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VENØ  KIRKE 

AT FEJLRETTE ET KOMPAS 

Digteren Nis Petersen (1897–1943) var en af sin tid mest 

populære forfattere. Han var i øvrigt fætter til Kaj Munk. 

Men Nis Petersen var en urolig sjæl og førte et omtumlet  

liv. Bl.a. levede han fra 1922-26 som vagabond, og han  

boede også her på Venø i en periode og fik siden succes 

som forfatter. Den måske mest kendte bog Sandalmagerens gade blev over-

sat til andre europæiske sprog i 30’erne, og han tjente styrtende med pen-

ge, men satte det hele til igen. 

 På et tidspunkt besøgte han Færøerne, hvor han havde en mærkelig 

oplevelse, der gjorde et stort indtryk på ham. Han lagde mærke til, at store 

skibe ofte sejlede ind i en fjord, hvor de krydsede frem og tilbage. Det kun-

ne stå på i timevis, og det hele så meningsløst og planløst ud. Men han fik 

at vide, at det var skibe, der havde afbrudt deres rejse og var gået ind i fjor-

den for at indstille og fejlrette kompasset. Når kompasset var rettet ind, sty-

rede skibene igen ud på de store have for at følge deres rette kurs mod be-

stemte mål. 

 I sit forfatterskab vender Nis Petersen ofte tilbage til oplevelsen fra 

Færøerne. Det var en hovedtanke hos ham, at det ikke kun var skibe, der 

trængte til få kompasset rettet ind. Mennesker er også udstyret med et kom-

pas, der trænger til fejlretning. I romanen Spildt mælk fra 1934, der foregår i 

det borgerkrigshærgede Irland lader han en af figurerne sige: ”Enhver af os 

er udstyret med et kompas, som peger mod Gud, og enhver må lejligheds-

vis ind i en af hans fjorde”.  

 Nis Petersen lagde aldrig skjul på, at han selv ofte fejlede og mistede 

kurs. Men fejlretning var ikke desto mindre en nødvendighed for ham. Han 

havde svært ved at forstå de mennesker, han kaldte ”de fejlfrie kar”, eller 

”de retfærdige”. Det var de typer, der i egne øjne aldrig begik fejl, men altid 

havde ret, og som derfor havde råd til at dømme andre hårdt. ”Tåberne” 

kaldte han dem, og de fandtes både i og uden for kirken. De havde tilsyne-

ladende ingen brug for at fejlrette kompas. 

 For Nis Petersen var livet ikke så ligetil. Det skal leves mellem ondt og 

godt, og her kan ingen sige sig fri, for ”det er menneskets ærefulde og byr-

defulde opgave af være kampplads for to stridende magter”, som han for-

mulerede det. 

 Nis Petersens fine billede passer på kirken. Den er ”en af Guds fjorde” 

– ikke et sted, hvor vi får medhold i egen retfærdighed, ej heller et sted, 

hvor vi opmuntres til at dømme andre hårdt. Men meningen med den er 

just, at den har kraft til at fejlrette et kompas. Lad det stå som en påstand! 

/ 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 

Gertrud Damgaard 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesangere:  

Grethe Munk-Andersen,  

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

Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

ORIENTERING OM 

VALG TIL MENIG-

HEDSRÅDET 

Der afholdes oriente-

ringsmøde om det kommende 

valg af medlemmer til Venø Me-

nighedsråd. Mødet finder sted 

den 13. september kl. 19:00 i 

Pavillonen med følgende dagsor-

den: 

1. Velkomst 

2. Valg af dirigent 

3. Menighedsrådets opgaver og 

kompetencer 

4. Redegørelse for Menighedsrå-

dets arbejde siden sidste me-

nighedsrådsvalg 

5. Redegørelse for kommende 

opgaver for Menighedsrådet 

6. Redegørelse for reglerne for 

opstilling af kandidatlister og 

afvikling af valget. 

 

I tilslutning til orienteringsmødet 

afholdes opstillingsmøde med 

følgende dagsorden:  

1. Valg af stemmetællere 

2. Opstilling af kandidater til  

Menighedsrådet 

a) Navneforslag 

b) Præsentation af kandidater 

til Menighedsrådet 

c) Debat og mulighed for 

spørgsmål til kandidaterne 

d) Afstemning 

3. Afstemningsresultatet 

4. Valg af stillere  

(mindst 5 - højst 15) 

5. Aftale mellem kandidater og 

stillere om supplering af kandi-

datlisten 

6. Eventuelt. 

 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre Pedersen 

ÅRETS HØSTGUDSTJENESTE 

Høstgudstjenesten afholdes den  

18. september kl. 10:00 i Pavillonen. 

