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VENØ  KIRKE 

KØDETS OPSTANDELSE 

For ca. et halvt års tid siden udtalte præsten, Per Ramsdal, fra København, at 

når han talte om opstandelse, så syntes han, at han stak menigheden en 

nødløgn!  

 Udtalelsen gav anledning til en del debat, og det endte med, at Per 

Ramsdal – på opfordring fra Københavns biskop – trak sin udtalelse tilbage 

og i øvrigt indvilligede i at frekventere et halvt års teologisk genopdragel-

seskursus under ledelse af en professor emeritus. 

 Siden er opstandelsesteologi i kirkelige kredse blevet drøftet intenst, 

og forskellige synspunkter dukker med jævne mellemrum op i pressen. De 

strækker sig fra at hævde, at opstandelse skal forstås lige ud som historisk 

opstandelse med hud og hår (kød og ben-teologerne) til at hævde, at op-

standelse er en poetisk betegnelse (poesi-teologerne). 

 Skændsmålene har været talrige, mange mennesker har fulgt leven-

de med, og det er generelt set godt, at vi har offentlige debatter om kristen-

dommens væsentligste værdier. I åndelige spørgsmål har der altid været 

strid, og det skal der være, for ellers mudrer tingene til, og det kan ingen i 

virkeligheden være tjent med. 

 Hvis vi imidlertid går til den ældgamle trosbekendelse, som stammer 

fra 200-tallet, så er det værd at mærke sig, i hvilket afsnit af denne oldkir-

kens bekendelse, at betegnelsen kødets opstandelse findes. Den findes i 

det, vi kalder den 3. artikel, altså det afsnit som handler om Helligånden og 

kirken. Det er under det afsnit i trosbekendelsen, at de gamle teologer for 

ca. 1800 år siden har placeret bekendelsens ord om opstandelse. Og bety-

der det ikke, at kødets opstandelse frem for at blive forstået som et enten 

primært historisk eller poetisk fænomen snarere skal forstås som et rituelt 

fænomen? 

 Det forekommer mig at være den mest forstandige og indsigtsfulde 

forklaring. Kødets opstandelse skal forstås i ritulogisk sammenhæng. Når 

man fx under nadverens iscenesættelse modtager Jesu Kristi legeme og 

blod, så kan den nye kraft, som derved strømmer ud i menneskelegemet, 

betegnes med ordene: Kødets opstandelse. 

 At netop placeringen af opstandelse i 3. trosartikel er afgørende for 

forståelsen af den, svarer til den tankegang, at når vi taler om Jesu Kristi 

opstandne legeme, så skal disse ord forstås som en betegnelse for de krist-

ne menigheder og den kirke, der er opstået som en konsekvens af Jesu virk-

somhed. Den kristne kirke er generelt set og i alle udgaver Jesu Kristi gen-

opstandne legeme her på jorden. Og den kristne kirke har brug for kraften 

gennem kødets opstandelse for i det hele taget at eksistere.  

 Så frem for primært at betragte kødets opstandelse som kød-og-ben-

teologerne gør, eller som de litterære poesi-teologer gør, så kan man også 

betragte den som et genuin ritulogisk fænomen. Det er der ingen nødløgn 

i. 

/ 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 Ellen Hylleberg,  

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

 

Graver, Struer Kirkegård,  

Kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

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

 

Servicemedarbejder 

Sârka Wiesnerova 

 

Organist Hans Sørensen 

 

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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LIMFJORDEN RUNDT  

– TRADITIONEN TRO 

Der er også andre skibe på fjor-

den i september, idet Limfjorden 

Rundt er i Struer-området. De 

mange skibe gør ophold i Struer 

Havn den 9. september om 

aftnen, men på vejen til og fra 

Struer kan venøboerne få sig nog-

le flotte syn. Læs mere om træ-

skibssejladsen på 

www.limfjordenrundt.dk. 

/ VenøPosten — Red. 

