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VENØ  KIRKE 

DAVID OG BATSEBA 

I tegneserien Radiserne spørger Nuser på et tidspunkt Trine, hvorfor hun i 

grunden er blevet psykolog? ”Det er fordi, jeg har talent for at se andres 

fejl”, siger hun så. Men derpå spørger Nuser snedigt: ”Jamen, hvad så med 

dine egne fejl”? Hvorpå hun kvikt svarer: ”Dem har jeg talent for at overse”!  

 Ordvekslingen mellem de to tegneseriefigurer rammer noget cen-

tralt, som det også kommer frem i den berømte og udødelige kærlighedshi-

storie mellem Kong David og Batseba fra Gamle Testamente. Fortællingen 

er det dybere grundlag for talrige andre kærlighedshistorier, teaterstykker 

og sange, fx Leonard Cohens Hallelujah.  

 Den mægtige Kong David slår sig efter mange år i felten ned i Jerusa-

lem. En aften går han op på et fladt tag af sin kongeborg, fordi han ikke kan 

ikke sove. Han står kigger ud over byen og husene. Og da får han øje på en 

kvinde, der er ved at tage bad. Hun er meget smuk, simpelt hen billedskøn. I 

de følgende dage kan David ikke glemme det syn,  så han får bragt under-

retning om, hvem hun er. Hun er kone til en af hans bedste og mest trofa-

ste officerer, Urias. Men selv Urias’ troskabsforhold til David afholder ikke 

kongen fra at sende bud efter hende, og de er sammen. Bagefter går hun 

hjem. Men det viser sig, at hun er blevet gravid, og hun sender bud til Da-

vid med den besked. I de følgende dage tænker David over situationen, og 

han beslutter sig da for at skaffe Urias af vejen. Han får en af sine generaler 

til under et felttog at placere Urias på en post, der er umulig at forsvare, og 

Urias bliver dræbt, hvorpå David efter en passende tid henter Batseba hjem 

til sig, og hun føder ham en søn.  

 Det er først på dette tidspunkt i fortællingen, at den geniale profet 

Natan dukker op på kongeslottet og fortæller David en lignelse om en rig 

mands skamløse udnyttelse af en fattig mand. Da David hører lignelsen, 

uvidende om, at det er ham selv, den handler om, falder hans retskafne 

dom prompte, og den er ikke præget af barmhjertighed. David afgør, at 

den rige mand skal dø, og at der skal betales erstatning til den fattige 

mands familie, for mage til hjerteløs opførsel har David sjældent hørt om. 

Og vi er nok mange, der deler den opfattelse. Om ikke dødsdom over den 

pågældende så i hvert fald en hård straf. Men så kommer højdepunktet i 

historien, for profeten Natan siger lige ud til David: Du er manden!  

 Det går da op for David, at lignelsen var et spejl, som profeten Natan 

har holdt op foran ham. For David er det som at få et sværdhug. Han har 

lige selv udtalt, hvad der ud fra et retfærdigt og retskaffent synspunkt bør 

ske med folk af hans type, og han har inden for sin opfattelse af ret og uret 

ingen udveje. Han er fanget af sin egen logik. Han bør henrettes. (Hele for-

tællingen står i Anden Samuelsbog, kap. 11-12). 

 Når fortællingen om David og Batseba, Urias og Natan er en udøde-

lig historie, så er det, fordi det er en ægte menneskelig historie, der viser os 

nogle sande og afslørende træk ved vores mentalitet som mennesker. Bl.a. 

at vi har nemmere ved at se andres fejl end vore egne. Og det er godt, at 

den ”nye” alterbog fra 1992 ved sin brug af de gammeltestamentlige fortæl-

linger i gudstjenesten har gjort det oplagt at fortælle sådanne udødelige 

historier. / 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 

 

Kirketjener Arne Middelhede 

tlf. 22 16 85 64,  

amvenoe@hotmail.com 

 

Kirkesangere:  

Grethe Munk-Andersen,  

tlf. 97 86 80 79,  

munkandersengrethe@gmail.com 

Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Graver, Struer Kirkegård,  

Kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Servicemedarbejder 

Gertrud Damgaard 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

 

HØSTGUDSTJENESTE 

Høstgudstjenesten blev afholdt i fint sensommervejr. Der var næsten 50 

høstgaver, hvoraf børnene bar nogle ind i kirken. De sørgede for salg af 

lodder og uddeling af gevinster. Stor tak herfor. 

 Karin Kristensen havde som sædvanligt dækket op, og stuerne var 

pænt pyntede. Det skal hun have tak for. 

 I år kan vi sende kr. 7.792,00 til Julehjælpen i Struer Provsti. Det er kr. 

3.123,00 mere end sidste år. Årsagen skal ses i flere penge i kollektbøssen 

på grund af mange flere besøgende, som opfordres til at lægge en lille skil-

ling, når de tager en brochure. 

 Høstgudstjenesten blev også udvidet med akrobatik af de tre piger, 

der har opholdt sig på øen og ved flere lejligheder har vist deres færdighe-

der (se side 4). 

 

100 salmer 

Den 10. september havde vi aftensang i kirken. Omkring 20 deltog. Ud-

gangspunktet var det nye tillæg ”100 salmer”. Per introducerede salmen, 

forfatteren og komponisten, hvorefter vi sang den. Det var opbyggeligt og 

gav en bedre forståelse for indholdet. Vi kom igennem 10 salmer. Så der er 

plads til flere senere, hvorfor vi vil gentage sangaftenen igen til foråret. Så 

napper vi 10 mere. 

