Maj 2016
Forenings– og kirkeblad
for Venøs beboere og venner af Venø

Velkommen til
Ø-marked, Ø -kunst og Ø-sammenslutningens
generalforsamling i dagene
den 20.-22. maj i Struer og på Venø

Foto: Jan Bendix

VenøBoen og venøboerne er værter for gennemførelsen af arrangementerne i forbindelse med
årets generalforsamling i Sammenslutningen af Danske Småøer.
Vi byder velkommen til vores gæster, og vi siger tak til alle de mange, der hjælper os med
at gøre majdagene til en succes for vores og Struers gæster. Se program for dagene og læs mere
om dem på siderne 7—10.
/ VenøBoen — Aase Askanius

VENØ SOGN
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

FRILUFTSGUDSTJENESTE
2. PINSEDAG
Årets fælles friluftspinsegudstjeneste
for hele Struer Provsti afholdes i år 2.
pinsedag mandag 16. maj kl. 10:30
på Herregården Hindsels, Hindselsvej
24, 7790 Thyholm (pressefoto).
Her på det nordøstligste hjørne af Thyholm vil den historiske gamle
herregård med haveanlæg og græsarealer lige ned til Limfjorden danne en
inspirerende ramme om årets pinsegudstjeneste. Provstiets præster har alle
en funktion ved gudstjenesten, og børnekor fra de forskellige kirker i provstiet samles og synger sammen. Børne- og ungdomsorganisationerne er
med til at gøre dagen festlig med faneindmarch. Efter gudstjeneste er der
mulighed for at købe lidt mad, vand og kaffe mv. – eller man kan spise sin
medbragte mad i anlægget.
/ Per Mikkelsen

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
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INDVENDIG RENOVERING AF KIRKEN
Der bliver nu en periode, hvor tingene ikke er, som de plejer at være. De
indledende møder er afholdt mellem arkitekt og håndværkere og tilbud
afgives i uge 17. Den sidste gudstjeneste i Venø Kirke i nuværende form
blev holdt søndag den 24. april.
Pavillonen, der skal være det nye kirkerum, mødelokale, infocenter
mm. opsættes i uge 19 og skulle være klar til pinsegudstjenesten (se tegning af facade). Derfor er der planlagt messefald den 1., 5. og 8. maj. Pavillonen får et alterbord i samme mål som det nye alterbord i kirken. Det samme sker med knæfaldet, så vi på den måde kan afprøve, om det dur. Alterpartiet bliver de gamle sidefløje (se side 3).
Der vil blive opsat en fladskærm, så videofilm om kirken kan vises/ses.
De traditionsrige solnedgangskoncerter samt Limfjordsfortællinger vil blive
afholdt som sædvanligt. Vi vil løbende på stedet informere om renoveringen samt på vores hjemmeside og via Facebook, som vi vil oprette en profil
på.
Alle er velkomne til at ringe og komme med spørgsmål eller kommentarer til Menighedsrådet eller byggeudvalget, som består af Hanne Nielsen,
Kirsten Yde og Ove Bjerre-Pedersen.

...
Preben Friis har tilbudt sin hjælp med løbende at tage billeder og videoer af renoveringen. Det er vi meget taknemmelige for. Hvis andre skulle fange en
situation med kameraet, er de meget velkomne til at
delagtiggøre os andre. Hertil vil vi bl.a. bruge Facebook.
/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen

I renoveringsperioden vises en video med fortælling om Venø
Kirke nu og i fremtiden: www.kortlink.dk/m3yh

DET ”NYE” GAMLE ALTERPARTI
De to bevarede sidefløje skal i renoveringsperioden
fungere som alterparti. Historisk stammer altertavlerne fra omkring 1600. De har indgået i en luthersk
fløjaltertavle (triptykon) med et midterstykke samt et
halvcirkulært topstykke.
Den nuværende udsmykning stammer antagelig fra 1845, ganske svarende til den samtidige udsmykning af Nees Kirke. Midterpartiet var et maleri af
Nadveren og topfeltet viste Tro, Håb og Kærlighed,
”symbolsk fremstillet” i form af en kalk med korslagt
kors og anker.
Vurderingen af alterpartiet var dengang som
nu meget forskellige. Omkring 1862 berømmedes
figurerne i midterfeltet sammen med tavlens øvrige
malerier som ”intet mindre end kunstværker”, mens
de i 1879 af Løffler blev kritisk karakteriseret som
”fuldstændige karikaturer”.
Ved opsætningen af altertavlen ”Jesus hos
Maria og Martha” i 1882 (udført af Anker Lund som
en kopi af Anton Dorphs altermaleri fra 1874 i Sct.
Stephans Kirke) blev de kasserede dele lagt op på
kirkens loft. Her blev de i 1933 omtalt som ”stærkt
medtagede af ælde”. De istandsættes i 1939 af Chr.
Gade Humlum og sidefløjene opsættes i kirken på
nordvæggen, mens midterfeltet overførtes til Struer
Museum, hvor det senere blev kasseret.

