk/foreninger/venoeboen 
 
 
Venø Borger- og   
Grundejerforening 
 
Otto Kiørboe (næstformand) 
tlf. 40 25 15 15, kioerboe@mail.dk 
 
Hans Lysgaard Pedersen (kasserer) 
tlf. 97 86 81 09 
 
Foreningen er åben for alle fastboende 
og/eller grundejere på Venø.  
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
forudlejer Børnehuset 10 gange ydes 
der 50 % rabat mod forudbetaling 
 
Priser for øboere: 
1 dags leje:  125 kr. 
Døgnleje: 350 kr. 
2 døgns leje:  600 kr. 
 
Priser for øvrige: 
1 dags leje:  250 kr. 
Døgnleje: 700 kr. 
2 døgns leje:  1.200 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning skal ske til 
Antoinette Jensen, mobil 21 62 35 76, 
mail anj@revisionlimfjord.dk. 
 Medlemskab tegnes hos kasserer 
Helle Gjern, tlf. 97 86 83 62. Det koster 
kr. 100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 
Hjertestarter 
 
Kapelbygningen ved Venø Kirke, 
Klitten 1, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: venoe.dk 
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Antal gæstebåde 

i Venø Havn 

 

 2012 2011 2010 

April/maj........... 45 ........ 105 ......... 25 

Juni .................... 53 ........ 108 ......... 69 

Juli .................... 147 ........ 208 ...... 254 

August............... 91 .......... 90 ...... 121 

STATUS FRA VENØ HAVN 

Nu er det oktober og havnens højsæson ovre. Derfor en lille status: Det før-

ste halve år for den nye bestyrelse har været præget af praktisk arbejde. Vi 

ønskede, at havneområdet skulle være imødekommende og opryddeligt 

ved sejlersæsonens start. Det lykkedes nok knapt, men der var og er dog 

synlige forandringer efter hver af de to arbejdsdage. Vi synes, det skal være 

bedre endnu og håber på at nå nogle skridt længere inden næste forår og 

sommer. 

 Havnehuset er tjæret og vinduerne malet. Der er lagt fliser ved den 

overdækkede terrasse, som også har fået nye vinduer konstrueret og mon-

teret. Facaden mod syd fremstår nu i den gamle stil fra fiskerhuset på hjør-

net. 9 bord/bænkesæt er fremstillet, delvist af materialer vi havde. Gamle 

bord/bænkesæt er frisket op i sort. Samlingen af de mange ilanddrevne bø-

jer er fjernet og ligger i depot. Området ved stranden og omkring Skt. Hans 

bålet er opryddet, så det fremstår naturligt. Venøsund II har fået fast plads 

med fortøjningspæle. Gyngestativet er flyttet, og der er afgrænset P-plads 

mod vejen med pæle. Der er slået græs, luget ukrudt og ryddet op. 

 Alt dette gjort med indsats fra mange! Tusinde tak til alle jer, der var 

med på arbejdsdagene, det rykkede virkeligt. Dernæst tusinde tak til Ole G. 

Jensen og Karsten Christensen for arbejdet med de 9 bord/bænkesæt og 

de flotte vinduer ved den overdækkede terrasse. Også tusinde tak til Eigil 

Nielsen, Karl Askanius, Dennis Borbjerggaard, Kjeld Jensen og Lars Vangs-

gaard for hjælpen med pælesætningen. 

 Alle ved, at havnens økonomi er lidt spinkel. Derfor er det af meget 

stor betydning, at mange frivilligt tager del i arbejdet. Vi opfordrer alle til at 

komme på havnen og ved selvsyn se, hvad der sker. Velkommen!  

De næste måneder vil bestyrelsen arbejde med: 

planering af området omkring de nye fiskerhuse og fliselægning ved 

den overdækkede terrasse 

planlægge forårets indsatser 

vedtægter 

økonomi og muligheder for at skabe nødvendige øgede indtægter 

visioner for havnen – søge inspiration hos andre havne til fornyelse 

indgå i samarbejdet om en årlig havnefest. 