 

Nye opgaver 

Viborg Stift har godkendt, at gavlspær og vindskeder udskiftes. Desuden at 

loftet efterisoleres og der laves gangbro. Der er desuden givet tilladelse til 

automatisk ringe-kimeanlæg. Her vil Menighedsrådet lige have en afklaring 

om evt. lydgener (fra motoren til anlægget) i kirkerummet. Dette finansieres 

fra nogle af de resterende penge fra Stiftsmiddellånet. 

 Struer Provsti har givet ligningsmidler til granitbelægning fra ind-

gangsporten til kirkedør. Det bliver en anlægsopgave i det nye år, så vi kan 

have den færdig til konfirmationen i 2018, for det største antal Venø-unge i 

mange år. 

 Park og Vej ved Struer Kommune har givet os et fint tilbud om at kun-

ne erhverve/købe granitbrosten mm. 

 Korset designet af Michala Eken håber vi at kunne få udført i år. Det 

kommer an på svar fra en fondsansøgning. Ellers må det vente til 2018. 

Derudover skal kapellet pudses og kalkes i år. Hertil er afsat frie midler. 

 

Sidste nyt 

Der er netop kommet svar fra Augustinusfonden, som har imødekommet 

vores ansøgning med kr. 100.000 til restaurering af kalkmalerierne på nord-

siden af væggen. Formelt skal der nu ansøges herom, men Nationalmuseet 

har allerede tidligere givet anbefaling hertil. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Christian Mortensen 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Jan Bendix 
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MUSIK OG BEVÆGELSE PÅ HØJT NIVEAU 

På forsiden er et Preben Friis-foto af tre af medlemmerne af Kompani TO. 

Gruppen har i september været til den helt store glæde for venøboerne, 

efterskoleeleverne og øens gæster. Med gruppens elegante, musikledsage-

de optræden på scener til lands, til vands og i luften, viste den, hvad der 

med få midler kan opnås med engagerede professionelle aktører. Gruppens 

præstationer og udstråling begejstrede enhver, der benyttede muligheden 

for at se den i aktion. 

 Kompani TO’s optræden var resultat af et samarbejde med Odinteat-

ret lokalt formidlet af Bjarne Tingkær Sørensen. Tak for det. Alle, der fik ople-

velsen, håber på en gentagelse i en ikke for fjern fremtid. 

/ VenøPosten — Jan Bendix  

 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Christian Mortensen 

Foto: Preben Friis Foto: Kai Rostrup Jensen Foto: Charly Clemmensen 

Foto: Christian Mortensen 
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. . .  

VENØDAGE IGEN 

Succesen fra påskeugen gentages i dagene den 6.-8.  

oktober. VenøBoen og Venø Færgefart inviterer nu  

igen udenøs gæster på gratis færgefart. 

Hvorfor gratis færge? Svaret findes i Folke-

tingets bevilling til nedsættelse af færgepriser 

(”landevejsprincippet”). For Struer/Venø er 

bevillingen så begrænset, at en generel pris-

nedsættelse ikke giver mening. Derfor benyt-

tes midlerne til at udbrede interessen for vo-

res ø. 

 VenøBoen har sammensat et program 

med masser af oplevelsesmuligheder, som 

øens foreninger og enkeltpersoner iværksæt-

ter for ø-gæsterne. Programmet for Venøda-

gene følger som tillæg til denne udgave af 

VenøPosten. 

/ VenøBoen – Irma Bjerre-Pedersen 

 

 

ØHOP I GRATISDAGENE 

Der bliver TV-optagelser i ”Venødagene” på Venø. Denne gang er det TV-

MidtVest, der med Inge og Kai Hartmeyer besøger Venø. Besøget er et led i 

den serie af optagelser, der til næste år skal sendes under overskriften Ø-

hop. Læs mere om serien i septemberudgaven af Ø-Posten, der netop er 

omdelt på Venø. 

 Producerne vælger selv, hvad de vil vise frem af Venø, så tag godt i 

mod dem, når/hvis I bliver kontaktet. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

GRAFIK PÅ VENØ GALLERI 

I Venødagene den 6.-8. oktober arbejdes der med grafik på Venø Galleri. 

 Der arbejdes hver dag fra kl. 11-14. Man kan være med en enkelt dag 

eller flere dage. Alle kan melde sig til — børn dog kun i følge med voksne.   

 Vi kan kun være et begrænset antal, og der må regnes med udgifter 

til materialer. Det er altid spændende at se, hvad der kommer ud af tryk-

pressen. Tilmelding på tlf. 27 62 03 87 inden den 4. oktober.  

/ Venø Galleri — Lis Jensen 

 

 

Efter deadline: 

SMÅØERNES ERHVERVSDAG 2017 

LAG-småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer indbyder til 

”erhvervsdag”. Læs mere i Ø-Posten eller via linket: 

lag-smaaoerne.blogspot.dk/2017/09/smaernes-erhvervsdag-2017.html 

/ LAG Småøerne — Jan Bendix 

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

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

Foto: Charly Clemmensen 

http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/2017/09/smaernes-erhvervsdag-2017.html
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DET  SKETE 

MANGE GÆSTER OG NY HAL 

Efterskolen skabte ekstra travlhed på fær-

gen i weekenden den 23.–24. september. 

