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Venø Kirke — kontakter

Konstitueret sognepræst  
Hans Vestergaard Jensen
tlf. 24 25 42 38, havj@outlook.dk

Formand Susanne Marie Jensen
tlf. 40 83 20 60
klitten3b.jensen@gmail.com

Næstformand og sekretær 
Dorthe Brødbæk
tlf. 51 72 15 64,  
dorthe.broedbaek@gmail.com

Kontaktperson
Inge Dehnfeld Mortensen
tlf. 60 66 82 81, inge@venoe.dk

Kasserer Marianne Pedersen
tlf. 23 37 83 71, mp@via.dk

Kirkeværge Niels Haahr
tlf. 27 84 36 74  
farmandhaahr@gmail.com

Kirketjener Arne Middelhede  
tlf. 22 16 85 64, 
amvenoe@hotmail.com

Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 21 43 22 79,  
munkandersengrethe@gmail.com 
Irma Bjerre-Pedersen
tlf. 27 21 07 49,  
ibjerrepedersen@hotmail.com

Organist Hans Sørensen
tlf. 30 29 69 30
organisths@gmail.com

Graver, Struer Kirkegård
Kirkegårdsleder Ole Møller  
Andersen, tlf. 96 84 92 09

Servicemedarbejdere:  
Benedicte Thorgård og Anna Brødbæk

Kirkelige handlinger:  
Struer Kirkekontor, tlf. 96 84 92 00 
Mandag-fredag kl. 9:00-13:00
Torsdag kl. 15:00-17:00

VENØ  KIRKE
LIVETS GLÆDE
Troels Kløvedal har skrevet en spændende bog om Nordkaperens sejlads op 
ad Yangtze floden. Heri fortæller han om den unge danske sømand, Chri-
stian Rasmussen, der var lods i ti år på denne mægtige flod. Allerede som 
31-årig vendte han hjem og købte en gård på sin hjemegn. Troels Kløvedal 
filosoferer over, hvorfor denne dygtige sømand med store muligheder vend-
te hjem til et stille liv. Måske havde han fået noget af Østens mystik og religio-
ner i sig. Christian Rasmussen var kommet ud som sømand, dengang han-
delsskibene sejlede ud med en erobrertrang. Dengang som nu er vi tilbøje-
lige til at måle livets værdi i, om vi har fremgang og succes, og det for enhver 
pris. Troels Kløvedal forestiller sig mandens livsvisdom på denne måde: 

“Måske har han forstået bare at være til, at være glad over almindelig 
sundhed, glad over at blive rask, når man har været syg, at have mad og det 
nødvendigste omkring sig, tid til at udvikle venskaber og at kunne glæde sig 
oprigtigt over naturen. At enhver smuk solopgang er som at forstå det hele 
en gang til, at livet er så kort, at man skal tage vare på det med omtanke og 
værdighed og lade være med at klynke over småting eller lidt modgang”.

Det er jo en livsbekræftende glæde, som ligger helt i tråd med bibelsk livs-
visdom. Vi kan tænke på Jesu befriende ord: Vær ikke bekymrede for jeres liv, 
hvordan I får noget at spise og drikke, eller for, hvordan I får tøj på kroppen. 
Er livet ikke mere end maden og legemet mere end klæderne? (Matt 6,25).

I virkeligheden kunne vi i al vores travlhed næsten finde Jesu ord uansvar-
lige, for hvordan i alverden skulle man kunne leve sit liv uden at være forud-
seende? Alt ville jo ende i kaos, hvis vi levede planløst. Men Jesus vil nok 
fortælle os, at livet i sin dybeste grund intet er, hvis ikke Gud holder hånden 
over os eller under os. Vi må leve livet, fordi Gud har givet os det til låns. Livet 
forstået som en skænket gave giver netop frimodighed og ikke bekymring. 
Glæden over det enkle liv bliver en befrielse fra bekymringerne.

Når vi har rejst rundt i Fjernøsten og set, hvordan folk kan være glade 
midt i deres elendighed. Det er bestemt ikke de materielle goder og velstand, 
der præger beboerne i en lille landsby. Men der finder man også glæde 
og smil. Børnene glæder sig over de små gaver, som de får. De voksnes 
livsglæde synes ubekymret. Der er store smil.

Har vi glemt livets grundlæggende mening, fordi vi hele tiden klynker 
over småting eller lidt modgang? Har vi byttet glæden over livet ud med 
glæden over alt det, vi ejer og kan købe for vore penge?

I skal ikke bekymre jer, siger Jesus. Og hvorfor siger han nu det? Han siger 
det, fordi han selv er kommet med livet til os. Han er kommet med sit liv, som 
han satte til for vores skyld. Han vil dermed sætte os ind i det fællesskab, hvor 
vore liv forbindes med hinanden og det, der er større end os. Vi ser glæde i 
livet, fordi Gud vil være med os. Han vil være os med sin kærlige omsorg.
/ Hans Vestergaard Jensen
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VENØ  SOGN
PINSESØNDAG DEN 5. JUNI MED SPEJDERBESØG
Højmesse i Venø Kirke og masser af spejdere på kirkegården – teltet var sat 
op, men heldigvis var det smukt solskinsvejr, så vi havde både kirken og kirke-
gården fyldt op, og vi sang alle sidste salme udenfor. Festlig søndag.

Solnedgangskoncerterne i Venø Kirke
Sommerens program er vedlagt juliudgaven af VenøPosten. Læs mere om 
arrangementerne og de deltagende kunstnere. Vi lægger ud torsdag den 
7. juli kl. 21:00 og har fem koncerter – alle torsdage kl. 21:00 frem til og 
med den 4. august.

Ny præst på Venø og i Humlum/Resen?
De to menighedsråd er så småt gået i gang med forberedelserne til proces-
sen – de første møder sker ultimo september. Stillingsopslag i uge 43 med 
ansøgningsfrist den 14. november. Begge menighedsråd deltager med 
repræsentant på matchmøde med nye præster den 3. november. Om alt går 
efter planen, har vi en ny præst i januar-februar 2023.

Om- og nybygning i Venø Præstegård
Tegningerne til om- og nybygning er lige landet på menighedsrådets bord, 
og der er ansøgt om byggetilladelse. Vi påtænker et informationsmøde for 
interesserede i september.

Kommende arrangementer
Vi vil gerne gentage succesen med fælles sangaften på Venø Efterskole – det 
arbejdes der på pt. – mere følger. Desuden påtænker vi sogneudflugt lør-
dag den 8. oktober – sæt gerne X i kalenderen allerede.

Pilgrimsvandringer – udgår fra forskellige kirker i Struer Provsti
Kirkerne i Struer Provsti arrangerer hen over sommeren tre pilgrimsvandrin-
ger fra forskellige kirker i Struer Provsti – læs mere om disse her:  
www.kortlink.dk/2g8mx – næste vandring er den 24. juli kl. 13:00 og 
udgår fra Voldhøj Kirke. 