Vi må håbe, at der bliver passet
bedre på alterbilledet (1882-2016),
der nu kommer på museum.
Beskrivelse af de to sidefløje
Rammerne fra omkring 1600 er
udskåret i et lavt relief med enkle
bladornamenter på teglrød bund,
mens profillisterne er henholdsvis
gyldne, grønne og hvide (lignende
ramme findes på triptykon fra Vrensted Kirke). Felterne fra omkring
1845 viser enkle kristne allegorier
placeret på podier under et ophængt draperi og på baggrund af
en stærk blå farve. Teksten, der er
tilgrundliggende for allegorierne,
er fra JOH 1 17 ”Loven er given
ved Moses” (Lovens Tavler)
”Naaden og sandheden er bleven wed Jesum
Christum” (et brændende lys i en stage). De to sidefløje udtrykker allegorisk, hvad der står i et enkelt vers
om lov og evangelium. Derfor vil vi nu, hvor de skal
være alterparti i pavillonen, hænge dem sammen,
fordi de tekstmæssigt hører sammen.
Historisk må de betragtes som bevaringsværdige, fordi rammerne er noget af det ældste i kirken,
kun overgået af døbefonden i romansk stil (har sandsynligvis tilhørt en anden kirke, som kunne være
Gimsing Kirke).
Budskabet er essentielt for kristendommen. De
er enkle og på ingen måde prangende og kendetegner på den måde det samfund, de er skabt i. Derfor
bør de forblive i den renoverede Venø Kirke, måske
ophængt samlet over for kalkmalerierne i kirken, så
de giver hinanden et modspil.
Kilder:
 Danmarks Kirker, XVIII bind 2, udgivet af Nationalmuseet, Ringkøbing Amt
 www.sogn.dk - Venø Kirke
 Mikael Wivel, Kunsten i kirken - Danske kirkeudsmykninger fra de sidste hundrede år
 Inga Mygind, Venø - interview
/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen
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DET SKETE
LÆSEKREDSEN
ANBEFALER…
Jeg forbander tidens flod
af Per Petterson
Forlag: Bazer & Co.
ISBN 13: 9788703035888
Fotos: Jan Bendix

Arvid rejser til Danmark for at
være sammen med sin mor, der
er syg af kræft. Han skal skilles,
og er på mange måder en
mand i opløsning. Han ankommer med danskerbåden ”Holger
Danske” til Frederikshavn. Her
er moderen vokset op, og befinder sig nu i familiens sommerhus. Samlet er det skildringen af
en ung mands søgen efter identitet.
Bedømmelse: 4 stjerner.
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KONFIRMAND I SOLSKIN
Til lykke til Mikkel Mejlholm Olsen, der er årets konfirmand på Venø.
Her er foto af konfirmanden og et af transporten til fejringen på
Venø Efterskole.
/ VenøPosten — Red.

KARRIERESKIFT OG
FORFATTERSKAB
Mogens Fjord Christensen var i april på
besøg i Foredragsgruppen, hvor han
for fyldt Havnehus fortalte dels om sit
karriereskifte i sin tredje alder og dels
om forfatterskabet. Mogens Fjord Christensen valgte tidligt den naturvidenskabelige vej og har i en længere periode været børneoverlæge på Herning
Foto: Jan Bendix
Sygehus.
Efter sin fratræden som overlæge valgte han skiftet fra det naturvidenskabelige til det skønlitterære arbejde. Han har gennemført forfatterskole og benyttet andre forfattere til ”hjælp til at finde sin stemme”. Selv beskriver han de to verdner, han har beskæftiget sig med: ”Den naturvidenskabelige søger afklaring og svar på spørgsmålet: Hvordan?, mens den skønlitterære søger mystificering og svaret på: Hvorfor?”
I Mogens Fjord Christensens bog: Mortens Besættelse, som blev benyttet som eksempel på forfatterskabet, beskriver forfatteren drengen og
den unge ikke modige Mogens, der i besættelsestidens Danmark bliver opmærksom på ”tvivlens og handlingens nødvendighed i usikre situationer”.
Bogens handling udspilles i en fjordby (læs: Struer) og med strejf til en ø
(læs: Venø). Forfatterens forældre havde hus på Venø i en årrække.
Endnu et vellykket arrangement i Foredragsgruppen og et træf med
en personlighed, der har ”et ønske om at holde et spejl op for verdenen”,
som Mogens Fjord Christensen sluttede aftenen.
/ VenøPosten — Jan Bendix