 

BEDRE GRUNDLAG FOR TURISTARBEJDET 

Det er resultatet af Venøturisme-projektet, der i 2014/15 har 

været støttet af Landdistriktspuljen. Da VenøBoen i 2014 søgte 

midler til projektets gennemførelse, havde vi to hovedaktivite-

ter, vi ville satse på. Vi kunne se, at arbejdet med at koordinere 

og udbygge markedsføringen af Venø som et godt sted at besøge ville kræ-

ve ”en tovholder”. Sammen med Venø Bussen fik vi tilknyttet Hanne-Dorthe 

Skjernaa til projektet. Med Hanne-Dorthes arbejde har vi fået kontakt med 

de mange venøboere og sommerhusejere, der er interesserede i at betjene 

turister og øvrige gæster på øen. 

 Vi har fået forbedret eksisterende materiale om Venø, så vi nu har et 

samlet program på dansk, engelsk og tysk, der har sin faste plads i Færge-

huset på Kleppen. I februar deltog vi i Feriemessen, hvor Venø fik en for-

nem placering blandt Struer Kommunes øvrige tilbud til turisterne. 

 Trykte og elektroniske medier har omtalt Venø flittigt i hele projektpe-

rioden, hvad VenøPosten har orienteret om undervejs. 

 Projektets anden hovedaktivitet har været en styrkelse af samarbejdet 

mellem aktørerne på øen. Her har vi ikke opnået de mål, vi have forestillet 

os. De gode eksempler knytter sig til Venø Café og Havnekiosk, der er slut-

tet op om øens øvrige arrangementer, og som har udbudt måltider i tilknyt-

ning til dem. Blandt dem er Venø Musikforening og solnedgangsmusikken i 

Venø Kirke på sommerens torsdagsaftner. 

 Som VenøPostens flittige læsere vil huske, så har LAG Småøerne be-

vilget midler til en videreførelse af projektet under navnet: Venøturisme, 

version 2. Det giver os mulighed for at tilknytte Hanne-Dorthe til en fortsæt-

telse af arbejdet. Hanne-Dorthe har på side 4 omtalt, hvilke nye temaer, 

som vi får mulighed for at arbejde med. Alle aktiviteter har til formål at ska-

be forretning for turistaktørerne og nye job her på øen. 

 I september inviterer projektet aktørerne til dialog om det kommende 

års arbejde med at øge gæsteantallet og forretningsmulighederne. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

 

 

ETABLERING AF NATURSTIER – FRIVILLIGE SØGES 

Vi søger en håndfuld frivillige, der vil være med til at arbejde videre med 

vandreruter på Venø.  

 Med udgangspunkt i Struer Kommunes naturplanlægning for Venø 

samt den nye folder med vandreruter (og en cykelrute) vil vi gerne arbejde 

videre med mulighederne for etablering af afmærkede vandreruter på 

Venø. Det vil kræve en del tilladelser og myndighedsarbejde at få lov til at 

etablere skilte/plancher, men vi håber, at vi i samarbejde med bl.a. biolog 

Tina Pedersen fra Struer Kommunes Natur- og Miljøafdeling kan nå i mål 

hermed og skabe et resultat som fx vandreruten ”Kilen Rundt”.  

 Henvendelse kan ske til Hanne-Dorthe Skjernaa på tlf. 97 86 81 00 

(kl. 8-16 på hverdage) eller via hd@venobussen.dk.  

/ Venøturisme — Hanne-Dorthe Skjernaa 

http://www.limfjordenrundt.dk
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Færgetrafik  

i juli 

 

 

 

 2015 2014 

Passagerer ........... 26.132 .... 28.844 

Personbiler .......... 11.136 .... 11.370 

Busser.......................... 408 .......... 408 

Lastbiler ...................... 144 .......... 156 

Gods (tons) ................... 28 .......... 522 

Cykler ....................... 1.130 ....... 2.070 

Campingvogne ........... 92 ............. 78 

 

 

GODE BEN OG SEJLADS 

Vi sejler til Handbjerg Marina  

lørdag den 12. september, 

afgang fra Venø Havn kl. 15:00 

og med stop i Struer Træskibs-

havn kl. 16:00. 

 Der kan bestilles gode ben 

på Restaurant Pavillonen i Hand-

bjerg Marina.  

 Vi er tilbage i Struer Havn 

senest kl. 21:00 og Venø Havn 

senest kl. 22:00.  

