
Maj 2022

Forenings- og kirkeblad  
for Venøs beboere og venner af Venø

DEMOKRATISK HELGARDERING

Spørgsmålet er:
”Stemmer du ja eller nej til, at Danmark kan deltage  

i det europæiske samarbejde om sikkerhed og  
forsvar ved at afskaffe EU-forsvarsforbeholdet?”

Den 1. juni er der som bekendt folkeafstemning.  
Venøs formelle afstemningssted er Bremdal Aktivitetscenter.

Borgerservice i Struer Kommune giver traditionen tro  
venøboerne mulighed for at brevstemme.  

Det sker allerede torsdag den 5. maj  
kl. 17:00-18:00 på Venø Efterskole.

Brugen af vores stemmeret er et klart demokratisk signal.  
Signalér!

/ VenøPosten – Jan Bendix
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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
KAN VI SE MED ØRENE?
Vi skal høre med øjnene - se med ørene - tænke med hjertet - og føle med 
hjernen!

Det er en forbløffende sammenstilling af ord og begreber, som slet ikke 
passer sammen indholdsmæssigt. Ordene har byttet plads og er ulogiske. Vi 
skal høre med øjnene, hvordan!?

Ofte ser vi billeder i TV uden at opfatte ordene - ulykkelige mennesker i 
nød. Blot ved at se hører vi deres skrig om hjælp. På tilsvarende måde kan vi i 
radioen høre om det samme, og straks ser vi de ulykkelige mennesker.

Salige er de øjne, der ser det, I ser, siger Jesus et sted. Han ser os og ved, 
hvad vi tænker. Når han fortæller en lignelse, så skal vi lytte til historien og 
prøve at tænke med hjertet og føle med hjernen! I fortællingen om den 
barmhjertige samaritaner både tænker vi og føler. Den ligefremme logiske 
tænkning med hjernen giver det bedste resultat.

En præst og levit tænkte med hjernen, da de gik forbi den overfaldne 
mand. De tænkte kun på, at de ville blive urene, hvis de rørte ved hans 
blødende sår. Tjeneste for Gud i templet ville være udelukket, tænkte de 
logisk. Gud kom først, så måtte staklen afvente sin skæbne. En samaritaner 
kom forbi, han var en fremmed og en halvhedning. Han så den bevidstløse 
og hørte hans uudtalte bøn om hjælp. Med ørene så han de summende 
fluer i mandens blodige sår. Han så et nødlidende menneske. Med hjernen 
følte han medynk, tænkte med hjertet og hældte olie og vin på sårene og 
forbandt dem. 

Fortællingen er grundlæggende for kristen, medmenneskelig omsorg 
og hospitalsvæsen. Vore frihedsværdier finder klangbund heri, fordi det 
handler om at værne om de svage og hjælpeløse. Den nødlidende bliver set. 
Øjet er vigtigt, fordi det lukker værgeløse ind i vort hjerte. Hjernens kolde 
lærdom kommer til kort. I en nødsituation skal Gud ikke komme først. Her 
skal vi påtage os ansvaret for det, der skal gøres. Vi skal ikke tage fejl og tro, 
at vi altid skal se bort fra Gud. Så enkel er livet ikke. Vi skal elske både Gud og 
næsten.

Hvem af de tre, præsten, levitten eller samaritaneren, er næste for ham, 
der faldt i røvernes hænder? Vi er så hurtige til at sige, at næsten var den 
nødlidende. Men en rettroende jøde havde ikke omgang med fremmede og 
hedninge. Næsten for den overfaldne var ham, som viste ham barmhjertig-
hed. Jesus afslørede lovreligionens hykleri, fordi den ville udelukke dem, der 
ikke hørte til det gode selskab. Det var ikke politisk korrekt at inkludere de 
fremmede og anderledes troende som ens næste.

I en nødsituation gælder kold hjernetænkning ikke, her vil alle modtage 
barmhjertighed af sin fremmede næste. Lignelsens pointe er: Gå du hen og 
gør ligeså! Altså gå du hen og modtag barmhjertighed også fra den frem-
mede og anderledes troende. Han er også din næste!

For i nødens stund skal du tænke med hjertet, fordi du derved kan føle 
med hjernen, at Guds barmhjertighed og nåde er virkelig. Salige er de øjne, 
der ser det, I ser, nemlig at Guds søn, Jesus Kristus er vores næste, der viser 
barmhjertighed til alle.
/ Hans Vestergaard Jensen 
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VENØ  SOGN
VENØDAGE I PÅSKEN
Ved fællesspisningen på Venø Efterskole Skærtorsdag med efterfølgende 
kirkegang var vi 62 deltagere. Det var en hyggelig aften med lækker mad – 
styret af Sussi Marie Jensen og gode hjælpere – læg hertil en stemningsfuld 
gudstjeneste i en fyldt Venø Kirke. Venø Menighedsråd siger mange tak for 
opbakningen.