 Vi sender indbydelse til børnene 

og håber, at de vil hjælpe med at bringe 

høstofrene ind i ”kirken”.  

 Efter gudstjenesten er der fælles-

arrangement i Præstegården, hvor der 

serveres boller, saft, kaffe og te.  

 Høstofrene udloddes ved et amerikansk lotteri. Pengene herfra og 

øvrige bidrag videregives til Julehjælpen i Struer Provsti. Alle er velkomne. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre Pedersen 

 

 

KIRKEN FÅR ”NYT LYS” I GAVE 

Familien Biilmann har ved Claus Biilmann doneret kr. 11.000 til forandring 

af lysekronen. Den er skænket af Ellen og Holger Biilmann til Venø Kirke i 

1920’erne. Lysekronen får levende lys og ophænges over døbefonden. En 

stor tak fra Venø Menighedsråd herfor.  

 Det er meget usædvanligt, at en familie efter snart 100 år stadig føler 

sig ”Venø-smittet”. Claus Biilmann skriver i forbindelse med gaven:  

 ”Mine bedsteforældre Ellen og Holger Biilmann købte størstedelen af 

vores sommerhusgrund i august 1921 (for kr. 5.000 - tænk engang!). Ejen-

dommen bestod af en temmelig kuperet hedegrund uden træer men med 

to træhuse, hvoraf det ene stadig eksisterer. Arealet mod vest blev hurtigt 

anlagt som plantage. I 1946 tilkøbte min far af Aksel Askanius et stykke 

grund mod nord, så ejendommen nu strækker sig ned til Linda og Dorrits 

lille, hvide sommerhus 

(Thøgersens /Red.). 

 Ejendommen er således 

gået i arv fra mine bedsteforældre 

til deres børn – heraf Mogens, 

min far, fra hvem jeg arvede ejen-

dommen. Videre vil min datter 

Maria arve ejendommen og skulle 

alt gå, som præsten prædiker – 

for nu at benytte et behørigt ud-

tryk – vil Maria og Phillips børn 

Franciska og Marlon arve deref-

ter. Børnene er allerede solidt 

”Venø-smittet”, og det er således 

5. generation, der nyder strandliv, 

går tur i plantagen og træder var-

somt om lærkereden på heden”. 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre Pedersen Arkivfoto 

Arkivfoto 
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DET  SKETE 

FARVEL TIL ELMASTERNE  

– GODDAG TIL NYT KULTURLANDSKAB 

Så er Jysk Energis elmaster med tilhørende isenkram endelig fjernet på syd-

spidsen, og de arbejder sig stødt og roligt nordpå. Da vi efter et par dages 

ophold på fastlandet vendte tilbage til Venø, kunne vi konstatere, at der var 

fuldstændigt ryddet op, og vi havde fået en ny og fantastisk udsigt over 

sydøen uden de skæmmende, men indtil 2015 nødvendige elementer, som 

vi har set på siden 1959.  

 Jeg satte mig og nød udsigten, og et glas vin, men pludselig kom jeg 

til at se, at også Kabelbåkerne (sømærkerne) på begge side af vejen var fjer-

net. De markerede for de søfarende, at her lå søkablet mellem fastlandet og 

Venø. Jeg havde for en tid siden meddelt Farvandsdirektoratet, at hvis de 

ville bibeholde kabelbåkerne skulle de udskifte stolperne, idet de alle var 

rådne i jordniveau.  

 Jysk Energi fik efterfølgende en melding om, at det var deres ansvar, 

da søkablet ligger i deres regi, men at de nu var overflødige, da man på 

søkortene registrerer søkabler på anden vis. Vi nyder i fulde drag vores 

"nye" udsigt, og for venøboerne er der etableret en sikker elforsyning, lige-

som hele øen vil få et ændret præg, når alle master er fjernet. Det er vel det 

man på nydansk kalder en ”win-win” situation. 

/ Otto Kiørboe, Sønderskovvej 25 

 

Foto: Otto Kiørboe 

GADERUND-

BOLDEN  

DRUKNEDE 

I år blev vi desværre 

nødt til at aflyse gaderundbold, 

da vejrguderne ikke var med os.  

 I stedet valgte vi at gå i ef-

terskolens spisesal, hvor alle frem-

mødte kunne dyste i brætspil eller 

bare hyggesnakke med hinan-

den. Der var omkring 20 børn og 

15 voksne, der hyggede sig et par 

timer, og vi sluttede naturligvis af 

med kaffe/saft med hjemmebagte 

boller og lagkage. Så det blev 

alligevel et hyggeligt arrange-

ment.  