 Tilmelding senest den 

1. september på 

www.venøsund.dk.  

/ Venøsund Færgelaug  

— Bjarne Tingkær Sørensen 

 

VENØFORTÆLLINGER 

VenøBoen har taget initiativ til en møderække hen over vinte-

ren. Emnet er Venø – set fra forskellige vinkler. Formålet er at 

få udbredt kendskabet til øens historie, identitet og nogle af 

de personligheder, der har præget Venøs udvikling gennem 

tiderne. 

 Vi har en skummel bagtanke med møderækken. Vi vil i projektet 

Venøturisme, version 2 søge at opbygge et lille korps af guider, der på frivil-

lig basis kan medvirke i turistarbejdet. Det kan være som turguider, ved be-

søg af særlige grupper, på familielejre, osv. Møderne gennemføres som af-

tenmøder – muligvis i forbindelse med en fællesspisning.  

 De emner, vi har valgt er i første omgang: 

 Jens Rytter – en sand venøbo 

 Et helt liv på Venø 

 Fiskeri i Limfjorden 

 Om at være ung på Venø i 50’erne og 60’erne 

 Præster på Venø og deres liv, tro og færden. 

 

Mødedatoerne er: den 29. oktober og 19. november 2015 samt den 

21. januar, 25. februar og 31. marts 2016. Program og praktiske for-

hold omtales i VenøPosten, når vi nærmer os de enkelte arrangementer. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

 

 

TURISTMØDE I HAVNEKIOSKEN 

Vi opfordrer hermed alle turistaktører og øvrige interesserede i turisme på 

Venø til at sætte kryds i kalenderen tirsdag den 29. september kl. 

19:30. Her vil VenøBoen og Hanne-Dorthe Skjernaa kort gennemgå første 

del af projekt Venøturisme med fokus på resultater og erfaringer herfra. 

Dernæst vil vi gerne præsentere Venøturisme, version 2, hvor der er ud-

valgt følgende indsatsområder: 

1. Produkttilbud 

2. Rådgivning 

3. Generel markedsføring 

4. Naturstier 

5. ”Eventudvikling” 

6. Guidetræning. 

 

Det er vigtigt for projektets succes, at så mange turistaktører som muligt 

kan møde op denne aften og give indspark til projektet. Hver enkelt turist-

aktør vil også modtage en personlig indbydelse til mødet. Alle interesserede 

er velkomne! 

/ Venøturisme — Hanne-Dorthe Skjernaa 

http://www.venoesund.dk
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DET  SKER 

DET GODE SAMLIV 

Foredrag med Elisabeth Dons Christensen  

onsdag den 30. september kl. 19:30  

i Havnekiosken. 

 Elisabeth Dons Christensen er tidligere  

biskop i Ribe Stift og udgav i 2005 bogen ”Det 

sårbare samliv. Foredraget vil handle om ægte-

skabet, og hvordan vi bevarer det gode samliv. 

Om at vi ikke skal være så bange for de kampe, der må være, lagt frem i det 

åbne. Det et meget bedre end skjulte og dobbelte dagsordener.  

 Hun siger blandt andet: ”Noget tyder på, at det er blevet vanskeligere 

at blive sammen. Min påstand er, at der er ikke andet der binder et moder-

ne par sammen end kærlighed. I gamle dage var der måske en gård, en 

forretning eller økonomisk nød. Vi smider altså tøjlerne for hurtigt, fordi vi 

ved, der er så mange andre muligheder. Men vi har ikke altid et særlig klart 

begreb om, hvad kærlighed er, siger biskoppen. Vi gifter os i forelskelsen, 

som jo er en sygdom. Det er ikke kærlighed. Kærligheden skulle gerne op-

stå efter nogle år i ægteskab. Kærligheden skal passes.” 

 Elisabeth Dons Christensen har noget på hjerte. Hun er en spænden-

de foredragsholder, der med medrivende humor og engagement fasthol-

der sine tilhørere. Der er næppe tvivl om, at det bliver en aften, som man vil 

huske.  

 Entre og kaffe 50 kr. 

/ Foredragsforeningen — Tove Odgaard 

 

 

GENERALFORSAMLING 

VenøBoen afholder generalforsamling torsdag den 22.  

oktober kl. 19:30 i efterskolens spisesal. 