Næste menighedsrådsmøde
Tirsdag den 16. august kl. 18:10 hos Susanne Marie 
Jensen. Husk, at vores menighedsrådsmøder er offentlige 
– dog uden stemmeret, og I er velkomne, hvis I vil i dialog 
med os. Referaterne fra vores møder kan læses her:  
www.kortlink.dk/2g8my. Vi kan også altid kontaktes på  
mr@venoe.dk. 

God sommer!

/ Venø Menighedsråd – Marianne Pedersen

SOLNEDGANGSMUSIK 
KL. 21:00 · PROGRAM 2022 

7. juli 
Aros Guitar Duo 

Mikkel Egelund Nielsen  
og Simon Wildau 

 
14. juli  

Nordlys Trio  
Jon Askær Jørgensen (trompet),  

Lasse D. Andersen (saxofon) 
og Harald Hagelskjær (kontrabas) 

 
21. juli  

Mariann Mikkelsen (harpe og sang) 
 

28. juli 
Giovanni Vitangeli (orgel) 

 
4. august  
danceMe 

Mikael Børresen (klarinet) og  
Michael Turkat (orgel) 

VENØ KIRKE 
GRATIS ADGANG — WWW.VENOE.DK Li
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Foto: Erling Roseth
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DET  SKETE
OPLEV GEOLOGIEN, KULTURHISTORIEN 
OG LANDSKABET
Jeg var den 7. juni til valgmøde i Langhøjhallen. 
Der skulle stemmes om, hvem der skulle være 
lokalområdernes repræsentant i Geopark Vestjyllands  
bestyrelse.

Inden selve valget fik vi en spændende orientering om 
Geopark Vestjylland, og hvad de arbejder med. Geopark 
Vestjylland dækker et stort område af Lemvig, Struer og Holstebro kommu-
ner plus et kæmpe område af både Limfjorden og Vesterhavet.

Er du interesseret i mere viden om Geopark Vestjylland, så besøg hjem-
mesiden www.geoparkvestjylland.dk. 

På hjemmesiden kan du også få inspiration til vandreture ad smukke stier, 
naturskønne områder og spændende turistmål, både i Geopark Vestjylland, 
men også i de små 300 geoparker, der findes globalt set, hvoraf de ca. 100 
ligger i Europa. Der er to geoparker i Danmark og to mere på vej. Geopark 
Vestjylland er blandt de største arealmæssigt, og er nr. 2 globalt målt på areal 
med vand. Fire personer med gode kompetencer og interesser havde meldt 
deres kandidatur til bestyrelsen, og det siddende bestyrelsesmedlem for 
lokalområdet stillede op til genvalg på selve mødet. Det blev genvalg til John 
Clausen fra Danmarks Naturfredningsforening. 

Folketingets Udvalg for Småøer på Venø-besøg
Fredag den 10. juni havde Venø besøg af tre politikere fra Folketingets 
Ø-udvalg, udvalgets sekretariatsmedarbejdere, samt fire repræsentanter fra 
Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS). Kristian Borbjerggaard, Tage 
Jepsen, Per Mikkelsen, Per Noesgaard, Jan Bendix samt undertegnede viste 
gæsterne rundt på øen. Besøget varede fem timer, hvor der blev vist og for-
talt på Venø Seafood, Venø Havn, Venø Efterskole og Venø Kirke.

Mødet sluttede med en frokost på Venø Kro, hvor også borgmester 
Mads Jakobsen samt kommunaldirektør Jesper Thyrring deltog i de sidste to 
vigtige emner, vi gerne ville drøfte med den samlede flok, nemlig: 
• Planloven og de udfordringer den giver, både med hensyn til dispensa-

tion og sagsbehandlingstid.
• Øget bosætning - herunder især ønsket om opførelse af et Seniorbofæl-

lesskab, så vi forhåbentlig kan få “frigjort” nogle huse til tilflyttere, samti-
dig med, at venøboere kan blive boende på øen.

Vi, der viste rundt, var enige om, at det havde været en rigtig god dag. Vi 
havde fået mulighed for at få sagt, hvad vi havde på hjerte i vigtige sager. 
Men vigtigst er dog, at vi også fik indtryk af, at vi havde givet vores gæster en 
god oplevelse af Venø, og af de forskellige kræfter, der på hver deres måde 
arbejder for udvikling på Venø. Der blev lyttet og lavet nogle aftaler om frem-
sendelse af dokumentationsmateriale, aftalt uofficielle møder, m.v., så lige nu 
er det VenøBoens opgave at “holde gryden i kog”.

/ VenøBoen – Annette FriisFoto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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DET  SKER
SÅ ER DER SNART VENØ FESTIVAL 
De sidste detaljer er ved at falde på plads for årets 
Venø Festival, som afholdes lørdag den 16. juli 
på Firbjergsande.

Det endelige program er sat, og arrangør-
gruppen arbejder på at få det hele til at klappe, så 
alle gæster får en god oplevelse. Dog er Venø Festival i år ramt på frivilligop-
bakningen, ligesom alle andre danske festivaler. Selv landets største Roskilde 
Festival melder om problemer med at rekruttere frivillige nok. Derfor går en 
stor del af arbejdet lige nu med at hverve frivillige, der vil give en hånd med 
et par timer i løbet af dagen eller aftenen mod at få festivalbilletten til halv 
pris. 

Musikken spænder i år genremæssigt bredt fra klassisk rock i form af Uffe 
Lorenzen og Lydsyn over vestjysk country i form af 
Solvej til dansable School of X. Hertil kommer den 
århusianske gruppe Rigmor, der spiller melodisk 
guitar-pop. Programmet rummer også en italiensk 
teaterduo ved navn Vali Theatre Lab og de 
Holstebro-baserede Ikarus Stage Arts. Der er med 
andre ord noget for enhver smag og for enhver 
alder. 

Arrangørgruppen håber at se mange venøboere 
på årets festival og skulle nogen gemme en frivillig i 
maven, så vil det være en kæmpe hjælp.

Læs mere om det hele og køb en billet på  
www.venoefestival.dk.

Vi glæder os til at se jer.
/ Arrangørgruppen – Marie Jørgensen 

FRIVILLIG TIL VENØ FESTIVAL 
Den 16. juli har Venø Festival brug for nogle frivillige hjælpere i tidsrummet 
kl. 09:00 - 02:00.

Så kunne du tænke dig en hyggelig dag ved Firbjergsande med god 
musik, hyggelig familiestemning, lækker frokost og aftensmad - af friske 
råvarer - samt øl, saft og kaffe ad libitum, så kan du få alt dette for 349,- kr., 
hvis du samtidig stiller din hjælp til rådighed i tre timer til fx at stå vagt, lave 
mad, passe bar, rydde op eller lignende.