 Tak til alle de fremmødte 

og tak til Sonja Pedersen og Jon-

na Stenkjær, som igen sørgede 

for de hjemmebagte boller. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

Foto: Otto Kiørboe Foto: Jan Bendix Foto: Jan Bendix 
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NYE OPLEVELSESMULIGHEDER PÅ VENØS TO LEJROMRÅDER 

Beboerforeningen VenøBoen har i samarbejde med FDF-Herning, FDF-

Holstebro og KFUM og K-Holstebro skitseret langsigtede muligheder for 

udvidet benyttelse af de to lejre og de naturskønne områder, de er belig-

gende på.  

 Struer Kommune har bistået med planer for naturgenopretning på 

områderne, som kan sikre biodiversiteten. Venø-

Boen får mulighed for at virkeliggøre sine planer 

om etablering af Venøtårnet, der er en del af 

Venø udviklingsplan. 

 Initiativerne har til formål at få skabt for-

bedrede overnatningsmuligheder, gode lejrfor-

hold og top-turistoplevelser. Perspektiverne er 

beskrevet i oplægget: Venø, natur og fritid, 2020. 

VenøPostens læsere har adgang til oplægget via: 

www.venoe.dk/venoeposten. 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

 

 

ENDNU BILLIGERE AT KOMME TIL VENØ 

Et forlig i Folketinget har åbnet mulighederne for billigere fær-

getakster i de såkaldte ”skulderperioder”. En skulderperiode er 

månederne lige op til eller lige efter sommermånederne.  

 For Venø overfarten betyder det, at vores besøgene kan 

fylde en bil op og komme til øen for 65 kr. Ordningen er kommet i stand 

gennem et samarbejde mellem Struer Kommune og VenøBoens repræsen-

tant i kommunens rådgivende udvalg om færgedriften, Jesper Olesen.  

 I første omgang gennemføres ordningen som et forsøg, der evalue-

res når perioden slutter den 30. oktober. Erfaringerne skal bruges til at fast-

lægge ordningen i de sene forårsmåneder i 2017. Eventuelle forslag kan 

sendes til Jesper: ols@bang-olufsen.dk. 

 Den politiske baggrund for 

prisnedsættelsen er ønsket om at til-

nærme overfartspriser til statens kilo-

metertakster for bilkørsel (landevejs-

princippet). Der er et stykke vej, til det 

er nået(!), men nu er begyndelsen 

gjort. Politikerne har et ønske om, at 

styrke udviklingen af lokalsamfunde-

ne på både store og små øer. 

 Færgefolkene fortæller, at 

Venøs gæster er opmærksomme på 

den billigere mulighed og adskillige 

har benyttet den til en ekstra tur til 

øen. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

 

Foto: Preben Friis 

http://www.venoe.dk/venoeposten
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Ø-PASSET ER BLEVET EN SUCCES 

I august måtte trykpressen i gang for tredje gang for at  

kunne følge med efterspørgslen på Ø-passet. Hver ø har 

fået tildelt ”en ration” til fordeling til vores gæster. For 

Venøs vedkommende er alle udleverede, men med et  

samlet oplag på over 50.000 styk får Venø Færgefart snart 

en ny andel Ø-pas. Når de har nået Struer, vil de kunne 

hentes i Færgehuset på Kleppen. Pas-stemplingen foregår 

som hidtil i Færgehuset på Venø-siden. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

SANSEFESTIVAL – EN FUGTIG OPLEVELSE 

Den 13. august medvirkede Venøsund Færgelaug og Venø kartofler & lam 

traditionen tro i festivalen i Struer. Venø-

sund lå til kaj ved Færchhuset og til 

trods for, at vejret ikke var med hverken 

gæster eller venøboere, så fandt gæster-

ne frem til færgen og smagsprøverne. 

Venøsunds nye sejloverdække gav  

nogen beskyttelse til de besøgene. 

 Den velplanlagte Sansefestival  

er blevet en god mulighed for at vise 

sammenhængen mellem Struer og øen.  

/ VenøPosten — Red. 

 

 

VENØ INDGÅR SAMARBEJDSAFTALE  

MED GEOPARK VESTJYLLAND 

VenøBoen har på beboernes vegne underskrevet en samarbejdsaftale med 

Geopark Vestjylland. Samarbejdsaftalen indebærer, at Venø kan få hjælp til 

den praktiske gennemførelse af formidling af de muligheder, som Venøs 

gæster har, når de besøger øen. 

 De første resultater forventes at være skiltningsprogram og udform-

ning til de etablerede vandreruter. I samarbejde med Struer-Egnens Turist-

forening og Geopark 

gennemføres i efteråret 

også den guideuddan-

nelse, som tidligere har 

været omtalt i Venø-

Posten. I det program 

deltager 3-4 venøboere. 