 

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. 

 

Vedrørende punkt 4: Forslag skal være formanden i hænde senest den 

14. september. 

/ VenøBoen - Aase Askanius 

 ÅBNINGSTIDER  I  SEPTEMBER 
 
 

Galleri KK 
 

Åbent den 1. lørdag i måneden 
fra kl. 12:30-16:00 - i Venø Gl. Skole.  

 
Karin Kristensen, tlf. 20 51 25 34. 

 

 

 
Venø kartofler & lam 

 
Kartofler, lammespegepølser og frosset 

lammekød i forskellige udskæringer 
sælges fra Venø Café og Havnekiosk. 

 
Henvendelse i øvrigt på tlf. 40 31 83 02 

venoe-kartofler.dk 
 

 

 
Venø  Café  og  Havnekiosk 

 
Åbent tirsdag-fredag fra kl. 14:00-17:30 

og lørdag-søndag fra kl. 11:00-18:00. 
Mandag lukket.  

Lukket fra den 18. til 21. september.  
 

Vibeke Borbjerggaard Staunstrup,  
tlf. 25 46 66 76 

 

 

 
Venø  Galleri 

 
Åbent efter aftale. 

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

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

 

 

 
Venø  Kro 

 
Køkkenet har åbent  

torsdag, fredag og lørdag  
fra kl. 17:30-21:00. 

 
Bestil venligst bord. 

 
Tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk 
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LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Glasslottet 

af Jeannette Walls 

Forlag: Hr. Ferdinand 

ISBN-13: 9788792639813 

 

En autentisk historie om en pi-

ges opvækst sammen med hen-

des søskende - med en far, som 

er fantast og alkoholisk, og en 

mor, der forsømmer sine børn 

på det groveste. Vi følger pi-

gens daglige kamp for overle-

velse i den dysfunktionelle fami-

lie.  

Bedømmelse: 5 stjerner 

 

 

Husk Læsekredsens indledende 

møde i Havnekiosken den 7. 

september kl. 19:00.  

/ VenøPosten — Red.  

DET  SKETE 

GENERALFORSAMLING I Ø-SAMMENSLUTNINGEN 

Som omtalt i augustnummeret af VenøPosten, så har Venø-

Boen værtskabet for generalforsamlingen i Sammenslutningen 

af de Danske Småøer i 2016. Ved bestyrelsesmødet i august 

talte bestyrelsen om, hvordan vi kan gøre begivenheden til en 

oplevelse ikke alene for gæsterne fra de andre øer, men også 

for andre, der er på besøg i Struer i perioden omkring general-

forsamlingen den 30. maj 2016. 

 Gæsterne indkvarteres privat her på Venø. Udover ind-

kvartering er der en række faste programpunkter, vi skal stå for. Det gør vi 

gerne og håber på medvirken fra venøboerne, så vi kan give vores gæster 

en fin oplevelse. 

 Vi vil i de kommende numre af VenøPosten fortælle om planer og 

programmer, ligesom vi gerne modtager idéer, der kan medvirke til succes. 

 VenøBoen arbejder videre med idéen fra TV-MidtVest om etablering 

af et mobilhold, der skal sende mindre klip til tv-stationen fra begivenheder 

på øen. De første deltagere i TV-M/V træning har allerede meldt sig. 

 Bestyrelsen drøftede endvidere fremtid for Venø i Live, som Venø-

Boen ønsker at støtte med de begrænsede muligheder beboerforeningen 

har. Venø i Live er en vigtig del af arbejdet for at fastholde omdømmet om 

vores ø og øerne i al almindelighed. I den forbindelse drøftedes også bru-

gen af Venøteltet. 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

 

 

EKSTRAPOST  

FRA VAND TIL LAND 

På Vestre Strand dukker 

der mange ting og sager 

op. I år har skraldmæng-

den heldigvis være min-

dre end tidligere. 

 Blandt hittegodset 

var en omhyggeligt for-

seglet flaskepost, hvis ind-

hold fremgår af billedet. 