VENØBOEN INDGÅR SAMARBEJDSAFTALE
MED GEOPARK
Venøturisme-projektet har gennem de seneste måneder været
i dialog med Geopark Vestjyllands projektledelse og medarbejdere. Baggrunden for kontakterne har været ønsket fra VenøBoens side om at sikre sammenhæng i turistarbejdet mellem Venø og de
tre kommuner: Lemvig, Holstebro og Struer. Det har nu resulteret i en konkret samarbejdsaftale mellem de to aktører.
Venøturisme-projektet har i fjor i samarbejde med interesserede lodsejere fastlagt vandre- og cykelture på øen. Et af de første områder, hvor
samarbejdsaftalen mellem Geopark og Venøturisme vil blive ført ud i livet er
i forbindelse med mærkning/skiltning af de fastlagte ruter.
Geopark er ved at afslutte sit arbejde med designmanualer for skiltning. Venø bliver et af de første steder, hvor den nye skiltning tages i anvendelse. Når Venø indgår i det samlede Geopark-projekt skyldes det ikke
mindst øens kyststrækninger. Skiltningen vil derfor omtale de særlige geologiske forhold, der kendetegner området.
På det seneste møde deltog Bjarne Tingkær Sørensen fra Venøsund
Færgelaug. Bjarne foreslog, at der udarbejdes beskrivelse af Venø set fra
fjordsiden. Både Geopark- og Venøturismeprojekterne indarbejder idéen i
deres videre arbejde.
/ VenøPosten — Red.

GUIDE PÅ VENØ, VIL DU?
I samarbejde med Struer-Egnens Turistforening har Venøturisme fået mulighed for at tilbyde træning i at fortælle om Venø og seværdighederne på
øen.
Vi efterlyser derfor venøboere, der har lyst til at vise og fortælle. Kontakt Aase Askanius askanius@privat.dk eller Hanne-Dorthe Skjernaa
hd@venobussen.dk for nærmere oplysninger om indhold, form og tider.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Gertrud Damgaard

PINSEUDFLUGT
Venøsund Færgelaug indbyder
medlemmerne på færgetur 2.
pinsedag.
Afgang fra Venø Havn
mandag den 16. maj kl. 9:00.
Opsamling ved ”Værftet” i Træskibshavnen i Struer ca. kl. 9:30.
Herfra går turen til Gyldendal,
hvor vi vil holde en pause og nyde maden og udsigten til Venø.
Vi runder Bradser Odde og hilser
på sælerne, hvorefter vi sejler videre med stop i Venø Havn. Vi
forventet ankomst til Struer ca. kl.
15:30.
Medlemspris kr. 100,- (børn
halv pris). Tilmelding:
fhusum@mail.dk eller
tingkaer@venoe.dk.
Der tages forbehold for
ændringer pga. vejrforhold og
det meddeles senest dagen før.
NB. Færgen er udstyret med
overdækning og siddepladser.
/ Venøsund Færgelaug
— Bjarne Tingkær Sørensen

Foto: Venøsund Færgelaug
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Foto: Nina Frimodt Jensen

UDLANDSKORRESPONDENT:
NINA - HILSEN FRA DIJON!
Så er dette semester ved at lakke
mod enden. Vi har afsluttet de
fleste fag løbende med præsentationer og afleveringer. Derudover
havde vi et fag med eksamen,
som nu også er afsluttet. Nu står
den på praktik, som er en obligatorisk del af uddannelsen.
For et par uger siden var
jeg på tur til en sø (lac Kir), der
ligger i udkanten af Dijon
(billedet). Det var en fantastisk
dejlig tur, og vejret var behageligt. Jeg har hørt, at søen er nok
så pakket om sommeren. Sådan
er det, når man er langt fra havet!
Den kan nu ikke hamle op
med den bjergsø, vi besøgte i
efteråret. Den ligger også pænt
langt herfra desværre.
/ Mange hilsner fra
Nina Frimodt Jensen
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HÆDERSPRIS TIL UNG VENØBO
Gertrud Damgaard har fået 1. prisen i årets
Buchholtz prisopgave. Den har hun fået for sit
essay: Humaniora i det vestlige samfund. Prisopgaven er åben for elever på Struer Statsgymnasium.
I essayet gør Gertrud op med det forsimFoto: Jan Bendix
plede uddannelsesvalg mellem enten humanistiske eller egentlige målrettede arbejdsmarkedsuddannelser. Hun tager
udgangspunkt i en kronik skrevet af den amerikanske journalist Fareed Zakaria, der fastslår humanistiske færdigheder, som uundværlige i det moderne samfund.
Gertrud vender sig mod det ensporede synspunkt og stiller spørgsmålet: ”...er det i virkeligheden ikke mere interessant at kigge på, hvordan
forskellige, ikke bare humanistiske, men også teknologiske og økonomiske,
færdigheder bedst kan forenes?”
Til lykke til Gertrud og held og lykke med fremtidigt uddannelsesvalg.
/ VenøPosten — Jan Bendix

PS: Johannes Buchholtz (f.1882-d.1940) var oprindelig trafikassistent i Struer, men et omfattende forfatterskab gjorde ham landskendt. Struer Museum
giver plads til hans Struer hjem og viser hans bidrag til dansk kulturliv.