/ VenøBoen  

— Aase Askanius 

VENØ I SOMMERLANDET 

Mere end 20.000 sommerhusgæ-

ster i det midt- og vestjyske områ-

de har kunnet hente inspiration til 

en tur til Venø. Den har kunnet 

hentes i turistavisen: Sommeravi-

sen, som er blevet distribueret i 

området. Det er turistaktører på 

Venø, der har taget initiativet og 

er gået sammen om idé og ind-

hold. Billederne nedenfor er op-

slag fra ”Venø-siderne”. 

/ VenøPosten – Red. 

Foto: Jan Bendix 
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VENØBOEN 

VENØBOENS  

GENERALFORSAMLING 

VenøBoen afholder generalfor-

samling torsdag den 6. okto-

ber 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. 

 

Vedrørende punkt 4: Forslag skal 

være formanden i hænde senest 

den 20. september. 

/ VenøBoen - Aase Askanius 

 

LÆGEVALG OG SUNDHEDSKORT 

VenøBoen har igennem flere år fået henvendelser om, hvorfor venøboerne 

ikke kan få angivet en læge på sundhedskortet (som er det nye navn for 

sygesikringsbeviset). På sundhedskortet står der blot “bosat på ø uden læ-

ge”. Vi har tidligere diskuteret sagen med Struer Kommune, men det har 

hidtil ikke kunnet lade sig gøre for venøboerne at vælge en læge. Men der 

er nu sket en ændring, således at venøboerne også kan vælge en læge på 

lige fod med borgerne på fastlandet og få lægens navn angivet på sund-

hedskortet. Og både Struer Kommune og Region Midtjylland har bekræftet 

ændringen. 

 Der er både fordele og ulemper ved den gamle og den nye ordning, 

så det er op til hver enkelt venøbo at beslutte, om man ønsker at vælge en 

læge eller forblive på den gamle ordning. 

 Fordelen ved den gamle ordning “bosat på ø uden læge” er, at man 

frit kan vælge læge fra gang til gang, da man ikke har nogen fast læge. 

Ulempen ved ordningen er dog, at hvis man bliver akut indlagt eller er til 

speciallæge uden henvisning, bliver journaloplysningerne ikke fremsendt til 

den læge, man normalt bruger, da man jo netop ikke har nogen fast læge. 

Man skal selv huske at få sygehuset/speciallægen til at notere lægens navn, 

hvis journalen skal fremsendes. 

 Fordelen ved den nye ordning, hvor der er valgt en læge, er, at jour-

naloplysninger automatisk fremsendes til den valgte læge i tilfælde af, man 

har været akut indlagt eller været til speciallæge uden henvisning. Ulempen 

er så, at man ikke kan vælge læge fra gang til gang. Man kan dog altid skif-

te læge mod betaling af et gebyr. 

 Hvis man ønsker at vælge en læge og få det angivet på sundhedskor-

tet, skal man kontakte Borgerservice i Struer Kommune. Man skal dog være 

opmærksom på, at Region Midtjylland betragter det som et lægeskifte og 

man bliver derfor opkrævet kr. 190,- i gebyr. Man skal også være opmærk-

som på, at den læge man måske har brugt i mange år, kan have lukket for 

tilgang af nye patienter og dermed ikke kan vælges uden en særlig dispen-

sation fra lægen. 

 Men i alle tilfælde kontakt Borgerservice i Struer Kommune, hvis du 

ønsker at vælge en læge eller har spørgsmål til ordningen. 

/ VenøBoen — Søren Lang Hindkjær 

 

 

VENØ FÅR KREDSREPRÆSENTANT I FRILUFTSRÅDET 

Som medlem af Sammenslutningen af Danske Småøer har VenøBoen udpe-

get Jan Bendix som repræsentant til Friluftrådets lokalkreds. Arbejdsområ-

det er lokalpolitik inden for natur og fritidsliv. Yderligere information om 

arbejdet kan læses på www.friluftsraadet.dk/indhold/lokale-kredse.aspx. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

Foto: Jan Bendix 

http://www.friluftsraadet.dk/indhold/lokale-kredse.aspx
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Foto: Jan Bendix 

DET  SKETE 

VENØFÆRGEN BESKADIGET AF FREMMEDLEGEME 

”Venøsund” og ”Sleipner” måtte tage over, da Venø Færgen blev beskadi-

get.  