Skattejagt
Der var stor tilslutning til skattejagten i Kirkeskoven. I alt blev der afleveret 
89 svar. Der var otte poster, der skulle svares på, og svarene skulle afleveres i 
Venø Havnehus. Venø Havnehus havde sponsoreret et gavekort på kr. 300, 
og den heldige vinder er udtrukket og har fået besked.

HIMMELSUS - friluftsgudstjeneste
Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag den 6. juni kl. 10:30 foregår på Quistrup 
Herregård.

Sæt allerede nu X i kalenderen. Pinsesolen vil helt sikkert også skinne den 
dag. Mere om arrangementet på Quistrup i juniudgaven af Venø Posten.

Foredrag: Himmellods og søfolk i en fremmed verden
Vores præst Hans Vestergaard Jensen holder foredrag om sin tid som 
sømandspræst. Det sker onsdag den 11. maj kl. 19:30 i Venø Kirke – se 
omtale side 7.

Lokalt kor synger foråret ind 
Søndag den 15. maj kl. 10:30 er der i Venø Kirke musikarrangement med 
et, til lejligheden sammensat Venø-kor, som synger foråret ind under ledelse 
af vores organist, Hans Sørensen. 

Der bliver naturligvis også mulighed for at synge med på fællessange. Alle 
er meget velkomne. 

Pilgrimsvandringer – udgår fra forskellige kirker
Kirkerne i Struer Provsti arrangerer hen over sommeren tre pilgrimsvandrin-
ger fra forskellige kirker i Struer Provsti – læs mere her: 
www.rhb.dk/page/248/pilgrimsvandringer. 

Første vandring er den 12. juni kl. 19:00-21:30 og udgår fra Odby 
Kirke. 

Næste menighedsrådsmøde
Tirsdag den 17. maj kl. 18:10 er der menighedsrådsmøde hos Sussi Jen-
sen. Husk, at vores menighedsrådsmøder er offentlige – dog uden stemme-
ret, og I er velkomne, hvis I vil i dialog med os. 

Vi kan også altid kontaktes på mr@venoe.dk. 

/ Venø Menighedsråd – Marianne Pedersen.

ÅRETS KONFIRMAND
Fredag den 13. maj er der glæ-
deligvis igen konfirmation i Venø 
Kirke. 

I år konfirmeres Emil Borbjerg-
gaard Staunstrup, Kimingen 4, ved 
gudstjenesten kl. 11:00.

VenøPosten ønsker tillykke på 
forhånd og flager sammen med 
venøboerne.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Christian D. Mortensen
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DET  SKETE
VENØBOENS HJØRNE

Venødagene
Så er påsken ovre for denne gang, og vej-
ret viste sig heldigvis de sidste dage fra sin 
gode side.

Der har været ikke mindre end fire åbne gallerier på 
forskellige adresser, og det er lidt forskellige meldinger 
jeg har fået på, hvor godt besøgt de har været, men der 
er i store træk stor tilfredshed. 

Venø Kro, Venø Havnecafé og Kiosk, Venø Urtehave 
og Venø Galleri har oplevet stor aktivitet. Jeg tror 
mange vælger at køre til havnen og parkere, og så 
besøge, hvad de kan nå derfra. Men alt i alt endnu en 
god start på turistsæsonen på Venø. 

Seniorbofællesskab
Der er desværre ikke så meget nyt at fortælle her, men 
der er absolut stadig liv i projektet. 

Det er et vigtigt projekt for Venø i forbindelse med 
øget bosætning på Venø, og interessen er stadig stor 
blandt nuværende Venøboere, som således vil kunne 
sælge deres huse til nye tilflyttere.

Vi hører også fra flere udenfor øen, der har hørt 
om et seniorbofællesskab på Venø, og ser det som en 
mulighed for at sælge deres hus og flytte til Venø.

Flot elevinitiativ 
Tak til efterskoleeleverne Anna Greve, Malou Thygesen 
og Elvira Nielsen. 

Dejligt at blive blæst igennem den 9. april til strand-
rensningen, som var arrangeret af en lille gruppe elever 
fra Venø Efterskole. 

Arrangementet var en projektopgave. Flot klaret 
piger. Det var velarrangeret og flot gennemført.

En stor tak til pigerne for det gode initiativ. En stor 
tak til de fremmødte venøboere og efterskoleelever 
for godt humør og flot arbejdsindsats. Og ikke mindst 
stor tak til dem, der medbragte ekstra hestekræfter, så 
skraldet kunne transporteres hjem. 

Oplysningstavler  
– Venøs natur
Kystdirektoratet har givet 
Geopark Vestjylland til-
ladelse til at opstille to af de fire oplysningstavler, de 
havde ansøgt om. Tilladelsen blev givet til en tavle ved 
P-pladsen ved Nørskov Vig og en tavle ved Venø Havn. 