 Marika har fået 

svar fra Venø og indby-

delse til ikke kun at benyt-

te flaskepost, men også 

den ordinære færgefor-

bindelse. 

/ VenøPosten — Red. 
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DET  SKER 

BORDTENNIS 

Vi vil igen i år tilbyde bordtennis i kælderen på Nørskov  

mandage fra kl. 19:00 -20:00. Første gang bliver mandag  

den 14. september. Alle interesserede såvel voksne som 

børn bedes tilmelde sig via SMS på tlf. 23 95 34 97 senest den 12.  

september. 

 Der vil være en igangsætter/træner med ved alle spilleaftner. Med-

bring eget bat.  

 Kontingent for hele sæsonen 150 kr. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

BILLARD 

Der spilles igen billard i kælderen på Nørskov mandage mellem kl. 14:00 og 

16:00. Første gang i denne sæson bliver mandag den 7. september. 

Der er plads til flere, så kom blot.  

 Kontingent for hele sæsonen 200 kr. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

SVØMNING 

Vi tager hul på svømmesæsonen igen på det sædvanlige tidspunkt om  

lørdagen fra kl. 13:00 til 13:40 i Struer Svømmehal, hvor vi har hele 

svømmehallen med livredder for os selv.  

 Venø Svømning er for alle aldersgrupper, så både børn og voksne 

kan deltage. Udover det store bassin i svømmehallen kan vi også benytte 

det lille bassin med 34 grader varmt vand og med en dybde på mellem 60 

og 90 cm. 

 Priserne for at deltage i svømning er følgende:  

 Voksne: kr. 25,- pr. gang eller kr. 200,- for 10 gange ved tilmelding  

 som fast svømmer.  

 Børn: kr. 15,- pr. gang eller kr. 110,- for 10 gange ved tilmelding som  

 fast svømmer.  

 

Tilmelding som fast svømmer skal ske til undertegnede på tlf. 97 86 84 00 

eller soeren@venoe.dk senest den 11. september. Hvis man ikke ønsker 

at være tilmeldt som fast svømmer, skal man blot møde op i svømmehallen 

fra gang til gang. Det er en fordel, at så mange børn som muligt er tilmeldt 

som faste svømmere, da det udløser et tilskud fra kommunen til Venø GIF. 

Der er svømning disse 10 lørdage: 

 Den 12., 19. og 26. september 

 Den 3., 24. og 31. oktober 

 Den 7., 14., 21. og 28. november 

  

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

”SPLITTE MINE BRAMSEJL” 

Det er formentlig ikke det, der er 

kaptajnen på bramsejlskonnerten 

Majas ønske, når han tilbyder ture 

rundt i Limfjorden. Bedstemand 

ombord kan vise sig at være 

Svend Bendix Pedersen fra Venø 

Færgefart, der i sin fritid hygger 

sig ombord på det gode skib. 

 Skonnerten stammer tilba-

ge fra 1916, hvor de første ele-

menter blev lagt til skibet, der på 

grund af verdenskrigen først blev 

færdigbygget på tysk værft i 

1919. Skibet blev benyttet til fiske-

ri efter sild i Nordsøen. 

 I 1957 blev Maja dansk re-

gistreret og har indtil 1996 været 

fragtskib i de danske farvande 

med alt fra maltbyg for Ceres-

bryggerierne til bornholmsk gra-

nit.  

 I dag er Maja restaureret 

og ejes af Fonden Bramsejlskon-

nerten Hvide Sande. Læs mere 

om den på www.bramsejlskonnert.dk. 

/ VenøPosten — Red. 

http://www.bramsejlskonnert.dk
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BOLIGER TIL SALG 

Følgende huse er til salg på Venø: 

 

 

UDLEJNING AF SOMMERHUS 

— HØFDEN 6  

Der er 8 sovepladser, hvor de 4 er 

køjer. Det kan både lejes for en 

weekend eller en uge . Henven-

delse kan ske til en de af under-

tegnede.  

/ Helene Heimann Krogh  

tlf. 41 10 27 29 eller Ole Krogh tlf. 