PRESTIGE I SKOLETIDEN
Inger M. Thoustrup (Pip) (foto) afsluttede i
marts rækken af vinterens Venøfortællinger.
Det var med oplevelser fra sin barndom
og ungdom på øen. Pip gik i Venø Skole i de
tidlige klasser, hvor datidens præster også var
skolelærere og ligeså specielle, som den seneFoto: Jan Bendix
re tids præster. Det gav anledning til en del
episoder både i skolelokalet, og når tom TV-kasse blev brugt til glatføretur
fra skolen og ud på vejen. Senere fulgte skoletiden i Østre Skole, hvor venøbørnene udgjorde en fasttømret gruppe overfor Struer-ungerne, hvis et øbarn kom under pres. Den eneste prestige som ø-barn på Østre Skole var,
når venøbørnene over skolens højttaler blev kaldt hjem i forbindelse med
kritiske sejlforhold for færgen. Det gik sommetider vildt til på sådanne ture,
hvor den daværende Venøbus / Carls Bus skulle surres til færgen, og den
måtte ligge underdrejet udfor sydspidsens sommerhus.
I ungdomstiden blev det til samling hos Nisse (Niels Jensen) i Lanternen eller til aftenhygge omkring Venø Kros borde, når der ikke lige skulle
flyttes kilometer af kolde vandrør i kartoffelmarkerne.
Som ved de øvrige Venøfortællinger var mange venøboere mødt
frem. VenøBoen planlægger at fortsætte med nye historier fra ”det gamle
Venø” i efteråret.
/ VenøPosten — Red.

Ø-dage i maj

Ø-DAGENE DEN 20.-22. MAJ


Struer Handelsstandsforening sætter fokus på de 27 øer
Detailforretninger viser glimt fra de 27 øer i hele ugen

VenøBoen takker for hjælp
og støtte til gennemførelsen
af Ø-dagene:



Særudstilling af Fur-kunst på Infocenter Struer
I Infocentrets åbningstider

Struers borgmester, Mads Jakobsen for velkomst til generalforsamling



Ø-marked – Værftet: Ved Fjorden 2
Den 20. maj kl. 15:00–18:00



Museumsfærgen Venøsund ligger ved kaj – Værftet
Den 20. maj kl. 15:00–20:30



Struer Kommune for sponsorstøtte til gennemførelsen af Ødagene

Spisning og musik – Værftet: Ved Fjorden 2
Den 20. maj kl. 17:00–20:30
Køb et let måltid og drik Fur-øl eller vand til

Struer Handelsstandsforening
for vinduesudstillingerne



Indkvartering af ø-repræsentanter hos venøboere
Den 20./21. maj efter individuelle aftaler



Guidede ture på Venø for ø-repræsentanterne
Den 21. maj kl. 09:30–12:30



Generalforsamling på Venø Efterskole
Den 21. maj kl. 14:00–17:30



Gudstjeneste i Venø Kirke
Den 22. maj kl. 10:00



Afrejse – ø-repræsentanter
Den 22. maj

Værftet v/Rasmus Færch for lån
af lokaler til Ø-marked
Venøsund Færgelaug for medvirken til Ø-marked
Infocenter Struer for udstillingslokaler til Fur kunst

Festmiddag for ø-repræsentanter, værter og tilmeldte venøboere
Den 21. maj kl. 18:30 på Venø Efterskole



Venø Efterskole for lån af lokaler
til generalforsamling og festmiddag

Venø Galleri for kuratering og
lokaler til Ø-kunst
20 Venøfamilier for overnattende gæster fra medlemsøerne
Struer-Egnens Turistforening for
råd og vejledning
Struer Havekreds for grøn udsmykning på Værftet
Fur-musikanter for medvirken i
Ø-markedet

VenøBoen — Aase Askanius

Foto: Gertrud Damgaard
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Generalforsamling i
Sammenslutningen af
Danske Småøer

GENERALFORSAMLINGEN
I SAMMENSLUTNINGEN AF DANSKE SMÅØER
Her er dagsordnen for generalforsamlingen, der finder sted på Venø
Efterskole den 21. maj kl. 14:00–17:30:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent og referent
Formandens beretning
Beretning fra sekretariatet
Godkendelse af regnskab
Fastsættelse af medlemskontingent efter indstilling fra bestyrelsen
Indkomne forslag
Valg af formand: Dorthe Winther er på valg
Rokering af bestyrelsesposter:
Nekselø og Bjørnø går ud af bestyrelsen
Mandø og Orø træder ind i bestyrelsen
9. Valg af revisorer/revisorsuppleant
10. Eventuelt
Beboere og lodsejere på medlemsøerne har møde- og taleret på generalforsamlingen. Hver medlemsø har én stemme.
/ VenøPosten — Red.