Begrundelsen for kun at godkende disse to var, at de 
ikke ønsker, der bliver sat skilte op i naturen alene - det 
skal være i forbindelse med anden bebyggelse eller 
lignende. Produktionen af de to skilte forventes færdige 
ultimo maj, hvorefter Stuer Kommune - Park og Vej, får 
til opgave at opsætte.

Cykelskur

Kystdirektoratet har ligeledes - efter 12,5 måned - givet 
dispensation til udvidelse af færgeskur på Venø-siden, 
med et cykelskur til vores udlejningscykler. 

Struer Kommune har straks derefter søgt om 
Landzonetilladelse, Vi forventer denne tilladelse gives 
inden for kort tid, så Struer Kommune kan få igangsat 
byggeriet. 

/ VenøBoen - Annette Friis

12½ måneds sagsbehandling for udvidelsen med cykelskur...

Klar til skur og ikke mindst udleje. Foto: Jan Bendix
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DET  SKER
BORGERMØDE OM OVERBLIK OG PRIORITERING
Den 28. marts afholdte Struer Kommune og VenøBoen  
et møde med udvalgte borgere og andre interesserede -  
i skønne rammer på Venø Efterskole. Formålet med mødet  
var at skabe overblik over Venøs udviklingsplaner og ønsker  
til prioriteringer. 

De af mødedeltagerne, der er tovholder på et projekt 
under udviklingsplanen, havde på forhånd sendt et 
indlæg ind med status for projektet, og alle indlæg blev 
derefter sendt ud til alle tilmeldte deltagere. Således 
havde alle mulighed for at være godt forberedte på, hvor vi står på nuvæ-
rende tidspunkt.

Rune Asmussen, Thomas Antunes og Rikke Vilsgaard forelagde Struer 
Kommunes tanker og idéer omkring udarbejdelse af udviklingsplaner for 
de fem lokalområder i Struer Kommune. Da vi jo gennem flere år har haft 
en fælles udviklingsplan på Venø, med diverse underprojekter at navigere 
efter, var det for Venøs vedkommende selve det, at få fælles fodslaw omkring 
prioriteringen af projekterne, der var det vigtigste. Her var der bred enighed 
om, at udvikling af havneområdet, mere liv på havnen m.v. til gavn for 
både venøboere, sommerhusejere og turister, klart havde vores 1. prioritet. 
Derudover har projekter, der kan være med til at skabe øget bosætning på 
øen, en høj prioritet.

Struer Kommune udarbejder nu en kort beskrivelse af projekterne og læg-
ger den på Struer Kommunes hjemmeside. Det er samtidig Struer Kommunes 
intention, at de vil hjælpe os med vigtige kontakter m.m., så vi i fællesskab 
kan lykkes med projekterne. 

Forud for borgermødet var 

Rikke, Thomas og Rune på 

kort sightseeing på Venø – 

her hos Venø Seafood.

Kontaktudvalg for lokalområder
I Kontaktudvalget for lokalområder i Struer Kommune er Jan Bendix og 
undertegnede repræsentanter for Venø. Kontakt os meget gerne, hvis I 
har noget, I gerne vil have os til at viderebringe eller diskutere i udvalget, 
hvor repræsentanter for Struer Kommunes fem lokalområder, politikere og 
embedsmænd afholder møder minimum én gang i kvartalet. 

Sammen står vi stærkere, og ofte er vores udfordringer de samme i disse 
områder, som dækker over: Hjerm, Langhøj, Humlum/Resen, Thyholm og 
Venø.

/ VenøBoen – Annette Friis

FRIØ-MULIGHEDEN  
AFPRØVES
VenøBoen har i slutningen af april 
formelt meldt sin interesse for at 
blive en af de 10 landdistrikter og 
småøer, som får mere ”bevægelses-
frihed” i forhold til de nuværende 
rammebetingelser for udvikling.

I sin interessetilkendegivelse 
har VenøBoen lagt særlig vægt 
på udviklingen af havneområdet 
og samspillet mellem det og øens 
øvrige erhvervs- og turistaktiviteter. 
I fokus er også energiomstillings-
planerne, som forudsætter væsent-
lige lempelser af nuværende regler.

I første omgang skal en gruppe 
under Landdistrikternes Fællesråd 
tage stilling til Venøs ønsker og 
derefter forberede en egentlig 
indstilling til Folketingets Udvalg 
for Landdistrikter og Øer, som er 
den endelige beslutningstager.

Passerer Venø alle nåleøjnene, 
så vil virkeliggørelse kunne ske fra 
begyndelsen af 2023.
/ VenøBoen – Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

BOLIGER TIL SALG

 - Havstokken 22D  
Pris: kr. 795.000 
Boligareal: 120 m2 

Se mere på: edc.dk. 