Det er også muligt at blive super-hjælper, hvor du kan være med til at 
bygge op eller tage ned på pladsen og andre praktiske gøremål. Det er 
ganske gratis og stadig med all-inclusive på mad og diverse drikkevarer.

Er du nysgerrig på flere oplysninger om kunstnerne, mm., så kig ind på 
www.venoefestival.dk.

Håber der er friske kræfter blandt venøboere eller sommerhusejere, der 
kunne tænke sig at hjælpe med denne opgave. Kontakt Inge Dehnfeld på  
tlf. 60 66 82 81 eller mail: minmilla@live.dk.
/ VenøBoen – Annette Friis

Arkivfoto: Preben Friis
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DET  SKETE
112 - DET ENESTE DER KAN GÅ GALT ER,  
AT DU IKKE GØR NOGET
Den opmærksomme vil have erfaret, at der er hængt hjerte-
startere op ved færgelejerne på både fastlandet og Venø.

Den 11. maj havde færgen inviteret interesserede øboere 
på hjertestarterkursus, og vi var tre, der var mødt op og gennemførte det 
tre timer lange kursus på færgen, mens vi sejlede frem og tilbage, men det 
bemærkede vi knapt nok.

Det var et rigtig godt kursus, hvor vi - på dukker - fik gennemgået og 
afprøvet, hvordan man redder liv eller holder i live, indtil fulderfarne reddere 
når frem.

Mange tror, at hjertestarteren forklarer alt, men det er ikke tilfældet. 
Almindeligt kendskab til livreddende førstehjælp, der skal udføres, indtil 
hjertestarteren når frem og er klar til ibrug-
tagning, er vigtigere end selve brugen af 
hjertestarteren.

VenøBoen vil gerne sikre, at så mange 
som muligt får chancen for at deltage, når der 
om ca. 1 år bliver afholdt opfølgningskurser, 
hvorfor vi vil aftale med færgen, at kurset 
afholdes på Venø (Børnehuset, efterskolen 
eller lignende) udenfor alm. skole- og arbejds-
tid, og håber derfor at få endnu flere med 
næste gang. 

Det er aldrig for sent.
/ VenøBoen – Annette Friis  

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk

lis.moeller.jensen@gmail.com

Venø Havnecafe og Kiosk

Mandag-fredag kl. 12:00-18:00
Lørdag + søn- og helligdage  

kl. 11:00-18:00
(åbningstiderne er vejrafhængige)

havnehuset@venoe.dk
tlf. 40 10 44 11 / 23 95 34 97

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

Kartofler, hele og halve lam  
sælges ved telefonisk henvendelse 

på tlf. 40 31 83 02.
facebook.com/venoekartofler

venoe-kartofler.dk

Tirsdag-søndag åbent fra 
kl. 11:30-14:00 og kl. 17:30-21:00

(Lukket hver mandag)

Vi glæder os til at byde jer velkommen!
Bestil venligst bord på tlf. 97 86 80 06 

eller info@venoekro.dk  
www.venoekro.dk

SPAR Humlum leverer varer til  
Venø hver mandag -   

bestilling på tlf. 97 86 11 62  
eller humlum@spar.dk

Venø Urtehave
Havstokken 16, tlf. 51 92 97 38

Gratis entre til haven

Vinduespudsning på Venø
Ring til Malene Bille på tlf. 41 42 30 38

Foto: Bettina Kjær

Foto: Erling Roseth
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DET  SKER
VENØ MED I ”GRUPPESPILLET”
VenøBoen og Struer Kommune var glade for en mail modtaget midt i juni.

Mailen kom fra Landdistrikternes Fællesråd og var et positivt svar på 
VenøBoens ønske om at blive taget i betragtning i forbindelse med udvæl-
gelse af Venø, som deltager i forsøgsordningen om et liv som friø.

Som tidligere omtalt i VenøPosten, så har nogle få – måske kun én – af 
de danske småøer mulighed for at få lempet nogle af de væsentlige 
begrænsninger, som love og bekendtgørelser lægger på udviklingsønsker fra 
lokalbefolkningen.

I løbet af efteråret skal VenøBoen kvalificere sin interessetilkendegivelse. 
Det sker blandt andet gennem deltagelse i seminar sammen med de øvrige 
”udvalgte”.

Den endelige afgørelse om deltagelse i friø-ordningen træffes før års-
skiftet af Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer. 

Bliver Venø udvalgt – og det håber vi selvfølgelig – så vil det givetvis 
støtte virkeliggørelsen af nogle af de planer, der har størst betydning for 
Venøs udvikling som levedygtigt helårssamfund.
/ VenøBoen – Jan Bendix 

GAUDEAMUS IGITUR
“Lad os så glæde os”, som der står i den gamle studentersang. Det gør 
venøboerne sammen med årets tre studenter og deres familier. 

Tillykke med den veloverståede eksamen og masser af gode håb og 
ønsker for fremtiden. Hip hip hurra!

2022-studenterne er:
• Therese Thorgård, Havstokken 16
• Mikkel Mejlholm Olsen, Klitten17
• Ida Øe, Havstokken 7

/ VenøPosten – Red.

Foto: Rikke ØeFoto: Rikke Øe Foto: Jan Bendix
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for Venøs beboere og venner af Venø

Foto: Peter Bjerre
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DET  SKETE
HVAD VAR DET NU, DET VAR
Da tis og prut satte dagsordenen, og venøboerne fik en 
fælles vision.

Ude i min have står der en lille træbygning med 
to døre, to rum, en slags skorsten og en stor tank på 
bagsiden. Den bliver brugt som skur til opbevaring af 
ting og sager, men hvorfor denne udformning, hvorfor 
er der udskåret et hjerte i den ene af dørene, og hvorfor 
hedder skuret Jytte?

Som nytilknyttet bidragyder til VenøPostens spalter 
har jeg fået lov til at kigge lidt i arkiverne, og det viser 
sig, at vores skur er et vaskeægte miljøprojekt tilbage 
fra 1992, da folk talte mere om, at Danmark var blevet 
europamester i fodbold end om økologi og klima. Men 
mange på øen vil sikkert kunne huske dengang, Venø 
blev “first mover”.

Daværende præst og lærer på Venø Skole Jørgen 
Anker Jørgensen blev en dag ringet op af den karisma-
tiske skuespiller og miljøforkæmper Jytte Abildstrøm, i 
dag måske bedre kendt som mor til skuespilleren Peter 
Mygind. Hun havde fået bevilget penge til miljøtiltag på 
småøer, og da hun hørte om Venø, tog hun kontakt og 
præsenterede sine tanker om et pædagogisk projekt, 
der skulle vise, hvordan man kunne håndtere affald 

fra toilet og bad på en 
miljøvenlig måde. 