VENØBOERNE ER VELKOMNE TIL BÅDE
GENERALFORSAMLING OG FESTMIDDAG
Medlemmer af VenøBoen har adgang til generalforsamlingen. Vi opfordrer alle, der har tid og mulighed til at deltage. Det gælder også deltagelse i festmiddagen den 21. maj kl. 18:30 på Venø Efterskole. Her
beder vi om tilmelding til vb@venoe.dk senest lørdag den 14. maj.
Deltagelse i generalforsamlingen er gratis. Deltagelse i festmiddagen er gratis for værterne og ø-repræsentanterne, mens andre medlemmer må betale 220 kr. pr. deltager.
/ VenøBoen — Aase Askanius

Fotos: Gertrud Damgaard
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De danske småøer

STRUERS FORRETNINGER TRÆKKER I ”Ø-TØJ”
Vores gæster fra de 27 danske småøer er blevet inviteret til at sende dekorationsmateriale til Struer Handelsstandsforening inden den 9. maj.
Foreningen vil fordele materialet til de enkelte forretninger, der så pynter udstillingsvinduer for en af øerne.
Idéen med vinduesudstillingen er, at både forretningerne, øerne
og kunderne får et indtryk af, hvad der kendetegner småøerne. Øerne
er forskellige i størrelse, befolkningstal og muligheder og det får Struerboerne mulighed for at få kendskab til.
/ VenøPosten — Red.

HVAD LAVER DE RUNDT PÅ DE 27 SMÅØER?
Fredag den 20. maj har småøerne fået mulighed for at vise og sælge,
hvad der produceres på øerne rundt om i øhavene.
Det sker på Værftet, Ved Fjorden 2, fredag den 20. maj kl.
15:00–18:00.
15–20 af øerne stiller op med små boder, hvor der gives eksempler, smagsprøver og mulighed for køb af ø-produkter. Alt fra tang, som
fødevarer, til fletning af stole bliver vist frem.
Her er ikke tale om masseproduktion, men om regionale specialprodukter, der alle har deres historie, som det også er værd at få med i
købet.
Kig ind på Værftet, hvor der er ø-stemning og underholdning.
/ VenøPosten — Red.

MAD OG MUSIK
I forbindelse med Ø-markedet på Værftet er der den 20. maj kl. 17:0020:30 musik med musikere fra Fur.
VenøBoen har arrangeret mulighed for køb af et let måltid med
specialiteter og øl fra Fur Bryghus.
Fur er en af de 27 danske småøer, der deltager både i Ø-markedet
og i aktiviteterne på Venø de efterfølgende dage.
Peter Petersen og Jesper Olesen fra Venø tager sig af arrangementet.
Museumsfærgen Venøsund ligger ved kaj ved Værftet den 20.
maj kl. 15:00–20:30.
/ VenøBoen — Aase Askanius
Fotos: Gertrud Damgaard

9

Ø-kunst

FUR-KUNST
Infocenter Struer er vært for kunstnere fra Fur, der arbejder sammen
om den udstilling, som for tiden vises i Infocenteret.
Den 8. april var der fernisering. Den havde samlet de udstillende kunstnere, venøboere og kunstinteresserede fra Struer-området.
Troels Madsen fortalte om, hvordan både amatører og professionelle kunstnere fra Fur har fundet sammen om formidling af deres
fælles interesse for kunst. Læs mere om Fur kunstnerne på
www.furkunst.dk.
VenøPosten anbefaler et stop på Infocenter Struer, hvad enten
man er venøbo, struerbo eller gæst i området. Udstillingen er et eksempel på, at kreativiteten og mangfoldigheden i udtryksformer er
stor på øerne.
/ VenøPosten — Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

TELTGALLERI
Så vidt redaktionen ved, så er begrebet ”teltgalleri” nyt på Venø.
To af Venøs kunstnere: Karin Kristensen og Per Vestergaard
viser malerier og skulpturer i et telt i Præstegårdshaven i perioden
den 20.-22. maj, hver dag kl. 11:00-17:00.
Øens gæster i ”generalforsamlingsdagene” får her mulighed
for at se, hvad lokale kunstnere kan præstere. Kig indenfor og få en
kop kaffe.
/ VenøPosten — Red.

Ø-KUNST FRA 10 SMÅØER
I marts holdt formanden for Ø-Sammenslutningen, Dorthe Winther
åbningstalen på udstilling af 13 ø-kunstneres udvalgte værker. Den
fandt sted i Venø Galleris lokaler på Tangvej 1.
Udstillingen giver et godt blik ind i det liv, der udfolder sig på
det kunstneriske område på småøerne.
Udstillingen er åben den 21. maj kl. 12:00-18:00 og et besøg værd.
/ VenøPosten — Red.