/ Patrick Krarup Rasmussen 
EDC Ejendomsgruppen
Mundbergs Allé 1, 7600 Struer 
v/ Gitte Lund Ellebæk 
tlf. 97 85 19 00 
mail: 705@edc.dk
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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.

Se mere om Venø på: venoe.dk

VENØ FESTIVAL NÆRMER SIG
Venø Festival løber af stablen lørdag den 16. juli.

Igen i år er forberedelserne i gang til Venø 
Festival. Denne gang uden Coronarelaterede 
begrænsninger.

Der er åbent for billetsalg både til dem, der bare vil nyde festen og til 
dem, der gerne vil give en hånd med (mod en billigere billet). Billetterne kan 
købes på www.venoefestival.dk, og i de kommende uger løfter festivalen 
sløret for årets musiknavne og øvrige aktiviteter.

Som altid er der tale om et ”all-inclusive koncept”, hvor du ikke skal have 
pungen op af lommen til mad, øl eller saftevand i løbet af selve festivaldagen. 
Og i år er der mulighed for at overnatte. Se nærmere detaljer på festivalens 
Facebook-side og på www.venoefestival.dk. 
/ Venø festival – Marie Jørgensen

NY PROGRAMPERIODE FOR LAG SMÅØERNE
LAG Småøerne genopstår! Det blev ønsket på et online 
møde i slutningen af april, hvor de 27 småøer og  
Sammenslutningen af Danske Småøer talte sammen  
om muligheden. LAG (lokal aktivitetsgruppe) er en af 
de bedre finansieringsmuligheder, når der er brug for 
midler til udvikling af både erhvervs- og turistvirksom-
heder og af almene lokale projekter.

Formelt ophører den nuværende LAG ved årsskiftet 
og skal erstattes af en ny og nyvalgt bestyrelse, som 
skal tage sig af bevillingsopgaverne frem til og med 2027.

Der forventes indkaldt til stiftende generalforsamling for den ny forening 
den 27. august. Medlemskab af LAG er gratis, men hvad der er vigtigere, 
er, at medlemskab fra øboere signalerer udviklingsinteressen på det lokale 
niveau.

Nærmere om det praktiske i kommende udgaver af VenøPosten eller på 
www.lag-smaaoerne.dk.
/ LAG Småøerne – Jan Bendix

Arkivfoto: Preben Friis

http://venoe.dk
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DET  SKER

LØRDAG MED ENSEMBLE MIDTVEST
Lørdag den 7. maj (ja, denne gang er det en lørdag) 
får Venø Musik besøg af Ensemble MidtVest. 

Ensemblet har eksisteret siden 2002 og spiller ca. 100 koncerter om året - 
både i Danmark og i udlandet. De har desuden indspillet 22 cd’er. Ensemblet 
består af 10 musikere, som tilsammen udgør en besætning, der består af en 
strygekvartet, en blæserkvartet samt en pianist. 

Vi har tidligere haft besøg af ensemblet, og der er altid garanti for en 
fantastisk udførelse af de store mestres musik. 

Ved koncerten spiller strygekvartetten klaverkvartetter af Mozart 
og Brahms. Koncerten foregår lørdag den 7. maj kl. 15:15 på Venø 
Efterskole og varer ca. en times tid. 

Læs mere på www.emv.dk.
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

LIV SOM SØMANDSPRÆST
Himmellods og søfolk i en fremmed verden  
– præsten udskiftede skriftestolen med barstolen. 

Foredragsgruppen har bedt Hans Vestergaard 
Jensen holde et foredrag om sit liv som sømands-
præst, og det finder sted onsdag den 11. maj  
kl. 19:30 i Venø Kirke.

Hans har været sømandspræst i Antwerpen, Hong 
Kong og Singapore og har endvidere været præst 
flere steder i Danmark. 

I sit foredrag fortæller han om oplevelser fra et 
begivenhedsrigt liv som sømandspræst og om de mange søfolk, han har 
mødt forskellige steder i verden. Bl.a. fortæller han: ”Ofte mødte jeg på min 
vej op ad gangvejen lodsen, som havde ført skibet sikkert i havn. Hvilke 
opgaver skulle himmellodsen nu klare? Det kunne være problemer med fami-
lien, sygdom, dødsfald og meget andet. De var langt hjemmefra og sårbare, 
når et eller andet brændte på.”
/ Foredragsgruppen – Kirsten Jensen

Foto: Caroline Bittencourt

HAVKAJAK-
SÆSON 2022
Igen i år ror vi i 
havkajak på  
onsdage fra  
kl. 19:00-21:00, og vi mødes bag 
hallen på efterskolen. 

Første gang er onsdag den  
4. maj, og vi håber at se såvel 
gamle som nye roere - velkommen!