24 41 49 16 

 

DET  SKETE 

Ø – I MEDVIND 

Sådan lyder overskriften på den film, 

som de to studerende fra Danmarks 

Medie- og Journalisthøjskole, Rikke Mia 

Skovdal og Katrine Juel optog i juni på 

Venø. Når dette læses, så har deres film 

været vist i TV-MidtVest – Mocca den 

27. august. 

 Filmen benytter Venø i Live arran-

gementet i Pinsen, som ”rød tråd”. I fil-

men er samtaler med bl.a. Bjarne Tingkjær, Peter Petersen, Vibeke 

Staunstrup Borbjerggaard og Per Mikkelsen – og så naturligvis en række 

gode billeder fra Venø. 

 Her er et link til udsendelsen, hvis den ikke blev ”fanget” på udsendel-

sesdagen: www.youtube.com/watch?v=ZmLaCGpMQG8. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

PÅ BØLGEN BLÅ MED FREDAGSKLUBBEN 

Fredag den 21. august var fredagsklubben på sejltur. 13 børn og 4 voksne 

nød eftersommeren på østsiden på en kano- og kajaktur fra efterskolen til 

Østerstrand. Ved Østerstrand blev der tændt bål og ristet pølser og brød, 

og herefter stod den på frisbee-rundbold. 

 Efter hjemturen i kanoer og kajakker fik alle en velfortjent is eller to. 

Vi kan konstatere, at alle venøbørn har store evner i det maritime. Tak for 

turen! 

 Næste fredagsklub er den 18. september. Hvis vejret tillader det, 

har vi planlagt en tur i sejlbåde. Se opslag senere. 

/ Fredagsklubben — Flemming Damgaard og Morten Gjern 

 Kimingen 14 

 Riisvej 11 

 Strømmen 2 

 Strømmen 4 

 Strømmen 7 

 Sønderskovvej 16 

 Vigen 1 

 

Se nærmere på: www.edc.dk/

sog/?stednavn=ven%c3%

b8&postnr=7600&edc=1  

 

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 

Foto: Jan Bendix 

http://www.youtube.com/watch?v=ZmLaCGpMQG8
http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1


9  

DET  SKER 

BLIV MEDLEM – HVIS DU IKKE ER DET NU 

VenøBoens medlemmer har modtaget et indbetalingskort til den årlige 

kontingentopkrævning. Er du endnu ikke medlem, og vil du gerne støtte 

VenøBoens arbejde, kan du tage kontakt til foreningens kasserer Søren 

Lang Hindkjær på tlf. 97 86 84 00 eller soeren@venoe.dk. 

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

rende helårssamfund. Af arbejdsopgaver kan fx nævnes: 

 Årlig strandrensning 

 Udgivelse af VenøPosten i samarbejde med Venø Menighedsråd 

 Venøturisme 

 Venøs hjemmeside www.venoe.dk 

 Repræsentant i færgeudvalget for Venø Færgefart 

 Regelmæssige møder med Struer Kommune 

 Medlemskab af Sammenslutningen af Danske Småøer, som igen 

er bindeled til Folketingets udvalg for småøer 

 Opretholdelse og forbedring af Venøs infrastruktur. 

 

Både fastboende venøboere, sommerhusejere og venner af Venø kan blive 

medlem af VenøBoen - og det årlige kontingent er kr. 125,- pr. person. For 

hvert medlem videresendes kr. 50,- som kontingent til Ø-sammenslutnin-

gen. Medlemmer der ikke er bosat på Venø får VenøPosten tilsendt med 

posten hver måned, hvis der er mindst to betalende medlemmer i husstan-

den. Husk at du som medlem kan få en gratis venoe.dk mailadresse. 

/ VenøBoen — Søren Lang Hindkjær 

 

 

VENØ HAVN SØGER NY FORPAGTER 

Vibeke Staunstrup Borbjerggaard har ønsket at opsige 

sit forpagterskab pr. 1. oktober 2015. Det er Venø Havns bestyrelse oprigtig 

kede af. Havnens besøgende, sejlende såvel som venøboere og turister har 

glædet sig over det nye liv på havnen, som Vibeke har fået skabt. Vibeke 

har samtidig været meget i medierne, hvad der har skabt interesse for Venø 

og medvirket til at opfylde nogle af de mål, vi på Venø har haft for markeds-

føring af havnen og øen i almindelighed. Tak til Vibeke for indsatsen! Vi 

håber hun vil være med til at hjælpe efterfølgeren videre med udviklingen. 