>> Indstik i VenøPosten — maj 2016 <<
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Maleri: Karin Kristensen

DET SKETE
PÅ JAGT EFTER FORPAGTER
Det er endnu ikke lykkedes at finde en forpagter til
Havnehuset. Vi har haft kontakt med tre interesserede,
som alle var "tæt på" at vælge Venø og Havnehuset til
men alligevel efter nærmere overvejelser ikke slog til. I skrivende stund har
vi kontakt til endnu to personer, der hver for sig er ved at undersøge mulighederne. Tiden går og sidste halvdel af forårets helligdagsweekender står
for døren med gode indtjeningsmuligheder og derefter sommerferien.
Vi må se i øjnene, at det ikke er givet, at der kan findes en forpagter.
En del venøboere viser stor interesse for kioskens fremtid ved at spørge og
tilbyde hjælp på forskellige måder, både praktisk og økonomisk. Det betyder, at en fælles løsning blandt venøboere kan komme på tale. Vi hører meget gerne direkte fra de pågældende allerede nu, sådan at døren til kiosken
kan åbnes hurtigst muligt igen.
Den nyvalgte havnebestyrelse
Bestyrelsen har konstitueret sig således:
 Formand: Ulf Ipsen - ulfipsen@hotmail.com
 Næstformand og sjakbajs for arbejdsgrupper på havnen:
Dennis Borbjerggaard - borbjerggaard@mail.dk
 Kasserer: Morten Hermann - mortenhermannjr@gmail.com
 Havnefoged: Arne Middelhede - amvenoe@hotmail.com
 Morten Dahl - mortenvaldemar@hotmail.com
 Mette Jaffke - mettejaffke@hotmail.com
 Jørgen Jensen, Struer Kommune

Færgetrafik
i marts

2016
2015
Passagerer ............15.006 ..... 15.872
Personbiler ............. 7.986 ....... 8.448
Busser ..........................340 ........... 400
Lastbiler.......................104 ........... 190
Gods (tons) ................272 ........... 470
Cykler ...........................252 ........... 166
Campingvogne..............8 ................ 4

Foto: Jan Bendix

Årets første grillaften på havnen
St. Bededags aften var 50 tilfredse venøboere
og gæster samlet i Havnehuset til årets første
grillaften. Der var højt humør i sol og rigtig
kold vind over havnen men dejlig varmt inden
døre. Tre kompetente grillmestre stod for lækre koteletter og pølser, mens Vibeke Borbjerggaard Staunstrup igen havde lavet lækkert
tilbehør. Måske kan vi blive endnu flere til
næste grillaften…
/ Bestyrelsen for Venø Havn — Mette Jaffke

I april kunne Venø Efterskole tage det nybyggede hus i
brug til opbevaring og omklædning. ”Trafikken” til og fra
området viser nytten af de nye muligheder. Der er tegnet
10 års lejemål mellem Venø Havn og Venø Efterskole.
/ Red.

Foto: Gertrud Damgaard
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DET SKETE
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 medlemskab 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, 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
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95 MEDLEMMER OVER 14 ÅR OG NYVALG I GIF
Formanden for Venø Gymnastik- og Idrætsforening, Dorte
Sauer, kunne på generalforsamlingen i marts i sin beretning
fortælle om et travlt foreningsår med både ”de sædvanlige”
aktiviteter og de enkeltstående.
Der er blandet deltagelse til aktiviteterne og især deltagelsen i svømningen giver bestyrelsen grå hår. 16 børn og 5 voksne er faste svømmere.
Dertil kommer et mindre antal ”løssvømmere”. Svømning er for GIF en dyr
aktivitet, hvorfor bestyrelsen håber på ”gamle dages” deltagelse, når den ny
sæson går i gang.
Bordtennis kom ikke i gang i år, men kan genoptages, hvis interessen
er for det.
Fredagsklubben med Morten Gjern og Flemming Damgaard, som
initiativtagere, har ført til øget forældreengagement og ansvar for enkeltaktiviteter bl.a. havkajak/kano, klatring, skøjte- og crossertur.
Med sponsorstøtte fra Venø Bussen deltog 18 kvinder i sidste års Ladywalk i Agger.
Organisering af gaderundbold, banko/fællesspisning og medvirken i juletræsfesten er nu blevet traditioner med fin deltagelse.
Dorte glædede sig til snart at kunne tilbyde bl.a. badminton, gymnastik og fitness på øen, når Venø Efterskole får sin nye hal etableret.
Dorte sluttede sin beretning med en tak til medlemmerne for støtte
og opbakning og til alle, der på den ene eller anden måde hjælper med
mad, oprydning, lokaler og bustransport.
På generalforsamlingen blev der nyvalg til bestyrelsen: Laila Mejlholm
Olsen og Susanne Overgaard blev valgt og efterfulgte Anja Villadsen og
Jakob Mejlholm Olsen, der ikke ønskede genvalg. Øvrige valg var genvalg.
Generalforsamlingen besluttede at forhøje klippekortprisen for børneidræt fra 150 kr. til 200 kr.
/ Venø GIF — Dorte Sauer (bearbejdet af red.)
Arkivfoto: Søren Lang Hindkjær

DET SKER
ÅBNINGSTIDER I MAJ
Galleri KK
Åbent efter aftale.
Karin Kristensen, tlf. 20 51 25 34