Henvendelse/tilmelding til 
havkajaksejlads kan ske til Jens 
Christian Brødbæk, tlf./sms  
40 91 50 91.
/ Venø GIF  
– Jens Christian Brødbæk

SÆSONAFSLUTNING  
- LÆSEKREDSEN
Så er foråret godt i gang, og det 
er tid at afslutte denne sæson i 
læsekredsen. I år foregår det med 
hygge, god mad, drikke, sang m.m. 
tirsdag den 17. maj kl. 18:30 i 
Venø Havnecafé.

Menuen bliver tapas eller lig-
nende til en pris af 150,- kr. Prisen 
er ekskl. øl, vand, vin, kaffe. 

Af hensyn til køkkenet skal I 
tilmelde jer til Annette Friis på sms 
21 86 87 12 senest den 13. maj. 

Vi glæder os til at se jer!
/ Læsekredsen – Lilly A. Møller, 
Ketty Nyby, Anne Bruun,  
Bodil Stenkjær, Mette Haagensen 
og Annette Friis

KULTURAFTEN
Næste mødeaften i Venø Børne- 
og Ungdomshus er fredag den 6. 
maj kl. 18:00. (Emne ikke lagt fast 
ved deadline. /Red).
/ Venø Børne- og Ungdomshus  
– Erling Roseth

Foto: Jan Bendix
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HERREVÆRELSET IGEN - IGEN
VenøPosten har højest usædvanligt modtaget hele to pressemeddelelser 
den 30. marts og 11. april fra den forening, der titulerer sig Herreværelset, og 
som bedriver undergravende virksomhed på øen. Tro imod ytringsfriheden 
bringer VenøPosten begge pressemeddelelser, idet vi dog tillader os stilfær-
digt at ryste på hovedet over, hvad der mon foregår. / Red.

Pressemeddelelse nummer 1
Vinsmagning var en bragende succes og afviklet i god ro og orden. Herre-
værelset kan berette om endnu et smagfuldt og velafviklet arrangement. Det 
foregik den 30. marts på Venø Kro. Her diskede værtsparret Susanne Lys-
gaard og Jakob Fussing op med en velsmagende og perfekt afstemt anret-
ning, der supplerede rækken af kvalitetsvine ypperligt. Vineksperten Thomas 
fra H.J. Hansen fortalte levende og interessant om vinene, deres tilblivelse, 
og hvordan de skænkes sådan, at vi får den optimale oplevelse. 

De fremmødte nød arrangementet som de sande gentlemen de er. En 
stor tak til Venø Kro samt til H.J. Hansen samt ikke mindst Per Noesgaard, der 
tog det storslåede initiativ.
/ Herreværelset – Rep Sargseon, kommunikationsdirektør

Pressemeddelelse nummer 2
– håndskrevet, modtaget af VenøPosten pr. brevdue onsdag den 30. marts 
klokken 22.21. Overskrift ikke læselig.

19.03 – første vin skænket – en australsk hvidvin. 19.11 – mere af den 
australske hvidvin og nu mad til….det smager skønt. 19.21 – vi får endnu 
en hvidvin – der fortælles om vin. 19.30 – nu går vi til rødvin. 19.34 mere af 
den samme rødvin. Der er ost til. Herligt. Der fortælles mere om vin. 19.40 
en ny rødvin og mere snak om rødvin. 19.45 – mere af den samme rødvin….
han taler stadig om vin. 19.49 – kortvarigt slagsmål – det afbrydes af en ny 
rødvin. 20.11. Nogen må stoppe den mand, der bliver ved med at forstyrre 
os med sin snak om vin. 20.28 Et nyt slagsmål, en tale og en ny rødvin. Den 
vin er også god, så vi prøver lidt mere af den. Der findes tilsyneladende ikke 
referat fra tidsrummet mellem 20.40 og 21.40 (redaktionens bemærkning). 
21.41 Ny rødvin på bordet. Manden der talte om vin er nu helt stille. Hvem 
synger? 21.47 Portvin……….portvin igen….
/ Herreværelset – Iz Nogood

VENØPOSTEN BEKLAGER
Redaktionen undskylder for rod i 
tekst og billeder om Venø Færgen 
og energiomstilling som skete i 1. 
apriludgaven af bladet. 

Her kommer en mere korrekt 
billedgengivelse, som venøbo-
erne sammen med Venøsund 
Færgelaug kan glæde sig over. 