Først var der forældreweekend med ca.  

90 deltagende forældre. Da de forlod skolen søndag middag, var der åbent 

hus på Efterskolernes Dag. Her blev ca. 90 familier vist rundt af en elev og 

fik derefter en snak om skolen med en ansat. Det er væsentligt flere end 

sidste år, et resultat af den nye hjemmeside og øget aktivitet på de sociale 

medier. Interessen tegner godt for indskrivning af elever de kommende år. 

En del at de interesserede elever vender allerede tilbage til Camp Efterskole 

den første weekend i efterårsferien. 

 Halprojektet går nu ind i realiseringsfasen. Det er ikke lykkedes at 

hente supplerende finansiering, ø-vinklen har ikke været stærk nok. Fokus 

er nu at realisere hallen med egne midler. Det bliver et mindre projekt, end 

vi havde håbet, og som derfor primært kommer til at opfylde efterskolens 

behov. 

 Følg efterskolen på venoe-efterskole.dk og like os på facebook.com/

venoe-efterskole. Der er stadig mulighed for at få besøg af efterskoleelever 

til Venøkaffe den 3. oktober — tilmelding på info@venoe-efterskole.dk. 

/ Venø Efterskoles bestyrelse — Peter Petersen 

 

 

ITALIENSK PÅ HAVNEN I 2018 

På evalueringsmødet den 19. september takkede havne-

bestyrelsen de mange frivillige, der har været med til at 

holde havnekiosken åben gennem sommeren. Der har 

været folk, der har ydet en stor hjælp med at rengøre toilet- og badefacilite-

ter, mange der har taget en tørn bag disken i butikken og andre, der har 

hjulpet ved at bage, købe ind eller sørge for blomster på bordene. Bestyrel-

sen har også kunnet trække på hjælp til bogføring og regnskab.  

 Uden alle disse flotte bidrag var det aldrig lykkedes at komme så fint 

igennem sommeren. Der blev et overskud i kiosken på 25.000 kr.  

 Havnebestyrelsen kunne samtidig fortælle, at vi fra næste år har fun-

det en forpagter. Han hedder Marcello Federico, er italiener fra Sicilien op-

rindeligt, men har drevet pizzeria på Ærø gennem 22 år. Marcello er pensio-

nist, 65 år og fandt ud af efter en kort pensionisttilværelse at han kunne 

igen. Fra foråret 2018 får vi pizzeria på Venø Havn. 

 Der var blandt deltagerne enighed om, at det er meget vigtigt, at vi 

på øen støtter op omkring vores nye forpagter. Det kan vi gøre gennem de 

forskellige aktiviteter, der allerede nu er ved at blive planlagt – men derud-

over var der forslag om, at vi får stablet nogle gode arrangementer på be-

nene i sommerperioden. Det kunne være aktiviteter på havnen fx musikar-

rangementer eller helt nye ting, som vi ikke har prøvet før. Alle gode idéer 

og initiativer er velkomne. 

/ Venø Havn — Ulf Ipsen 

Herfra kom de besøgende til Efterskoler-

nes Dag.  

Foto Nikolai Terp 

Ulf Ipsen. Foto: Jan Bendix 

http://www.venoe-efterskole.dk
http://www.facebook.com/venoe-efterskole
http://www.facebook.com/venoe-efterskole
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Peter Vestergaard 

RADIKALE  

 

Mærkesager: 

 

 Vi skal sammen udnytte vore res-

sourcer bedre. Struer Kommune 

oplever i disse år en udflytning af 

arbejdspladser, og en nedgang i 

borgere og skattegrundlag. Det 

bliver en kerneopgave, at vi sikrer, 

at der sker bedst mulig udnyttelse 

af de ressourcer, vi har til vores rå-

dighed. Vi skal være bedre til at 

promovere de gratis ressourcer 

som vores havn og vores flotte na-

tur - og vi skal være bedre til at ud-

nytte de økonomiske ressourcer, 

der er til vores fælles rådighed. 

Her skal vi turde prioritere. 

 

2. Struer Kommune skal være en 

bedre arbejdsgiver. Ledelsen i 

Struer Kommune skal skabe ro og 

gennemskuelighed, så Kommu-

nens medarbejdere får bedre  

 

arbejdsvilkår. Det tror jeg kommer 

den enkelte borger til gavn.  

 

3. I Struer Kommune modtager vi vo-

res andel af de flygtninge, der 

kommer til landet. De kommer 

med et andet sprog, en anden kul-

tur, men ofte med gode og brug-

bare kompetencer. Det skal vi kun-

ne udnytte. Der skal laves en bed-

re og mere målrettet første fase af 

integrationen. Mange kommer 

med en positiv motivation og med 

ønsket om hurtigt at få fodfæste i 

vores by. Det skal de have hjælp 

til, og ikke som nu sættes i vente 

position. 

Niels Viggo Lynghøj 

SOCIALDEMOKRATIET 

 

Plads til det nære 

I foråret købte jeg en el-cykel. Folk 

trak lidt på smilebåndet, men det har 

været en rigtig god investering. Nu 

tager jeg oftere cyklen og lader bilen 

stå. El-cyklen har bl.a. bragt mig 

rundt til kommunens lokalområder, 

hvilket har bekræftet mig i, hvor stort 

et engagement og virkelyst, der ud-

folder sig rundt omkring. Det er vir-

kelig positivt at erfare, hvor megen 

handlekraft, der findes lokalt. Flere 

steder arbejder man med store 

spændende projekter.  