 Overfartsleder Søren Adsersen orienterede VenøBoens repræsentant 

Jesper Olesen om uheldet med følgende beskrivelse: 

 ”Mandag den 15. august kl. 17:40 ved indløb på Venø fik den forre-

ste Schottel (læs: skrue til fremdrift og manøvre) et fremmedlegeme i skru-

en. Herefter kunne Schottel ikke dreje. Færgen blev sejlet til Kleppen på 

nødmanøvre. Venøsund blev tilkaldt og to mand kørte mod Fur for at hen-

te færgen Sleipner, da det var vores vurdering, at skaden var af større karak-

ter. Sleipner blev sat i drift ca. kl. 23:30. Den forreste Schottel er herefter kørt 

til Tyskland, hvor skaden bliver udbedret i løbet af de næste to uger. Krøje-

kransen til drejning af Schottel var revet itu”. 

 I en kommentar til uheldet skriver Jesper til VenøPosten: På øens veg-

ne vil jeg gerne takke overfartslederen og hans team for deres sædvanlige 

høje serviceniveau. Vi er yderst tilfredse med færgens beredskabsplan, og 

ikke mindst den hurtige genoptagelse af normal drift. 

/ VenøBoen — Jesper Olesen  

 

 

Christian var på stedet - og ”tog imod Venøsund”.  

”SÅ HAR VI OGSÅ PRØVET DET...” 

På sin Facebook-profil omtalte Christian Mortensen, Riisvej 7, episoden med 

bl.a. følgende bemærkninger: 

 ”Den store Venø Færge er gået i stykker. Heldigvis ligger "Venøsund" 

standby. Den gamle færge bliver passet og plejet af Færgelauget, og de 

rykker ud med kort varsel. Ulempen er så, at der kun kan være 2-3 biler på 

færgen af gangen. 

 Venø har en aftale med Fur færgen om, at de kommer ilende ved 

nedbrud af den store færge…”.  

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færgetrafik  

i juli 

 

 

 

 2016 2015 

Passagerer ........... 23.938 .... 26.132 

Personbiler .......... 10.314 .... 11.136 

Busser ......................... 310 .......... 408 

Lastbiler ...................... 164 .......... 144 

Gods (tons) ............. 1.020 ............. 28 

Cykler ....................... 1.646 ....... 1.130 

Campingvogne ........ 108 ............. 92 

 

 

 

Foto: Christian Mortensen 

Foto: Bettina Kjær 
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ÅBNINGSTIDER  I  SEPTEMBER 
 
 

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 Café og Havnekiosk 

 
Tirsdag-fredag kl. 11:00-19:00 og  

lørdag-søndag kl. 9:00-19:00.  
Morgenbrød alle dage  

(bestilles dagen før).  
Ole Andreasen 

oleandreasen2008@hotmail.com 
tlf. 91 97 37 28 

 

 

 
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 

DET  SKER 

 KLAR TIL EN DUKKERT? 

Vi tager hul på svømmesæsonen igen på det sædvanlige tids-

punkt om lørdagen fra kl. 13:00 til 13:40 i Struer Svømme-

hal, 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: 30 kr. pr. gang eller 250 kr. for 10 gange ved tilmelding 

 som fast svømmer 

 Børn: 15 kr. pr. gang eller 130 kr. 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 9. 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. 

 Idet tilslutningen til svømning har været faldende de foregående sæ-

soner, skal der til sidst lyde en opfordring til alle venøboere om at gøre brug 

af Venø GIF’s tilbud om svømning, så vi fortsat kan opretholde denne aktivi-

tet. Der er svømning disse 10 lørdage i efteråret: 

 Den 10., 17. og 24. september 

 Den 1. og 29. oktober 

 Den 5., 12., 19. og 26. november 

 Den 3. december 

 

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

 

 

KÆLDERJAZZ: ESBEN JUST – SOLO! 

Søndag den 25. september kl. 15:15  

kan en af landets dygtigste jazzpianister  

opleves ’live’ her på øen, på Nørskov, og  

det kommer garanteret ikke til at gå stille af. 

Esben Just er kendt for sit musikalske over-

skud, energi og nærvær. Desuden er han  

en medrivende fortæller, der ifølge talrige 

anmeldere kommer ind under huden på folk 

og tager dem med på en rejse med swingen-

de jazz , blues og gode fortællinger. Glæd jer 

til denne søndag i september.  

 Koncerten er arrangeret i samarbejde 

med Venø Menighedsråd.  

/ Venø Musik — Grethe Munk-Andersen 
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LIDT NYT FRA Ø-PEDELLEN 

Nye tiltag: Alt i malerarbejde udføres både inde og ude. Husk at algebe-

handling, vask af solceller og havearbejde udføres. Maskiner og udstyr til 

opgaverne kan også lejes. Ring og hør nærmere. 

 Campersæsonen er snart slut. Er der venøboere, der ønsker at prøve 

autocamperlivet i 2017, så lad os få en snak om det og leje af autocamper.  