 

Økonomien i Venø Havn er en udfordring, som kræver planlægning, så vi 

fx er på forkant i forhold til kostbare indsatser og får søgt penge til fx næste 

uddybning af sejlrende og havnebassin.  

 Der har været færre gæstesejlere og fastliggende både denne sæson 

og derfor færre indtægter. Der er afdraget ca. kr. 50.000 på havnens gæld, 

så kassekredit og kreditforeningslån samlet udgør ca. kr. 370.000.  

 To personer forlader bestyrelsen: Yvonne Sørensen og Thorkild Bros-

bøl – tak for jeres indsats! I stedet indkaldes suppleanterne, Jan Bendix og 

Knud Overgaard. 

/ Venø Havn — Mette Jaffke 

Fotos: Jan Bendix 
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DIT MEDLEMSKAB 

Alle medlemmer af VenøBoen har i september måned mod-

taget et indbetalingskort til den årlige kontingentopkrævning. 

Er du endnu ikke medlem og gerne vil støtte VenøBoens  

arbejde, kan du tage kontakt til foreningens kasserer Søren 

Lang Hindkjær på tlf. 97 86 84 00. 

 VenøBoen arbejder for at bevare og udvikle Venø som et velfunge-

rende helårssamfund. Af VenøBoens arbejdsopgaver kan fx nævnes: 

Venø udviklingsplan 

Venøs hjemmeside: www.venoe.dk 

Kontakt til Venø Færgefart 

Regelmæssige møder med Struer Kommune 

Medlemskab af Sammenslutningen af Danske Småøer, som igen er bin-

deled til Folketingets Udvalg for Småøer 

Opretholdelse og forbedring af Venøs infrastruktur som fx mobildæk-

ning. 

 

Både fastboende venøboere og sommerhusejere kan blive medlem af Ve-

nøBoen, og det årlige kontingent er på kr. 125,- pr. person. 

/ VenøBoen — Søren Lang Hindkjær 

 

 

NYT FRA VENØ MUSIKFORENING 

Sæson 2012 fortsætter nu i musikforeningsregi, og den første af de reste-

rende koncerter i dette år afholdes den 28. oktober kl. 15:00 på Nør-

skov. Vi får besøg af en strygetrio fra Aarhus Symfoniorkester bestående af:  

Violinist Mathias Gahl: Koncertmester for 2. violin, uddannet i Hanno-

ver og Berlin 

Soloviolinist i primogruppen Tue Lautrup (tidligere ansat som kon-

certmester i DR), spiller bratch i trioen, uddannet i Aarhus  

Solocellist Michael Gottschalck, ligeledes uddannet i Aarhus  

 

Trioen spiller temaet fra J.S. Bach: Goldberg variationer, samt nogle variatio-

ner oprindeligt skrevet for cembalo. Derefter Richard Strauss: Tema med 

variationer, et ungdomsværk. Som 3. værk opføres: Suite af J. Sibelius, ligele-

des et tidligt opus i fire satser. Efter pausen: L.V. Beethovens serenade opus 

8. 

 Velkommen til koncert i Musikforeningen. 

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen  

DET  SKER 

 

HYLD SAMBUCUS NIGRA 

Vokser i skovbryn rundt om på 

øen. Blomsterne bruger man til 

sommerdrik, og man kan trække 

en god sommerduftende snaps 

på dem, den er fin til en grå vin-

terdag.  

 De modne bær koger man 

saft af. En toddy af den med en 

sjat brændevin lindrer en vinterrå 

hals, og til jul kan den bruges til 

en børnegløgg.  

 Og så kan man skære en 

fløjte af en tør hyldegren. 

/ Søren Baggesen 



13  

VENØSUND FÆRGELAUG FÅR 160.000 KR. AF STRUER L.A.G. 

Med dette tilskud er vi godt på vej til at realisere Venøsunds renovering 

med at få udskiftet dæk- og sliddæk samt ny overdækning, mobilt toilet og 

stole/borde. Samtidig har vi modtaget tilsagn om støtte på 200.000,- kr. fra 

A.P. Møllers Fond og 95.000,- kr. fra Landdistriktspuljens Ø-støtteordning. 