Med andre ord et 
offentligt toilet, hvor der 
kunne fremstilles kompost, 
så børnene på skolen kunne 
lære noget om ressourcer 
og naturens kredsløb. 
Komposten skulle bruges 
til at gøde grønsagerne i 
skolens have. Og hvis man 
fik tilladelse til at bygge 
et rodzoneanlæg, skulle 
afløbet derfra bruges til at 
vande afgrøderne. 

Projektet blev 
døbt P.R.U.T. – Projekt 
Rodzoneanlæg Udendørs 
Toilet, og Struer Kommune 
skød også penge i det.

Pressefotograf Claus Søndberg
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. . . 
Så bag den ene dør i vores skur i haven befandt der sig 
et muldtoilet uden træk og slip, hvor man forrettede sin 
nødtørft direkte ned i en stor tank, som gemte på det og 
omdannede det til muldjord, der kunne bruges igen i 
haven. Og bag den anden dør en bruser, der genbrug-
te regnvand, som blev opsamlet i en beholder.

Alt sammen bygget i sommeren 1992 af Venø Skoles 
elever og deres forældre i samarbejde med Dansk 
Rodzoneteknik. 

Det nye toilet blev indviet den 15. juni 1992, da 
Jytte Abildstrøm og hendes teatertrup leverede en 
forrygende festforestilling på Venø Skole med masser af 
stof til eftertanke. Hovedbudskabet var, at vi skal passe 
bedre på vores Jord, som ikke nødvendigvis holder 
evigt. 

Før forestillingen sammenfattede Jørgen Anker 
Jørgensen formålet med hele projektet: ”Det skal lave 
tis om til drikkevand.” Og det var noget, der kunne få 
børnene til at rynke på næsen og sige ”bwaddr”, men 
mon ikke budskabet gik rent ind?

”Børn og voksne har brug for at lære, hvad man kan 
gøre for at skabe et sundere miljø,” sagde Jørgen Anker 
Jørgensen dengang. ”Og det er en god begyndelse at 
tage vare på sit eget affald. Nu er vi sammen om noget 
på Venø. Der er ånd i vores nye økologiske toilet, som 
er mere end et stykke håndværk. Det er vores fælles 
fremtid”.

Desværre må projekt P.R.U.T. være kuldsejlet på et 
tidspunkt, men den historie er der måske andre, der kan 
fortælle?
/ VenøPosten – Anne Bruun

Pressefotograf Claus Søndberg
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DET  SKETE

EN USÆDVANLIG SKT. HANS
Grillmaden, bålet, båltalen og stemningen var i top den 23. juni. Men helt 
usædvanligt var vejret, som ikke alene artede sig og gjorde sig fortjent til 
betegnelsen: Ideelt.

Båltalen tog vores konstituerede præst Hans Vestergaard Jensen sig af, 
Bjarne Tingkjær Sørensen var forsanger for koret bestående af mere end 225 
venøboere, efterskoleelever og øens gæster. Aftenens vært og mikrofonhol-
der var Tage Jepsen. Tak for en på alle måder fin aften.
/VenøPosten – Red.

”GOOD VIBRATIONS” OG KARTOFFELMADDER
Venø Musiks tradition med en åben koraften i Kartoffelhuset på Nørskov blev 
genoptaget efter de sidste års nedlukninger. Korets 30 medlemmer glædede 
sig over igen at kunne være sammen og hylde kartoflen. Ca. 65 venøboere 
og gæster over at få en musikalsk oplevelse (og en kogt ny kartoffel eller to). 
/ VenøPosten – Red. 

Foto: Jan Bendix

Foto: Christian D. Mortensen

Foto: Christian D. Mortensen

Foto: Jan Bendix

KULTURAFTEN – ELLER ?
I midten af juni var der vinsmag-
ning på programmet. VenøPostens 
fotograf holdt sig beskedent i bag-
grunden og noterede sig seriøsi-
teten, hvormed en gruppe blandt 
deltagerne diskuterede om smag, 
bouquet og farve.
/ VenøPosten - Red.

Fotos: Erling Roseth
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VENØ  KONTAKTER  -  2022/23

ENERGIGRUPPEN

Skafti Halldórsson  
(Energirådgivning på Venø)
Fiskergade 2, 2. sal, 7600 Struer
Tlf. 22 55 03 96
skafti@proenergi.dk

VENØBOEN
vb@venoe.dk
venoe.dk/foreninger/venoeboen

Annette Friis  
(formand og ø-repræsentant)
Kimingen 6, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 86 87 12
annette@venoe.dk

Søren Lang Hindkjær (kasserer)
Riisvej 13, Venø, 7600 Struer
Tlf. 42 12 58 99
soeren@venoe.dk

Ann Mette Haahr (sekretær)
Riisvej 11, Venø, 7600 Struer
Tlf. 27 84 36 72
annmetteha@gmail.com

Per Noesgaard (færgerepræsentant)
Riisvej 22, Venø, Struer
Tlf. 25 75 75 01
pernoesgaard@gmail.com

Per Mikkelsen
Sønderskovvej 19, Venø, 7600 Struer
Tlf. 23 66 99 86
per.mikkelsen52@outlook.dk

Mette Haunstrup Larsen (suppleant)
Nørskovvej 15, Venø, 7600 Struer
Tlf. 26 78 50 21
mhl290@hotmail.com

Jan Bendix (suppleant)
Nørskovvej 13, Venø, 7600 Struer
Tlf. 40 42 21 05
bx@jbx.dk

VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS

Flemming Damgaard (formand)
Havstokken 22e, Venø, 7600 Struer
Tlf. 27 29 66 00
flemming@venoe.dk

Mette Jaffke (udlejning)
Strømmen 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 23 27 22 99
mettejaffke@hotmail.com

Vibeke Staunstrup Borbjerggaard
Kimmingen 4, 7600 Struer
borbjerggaard@mail.dk

Annette Hylleberg
Riisvej 24, Venø, 7600 Struer
Tlf. 30 25 90 79

Niels Haahr
Riisvej , Venø, 7600 Struer.
Tlf. 27 84 36 74
farmandhaahr@gmail.com

VENØ EFTERSKOLE
Nørskovvej 8, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 86
info@venoe-efterskole.dk 
www.venoe-efterskole.dk

Tage Jepsen (forstander)
Nørskovvej 4B, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 78 09 17 
tage@venoe-efterskole.dk

VENØ EFTERSKOLES BESTYRELSE

Peter Petersen (formand)
Strømmen 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 76
peter@venoe.dk

Bent Rønnest

Gitte Stangholt

Rasmus Normann Andersen 

Laila Mejlholm Olsen

Tine Wacher Duus

Niels Haahr

VENØ FOREDRAGSGRUPPE

Kirsten Jensen
Sønderskovvej 7, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 21 76 27
kirsten@classic-design.dk