/ Ø-Pedellen, Mogens Askanius, Nørskovvej 2, Venø, 7600 Struer,  

tlf. 40 35 84 55, askanius@privat.dk 

 

 

MØBLER TIL SALG 

Brugt Erik Jørgensen sofa betrukket i blåt Kvadrat uld 1.000 kr. Brugt sofa-

bord i fyrretræ 300 kr. Kom gerne og se på møblerne. 

/ Peter Petersen og Mette Jaffke, Strømmen 14, tlf. 23 27 22 99  

 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Tråden 

af Victoria Hislop 

Forlag: Bazar 

ISBN-13: 9788771160949 

 

Historien foregår i Tessaloniki i 

Grækenland. Dmitri bliver født 

under en storbrand i 1917 i en 

velhavende familie. Han finder 

senere sammen med Katarina, 

der er flygtet til Grækenland fra 

krig i Anatolien. Det er en tur-

bulent tilværelse, som vi følger 

under nazisternes indtog under 

2. verdenskrig. Muslimerne er 

smidt ud af byen, og derefter er 

det jødernes tur til at blive de-

porteret til en uvis skæbne.  

 

Bedømmelse:  

 

Privatfotos 

Foto: Jan Bendix 
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Morgentrafik! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kaptajn Dinesen 

Ild og blod 

af Tom Buk-Swienty 

Forlag: Gyldendal 

ISBN-13: 9788702110241 

 

 

 

EFTERSKOLEELEVER TIL VENØ KAFFE  

Få besøg tirsdag den 4. oktober kl. 19:30.  

 En ny flok glade og forventningsfulde elever har  

indtaget efterskolen og er blevet øboere for et år. Nogle af jer har allerede 

mødt dem, mens andre endnu har den oplevelse til gode. Her på skolen har 

de været en dejlig flok, og jeg tror, håber og forventer, at det også er tilfæl-

det rundt på øen.  

 Traditionen tro vil efterskoleeleverne meget gerne på besøg i et rig-

tigt Venø-hjem, og vi har derfor ”Venø Kaffe” den 4. oktober kl. 19:30. Nog-

le af jer har været en mere eller mindre fast del af arrangementet, og I er 

selvfølgelig hjertelig velkomne til en tur mere. Men der er også meget åbent 

for nye hjem. Konceptet er, at der kommer en mindre gruppe efterskoleele-

ver på besøg i jeres hjem til aftenkaffe (og måske kage) og ikke mindst en 

hyggelig snak, om det at være øboer eller efterskoleelev.  

 Tilmelding sker til efterskolen på info@venoe-efterskole.dk med navn 

og adresse samt, hvor mange elever I vil/kan have på besøg. Tilmelding 

senest tirsdag den 27. september – men send bare mailen allerede i 

dag! Vi glæder os – og det kan I også roligt gøre. 

/ Venø Efterskole — Nikolai Terp 

 

 

TOM BUK-SWIENTY PÅ VENØ 

Foredragsgruppen er glad for at kunne informere om, 

at næste foredrag er med Tom Buk-Swienty. Emnet er: 

På sporet af Karen Blixens eventyrlige far.  

 Foredraget gennemføres den 5. oktober  

kl. 19:30 på Venø Efterskole. Entré: 50 kr. 

 Tom Buk-Swienty tager i foredraget udgangs-

punkt i sit tobindsværk om Karen Blixens eventyrlige far, Kaptajn Wilhelm 

Dinesen. Dinesen deltog i slaget ved Dybbøl den 18. april 1864 og inspire-

rede Ole Bornedal, som gjorde ham til en af hovedpersonerne i DR’s store 

Dramaserie ”1864”. 

 Tom Buk-Swienty fortæller om Kaptajn Dinesens fire krige – 1864; 

den franske-tyske 1870-71; Pariserkommunen 1871 og den tyrkisk-russiske 

1877-78 – og om de år, hvor Wilhelm Dinesen som pelsjæger lærte en af 

USA’s sidste frie indianerstammer at kende, inden han på Rungstedlund 

stiftede familie. Tom Buk-Swienty fortæller om den rejse han tog i Kaptajn 

Wilhelm Dinesens fodspor gennem hele arbejdet med bogen. En rejse, der 

bragte ham til danske herregårde, franske slagmarker og fra Bosporusstræ-

det til de nordamerikanske prærier og skove. 

/ Foredragsgruppen — Anders Vandsø Pedersen, Tove Odgaard,  

Per Mikkelsen og Kirsten Jensen 

Foto: Jan Bendix 
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VenøBoen 
 
Aase Askanius (formand) 
tlf. 97 86 80 59, askanius@privat.dk 
 
Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
venoe.dk/foreninger/venoeboen 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 10 
gange, får man dagslejen til 175 kr. 
mod forudbetaling. 
 