Venø kartofler & lam

Arkivfoto: Grethe Munk-Andersen

HAVKAJAK 2016
Igen i år ror vi i havkajak på onsdage fra kl. 19:00-21:00, og
vi mødes ved cykelskuret på efterskolen. Første gang er
onsdag den 5. maj, og vi håber at se gamle som nye roere.
Henvendelse/tilmelding til havkajaksejlads skal ske til
Jens Christian Brødbæk på tlf. 40 91 50 91.
/ Venø GIF — Jens Christian Brødbæk

Kartofler, lammespegepølser og frosset
lammekød i forskellige udskæringer
sælges ved telefonisk henvendelse
på tlf. 40 31 83 02.
facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk

Havnehuset
Venø Havn, Mette Jaffke
tlf. 23 27 22 99

Venø Galleri
Åbent efter aftale.
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 80 10
venoe-billedvaerksted.dk
lis.moeller.jensen@gmail.com


Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i Venø Vandværk
torsdag den 19. maj kl. 20:00 på Venø Kro.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab forelægges til godkendelse
4. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Eventuelt

Venø Kro
Køkkenet har åbent tirsdag-lørdag
fra kl. 17:30-21:00.
Mors dag søndag den 8. maj
kl. 11:30-14:00 og kl. 17:30-21:00
Pinse: den 14., 15. og 16. maj
kl. 11:30-14:00 og kl. 17:30-21:00
Vi glæder os til at byde jer velkommen!
Tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk

/ Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær
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DET SKETE
VENØS BLADE
BROMBÆR
Rubus Plicatus
En løvfældende
eller vintergrøn
busk med lange,
rankende skud,
med kraftige
torne. Bladene
er trekoblede til
femfingrede
med smalle akselblade. Småbladene er ægformede med savtakket rand. Oversiden er mørkegrøn, mens undersiden er
gråhvid med små torne på ribberne.
HYLD
Sambucus nigra
Et lille løvfældende træ eller
en stor busk.
Væksten er kuplet med oprette
hovedgrene og
overhængende
sidegrene. Bladene er uligefinnede med ovale
småblade, der har savtakket
rand. Oversiden er mørkegrøn,
mens undersiden er lysegrøn.

FORTSAT ”GUNSTIG
BEVARINGSSTATUS”!
Sådan lyder udmeldingen fra Miljø- og
Fødevareministeriet i den senest udarbejdede naturplan: Natura 2000-plan,
2016-2021. Planen blev offentliggjort i
april og bygger videre på de beskyttelsesmetoder, der hidtil har været gældende for området på og omkring
Venø.
Naturplanen har været i høring.
Både Struer Kommune og VenøBoen
har kommenteret det oprindelige udkast til plan i marts 2015. Udkastet lagde op til yderligere begrænsninger
bl.a. omkring Bradser Odde og muligheden for kystnær sejlads.
Heldigvis er den hidtidige balance mellem benyttelse og beskyttelse
blevet bevaret i den endelige udgave af planen. Det betyder, at der ikke
lægges yderligere restriktioner på vores lokalområde. Venøboerne og øens
gæster kan fortsat benytte naturen under sædvanlig hensyntagen til både
den og menneskerne i den.
Naturstyrelsens hjemmeside viser vej til den nye plan og omtaler
sagsbehandlingen i den forbindelse - kortlink.dk/m4b2 (Venø er nr. 62).
Planen peger på behovet for at beskytte levestederne for dværgternen, der jævnfør fugletællingerne ikke har særlig lyst til at blande sig i korene af måger i Klovvig. Om mågerne forstår budskabet må siges at være noget usikkert. I planen understreges endvidere behovet for bekæmpelse af
invasive plantearter. Her tænkes formentlig særligt på hybenroserne, hvis
popularitet i de senere år er kommet langt ned på det officielle Danmarks
hitliste.
/ VenøPosten — Jan Bendix

Fotograf: Gertrud Damgaard
Kilde: Wikipedia
Naturlig fødsel

Foto: Lisbeth Mosgaard Christensen
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Fugletælling ”in action”