Venøsund Færgelaug kunne på 
sin generalforsamling tidligere i år 
fortælle om gavemodtagelsen af 
træskibsmodel af en af øens gamle 
færger. Bestyrelsen overvejer, hvor-
dan modellen kan indgå i formid-
lingen af historien om færgedriften 
mellem Venø og Kleppen.
/ VenøPosten – Redaktionen

Foto: Henning Svinth

Foto: Erling RosethFoto: Erling Roseth
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VENØDAGE
VENØDAGE I GLIMT
Christian Dehnfeld Mortensen, Erling Roseth, Rikke Kilschow Espersen og Jan 
Bendix var på “pletterne” under Venødagene i påsken. Her på siderne er pluk 
blandt de valgte motiver. 

På Venø Færgen er der registreret mere end 7.000 gæster og 3.500 biler i 
perioden. 

Stemningen hos gæsterne og servicen hos aktørerne var i top. 
/ VenøPosten – Red. 
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VENØDAGE
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DET  SKETE
FRA TOBIS TIL FARLIGT GODS
Henrik Toft (61) er ”nyt ansigt” på Venø 
Færgen. 

VenøPosten møder Henrik kort tid 
efter, at han via Venø Færgens pc’er har 
bestået kursus om håndtering af farligt 
gods, som hører til blandt de mange 
faglige kompetencer, som kræves af en 
færgefører.

Henrik begyndte sin erhvervs- 
tilværelse som selvstændig fisker i Thyborøn. Efter 28 år som fisker efter  
tobis, sperling og brisling forlod han fiskeriet. 2½ år arbejdede Henrik på en  
vinduesfabrik, hvorefter sejlads med Andromeda – et socialpædagogisk 
projekt for udsatte unge i alderen 14-23 - førte ham tilbage på havet. 

Henrik kommer til Venø Færgen efter 12 år på Fiskeriskolen i Thyborøn 
og er ”lokket” af to af sine nye kolleger på Venø Færgen.

Privat er Henrik gift, bor i Vestervig og har tre voksne børn, der for længst 
er flyttet hjemmefra og i spændende jobs, der ikke har med fiskeri eller 
færgedrift at gøre.

Med sin baggrund fra Andromeda, så får Henrik nok ikke mange udfor-
dringer med sine daglige træf med os mærkelige venøboere! Til gengæld, så 
er billetsystemet og de mange rabatkort, der skal ”plukkes” frem fra reolen 
”lige noget, man skal vænne sig til”, siger Henrik.

Velkommen til Venø Færgen og på hyppigt gensyn.
/ VenøPosten – Jan Bendix

SKOLEØKONOMI GIVER MULIGHEDER
På Venø Efterskoles skolekreds’ generalfor- 
samling orienterede formanden, Peter Petersen 
og forstander Tage Jepsen om 2021 og de 
mange udfordringer, der har skullet håndteres af elever, medarbejdere og 
ledelse. Begge var mere end tilfredse med de opnåede både pædagogiske 
og økonomiske resultater. Sidstnævnte giver mulighed for at omsætte ”for-
standerdrømme” til virkelighed. Det drejer sig om styrkelse af den erhvervs-
faglige vinkling på nogle af uddannelserne og så en række nødvendige for-
bedringer af bygningsmassen.

110 elever er optaget til skoleåret 2023/24, hvilket er mere end fuld 
kapacitetsudnyttelse. Ledelsen vurderer, at det skyldes spændende linjer og 
høj kvalitet, som begge er fokusområder for skolen.

Skolekredsen samler over 70 medlemmer og 25 året for skolens etable-
ring bliver benyttet til at udvide kredsen.

I april-udgaven af VenøPosten omtaltes fejringen af jubilæet den 11. juni. 
Ved redaktionens slutning var mere end 500 gæster (gamle elever, medar-
bejdere, skolekreds og venøboere) tilmeldte.

Der var genvalg til åbne tillidsposter i bestyrelsen.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

Færgetrafik  
i marts

 2022 2021
Passagerer ............ 14.652 .....15.908
Personbiler ...............8.948 ....... 9.388
Busser ........................... 532 ...........446
Lastbiler ....................... 112 ...........222
Gods (tons) ................. 245 ....... 1.089
Cykler............................ 376 ...........312
Campingvogne .............. 4 ............. 10
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DET  SKER

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

lis.moeller.jensen@gmail.com

Venø Havnecafe og Kiosk
Åbent 8/4 kl. 14:00-19:30
9/4-18/4 kl. 11:00-18:00

Øvrige dage i april: 
Mandag-torsdag kl. 13:00-17:00

Fredag kl. 13:00-19:00
Lørdag-søndag kl. 12:00-18:00

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-lørdag åbent fra 
kl. 17:30-21:00

(lukket fredag den 13. maj  
grundet selskaber)

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

KURSUS I BRUG AF HJERTESTARTER  
- HUSKER
Venø Færgen minder om hjertestarterkurset,  
der afholdes på Venø Færgen for otte deltagere i 
Passagerrummet på færgen. 