 Havnebestyrelsen arbejder på at finde Vibekes afløser og hører gerne 

fra VenøPostens læsere, hvis de har kendskab til personer, der med liv og 

sjæl vil arbejde for at fastholde og videreudvikle, hvad vi indtil nu har nået 

med Venø Café og Havnekiosk. Er der idéer til andre måder at løfte opga-

verne på, så hører vi gerne om dem også.  

 Venø Café og Havnekiosk er en vigtig del af de tilbud, som Venø skal 

kunne give til venøboerne og gæsterne på øen. Opgaven er ikke kun en 

sommeropgave, selv om det er den periode, hvor travlheden er størst. Venø 

arbejder på at forlænge turistsæsonen, men også øens mange vinterarran-

gementer og Efterskolens elever benytter Havnekioskens muligheder. 

 Kontakt bestyrelsen, så vi finder løsninger på den nye udfordring. 

/ Venø Havn — Morten Gjern 

SEPTEMBERFARVEL  

Så tager jeg fat på den sidste må-

ned i Venø Café og Havnekiosk. 

 Der vil være ophørsudsalg 

på souvenirs, balsamisk eddike og 

andre småting. Så kig forbi i løbet 

af september.  

 Fredag den 11. septem-

ber kl. 17:30 vil der være fælles-

spisning, det vil blive buffet med 

de ting, jeg har i fryseren. Tilmel-

ding senest den 8. septem-

ber. Der er kun plads til 50 perso-

ner, så det er først til mølle. 

 Åbningstider i september: 

Se oversigten på side 5.  

 På gensyn! 

/ Venø Café og Havnekiosk 

— Vibeke Borbjerggaard 

Staunstrup 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

HVIDE PLETTER PÅ ASFALTEN? 

I august dukkede nye tegn op på den 

venøske asfalt 3-4 forskellige steder på 

øen. En kontakt til Teknik og Miljø i Stru-

er Kommune afslørede, at tegnene er 

opmærkning til brug for højdeberegnin-

ger og kortudarbejdelse i forbindelse 

med luftfotografering af øen. 

 Metoden – fotometrisk måling – 

gør opmålingsarbejdet enklere og kort-

kvaliteten større.  

/ VenøPosten — Red. 

 

 

RØG OVER VENØ 

Peter Bjerre, der køber fly til Air Greenland og er bosat i Struer, har været i 

luften over Venø. Peter vil vende tilbage med andre mere fredelige fotos af 

Venø ”set fra oven”. / VenøPosten — Red. 

 

GADERUNDBOLD  

Et glimt fra den 23. august. Navnet på den sejrende gade er uoplyst overfor 

redaktionen. / VenøPosten — Red.  

VenøBoen 
 
Aase Askanius (formand) 
tlf. 97 86 80 59, askanius@privat.dk 
 
Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
venoe.dk/foreninger/venoeboen 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 10 
gange, får man dagslejen til 175 kr. 
mod forudbetaling. 
 
Priser for øboere: 
1 dags leje:  150 kr. 
Døgnleje: 350 kr. 
2 døgns leje:  600 kr. 
 
Priser for ”udenøs”: 
1 dags leje:  500 kr. 
Døgnleje: 800 kr. 
2 døgns leje:  1.500 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning samt med-
lemskab skal ske til kasserer Antoinette 
Jensen, mobil 21 62 35 76, mail 
anj@revisionlimfjord.dk. Et medlemskab 
koster kr. 100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 

Hjertestarter 
 
Cykelskuret ved Venø Efterskole, 
Nørskovvej 8, Venø. 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Peter Bjerre 

Foto: Søren Lang Hindkjær 
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DET  SKER 

VÆRT FOR EN AFTEN: VENØ KAFFE 

Et nyt elevhold er ankommet. 83 søde unge mennesker med mod på ef-

terskolelivet og et år som øbo. Mange af jer har sikkert allerede mødt dem, 

og jeg håber det har været en god oplevelse.  