Johnny Madsens maleri, som blev skænket til Venøsund Færgelaug i anled-

ning af laugets 1 års fødselsdag, har indbragt 21.000,- kr. på Lauritz.com. 

 Nu lysner det for de mange medlemmer, der har efterlyst sejlture 

med færgen. Etablering af overdækning og anskaffelse af møblement og 

toilet er forudsætning for Søfartsstyrelsens udvidelse af sejladstilladelsen og 

dermed tilladelse til at medtage passagerer.  

 

Venøboerne passer på færgen 

Ordningen med færgevagt er på plads og fungerer fint. Femogtyve venø-

boere har meldt sig til at holde opsyn med færgen og færgeskuret. Der fore-

går løbende reparationer og vedligeholdelse af færgen. 

 

Venøsund indsættes på Egholm-overfarten i uge 40 og 41 

Vi har udlejet Venøsund til Egholm-overfarten og færgen sejles derop alle-

rede i uge 39. 

 

Medlemsaktiviteter 

Udover vedligeholdelse af færgen, vil der blive udsendt et vinterprogram i 

nyhedsbrevet med tilbud om deltagelse i foredrag, ekskursioner og kurser. 

 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færgetrafik  

i august 

 

 

 2012 2011 

Passagerer ............ 25.594 ..... 25.596 

Personbiler ........... 10.808 ..... 10.892 

Busser .......................... 498 ........... 486 

Lastbiler ...................... 144 ........... 204 

Gods (tons) ................ 137 ........... 218 

Cykler ....................... 1.284 ........... 972 

Campingvogne .......... 30 ............. 68 

Fotos: Bjarne Tingkær Sørensen 
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VENØ EFTERSKOLE UDDANNER UNGE FORFATTERE 

Efter sommerferien kan unge kombinere drømmene om at blive forfatter 

med et år på efterskole. Nu tilbyder Venø Efterskole en forfatterlinje, hvor 

eleverne kan lære om alt fra skriveprocesser til krimiplots og udgivelse af 

egne bøger. 

 Mange teenagere drømmer om en karriere som forfatter. Tænk at 

kunne blive den næste J.K. Rowling og skrive et dansk mesterværk om et 

nyt og spændende univers. Tænk hvis man en dag kunne skrive krimier 

som Jussi Adler-Olsen. Og tænk at kunne gå forbi boghandlerens vindue 

og finde en udstilling med sin egen bog. Sådan drømmer en stor gruppe 

litteraturinteresserede danske unge. Og nu får de muligheden for at kom-

me godt i gang og måske nå et skridt nærmere drømmen. 

 

Ny forfatterlinje 

Efter sommerferien slår Venø Efterskole dørene op for det første hold af 9. 

og 10. klasses unge til den nye forfatterlinje. ”Linjen er for alle piger og 

drenge, der går med en lille forfatter i maven. Hos os lærer de skriveteknik-

ker og får unik sparring fra vores dygtige lærere. Og samtidigt får eleverne 

et godt kendskab til, hvordan branchen fungerer fra færdigt manuskript til 

forlagskontakt, udgivelse og markedsføring,” forklarer Erik Poulsen, der er 

forstander for Venø Efterskole. 

 

Store forfattere deler deres erfaring 

Efterskolen har tradition for at tiltrække de største, danske forfattere. Eksem-

pelvis har Bjarne Reuter, Leif Davidsen og Morten Ramsland gæstet Venø 

og fortalt om deres spændende forfatterskaber.  

 For de kommende elever på forfatterlinjen bliver mødet med etable-

rede forfattere en tilbagevendende begivenhed. Både når eleverne rejser 

rundt i landet, men også når undervisningen på Venø foregår med gæste-

lærere, der selv er erfarne bogudgivere. 

 

/ Venø Efterskole — Erik Poulsen  

ELEVBESØG  

HOS VENØBOERE 

Det er igen tid for den mangeåri-

ge tradition med elevbesøg i 

hjemmene på Venø.  