Kurset gennemføres på installationsdagen for hjertestarterne den 11. 
maj kl. 10:00-14:00. Tilmelding til en af færgemedarbejderne.
/ Venø Færgeoverfart – Charly Clemmensen

KLUK UDLEJES
Kirsten Yde og Inge Dehnfeld vil gerne udvide 
mulighederne i Kluk. Derfor har vi været i tæn-
keboks og fundet ud af, at vi gerne vil udleje 
”Kluk” på weekendbasis. Har du lopper eller 
lignende, du gerne vil sælge, kan du leje ”Kluk” 
for 100,- kr. fra fredag til søndag. Henvendelse 
til Inge på sms eller tlf. 60 66 82 81.
/ Kluk – Kirsten Yde og Inge Dehnfeld

GENERALFORSAMLING I VENØ VANDVÆRK
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

Som omtalt i apriludgaven af VenøPosten foreslår bestyrelsen, at Venø Vand-
værk overdrages til Struer Energi, da det pga. stigende myndighedskrav bli-
ver stadig vanskeligere at drive vandværket med en frivillig bestyrelse uden 
de rette kompetencer inden for vandværksdrift.

Vi fremsætter derfor dette forslag til generalforsamlingen: ”Selskabet 
Venø Vandværk opløses, og forsyningspligten af drikkevand på Venø over-
drages til Struer Energi. Alle Venø Vandværks aktiver og passiver overdrages 
til Struer Energi. Bestyrelsen for Venø Vandværk aftaler overdragelsesdatoen 
med Struer Energi.”

Afgørelsen træffes ved simpelt stemmeflertal jf. vedtægternes §9. Derefter 
indkaldes til ekstraordinær generalforsamling jf. §13, hvor mindst 2/3 af de 
fremmødte medlemmer skal stemme for forslaget, for at det bliver endeligt 
vedtaget.

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 

Arkivfoto: Preben Friis
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HAVEN  PÅ  VENØ
FIRST FLUSH
Foråret er magisk. Og drilsk og lumsk. Men mest magisk. For lys og varme 
lokker frø og spirer i dvale til at stikke næsen op af den sorte jord. Og der står 
jeg klar – med fanfarer, jubel og begejstring. Med saks og kurv. Og med luge-
jern. Men sidstnævnte gider vi ikke bruge tid og plads på at snakke om nu. 

Der er noget helt magisk og fint over de første grønne spirer. Over plan-
ter, der har overlevet vinteren og igen vil give os smag og dufte. I det spæde 
forår får de førstefødte rigtig meget opmærksomhed. Det første purløg 
på æggemadden, de første rabarberstængler, det første jordbær, som vi 
møjsommeligt deler i 5 (nej, det passer selvfølgelig ikke – jeg spiser selv et par 
stykker, inden jeg lader familien smage), men som sommeren går, kommer  
nye darlings til, og de forårsfriske bliver ordinære og taget for givet. Gamle 
nyheder. Som om det var noget særligt. 

I the-verdenen findes et begreb, som hedder First Flush (første pluk/høst). 
Det er sæsonens allerførste theblade, som siges at være theens ”champagne” 
– en særlig fin og kostbar the – både i smag og pris. Jeg låner rask væk 
begrebet og på det nærmeste inhalerer ”first flush” fra haven og marken flere 
gange om ugen. 

Nogle af de overlevende venter jeg utålmodigt på; andre vælter ud af 
vintersengen, som når man opdager, at man har sovet over sig. En af dem, 
der aldrig skuffer, er mynte. Mynte som er livsduelig, som spreder duft og 
glæde, som kan plukkes i rå mængder og bare giver og giver og giver. Den 
kræver ingenting, du kan næsten ikke slå den ihjel. Sådan en livsnyder må 
alle da holde af. Men nej. 

”Uha – du skal passe på med mynten”, siger de såkaldt kloge og beret-
ter om en vækst, der i løbet af natten vil pakke hus, børn og katte ind i 
Tornerose-kvælende mynte. Den slags formaninger får mig altid til at gå kon-
tra. Og i øvrigt kan jeg virkelig godt lide både mojito og mynthethe – begge 
dele kræver store mængder marokkansk mynte. Så derfor er den selvfølgelig 
plantet i et langt bed langs med græsstien i høste-haven. Det har den fordel 
at myntens udløbere som hurtigt forvilder sig ud i græsset, klippes over med 
plæneklipperen og duften af mynte og mojito fylder luften. Og det er svært 
at være utilfreds over. 