Priser for øboere: 
1 dags leje:  150 kr. 
Døgnleje: 350 kr. 
2 døgns leje:  600 kr. 
 
Priser for ”udenøs”: 
1 dags leje:  500 kr. 
Døgnleje: 800 kr. 
2 døgns leje:  1.500 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning samt med-
lemskab skal ske til Ingrid Skadhede, tlf. 
42 43 21 33. Et medlemskab koster kr. 
100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 

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

DET  SKER 

DET TALES DER OM... 

Ø-repræsentanterne i bestyrelsen for Sammen-

slutningen af Danske Småøer får ind i mellem 

det ikke helt unaturlige spørgsmål: Hvad laver  

I egentlig i den bestyrelse? Derfor en kort orien-

tering om det arbejde, som Sammenslutningen har sat i gang i forlængel-

sen af generalforsamlingen i foråret. 

 Formanden Dorthe Winther opfordrede generalforsamlingens delta-

gere til at komme med forslag og ønsker til bestyrelsens valg af fokusområ-

der. 

 Bestyrelsen besluttede på den baggrund - på sit augustmøde - at ta-

ge følgende emner op til bearbejdning, så de kan komme på dagsordnen til 

repræsentantskabsmødet i november: 

 Muligheder og begrænsninger i forbindelse med udlejning af som-

merhuse 

 Fremtidige ønsker til diger og kystbeskyttelse på småøerne 

 Telemedicinens anvendelsesmuligheder på småøerne  

 Kvaliteten i ældreplejen på småøerne 

 Fremtidens løsningsmuligheder inden for mobil - og teletjenester 

 

Venøboere, der har forslag, idéer eller ønsker til indholdet i ovenstående 

kan kontakte VenøBoens formand Aase Askanius eller undertegnede, så 

idéerne kan komme med i det igangsatte arbejde. 

 Bestyrelsen har endvidere indledt arbejde om ”generationsskifte” og 

foreningsorganisering. Næsten alle øer har en mangfoldighed af bestyrel-

ser med hver deres administrationer. Der er et udtrykt ønske om at forenkle 

arbejdet, så de aktive foreningsmedlemmer kan samle sig om de enkelte 

foreningers formål og begrænse ”udenomsarbejdet” mest muligt. Det giver 

imidlertid anledning til juridiske spørgsmål, hvor sagkundskaben må på ba-

nen. 

/ VenøBoen – Jan Bendix, tlf. 40 42 21 05, bx@jbx.dk 

 

Foto: Gertrud Damgaard 
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TRAVL SOMMER FOR VENØSUND 

Den 28. juli var et hold kursister fra Livsstilshøjskolen i Gudum på besøg. 

Programmet bød på færgetur, foredrag og rundvisning på øen.  

 Igen i år kunne den lille færge sejle Pip Thoustrups "lam og kartofler” 

ind til Sansefestivalen i Struer. Det er ved at udvikle sig til en dejlig tradition 

og attraktion. Trods blæst og regn blev det en god dag med mange besø-

gende. 

 Den 15. august afløste vi på færgeoverfarten, så venøboerne kunne 

komme hjem og få deres aftensmad. Dagen efter var den gal igen. Da var 

det Fur Færgen, vi afløste. 

 Den 30. august sejlede vi med 20 repræsentanter for alle Limfjords-

kommuner i forbindelse med årsmødet for forskningsprojektet "Limfjordens 

Kystlandskaber". Undervejs præsenteredes oplæg om projekt, der handler 

om Limfjordens kulturarv, kyster og vande. Projektet er lavet i samarbejde 

med Aalborg Universitet. 

 

Limfjorden Rundt - med færge 

Den 14. september sejler vi ud på fjorden og ser på de smukke træskibe, 

som deltager i Limfjorden Rundt sejladsen. Afgang fra Venø Havn kl. 13:30 

og Kleppen kl. 14:00. Forventet hjemkomst kl. 16:00. 

 Den 15. september sejler vi fra Venø Havn kl. 09:00 og Kleppen kl. 

09:30 og følger starten af sejladsen mod Nykøbing. Sejladsen varer ca. en 

time. Pris pr. sejlads er 50 kr. Tilmelding på www.venøsund.dk eller via mail: 

info@venoesund.dk. 

 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

 

 

LIMFJORDEN RUNDT MED TRÆSKIBE 

I dagene den 12.-17. september er det igen træskibenes tur til en sej-

lads fra Løgstør til Skive via Thisted, Struer, Nykøbing Mors og Fur. De man-

ge forskellige fartøjer kan ses rundt om øen den 14. og 15. september.  

/ VenøPosten — Red. 