 Her ligger Venø helt på niveau, 

hvad angår ildsjæle, engagement og 

idérigdom. Man skal bare kaste et 

blik i VenøPosten for at forvisse sig 

herom. Renovering af kirken, solned-

gangsmusik, kunstudstillinger, littera-

turaftener, foredrag med tidligere mi-

nistre, færgelaug, forskellige for-

eningsarrangementer m.m.m.  

Vores område – herunder Venø – er 

et fantastisk dejligt sted. Men mange 

mennesker har desværre ikke set vo-

res store potentiale endnu. Kommu-

nen skal derfor have afsat betydelige 

midler til markedsføring af Struer 

Kommune. Og til et løft af vores ima-

ge.  

 Vi skal have flere borgere til kom-

munen, således vi kan få stoppet be-

folkningstilbagegangen. 

 Det bliver for mig at se en bun-

den opgave for det kommende ny-

valgte byråd at gøre en indsats her. 

Dette arbejde vil den socialdemokra-

tiske byrådsgruppe gerne tilbyde at 

stå i spidsen for. 

VALGET I NOVEMBER 

I forbindelse med Kommunal- og Regionsrådsvalget den 21. november har 

VenøBoen arrangeret et debatmøde den 25. oktober kl. 19:15 på Venø 

Efterskole, i foredragssalen. 

 Spidskandidaterne for samtlige opstillede lister har givet tilsagn om 

at møde frem. I det følgende bringer vi valgudtalelserne fra de enkelte lister. 

/ VenøPosten — Red. 

 

A 

B 

KOMMUNALVALG 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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Anna Marie Brix Poulsen 

STRUER-THYHOLMS FREMTID 

 

Jeg sidder på 8. år i Struer byråd og 

jeg har været formand for Sundheds-

udvalget i alle årene. Desuden har jeg 

været medlem af Økonomiudvalget, 

Handicaprådet, Arbejdsmarkedsud-

valget, Sundhedsskolen, Parasollen, 

og Praksisudvalget i Regionen.  

 

Struer-Thyholms Fremtid står for det 

samme, som jeg altid har stået for, vi 

er bare kommet på rene flasker.  

 

Vi er der for dig fra Vugge til Grav og 

det kan alle forholde sig til. Alle skal 

behandles med respekt, og der skal 

være plads til os alle. Der er børn, un-

ge og ældre, som trænger til en kær-

lig hånd, og den skal de have.  

 

Vi vil kæmpe for en hel kommune og 

ikke alt skal trækkes ind til Struer by.  

 

Vi skal have udvikling i hele kommu-

nen og styrke vores øer samt landsby-

er, så alle har lyst til at flytte her til.  

 

Vi skal beholde alle skoler og pleje-

hjem, og vi skal rumme, at vi heldigvis 

ikke alle er ens. 

 
Karen Maria Hansen 

NYE BORGERLIGE 
 

 Fremme bedre erhvervspolitik. Hur-

tig sagsbehandling på erhverv/

virksomheder, der udvider/skabes. 

Der skal ansættes en turist/

erhvervschef til at hjælpe med at få 

gang i Kommunen. 

 Vores skoler og børnehaver skal 

fungere med nok bemanding, det 

er i barndommen, der skal sættes 

ind, hvis der er problemer. Der skal 

være mindst en børnehave, der har 

fleksible åbningstider. 

 Mere turistvenlig gågade, med 

bænke og små legepladser. Og må-

ske nyt kunst på lilletorv. Der skal 

være stadepladser til aktiviteter på 

Østergade 16, som også skal over-

bygges.  

 Venøfærgen skal gøres billigere el-

ler måske gratis. 

 Give yderligere rabat på tomme 

grunde i kommunen. 

 Kommunen skal drives som en for-

retning, der tilgodeser decentrale 

tilbud, Kommunen skal støtte lokale 

leverandører efter nærmere vurde-

ring. 

 Bedre nominering på plejehjem, 

hvor 85 % er demente, og madpro-

duktionen skal vende tilbage. 

 Bedre aktivering af kontanthjælps-

modtagerne og dem, der falder for 

220 timers reglen.  

 Undgå fejlinvestering i nybyggeri, 

og køb af bygninger (plejehjem og 

børnehaver). 

 Det skal forblive en selvstændig 

kommune. 

 Borgere fra Struer by, som skal på 

plejecenter, kommer ofte til Hvid-

bjerg. De skal have lov til at komme 

tilbage til Struer uden beregning, 

og der skal ikke betales indskud to 

gange. 

 

 

 

 

 

 

Kjeld Graversgård 

KONSERVATIVE 

 

Som konservativ er det vigtigt at udvi-

se ansvarlighed over for sig selv, fami-

lie og samfundet. Det kan konkret væ-

re ved frivilligt arbejde, som I fx gør 

på Venø med VenøBoens og Venø 

Efterskolens mange gode og forskelli-

ge arrangementer. 

 

 Mennesket kommer før ”systemer-

ne” og ældre mennesker skal ikke 

være afhængige af at kunne bruge 

en computer for at komme i kon-

takt med Kommunen. 

 Velfærdsydelser skal tilpasses bør-

nepasning, skoler og ældrepleje. 