Foto: Jan Bendix

NYVALG, GRUNDKØB OG SKÆRPEDE LINJER
Den 7. april afholdt skolekredsen for Venø Efterskole ordinær generalforsamling. Formanden glædede sig over, at skolen efter 9 års arbejde endelig
havde erhvervet jord til udvidelse med boldbaner og et multianvendeligt
hus. Nu kan skolen endelig se fremad på realisering af planerne. Der vil blive indgået aftale med en fundraiser, som skal hjælpe skolen med at søge
fonde om støtte. Støtten skal bruges til at gøre hallen til et moderne forsamlingshus, som ikke bare er en hal. Det skal gøres til et multianvendeligt hus,
hvor efterskole og venøboere sammen skal finde måder at bruge huset på,
så det bliver til fælles gavn.
Forstanderen kunne fortælle, at den boglige undervisning i 9. og 10.
klasse nu tilbydes i to afskygninger. Den ene har en international kulturdimension med kontakter ud i verden og med besøg og genbesøg hos og af
klasser i Spanien, Frankrig og Holland. Den anden har en teknologisk dimension, hvor der bl.a. arbejdes med Lego Mindstorm.
Der har gennem flere år været faldende tilslutning til Musiklinjen, så
det er besluttet, at den ikke tilbydes i næste skoleår. Forfatterlinjen er en
succes. Den tiltrækker elever fra hele landet. Vi er ikke længere ene om tilbuddet, men er stadig foran på indholdet, bl.a. med en egentlig bogudgivelse. Der er rigtig god søgning til Natur & Friluftsliv, hvor øen er et trækplaster. Surf & Sejlads har i år ikke haft den store tilgang – det retter sig til næste skoleår.
Indmeldelserne til næste skoleår tyder ikke på en fyldt skole. Det arbejdes der selvfølgelig stadig på at nå. Der er taget budgetmæssige forholdsregler, så skolens økonomi ikke bliver truet.
Det økonomiske resultat blev et overskud på 660 t.kr. Regnskabet
blev for sidste gang gennemgået af Niels Villadsen, da han trækker sig tilbage. Niels har været skolens revisor siden starten, og har spillet en stor rolle
ved etableringen. Formanden takkede Niels for hans store indsats.
Mette Bjørn Christiansen og Peter Petersen blev genvalgt til bestyrelsen. Hanne Marie Jensen, Venø blev valgt ind i bestyrelsen og Laila Mejlholm Olsen, Venø og Anne Mette Bang Rasmussen, Kibæk blev valgt som
suppleanter.
/ Venø Efterskole — Peter Petersen

Debat:
Dyrt køb – en historie,
der bør fortælles
På generalforsamlingen i Venø
Efterskoles skolekreds orienterede
revisor om, at de samlede bogførte omkostninger i forbindelse
med efterskolens grundkøb udgør mere end 1.4 mio. kr. for den
ca. 1 ha jord, der skal give skole
og ø sin længe ventede hal.
Udover de direkte omkostninger skal også regnes den tid,
som ledelse og bestyrelse gennem næsten 10 år har måttet bruge på anskaffelsen.
Det kan undre, at sagsforløbet kun er blevet til punktvise omtaler i den lokale presse, og ikke af
kritiske journalister er blevet brugt
til at beskrive, hvordan magt, penge, politik, naturbeskyttelse og
adskillige andre forhold kan forsinke udvikling af et lokalsamfund
og dets arbejdspladser.
/ Jan Bendix, Nørskovvej 13

Elevholdet 2016/17 på
Venø besøg den 16. april

Foto: Charly Clemmensen

Foto: Jan Bendix
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VENØ I MAJ

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

Foto: Gertrud Damgaard

senest den 26. maj
i elektronisk form (uden formatering,
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog
også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder.
VenøPostens spalter er åbne for alle.
Signerede meningstilkendegivelser
optages. Redaktionen forbeholder sig
ret til af pladshensyn at redigere og forkorte det indsendte materiale.
Kommentering af meningstilkendegivelser 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.

5. maj

kl. 19:00

GIF havkajak, mødested: efterskolens cykelskur

15. maj

kl. 10:00

Højmesse v/Per Mikkelsen

16. maj

kl. 10:30

Friluftsgudstjeneste, Herregården Hindsels

16. maj

kl. 09:00

Sejltur med Venøsund, Venø Havn

17. maj

kl. 19:00

Menighedsrådsmøde hos Ellen Hylleberg

19. maj

kl. 20:00

Generalforsamling i Venø Vandværk, Venø Kro

20.-22. maj

kl. 11-17

Teltgalleri, Præstegårdshaven

20. maj

kl. 15-18

Ø-marked på Værftet, Ved Fjorden 2

20. maj

kl. 15-20:30 Venøsund ligger ved kaj ved Værftet

20. maj

kl. 17-20:30 Spisning og musik på Værftet, Ved Fjorden 2

Redaktion og layout: Jan Bendix og
Bettina Kjær

21. maj

kl. 12-18

Ø-kunst, Venø Galleri

Korrektør: Marianne Pedersen

21. maj

kl. 14:00

Generalforsamling i SaDS, Venø Efterskole

Fotograf: Gertrud Damgaard

21. maj

kl. 18:30

Festmiddag efter generalforsamlingen i SaDS,
Venø Efterskole (tilmeld. 14/5)

22. maj

kl. 10:00

Højmesse v/Per Mikkelsen

29. maj

kl. 08:30

Morgengudstjeneste v/Erik Bitsch

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 arrangementstidspunkt foreligger.
/ VenøPosten — Red.
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Billard: Hver mandag kl. 14:00 på Nørskov
Havkajak, GIF: Hver onsdag kl. 19-21, mødested: efterskolens cykelskur
Klubaften i Venøsund Færgelaug: Hver onsdag kl. 19:00 i færgeskuret
Venø Aktivitetsklub: Hver mandag kl. 14:00 i Børnehuset