 Første store fælles begivenhed for elever og ø, er den årligt tilbage-

vendende ”Venøkaffe”. Det foregår tirsdag den 6. oktober kl. 19:30. Vi 

har brug for mange åbne hjem. De værtsfamilier jeg har talt med har alle 

haft en god oplevelse med at få besøg, og eleverne er hvert år meget be-

gejstrede.  

 Hvad kræver det at være med? Lidt kaffe og kage og lyst til at møde 

nogle søde unge mennesker og høre, hvordan de har det med at være på 

efterskole og prøve livet som øbo.  

 Tilmelding sker på info@venoe-efterskole.dk senest den 18. sep-

tember. Skriv navn og adresse og gerne, hvor mange I har plads til. Jo flere 

der er med, jo sjovere bliver det for alle! 

/ Venø Efterskole — Nikolai Terp 

 

 

JORDEN KØBT TIL MULTIHAL OG BOLDBANE 

Skødet på Efterskolens køb af 1,4 hektar til boldbane og multihal er netop 

blevet tinglyst. Det markerer afslutningen på mange års arbejde på at få en 

aftale i stand. Multihallen skal bygges i beplantningen øst for forstanderbo-

lig og spisesal, mens boldbanen anlægges på marken øst for skolen. Næste 

skridt er at få udarbejdet de detaljerede tegninger og ansøgt om byggetilla-

delse. Byggeriet forventet først igangsat næste år. 

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

STRIKKEKLUB  

– HAR DET DIN INTERESSE? 

Jeg synes, det kunne være hygge-

ligt at mødes med andre strikke-

glade mennesker ca. en gang om 

måneden for at strikke, udveksle 

idéer, opskrifter og måske få en 

hjælpende hånd af en mere gar-

vet strikker. 

 Derfor inviterer jeg interes-

serede til at komme på Klitten 17: 

torsdag den 24. september 

kl. 19:30. Så kan vi tage en snak 

om, hvordan konceptet skal være. 

 Interesserede bedes tilmel-

de sig til undertegnede på tlf. 30 

20 84 34, en SMS er helt fint og 

gerne et par dage før. Håber no-

gen har lyst til at lege med!! 

/ Laila Mejlholm Olsen 

 

 

JYSK ENERGI  

SKRIVER HISTORIE 

VenøPostens fotograf, Gertrud 

Damgaard, har taget det histori-

ske billede på forsiden.  

 I den kommende tid for-

svinder de sidste synlige spor af 

Venøs kraftforsyning, der blev 

etableret i 50’erne. Landskabet 

ændrer karakter – et nyt kultur-

landskab dukker frem. 

/ VenøPosten — Red. 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Venø Efterskole 
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6. september  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

7. september kl. 19:00 Læsekredsmøde i Havnekiosken 

9. september  Limfjorden Rundt 

11. september kl. 17:30 Fællesspisning i Havnekiosken (tilmeld 8/9) 

12. september kl. 15:00 Venøsund sejler til Handbjerg Marina, fra Venø  

  Havn (tilmeld. 1/9) 

13. september kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Karen T. Hansen 

15. september kl. 19:00 Menighedsrådsmøde  hos Hanne Nielsen  

18. september  Fredagsklub i Børnehuset 

18. september  Tilmelding til Efterskolens ”Venøkaffe” den 6/10 

20. september kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

24. september kl. 19:30 Strikkeklub, Klitten 17 

27. september kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Per Mikkelsen 

29. september kl. 19:30 Turistmøde i Havnekiosken 

30. september kl. 19:30 Foredrag med Elisabeth Dons Christensen,  

  Havnekiosken 

 

Billard: Hver mandag kl. 14:00 på Nørskov - første gang den 7/9 

Bordtennis: Hver mandag kl. 19:00 på Nørskov - første gang den 14/9 

Havkajak: Hver onsdag kl. 19:00 ved cykelskuret på Efterskolen 

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

Svømning: Den 12., 19. og 26. september kl. 13:00 

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

Venø GIF: Gåtur hver tirsdag kl. 19:00 fra Havnekiosken 

VENØ  I  SEPTEMBER 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten oktober 
2015 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 24. september 
 

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

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

Foto: Gertrud Damgaard 