 Flere erhvervsuddannelser på Stru-

er Gymnasium, da der i fremtiden 

bliver mangel på håndværkere. 

 Et velfungerende erhvervsliv, som 

skaber arbejdspladser og dermed 

større skattegrundlag og befolk-

ningstilvækst i Kommunen. Dette er 

en forudsætning for et tilfredsstil-

lende serviceniveau. 

 Nye investeringer skal tage sigte på 

at forbedre forholdene for borger-

ne og give kommunes et godt ima-

ge. 

 

Foranstående punkter skal være ud 

fra en økonomisk ansvarlighed. 

C 

D 

E 
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Mads Jakobsen 

VENSTRE 

 

Venstre vil udvikle Struer Kommune til 

det mest attraktive sted at bosætte sig 

i Nordvestjylland. En kommune, hvor 

borgere, foreninger og virksomheder 

får optimale muligheder for at udfol-

de initiativ og virkelyst, og hvor vi i 

fællesskab skaber fremdrift og vækst. 

 

Det skal vi gøre med afsæt i Lydens 

By og med Sound Hub Danmark som 

spydspids, hvor kombinationen af in-

novation, uddannelse, forskning og 

produktion skaber nye muligheder 

med internationalt potentiale. 

 

Det skal vi gøre med afsæt i vores fan-

tastiske beliggenhed ved fjorden. Vi 

skal aktivere de maritime foreninger i 

at udvikle de unikke muligheder for et 

aktivt udendørsliv/sejlermiljø i vore 

havne. 

 

Vi skal understøtte de stærke lokale 

kræfter, der vil videreudvikle vore 

landsbyer. Der arbejdes med store 

projekter, hvor kommunal støtte er en 

forudsætning for, at det kan lykkes. 

 

Vi skal sørge for, at alle vores børn og 

unge får det bedst mulige afsæt for at 

realisere deres drømme. Det kræver 

gode dagtilbud, en folkeskole med 

ambitioner og ungdomsuddannelse 

til alle. 

 

Vi skal sørge for, at det er nemt og li-

getil at komme i kontakt med Struer 

Kommune, så borgere og virksomhe-

der oplever, at de får en god og imø-

dekommende service. 

 
Vi skal kommunikere åbent og ærligt 

og samtidigt huske at fortælle om de 

mange ting, der lykkes for os. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jette Lund 

DANSK FOLKEPARTI 

 

Det tredje valg er dig 

Dettredjevalg.dk er også Jette Lund 

som Borgmester. Det er lige så meget 

en vej, som det er et valg. Det er 

Dansk Folkepartis politik, men hvis du 

kigger på det lidt ovenfra, så er det 

også noget andet. Det er vilje – åbne 

øjne – en hovedet på skrå og lyttende 

politik – det er en hænderne op af 

lommen og hold nu op med kun at 

snakke politik – en vi bygger ikke mo-

numenter for os selv, men vi bygger 

livskvalitet for dig og din familie poli-

tik.  

 

Vi går til valg med det, vi er og tror på 

som mennesker og borgere – et langt 

bedre erhvervsklima, nedrivning af in-

dustrihavnen og i stedet lækre boli-

ger, der er til at betale for hr. og fru 

Hansen, en synlig ledelse i Kommu-

nen, et positivt turnaround for vores 

værdifulde lokalsamfund, en ældrepo-

litik, der er værdibaseret og ikke kro-

ner/øre baseret, en 136 kilometer dej-

lig turismepolitik, der virkelig sætter 

turbo på turismen… og meget andet 

– men vigtigst af alt, et fokus på at få 

nærheden og dig tilbage i lokalpolitik-

ken i Struer kommune.  

 

Vi skal turde række ud efter drømme-

ne. Hvis vi står stille fire år mere end 

de sidste otte, så falder vi endnu læn-

gere tilbage.  

 

Vi skal også turde række ud efter 

fremtiden og vi skal gøre det sammen 

og vi skal gøre det – nu. 

Grethe Hestbech 

SOCIALISTISK FOLKEPARTI 

 

SF’s vision for Struer er, at byen skal 

være en selvstændig og bæredygtig 

kommune. Med nærdemokrati og 

rummelighed på alle niveauer. 

 Struer skal være en kommune, 

hvor mennesker står i centrum, hvor 

tryghed og anstændighed er i højsæ-

de, såvel for etniske som ikke etniske 

borgere. Det gælder i hjemmet, på 

uddannelsesinstitutioner, på arbejds-

pladser og i fritiden. 

 Et rent miljø og en grøn omstilling 

er central for SF. Ligesom vi vil arbej-

de for, at den natur, vi omgiver os 

med, skal plejes og bevares. Det er 

vigtig for os og de efterfølgende ge-

nerationer.  

 

Nogle af vores mærkesager er:  

 Frit valg mellem dagpleje og dag-

institutioner.  

 At få bygget en ny vuggestue og 

daginstitution ved det nye plejecen-

ter - bedre normering fremover. 

 Gode boliger til ældre og handicap-

pede. 

 Tryghedshotel til ældre, hvor de 

selv kan indskrive sig, en slags rekre-

ationshotel, hvor de ældre og syge 

igen kan finde kræfter til at leve 

hverdagen i eget hjem. 

 Støtte og udvikle de kulturelle og 

turistmæssige tiltag i ”Lydens By”  

 Østergade 16 skal bevares som en 

åben markedsplads. 