 Det er i efterskolekredse et 

helt enestående arrangement, 

hvor vi hvert år har fået meget 

begejstrede elever hjem, og man-

ge positive tilkendegivelser fra 

venøboerne. Derfor håber vi på 

jeres velvillighed til at gentage 

succesen med ”Venø Kaffe”, hvor 

eleverne kommer på besøg hos 

jer. 

 Derfor vil vi være meget 

glade, hvis I torsdag den 4.  

oktober kl. 19:30-21:00 vil 

åbne jeres hjem for vores elever 

til lidt hyggeligt samvær. 

 Tilmelding til arrangemen-

tet kan ske til skolens kontor se-

nest tirsdag den 2. oktober 

eller på mail: efterskolen@venoe-

efterskole.dk. Når I tilmelder jer, 

vil vi gerne vide, hvor mange ele-

ver, I vil have besøg af. 

/ Venø Efterskole  

— elever og medarbejdere 

Foto: Venø Efterskole 
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Efterskolens forslag 

HALSAGEN 

Natur- og Miljøklagenævnet har afgjort, at Naturstyrelsen skal behandle 

Christian Kjærs ansøgning om dispensation af strandbeskyttelseszonen for 

en alternativ placering. Nævnet skal bruge afgørelsen, når det skal tage stil-

ling til ”nødvendighedskravet” i ekspropriationssagen for placeringen nord 

for værkstedet, idet Christian Kjær påstår, at efterskolens udvidelsesbehov 

kan opfyldes med dette forslag. 

 Christian Kjær søger dispensation til multihallen placeret øst for sam-

lingssal og værksted. Denne placering vil ødelægge samlingssalen, hvorfor 

efterskolen ikke kan bruge den som vist. I stedet foreslår Efterskolen, at hal-

len bygges øst for værkstedet. Begge disse placeringer ligger nærmere ky-

sten end skolens nuværende bygninger, hvilket Naturstyrelsen tidligere har 

afvist.  

 Naturstyrelsen skal nu behandle ansøgningerne. Afgørelsen kan an-

kes til Natur- og Miljøklagenævnet, og hvis det sker, så afgør nævnet sagen 

sammen med ekspropriationssagen, da de hænger sammen. 

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chr. Kjærs forslag 
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4. oktober kl. 19:30 Venø Kaffe, efterskoleelevbesøg i private hjem 

  (tilmeld. 2/10) 

6. oktober kl. 13:00 Venø svømning 

7. oktober kl.14.00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

14. oktober  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

21. oktober  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

23. oktober kl. 17:00 Ekstraordinær generalforsamling i Venø Borger-  

  og Grundejerforening, Venø Kro 

23. oktober  kl. 19:00  Menighedsrådsmøde  

25. oktober kl. 19:30 Generalforsamling i VenøBoen, Venø Efterskole 

27. oktober kl. 13:00 Venø svømning 

28. oktober  kl.10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

28. oktober kl. 15:00 Venø Musikforening, koncert på Nørskov 

 

 

 

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

Lektiecafé: 1., 8., 15. og 22. oktober kl. 16:15 

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

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

VENØ  I  OKTOBER 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten novem-
ber 2012 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 24. oktober 
 

i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektro-
niske forsendelsesmuligheder. Men så 
vil redaktionen dog gerne have dem  
senest den 22. oktober. 
 
VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser  
optages. Redaktionen forbeholder sig 
ret til af pladshensyn at redigere og for-
korte det indsendte materiale.  
 Kommentering af meningstilkende-
givelser kan ikke forventes at ske før i 
det følgende nummer af VenøPosten.  
 
Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd og VenøBoen. 
 
Abonnement: VenøPosten kan tegnes  
i abonnement ved henvendelse til  
udgiverne. 
 
Redaktion og grafik: Jan Bendix og  
Bettina Kjær 
 
Korrektør: Marianne Pedersen  
 
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: Jan Bendix 