Per Mikkelsen
Sønderskovvej 19, Venø, 7600 Struer
Tlf. 23 66 99 86
per.mikkelsen52@outlook.dk

Tove Odgaard
Sønderskovvej 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 20 68 10 77
odgaard@privat.tele.dk

Anders Vandsø Pedersen
Lønningen 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 81 40 18 56 
andersvandsoepedersen@yahoo.dk

VENØ GYMNASTIK– OG  

IDRÆTSFORENING
GIF@venoe.dk

Dorte Sauer (formand)  
(badminton, fitness)
Havstokken 10B, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 81 71
dorte.sauer@venoe.dk 

Jacob Thorgård (næstformand)
Havstokken 16, Venø, 7600 Struer
Tlf. 51 92 97 98

Anne Thusgaard (kasserer)  
(fitness, billard)
Havstokken 22 C, Venø, 7600 Struer
Tlf. 29 87 39 70
97868106@mail.dk

Jens Chr. Brødbæk (sekretær)  
(havkajak)
Riisvej 4, Venø, 7600 Struer
Tlf. 40 91 50 91 
jcbroedbaek@hotmail.com

Ingrid Korsgård (medlem) (havkajak)
Riisvej 20, Venø, 7600 Struer
Tlf. 20 43 88 13
korsgaard.ingrid@gmail.com

Laila Hvid (suppleant) 
Havstokken 10, Venø, 7600 Struer
Tlf. 60 14 24 09
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VENØ  KONTAKTER  -  2022/23

VENØ HAVN
www.venohavn.dk

Tage Jepsen (formand)
Nørskovvej 4b, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 78 09 17
tage@venoe-efterskole.dk

Carsten Nørager (næstformand)
Vigen 1, Venø, 7600 Struer
Tlf. 27 51 20 59
carstennorager62@gmail.com

Claus Lund Jensen (kasserer)
Kimmingen 1a, Venø, 7600 Struer

Mette Jaffke (sekretær)
Strømmen 14, 7600 Struer
Tlf. 23 27 22 99
mettejaffke@hotmail.com

Jens Sauer
Kimmingen 8, Venø, 7600 Struer

Anders Kristensen
Havstokken 4, Venø, 7600 Struer
Tlf. 51 27 07 40

VENØ MENIGHEDSRÅD
mr@venoe.dk

Susanne Marie Jensen (formand)
Klitten 3 B, Venø, 7600 Struer
Tlf. 40 83 20 60
klitten3b.jensen@gmail.com

Dorthe Brødbæk  
(næstformand/sekretær)
Riisvej 4, Venø, 7600 Struer
Tlf. 51 72 15 64
dorthe.broedbaek@gmail.com

Marianne Pedersen (kasserer)
Riisvej 12 D, Venø, 7600 Struer
Tlf. 23 37 83 71
mp@via.dk

Niels Haahr (kirkeværge)
Riisvej , Venø, 7600 Struer.
Tlf. 27 84 36 74
farmandhaahr@gmail.com

Inge Dehnfeld Mortensen 
(kontaktperson)
Riisvej 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 60 66 82 81
minmilla@live.dk

Konstitueret præst
Hans Vestergaard Jensen
Tlf. 24 25 42 38
havj@outlook.dk 

VENØ MUSIK

Grethe Munk-Andersen (formand)
Riisvej 1, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 43 22 79
munkandersengrethe@gmail.dk

Marianne Pedersen (kasserer)
Riisvej 12 D, Venø, 7600 Struer
Tlf. 23 37 83 71
mp@via.dk

Lilly Møller
Riisvej 5, Venø, 7600 Struer
Tlf. 24 47 90 77
lian@venoe.dk

Ester Sagen
Særkærparken 153, 7500 Holstebro
Tlf. 24 84 56 30
estermarie2@gmail.com

Per Mikkelsen
Sønderskovvej 19, Venø, 7600 Struer
Tlf. 23 66 99 86
pm@km.dk

Axel Steenkjær
Revlen 7, Venø, 7600 Struer
Tlf. 51 26 08 85
axelsteenkjaer@gmail.com

Irma Bjerre-Pedersen
Strømmen 10, Venø, 7600 Struer
Tlf. 27 21 07 49
ibjerrepedersen@hotmail.com

VENØ TELTLAUG

www.tangvej6.dk/partytelt

Bestyrelsen v/ Peter Henriksen
Tangvej 6, Venø, 7600 Struer

Tlf. 40 20 00 10
- der henvises til hjemmesiden

VENØSUND FÆRGELAUG
www.venoesund.dk 

Bjarne Tingkær Sørensen 
(formand, PR og fundraising)
Vigen 3, Venø, 7600 Struer
Tlf. 20 53 80 51
info@venoesund.dk

Jørgen Vang 
(næstformand, uddannelse og web)
Baunehøj 29, 7600 Struer
Tlf. 20 28 57 73
jvang@live.dk

Finn Husum (drift og uddannelse)
Södertäljevej 15, 7600 Struer 
Tlf. 27 82 51 06
fhusum@mail.dk 

Jan Schou Møller (kasserer)
Sveavej 4, 7500 Holstebro
Tlf. 40 46 72 90
janmol@webspeed.dk

Erik Glue (bestyrelsesmedlem, 
skibsinstallatør, teknisk ansvar)
Hjermvej 24, 7600 Struer
Tlf. 21 24 16 12
glue.el@mail.dk

K.C. Olsen (revisor)
Kimsvej 13, 7500 Holstebro
Tlf. 22 38 56 07
isl40347@os.dk

Ole Møllnitz (suppleant)
Vestergade 30, st. th., 7600 Struer
Tlf. 40 36 35 72

Nina Bech Nilson (2. suppleant)

Se mere om Venø:

www.venoe.dk 

www.facebook.dk/venoestruer
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DET  SKER
NÅR ET RÅDYR KOMMER I VEJEN
Kære venøboere. Mit indlæg er en omtale af en feature til vores biler, som 
måske vil skåne os for påkørsel af råvildt. Jeg mødte tilfældigt en dame, som 
bor mellem Rold skov og Dronninglund storskov. I kølergrillen på bilen havde 
hun monteret en lille plastdims, som hun omtalte som en vildtalarm. I hendes 
område havde mange monteret denne dims, og påkørsel af råvildt var faldet 
drastisk, efter at have været et stort problem. 

Featuren består af to små plastfløjter, som man monterer i kølergrillen (jeg 
har kun monteret én) med selvklæbende tape, som fløjten er forsynet med. 
Når man kører over 50 km/t (som de fleste på Venø gør) udsender fløjten en 
ultralydsfrekvens, som skræmmer dyr væk op til 400 meter, og ikke kan høres 
af det menneskelige øre. Fløjterne kan købes i to stk. pakning hos THANSEN 
til den formidable sum af kr. 79,95. Til den pris er det vel et forsøg værd, da vi 
alle ved, at påkørsel af rådyr på Venø er et problem.