 At tænke bæredygtighed og miljø 

ind i alle politiske handlinger. 

 Arbejde for gode forhold for er-

hvervslivet, det er vigtigt, at vi har 

gode arbejdspladser. 

 Og ikke mindst at pleje og bevare 

den unikke natur, som findes i Stru-

er kommune. 

F 

O 

V 
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Povl Eskild Petersen 

ALTERNATIVET 

 

Struer Kommune har kun kort tid til at 

vende udviklingen (affolkning) og 

lægge en ny fremadrettet vision og 

plan for kommunens fremtid. 

 

Man kan vælge to veje:  

1) Spare-vejen, hvor der skal spares 

mere og nedlægges mere. Den vej 

skaber en negativ spiral, der ender 

med nedlægning af Kommunen. 

2) Vi får gennem et målrettet arbejde 

bosætningen op, og skaber en 

bedring i økonomien, så vi fortsat 

kan være en selvstændig kommu-

ne. En positiv selvforstærkende spi-

ral. 

 

Vi vil arbejde for, at Struer Kommune 

bliver landskendt for: 

 At sætte mennesket før systemet.  

 Evnen til at tiltrække nye borgere 

og fastholde de nuværende. 

 At være blandt de forreste med: 

Rent miljø, grøn omstilling og lav 

klimabelastning. 

 Økonomisk er en selvstændig bære-

dygtig enhed. 

 At skabe en plads til alle, så de kan 

tage deres plads i fællesskabet. 

 Være åben i processerne og inddra-

ge borgerne mest muligt i beslut-

ninger. 

 Evnen til at skabe og udvikle bor-

gerdrevne initiativer overalt i kom-

munen. 

 Evnen til at skabe vores egne ar-

bejdspladser gennem målrettet 

iværksætteri.  

 Være et godt sted at bo. Fokus på 

nærhed, tryghed og sammenhold. 

 Gode skoler, og tiltrække og fasthol-

de gode uddannelser. 

 Tage hånd om alle børn og unge, 

og særligt de udsatte børn. 

Frede Kloch Sørensen 

ENHEDSLISTEN 

 

Enhedslisten i Struer, vil tale de sva-

ges sag, der er nok der tager sig af de 

stærkes.  

 

Klimaforandring og ulighed er de  

største farer for vort samfund! Vi kan 

gøre noget ved klimaforandringen. 

 

Vi skal gøre noget ved uligheden. Jo 

større ulighed et samfund har, jo stør-

re kriminalitet vil der være. Derfor skal 

vi sørge for bedre forhold for børn, 

unge og ældre. De skal føle, at de har 

samme værdi, som de rige og rigtige. 

Vi skal gøre alt ordentligt. 

 

Vi skal udnytte vores smukke natur, vi 

har meget at være glade for, men vi 

er dårlige til at formidle det, det kan 

gøres meget bedre. 

 

Vi skal have en økogård og et værk-

sted, hvor mennesker med forskellige 

udfordringer kan komme i gang med 

et liv med meningsfyldt arbejde. 

 

Ved alle kommunale udbud, skal der 

være sociale klausuler og kædean-

svar. 

 

Alle siger vi skal spare, står det i 

grundloven? Nej, sæt skatten op, vi 

har råd til det! 

 

Enhedslisten går ikke efter gode ben i 

byrådet, kun efter en god politik! 

 

Husk! Vores samfund er skabt af men-

nesker og kan ændres af mennesker. 

Ø 

Å 

Foto: Jan Bendix 
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ÅBNINGSTIDER  I  OKTOBER 
 
 

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. 27 62 03 87 

veno-galleri.dk 
lis.moeller.jensen@gmail.com 

 

 

 
Venø  Kro 

 
Køkkenet har åbent hver lørdag  

mod forudbestilling  
fra kl. 17:30-21:00. 

 
Ekstra åbent: ved ”Venødage” 

6., 7. og 8. oktober  
fra kl. 11:30-14:00 og 17:30-21:00.  

 
Menu er disse dage  

Venøbøf og pandekager med is,  
kr. 200,- per person.  

 
Bestil venligst bord på 

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

DET  SKER 

VENØ MUSIK 

Solokoncert med Ida Andersson  

søndag den 29. oktober kl. 15:15  

på Nørskov.  

 Ida Andersson er klassisk pianist født i 1985 og stammer fra Ålands-

øerne. Hun er uddannet i Lühbeck og Det Kgl. Danske Musikkonservatori-

um i 2015. Sin unge alder til trods har hun allerede spillet koncerter som 

solist og som kammermusiker i de nordiske lande, Italien og Tyskland.  

 Ved koncerten på Venø vil Ida Anders-

son spille Claude Debussy fra den første bog  

af 'Præludier', Jean Sibelius fra 'Finlandia', Jo-

hannes Brahms fra 'Klaverstücke', og Alberto 

Ginastera '3 Argentinske danse'. Så det bliver 

et spændende og meget varieret program.  

 Vel mødt til Venø musik! 

/ Venø Musik — Grethe Munk-Andersen  

 

 

VENØBOENS GENERALFORSAMLING 

VenøBoen afholder generalforsamling torsdag den 12.  

oktober kl. 19:30 i spisesalen på Venø Efterskole. 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt. 