Rettelig skal siges, at jeg har en samling mynter som dyrkes i potter. Ikke 
fordi de kloge siger det, men fordi urtehavens gæster skal kunne dufte til 
dem hver især og identificere hver enkelt myntes særlige kendetegn. Mange 
af mynterne har jeg udelukkende for duft og spas. Mine ubetingede favorit-
ter er marokkansk mynte – til drinks, the og salat og den lodne æblemynte, 
som gør sig fortrinligt i buketter. Der findes også en mynte derude, som vil 
gøre dig glad. Prøv at finde din favorit. 
/ Venø Urtehave – Ane-Kathrine Thorgaard

pexels.com

Foto: Christian D. Mortensen
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RYKIND PÅ SKOLEN
April er forår, solskin - både, surfere og kajakker tilbage i vandet, leg og spil 
på plænen og friluftselever i trætoppene. Bedre bliver det ikke!

I påskedagene havde vi besøg af cirka 60 søskende, der overnattede på 
skolen fra mandag til onsdag og deltog i diverse aktiviteter, som skolens 
elever havde planlagt og stod for at afvikle.

Der blev spillet bold, sunget og danset, hygget ved bålet, set film og 
meget, meget mere. Superhyggeligt at se elevernes små søskende, og ikke 
mindst at opleve skolens elever være gode værter for dem.

Onsdag rykkede yderligere 160 bedsteforældre ind til rundvisning, mid-
dag, fællestime og eftermiddagskaffe.

Nogle skønne dage inden alle kunne tage hjem på velfortjent påskeferie 
onsdag den 13. april.

Vel tilbage på skolen afviklede vi tirsdag den 19. april årets generalfor-
samling. Cirka 30 medlemmer af skolekredsen mødte op. Det er dejligt at 
opleve interessen for skolen, og at der bliver spurgt ind med interesse til 
både formand og forstanderens beretning samt til skolens økonomi.

Der blev også tid i skemaet til et par skønne dage på linjerne: Friluft 
havde en overnatning i skoven, hvor de bl.a. skal på ridetur. Kunst får besøg 
af en kunstner. Forfatterne skal have sat de sidste punktummer i deres bøger, 
så de kan gå i trykken, og Surf & Sejlads får afviklet årets kite-surferkursus.

Vi har besluttet at aflyse Venø Kaffe den 10. maj - vi har simpelthen for 
mange aktiviteter i kalenderen. Vi har ligeledes besluttet, at vi næste år kun 
afholder Venø Kaffe én gang. Beklager bøvlet til jer, der allerede har budt 
ind på plads til elever.
/ Venø Efterskole – Lone Nørrum 

FORFATTER- OG KUNSTLINJEN INVITERER
Onsdag den 25. maj kl. 15:30 afholder Venø Efterskole bogreception for 
at fejre udgivelsen af Forfatterlinjens elevbøger og i samme forbindelse invi-
terer Kunstlinjen til fernisering på årets værker. 

Der vil være pindemadder og bobler, og alle venøboere er velkomne. 
Håber at se så mange som muligt.
/ Venø Efterskole – Peter Rewers 

Foto: Tage Jepsen

VENØPOSTEN I  
JUBILÆUMSDRAGT
Arrangementsgruppen bag 25-års 
jubilæet arbejder ihærdigt på udgi-
velse af et særnummer af VenøPo-
sten. Yderligere oplysninger kan 
fås ved henvendelse til Alice Frede-
riksen på mail: alf-venoe@live.dk.

Idéer til indhold og fotos 
modtages med interesse på  
vp@venoe.dk.
/ VenøPosten – Red.



1. maj kl. 10:30 Højmesse v/Hans V. Jensen

4. maj kl. 19:00 Havkajak - sæsonstart, hallen ved efterskolen

5. maj kl. 17-18 Brevafstemning, Venø Efterskole

6. maj kl. 18:00 Kulturaften i Venø Børne- og Ungdomshus

7. maj kl. 15:15 Venø Musik, koncert på Venø Efterskole

8. maj kl. 10:30 Højmesse v/Hans V. Jensen

11. maj kl. 10:00 Hjertestarterkursus på Venø Færgen

11. maj kl. 19:30 Foredrag v/Hans V. Jensen, Venø Kirke

13. maj kl. 11:00 St. Bededag: Konfirmation i Venø Kirke  

  v/Jan Bjerglund

15. maj kl. 10:30 Minikoncert med Venøkor, Venø Kirke

17. maj kl. 18:30 Afslutning i læsekredsen, Venø Havnecafe 

17. maj kl. 18:10 Menighedsrådsmøde, Klitten 3B

19. maj kl. 20:00 Venø Vandværk, generalforsamling på Venø Kro 

22. maj kl. 09:00 Gudstjeneste v/Hans V. Jensen

25. maj kl. 15:30 Bogreception og fernisering på Venø Efterskole

26. maj kl. 10:30 Kr. Himmelfartsdag: Højmesse v/præst udefra

29. maj kl. 09:00 Gudstjeneste v/præst udefra

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

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

Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19:00, fra Venø Efterskole (1. gang: 4. maj)

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

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

MAJ

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

den 25. maj

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

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 1. juni.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Rikke Kilschow Espersen