Jeg garanterer selvfølgelig ikke for effekten, men har givet “fløjten” en 
chance.
/ Otto Kiørboe, Sønderskovvej 25 

PÅKØRSEL AF DYR
Har du påkørt et rådyr, og det ikke ligger synligt forendt (dødt) fra vejen. Må 
du ikke forsøge selv at finde det. Det vanskeliggør hundens arbejde.

Bliv på vejen og opmærk tydeligt, hvor det er, evt. med en stor gren, et 
tøjstykke, eller en advarselstrekant eller lignende, så Schweizhundeføreren 
let kan finde stedet. Du behøver ikke at blive på stedet til hundeføreren 
ankommer. 
/ Claus Lund Jensen, Kimingen 1A

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

Foto: Erling Roseth
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DET  SKETE
NYT FORMANDSKAB I Ø-SAMMENSLUTNINGEN
Kirsten Sydendal (Fejø) og Bjarne Jepsen (Aarø) blev valgt 
som henholdsvis formand og næstformand på generalfor-
samlingen på Fur i Sammenslutningen af Danske Småøer 
(SaDS). 

Dorthe Winther havde efter 10 år på posten valgt at give stafetten videre, 
og Kirsten blev enstemmigt nyvalgt formand.

Sammen med sekretariatet er formandskabet helt centrale i arbejdet 
med at skabe og fastholde gode forbindelser til ”verdenen” udenfor de 27 
medlemsøer. Samtidigt er opgaven gennem netværk og direkte kontakter 
til øboerne at skabe fælles forståelse og løsninger på de udfordringer, 
som øboerne tumler med. Det drejer sig om alt fra færgedrift, bosætning, 
velfærdsordninger, lovfortolkninger, service og ”alt det andet”.

De opgaver har Dorthe med engagement, viden og gennemførelsesevne 
flot forstået at løfte gennem sin formandsperiode. Mange tak for det!

Vi byder ”de nye” velkomne og glæder os til samarbejdet. 
SaDS-generalforsamlingen er udførligt omtalt i juniudgaven af Ø-Posten, 

så læs mere dér om SaDS-arbejdet og den nye bestyrelse. 
Den 27. august er der ”farvel-reception” i Odense for Dorthe. Samme dag 

er der stiftende generalforsamling for LAG Småøerne for programperioden 
2023-2027.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Den nye SaDS-bestyrelse med formandskabet i midten forrest i billedet.

Foto: Jan Bendix

Færgetrafik  
i maj

 2022 2021
Passagerer ............ 21.842 .....18.234
Personbiler ............ 10.762 ....... 9.672
Busser ........................... 436 ...........346
Lastbiler ....................... 148 ...........114
Gods (tons) ................. 119 ............. 88
Cykler............................ 852 ...........582
Campingvogne ............12 ............. 16

Foto: Jan Bendix
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DET  SKETE
Stamgæster fra Nürnberg
En VenøPosten-læser, Stefan Sponsel fra Nürnberg, har sendt os denne hyg-
gelige hilsen og historie om kærlighed til Venø inklusiv Venø Kro. Stefan skri-
ver på et næsten formfuldendt dansk om sin og forældrenes jævnlige visitter 
på øen. 
/ Red.

TREDJE GENERATION VED DET TYSKE STAMGÆSTEBORD
Siden omkring 1985 er et par Danmarks-elskere fra Sydtyskland kommet til 
Venø Kro i september måned. Anden generation, Gerhard Sponsel og Alfred 
Schmidt (se foto), giver traditionen videre til deres børn og børnebørn. 

Ritualet er altid det samme. Familierne tager afsted fra sommerhuset i 
Vrist (i øvrigt siden 1977). Først stopper vi hos kære Anna Bjerre Keramik 
og hendes hund Fru Björn for at købe en ny kaffekop. Så tager vi til Spar i 
Humlum og køber Venø kartofler. 

Vel fremme på Venø tæller tyskerne fasanerne og tager en fornøjelsestur 
på havnen. Venøbøf nydes altid sammen med en kold fadøl. Susanne 
Lysgaard venter allerede på os. De skøre tyskere husker også gerne de gode 
gamle dage, hvor John Thusgaard stadig serverede stegte ål.

Traditionen forpligter!
/ Stefan Sponsel, Nürnberg

”AGGERS HUS” FØR OG EFTER
Navne hænger ved. Navnet dækker over ejendommen Havstokken 8, der 
her i foråret har fået sig et nyt stråtag. Det kunne VenøPostens fotograf, 
Erling Roseth ikke lade være med at forevige.
/ VenøPosten – Red. 

Anden generationsgæsterne:  
Gerhard Sponsel (tv) og Alfred Schmidt (th).

Kvittering fra familiens første besøg på 
Venø Kro (ca. 1985).

Fotos: Erling Roseth

Privatfoto
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DET  SKETE
VENØ RUNDT 
Efter to års pause kunne vi i juni endelig afholde vores vandsportsevent 
Venø Rundt - 4 hour race igen. Som noget nyt var det fra i år muligt at del-
tage i disciplinen wingsurf. Med den nye disciplin kan man nu stille op i syv 
vandsportsdiscipliner; havkajak, turkajak/surfski, sejlads, windsurf, kitesurf, 
wingsurf og stand up paddle (SUP).

Der var en stille vejrudsigt på 2-3 m/s og skyfri himmel, som vi havde i 
vente til konkurrencedagen, men den viste sig heldigvis ikke at holde helt 
stik, og der var mere vind end prognoserne lovede. 

Vi havde 51 tilmeldte deltagere fordelt i alle kategorier - og de kom godt 
fra start og kitesurferne på foil kom flyvende i rekordfart op mod nordspid-
sen. Det skulle dog vise sig, at de kom i problemer på østsiden af Venø, og 
de måtte udgå på grund af manglende vind deromme. Kajakkerne og sejl-
bådene var stabile i deres tempo og havde gode forhold til deres discipliner, 
hvor imod windsurferne var mere ustabile og skulle kæmpe ekstra meget for 
at besejre østsiden og komme gennem færgelejet. 

Det blev Steen Poulsen, der blev første mand rundt om Venø i sin turkajak 
i tiden 01:44:55 og han satte også rekord for hurtigst rundt om Venø i turka-
jak. Det blev også året, hvor vi fik den første SUP rundt under fire timer i den 
flotte tid på 02:57:55 padlet af Peter Hedegaard. I den ny disciplin wingsurf 
valgte deltagerne desværre ikke at starte pga. vejrudsigten, vi prøver igen 
næste år og ser, om det lykkedes at få denne disciplin rundt også. 