 

/ VenøBoen — Aase Askanius  

 

 

UVENTET KONKURRENT 

Det har undret Venøsund Fisk og Skaldyr og en del venøboere, at Dansk 

Skaldyrcenter i Nykøbing Mors helt usædvanligt har fået en statslig bevilling 

på 49 mio. kr. til yngelproduktion af østers og til et besøgscenter. 

 Venøsund Fisk og Skaldyr er indtil nu den eneste virksomhed, der har 

fundet ”koden” for østersopdræt. Samtidig med det, er det gæstfrie sted 

blevet et attraktivt besøgsmål for turister til Venø. 

 ”Man” undres – og det gør politikere og en del seriøse dagblade og-

så. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Privatfoto: 

 

Foto: Preben Friis 

http://www.veno-galleri.dk
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DET  SKETE 

EN INTELLEKTUEL  

KRAFT-PRÆSTATION OG ET 

PÆDAGOGISK MESTERVÆRK!! 

Det var hvad en fyldt sal på efterskolen 

oplevede, da vi tirsdag den 26. septem-

ber havde tidligere udenrigsminister Per 

Stig Møller på besøg med et foredrag 

om Danmarks udenrigspolitik nu og i 

fremtiden. 

 I løbet af aftenen fik vi en knivskarp analyse af både spændingerne 

mellem Nordkorea og USA, Brexit samt udfordringerne med migration.  

 Dette blev gjort sideløbende med, at vi også fik et lynkursus i både 

verdenshistorie og sikkerhedspolitik. Alt sammen gennemgået levende og 

på en måde, så selv de mest komplicerede forhold blev enkle for os at for-

stå. 

 Afslutningsvis svarede en veloplagt Per Stig Møller på spørgsmål fra 

salen om alt fra Cataloniens ønske om løsrivelse til, hvordan Merkel og 

Macron vil genrejse EU. 

 Det var glædeligt at konstatere, at rigtig mange havde fundet vej til 

efterskolen, ligesom de nye elever på skolen var med til at gøre aftenen rig-

tig god. 

 En stor tak til efterskolen for et fornemt traktement og til Pip 

Thoustrup for at have taget så godt imod Per Stig Møller og frue. 

/ Foredragsgruppen — Anders Vandsø Pedersen 

 

 

UDENRIGSKORRESPONDENTEN — FRA INDONESIEN 

Nu er det snart oktober, og det tyder på, at regntiden er kommet lidt tidligt 

i år. Det har regnet on/off de sidste tre dage, og det er rigtig meget regn, 

der kommer. Det gør nu ikke noget, planterne er sikkert glade. 

 Jeg har været på tur ud til en samling af små øer, der går under nav-

net Karimunjawa. Efter en lang sejltur (5 timer) i ret så høj søgang ankom vi 

til hovedøen. Selvom der er mange turister, er der ingen store hoteller eller 

noget andet kommercielt, det er meget lokalt det hele. Øerne er meget 

smukke bortset fra al den plastik, der ligger på mange strande (meget trist 

at se).  

 Tilbage i Yogyakarta følger vi med i, om vulkanen på Bali går i ud-

brud. Vi har også en vulkan ret tæt på byen her (Merapi), og selvom den 

ikke er aktiv pt., skulle det efter sigende være på tide at det skete. 

Hilsner fra de våde troper! 

/ Nina Frimodt Jensen 

APOSTLEN  

”JOHANNES” 

Apostlen Johannes var den yngste 

af Jesus apostle, og fremstilles altid 

som den eneste apostel uden 

skæg.  

 Johannes var Jesus’ yndlings-

apostel. Som apostel fremstilles 

han i kunsten stående med et bæ-

ger, en kalk, hvorfra der snor sig 

en slange (attribut). En historie 

fortæller, hvordan en præst forsøg-

te at give Johannes gift, men da 

han gjorde korsets tegn over kal-

ken, blev giften til en slange og 

flygtede.  

 Johannes indtager en fremtræ-

dende rolle i urmenigheden i Jeru-

salem.  

 Johannes skæbne er temmelig 

usikker. Man mener han led mar-

tyrdøden sammen med Jakob før 

år 70. 

 

Tekst: Per Vestergaard 
Foto: Christian Mortensen 

Foto: Christian Mortensen 
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DET  SKER 

BILLARD PÅ NØRSKOV 

Har du tid og lyst til at spille billard, så har du nu muligheden: 

Sted: I kælderen på Nørskov 

Tid: Mandage kl. 14:00 

Pris: 200 kr. for hele sæsonen  

 

Kontakt eventuelt Karl Askanius på tlf. 21 42 70 55 for nærmere info eller 

mød blot op. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

SVØMNING 

Svømmesæsonen er kommet godt i gang efter ferien. Har du 

lyst til at svømme, skal du blot møde op i svømmehallen lørdag 

kl. 13, hvor Venø GIF har lejet hele svømmehallen.  

 Venø svømning er for alle aldersgrupper, og vi har både 

det lille varme og det store bassin til rådighed. I efteråret er der svømning 

disse lørdage mellem kl. 13:00 og 13:40: 

 7. oktober 

 4., 11., 18. og 25. november 

 2. december 

 

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

 

 

JULEKROBAL 

Har du husket at sætte et kryds i kalen-

deren lørdag den 25. november  

kl. 18:00, hvor Venø Kro og Venø GIF 

arrangerer julekrobal?  