Fotos: Jan Bendix 

Arkivfoto: Jan Bendix 

http://www.venøsund.dk
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VENØS STEN 

I Geopark Vestjylland indgår Venø, som et ikke uvæsentligt område, når der 

skal fortælles om geologien i det nordvestjyske landskab. Gletsjere har væ-

ret med til at forme landskaberne på Venø. Skrænterne mod vest afdækker 

en del af de stenforekomster, som gletsjernes har ”vendt op og ned på”.  

 I de kommende udgaver af VenøPosten vil vi vise eksempler på sten, 

som findes på Venø. Gertrud Damgaard fotograferer og Johanne Bendix 

skriver kort om de enkelte sten. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

VENØS FRISKE FYRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det var 10 friske unge og fire voksne, der nød en frisk vind i to af øens sejl-

både. De fleste af de unge prøvede at medvirke i styring og trimning af bå-

dene og alle nød den medbragte mad i sensommervejret ud for badestran-

den. Tak til Arne Middelhede og Per Præst (Mikkelsen /Red.) for frisk delta-

gelse. 

/ Fredagsklubben — Morten Gjern og Flemming Damgaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rhombeporfyr 

Denne sten er 

skabt af vulkanudbrud og er 

aflejret i den nuværende Oslo-

fjord, men er kommet til Dan-

mark med de isfremstød, der 

fandt sted for mindre end 

28.000 år siden. Rhombeporfy-

ren er dermed en af de mest 

kendte ledeblokke, der findes i 

landet.  

 

Foto: Gertrud Damgaard 

Tekst: Johanne Bendix 

Fotos: Flemming Damgaard 

Foto: Jan Bendix 
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VENØORGLET – MED PIBER OG TANGENTER 

Danmarks mindste kirkeorgel, som Venø Musik fik foræret i foråret, har væ-

ret pibeløs en del af sommeren. Forklaringen på det er, at Venø Musik har 

fået midler til en gennemgribende istandsættelse af 

orglet. Midlerne er bevilget af Johan Otto Wroblewskis 

Fond. Arbejdet er udført i sommer af Th. Frobenius & 

Sønner. 

 Fonden yder støtte til ”istandsættelse af histori-

ske/musikalsk værdifulde orgler”, så musikforeningen 

kan glæde sig over anerkendelsen. Men fornøjelsen 

bliver ikke mindre af, at orglet med orgelbyggerens 

hjælp nu er i en stand, så det kan indgå i Venø Musiks 

koncertprogram. 

 Bestyrelsesmedlem Lilly Møller (foto), der også 

er organist, var den første til at afprøve det istandsatte 

orgel, hvor piberne havde de rigtige lyde, og tangen-

terne var justerede. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

SOLNEDGANGSMUSIKKEN 2016 

Under andre betingelser end sædvanligt afvikledes sommerens koncerter – 

denne gang i Pavillonen, der i år havde overtaget opgaven fra Venø Kirkes 

rum. Pavillonen kan ikke rumme tilhørere i samme antal, som kirken, lige-

som elektronikken havde overtaget orglets rolle i en række af sommerens 

koncerter. 

 Musikprogrammet rummede forskellige musikarter og ditto udøvere. 

Koncertrækken sluttede med koncert med ”Norsk lyd” – et stærkt hold på 

otte kvinder, hvis stemmer løftede lyd og stemningen til et højt kvalitets- 

niveau. 

 Det er en mangeårig og god tradition, som Venø Menighedsråd har 

opbygget. Koncerterne samler mange udenøs gæster og er med til at give 

turisterne gode Venø-oplevelser. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

  

Foto: Jan Bendix 

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

11. september kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Bettina Franch 

13. september kl. 19:00 Orienterings-/opstillingsmøde til menigheds- 

  rådsvalg 2016 

14.-15. september Limfjorden Rundt med Venøsund 

18. september kl. 10:00 Høstgudstjeneste v/Per Mikkelsen 

18. september kl. 11:00 Sammenkomst i Præstegården  

20. september kl. 19:00  Menighedsrådsmøde hos Kirsten Yde  

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

25. september kl. 15:15 Kælderjazz med Esben Just - solo, Nørskov 

27. september  Tilmelding til ”Venø Kaffe” (Venø Efterskole) 

30. september  Fredagsklub i Børnehuset 

 

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

Havkajak, GIF: Hver onsdag kl. 19-21, mødested: efterskolens cykelskur 

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

Limfjordsfortællinger: Den 20. september kl. 15:00 ved Venø Kirke 

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

Venø Svømning: Den 10., 17. og 24. september kl. 13:00 

VENØ  I  SEPTEMBER 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten oktober 
2016 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 23. 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 