På land var det superfedt at kunne følge deltagerne på Tractrac. Tak til 
Jysk Energis sponsorpulje for at det kunne lade sig gøre og en stor tak til 
vores præmiesponsorer: Vin & Kunst, Expert, Harmann, Westwind, Severne, 
Surfmore, Kajakfreak, Sport24 og McDonalds. 

Vi glæder os til næste år, hvor vi gentager Venø Rundt - 4 hour race 
lørdag den 13. maj 2023.
/ Skipperne fra Venø Efterskole – Ulf Ipsen

Venø Rundt
Førstepladserne fordelte sig såle-
des:

Turkajak/surfski: 
Steen Poulsen i tiden 01:44:55
Havkajak: 
Fylkir Sævarsson i tiden 02:09:07
Sejlads: 
Rudi Becker i tiden 02:14:02
Windsurfing: 
Mads Jepsen i tiden 02:25:45
SUP: 
Peter Hedegaard i tiden 02:57:5
Kitesurfing: 
Ingen deltagere gennemførte
Wingsurf: 
Ingen deltagere stillede op

Flere resultater kan ses på 
www.venoerundt.dk.

Foto: Venø EfterskoleFoto: Venø Efterskole
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DET  SKER
VenøBoen

Annette Friis (formand og  
ø-repræsentant), tlf. 21 86 87 12,  
annette@venoe.dk

Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
tlf. 42 12 58 99, soeren@venoe.dk

Mette Haahr (sekretær), Per Noesgaard 
(færgekontakt) og Per Mikkelsen.

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.

Pris for 1 uges leje (for alle) 4.000 kr.

Henvendelse vedrørende udlejning og 
medlemskab skal ske til Mette Jaffke på  
tlf. 23 27 22 99. Et medlemskab koster  
kr. 100 pr. person pr. år.
/ Bestyrelsen

Sygeplejerske på Venø 

Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø
tlf. 97 86 80 76 / 23 27 22 99.

Hjertestartere

 - Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
Nørskovvej 8.

 - Ved Børnehuset, Lønningen 2.
 - Færgelejet på Venø og Kleppen

Se mere om Venø på: venoe.dk

STRUER ENERGI OVERTAGER  
VENØ VANDVÆRK
Der blev afholdt ekstraordinær generalforsamling 
i Venø Vandværk den 16. juni. Der var ét punkt på 
dagsordenen: Endelig godkendelse af forslag vedta-
get på den ordinære generalforsamling: ”Selskabet Venø Vandværk opløses 
og forsyningspligten af drikkevand på Venø overdrages til Struer Energi. Alle 
Venø Vandværks aktiver og passiver overdrages til Struer Energi. Bestyrelsen 
for Venø Vandværk aftaler overdragelsesdatoen med Struer Energi”.

Forslaget blev enstemmigt vedtaget af de 12 forbrugere (inklusiv 
bestyrelsen), der var repræsenteret på generalforsamlingen. Bestyrelsen fik 
dermed mandat til at aftale de nærmere omstændigheder i forbindelse med 
overdragelsen med Struer Energi. Formanden Dennis Borbjerggaard takkede 
Ryan Jensen for den uvurderlige indsats, han igennem mange år har ydet for 
at sikre den daglige drift af vandværket.

Bestyrelsen for Venø Vandværk har efterfølgende aftalt med Struer 
Energi, at overdragelsen sker pr. 1. juli 2022. Det betyder, at alle vandmålere 
vil blive aflæst af vandværket pr. 30. juni, og der vil blive foretaget afregning 
med alle forbrugere for perioden 1. januar til 30. juni. Derefter overgår frem-
tidige opkrævninger til Struer Energi, som kører med fire acontobetalinger 
om året. 

Venø Vandværk har eksisteret som forbrugerejet vandværk siden 1954, 
så det er med vemod, at vi nu overdrager nøglerne til Struer Energi. Men vi 
føler os trygge ved, at Struer Energi kan overtage opgaven på betryggende 
vis og sikre, at der fortsat er godt drikkevand i hanerne på Venø. Bestyrelsen 
takker for et godt samarbejde med alle forbrugere og samarbejdspartnere.

Er der spørgsmål til ovenstående, så skriv til vand@venoe.dk eller ring til 
undertegnede på tlf. 42 12 58 99.
/ Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær

Ø-LANDBRUG I FREMTIDEN
Med midler fra Landdistriktspuljen har Sammen-
slutningen af Danske Småøer udarbejdet og 
netop afleveret projektrapport om ”Landbrug på 
småøerne – nu og i fremtiden”. Den kan findes på 
linket: www.kortlink.dk/2g8hm.

Rapporten er en detaljeret analyse af status, 
vilkår og tendenser, som vil være nyttig læsning 
for alle øboere og ikke mindst for ø-landmænd.
/ VenøPosten – Jan Bendix  
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LANDBRUG PÅ SMÅØERNE 
-NU OG I FREMTIDEN 
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HAVEN  PÅ  VENØ
TRAVLHED I URTEHAVEN
Det er lige nu, det sker. Det hele! Og jeg knokler for at 
være med, hvor det sker. For sommeren er i fuld sving 
og mine spådomme om jordbærhøsten holdt stik. Der 
er mange jordbær – og de er voldsomt gode. Jordbær-
høsten strækkes ud med forskellige sorter – og umid-
delbart skulle man tro, at et jordbær bare er et jordbær. 
Det kan i hvert fald være lidt svært at forstå nuancerne, 
når jeg læser sortslister. Men en god gammeldags 
smagstest er effektiv, så familien blev hevet ind som 
smagsdommere. Og med min afstand fra jord til bord, 
behøver jeg ikke tænke på udfordringer med bær, der 
ikke tåler transport eller opbevaring. De bliver solgt eller 
spist så hurtigt, som de bliver plukket. På billedet ses de 
fire sorter som er klar lige nu; den femte er først ved at 
blomstre nu.

Fra venstre den gamle Senga Sengana som bedstefar 
sværger til. Ypperlig jordbærsmag med perfekt sødme/
syrlighed. Lidt små bær, som er træls, når de skal gøres 
rene. Nr. 2 er Honeyeye – en af de tidligste og med 
flotte gennemfarvede bær. Ret syrlig bare at spise rent – 
i min mund svirper den næsten lidt. Nr. 3 er den relativt 
nye sort Darroyal. En kæmpe favorit hos mig – og den 
giver et rigtig stort afkast. Vidunderlig smag, store bær. 
Dog med tendens til gråskimmel. Nr. 4 er Sunsation, 
som også er ret ny. Jeg fik den anbefalet af en erfaren 
dyrker, men jeg ved ikke helt om den skal have plads. 
Kæmpestore bær, som er modne, når de er let røde. Lyst 
kød, ret fast – den har et godt bid, men en meget mild 
jordbærsmag, sød og stort set ingen syrlighed. Så blev 
du også lidt klogere på jordbærs forskellighed. Har du 
også en favorit?