 Som skrevet i forrige udgave af VenøPosten, har Venø GIF taget initi-

ativ til at ”genoplive” det gamle julekrobal for alle 

venøboere over 18 år, hvor nye som gamle venøboere 

og unge som ældre kan mødes til en hyggelig aften. Vi 

vender tilbage med mere information i novemberudga-

ven af VenøPosten. 

/ Venø Kro og Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

 

 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Utæmmet liv 

af Jeanette Walls 

Forlag: Hr. Ferdinand 

ISBN-13: 9788793166332 

 

Romanen handler om forfatte-

rens bedstemor, der er en stærk 

og stædig kvinde. Hun er vok-

set op i Texas og hjælper sin far 

med at opdrætte heste. I en 

ung alder ridder hun alene gen-

nem landet på sin hest og lærer 

senere i livet at køre bil og flyve. 

En imponerende kvinde, der 

gør en stor forskel gennem hele 

sit liv. Romanen begynder om-

kring 1900-tallet.  

 

Bedømmelse: 2-4 
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DET  SKETE 

VENØSUND PÅ NYE OPGAVER 

Venøsund blev hyret til optagelser til det populære quizzprogram ”Alle 

mod 1” som vises hver fredag kl. 20:00 på DR 1. Det var planen, at Venø-

sund skulle trækkes af 15 havsvømmere de 200 meter over sundet fra Klep-

pen til Venø. Vi havde også skaffet Nordvestjysk Fjordkulturs 100-årige 

sjægt ”Mjølner”, som blev trukket af en svømmer. Vind og strøm gjorde det 

dog for risikabelt at lade det foregå ved færgelejerne, så optagelserne blev 

flyttet til Struer Havn. Det var et sjovt, men ikke ufarligt eksperiment, hvor 

det lykkedes svømmerne at trække Venøsund 200 meter på fem et halvt 

minut. Optagelserne tog otte timer og var virkelig fornøjelige. Men det var 

kun få klip, der blev vist den 8. september i Havnehuset på Venø Havn... 

efter koncerten med Elona Planmann i Venøsunds maskinrum. Se billeder 

på facebook.com/venoesund.  

 Venøsund sejler mindre ture lørdag den 7. oktober. Det lille muse-

um er åbent alle Venødagene, og der er befarne folk til at fortælle om fær-

gen og dens historie.  

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

 

 

VENØSUND II – ANNO 2017  

Venøsund II ligger på Dexter Gordons vej 62 – 2450 København SV.  

 Venøs gamle færge er i dag rammen om familien Scheuers liv. Jeg 

har besøgt Klaus og familien, som med et stor smil på læberne kunne vise 

rundt i den gamle færge. På sit ydre ligner færgen sig selv på nogle punkter 

og er derfor genkendelig, men når man indtager beboelsen, så ophører det 

”kendte” fra dens tid som livsnerve til Venø.  

 Klaus har udført langt størstedelen af renoveringen selv og har fået 

et flot resultat og nogle fantastiske rammer for deres nye hjem.   

Se eventuelt mere om færgen på husbaaden.dk. 

/ Venø Færgefart — Søren Adsersen 

 

 

Foto: Søren Adsersen 

Foto: Søren Adsersen 

Foto: Venøsund Færgelaug 

http://www.facebook.com/venoesund
http://www.husbaaden.dk
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Tak til Venø Færgefart for at give 

Venø-identiteten tilbage til os. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

Færgetrafik i 

august 

 

 2017 2016 

Passagerer ........... 25.866 ..... 25.948 

Personbiler .......... 11.484 ..... 11.046 

Busser ......................... 398 ........... 438 

Lastbiler ...................... 130 ........... 186 

Gods (tons) ............... 181 ........... 185 

Cykler ....................... 1.196 ....... 1.312 

Campingvogne ........... 24 ............. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLIGER TIL SALG 

 Riisvej 11 

 Strømmen 2 

 Strømmen 7 

 

Se nærmere på: www.edc.dk 

Bestil et gratis salgstjek af din 

bolig. 

 

EDC Ejendomsgruppen Struer 

Strandvejen 1, 7600 Struer  

v/ Gitte Lund Ellebæk,  

tlf. 97 85 19 00,  

mail 705@edc.dk 

 

/ Annie Femhøj Pedersen 

http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
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1. oktober kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Per Mikkelsen 

3. oktober kl. 19:30 Nye efterskoleelever til Venøkaffe hos venøboere 

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

12. oktober kl. 19:30 Generalforsamling i VenøBoen, Efterskolen 

13. oktober kl. 18:00 Film og mad i Børnehuset (tilmeld. 9/10) 

15. oktober  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Heidi Sun Nielsen 

22. oktober  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Per Mikkelsen  

24. oktober  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen 

25. oktober kl. 19:15 Vælgermøde på Venø Efterskole 

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

29. oktober kl. 15:15 Solokoncert, Venø Musik, Nørskov 

 

 

Billard, GIF: Mandage kl. 14:00 på Nørskov 

Grafik på Venø Galleri: Den 6.-8. oktober fra kl. 11-14 (tilmeld 4/10) 

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

Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19-21, Efterskolens cykelskur 

Svømning, GIF: Den 7. oktober kl. 13:00 

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

VENØ  I  OKTOBER 

 
 
 
 

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

senest den 26. oktober 
 
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: Christian Mortensen og  
Preben Friis 
 
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: Christian Mortensen 