Heldigvis byder sommeren også på lange lyse 
aftenener, så dagen bruges fuldt ud til at nyde alt det 
skønne.

Foto: Ane Kathrine Thorgård

Foto: Ane Kathrine Thorgård

Alle roserne blomstrer, og jeg elsker roser og husker alle 
navne. Det skylder man roser, der accepterer at bo 50 
meter fra den salte Limfjord. At vælge en yndlingsrose 
er næsten som at vælge mellem sine børn. Alle har pris-
værdige egenskaber og særegen karakter, som man 
elsker. Roser, der ikke trives i haven, er der ingen grund 
til at beholde. 

Skulle jeg alligevel fremhæve et par stykker, som er 
værd er kaste sig ud i, så kommer her: Lykkefund – små 
hvide roser – bedste egenskab er, at den bliver kæmpe-
stor, mange meter og kan slynge sig over det meste.

Ghislaine De Feligonde – alene navnet indbyder 
jo til nærmere kendskab. Bliver stor, blomstrer længe, 
sund, mild duft og med små blomster der changerer 
mellem fersken og råhvid.

Therese Bugnet – i første omgang købt pga. navnet, 
der matcher vores førstefødte. Den har vist sig at være 
ualmindeligt sund og hårdfør og med de flotteste 
lyserøde roser. Om vinteren står den med vinrøde grene 
og giver kulør på vinterhaven.

En helt særlig rose – med ukendt navn er en aflæg-
ger fra mine svigerforældres have. De flyttede ind i 
parcelhuset i 1971. Forrige ejer var gartner og havde 
plantet en række lyserøde roser. De står der endnu - 
efter 50 år og går stort set fri af sygdomme, fine bløde 
lyserøde roser uden nævneværdig duft. Ingen kender 
navnet. Minder måske mest om Bonica 82, men er så 
lige 10 år ældre. Jeg kalder den Gartnervej efter dens 
oprindelige bopæl. Det lykkedes mig at lave en aflæg-
ger sidste år, som nu står med 5 fine knopper. Om 50 år 
står den måske stadig på Havstokken 16. Så er jeg 96 år.

/ Venø Urtehave – Ane Kathrine Thorgård
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25 ÅR OG 25. ELEVHOLD
Lørdag den 11. juni fejrede vi skolens 25 års jubilæum 
sammen med årets elevstævne. Efter to år uden mulig-
hed for at holde Gammel elevdag dukkede 350 elever 
op til frokost, underholdning og sangtime - en rigtig 
festlig dag, hvor alle skolens forstandere gennem tiden 
også var repræsenteret.

Om aftenen fortsatte fejringen for særligt inviterede, 
som ud over tidligere og nuværende ansatte bl.a. omfat-
tede skolekreds og øboere. Skolens formand gennem 
de 25 år Peter Petersen og sekretær gennem 25 år 
Lisbeth Christensen fik begge stor applaus for deres 
indsats for skolen.

En helt igennem dejlig dag med solskin og skønt 
samvær.

Venø Efterskole siger tusind tak for de flotte gaver 
fra beboere og foreninger på øen.

Juni måned har også budt på Venø Rundt. Som 
noget nyt var alle deltagere udstyret med en tracker, 
så interesserede via en app eller webside kunne følge 

med i konkurrencen. Første mand rundt på årets tur var 
kajakroer Steen Poulsen i tiden 1 time og 44 min. Det 
fortæller vist sin helt egen historie om vejret den dag;-) 
Vil du vide mere om arrangementet, kan du følge Venø 
Water Stars på Facebook eller Instagram.

”Om lidt blir her stille, om lidt er det forbi” - sådan 
sang vi i lørdags, da vi holdt afskedsfest for elevholdet 
22/23. Det 25. hold er nu sendt videre ud i verden 
med alt det, de tager med fra et efterskoleår på Venø 
Efterskole.

I det kommende skoleår arrangerer vi litteraturaften 
med besøg af Sanne Helene Højbjerg i samarbejde  
med Venø Menighedsråd, Struer Bibliotek og Foredrags-
foreningen. Sanne er tidligere elev på Venø Efterskole 
og har netop udgivet sin debutroman: “Så længe 
fuglene flyver”. Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 
29. september.

Tilbage er der herfra kun at ønske jer alle en rigtig 
dejlig sommer.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

Forstanderpar og elever fra første hold på jubilæumsdagen.

Fra jubilæumsaftenen den 11. juni 2022.

Forstandere og formand 1997-2022 (fra venstre: Arne og Elisabeth 
Bjerrum, Tage Jepsen, Nicolaj Terp, Peter Petersen (bestyrelsesfor-
mand), Erik Poulsen).

Elevholdet 2021/22 i Thyborøn.



3. juli kl. 10:30 Højmesse v/Hans V. Jensen

7. juli kl. 21:00 Solnedgangskoncert

14. juli kl. 21:00 Solnedgangskoncert

16. juli  Venø Festival, Firbjergsande

17. juli kl. 09:00 Gudstjeneste v/Jan Bjerglund

21. juli kl. 21:00 Solnedgangskoncert

24. juli kl. 10:30 Højmesse v/Hans V. Jensen

28. juli kl. 21:00 Solnedgangskoncert

31. juli kl. 10:30 Højmesse v/Hans V. Jensen

Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00 i Efterskolens hal

Fjordbadning: Lørdage kl. 8:00 (mødested v/saunaen på havnen)

Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19:00, fra Venø Efterskole

Team Recycling: Lørdage kl. 9:00, Venø Havnecafe og Kiosk

Tirsdagsholdet: Tirsdage kl. 9:00-12:00, Venø Havn

JULI

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten august 
2022 bedes sendt til: vp@venoe.dk 
senest 

den 26. juli

i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektroni-
ske forsendelsesmuligheder.

VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser opta-
ges. Redaktionen forbeholder sig ret til 
af pladshensyn at redigere og forkorte 
det indsendte materiale.

Kommentering af meningstilkende-
givelser kan ikke forventes at ske før i det 
følgende nummer af VenøPosten.

Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd og VenøBoen.

Abonnement: VenøPosten kan tegnes i 
abonnement ved henvendelse til udgi-
verne.

Redaktion og layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær

Korrespondent: Anne Bruun 

Korrektur: Marianne Pedersen 

Fotografer: Rikke Kilschow Espersen,  
Preben Friis, Christian Dehnfeld Morten-
sen og Erling Roseth

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 planlæg-
ningen og registrer via  
webmaster@venoe.dk, når arrange-
mentstidspunkt foreligger.

Næste gang vi ses
VenøPostens næste udgave er hos vores 
læsere den 3. august.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Jonna Gamstrup


