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VENØ  KIRKE 

OPSTANDELSE SOM NUTIDIG BEGIVENHED 

Opstandelsens begivenhed har altid påkaldt sig stor opmærksomhed – en-

ten man tror på den eller ej! Opstandelsesbudskabet har i tidens løb forårsa-

get alt lige fra jubel til tung, spekulativ panderynken. I kirkeåret falder på-

skens opstandelse her i foråret, hvor alting springer ud. Påsken og foråret 

hører sammen. Men det er ikke foråret, der skaber den kristne påske! Hvis 

det bliver påske, skyldes det en begivenhed af en helt anden art – en begi-

venhed som bliver virkelig i og med, at den erfares. For hvis det i dybere 

forstand skal blive påske, så er det en begivenhed, der finder sted her, hvor 

vi er. Ellers bliver det ikke påske. Derfor kan det være temmelig ørkesløst at 

bruge krudt på at diskutere, hvordan Jesu opstandelse engang i fortiden 

fandt sted, for så længe det er et teoretisk spørgsmål, der ikke ændrer noget 

som helst i det liv, man lever, så er det ret beset et ligegyldigt spørgsmål.  

 I salmen: ”Tag det sorte kors fra graven” er pointen, at påskens op-

standelse er en nutidig begivenhed. Begivenheden bliver virkelig i gudstje-

nesten, hvor man selv er til stede som deltager i den vekselvirkning, der er 

mellem det, der bliver talt til én, og den bekendelse, der er éns svar på det 

hørte. Historien med Jesus ender ganske vist med et nederlag. Men meget 

kort tid efter er der alligevel en kristen gudstjeneste, hvori den første kristne 

menighed bekender sig til kristen tro. Sådan som han troede, sådan tror nu 

menigheden. Hvor den bekendelse lyder, er der påske! I gudstjenestens 

kultiske rum er det en begivenhed, som består i, at den opstandne Kristus 

selv er til stede midt i menigheden, som hører, hvad han siger. 

 Man kan benægte, at det forholder sig sådan. Det står enhver frit for. 

Det modsatte af bekendelse er benægtelse. Hvis man er på det hold er 

gudstjenesten noget nær en meningsløs begivenhed. Den er nærmest en 

ikke-begivenhed. Men det er gudstjenesten ikke for en kristen menighed. 

Den er tværtimod en virkelig begivenhed. Det vil sige en begivenhed, der 

virker. For gudstjenesten er en begivenhed, der bevirker, at det, der forkyn-

des, faktisk også sker. Derfor er kirken det sted, hvor Gud for os bliver men-

neske, og på den måde hørligt kommer til orde med det, som han synes vi 

skal vide om ham. I menighedens optik er kirken det sted, hvor Gud fortsat 

bliver menneske. Igen og igen.  

 Opstandelsen er en begivenhed, som godt nok hører til i historien, 

men i den dobbelte forstand, at den begynder i fortiden, men virkeliggøres 

i nutiden! Det vil sige i den historie, som vi selv hører til. Vi hører ikke til i 

fortiden. Vi kan kun nødtørftigt rekonstruere fortiden gennem den alminde-

lige historieforskning. Faktisk er vi skilt fra fortiden i kraft af den afgrund, 

som tiden udgør. Derfor har vi så at sige ingen adgang til det, der hører 

fortiden til – hverken ved hjælp af bibelfundamentalisme eller ved hjælp af 

nok så mange ture til de betydningsfulde steder i det fortidige Palæstina.  

 Men vi har til gengæld fuld adgang til hele Kristus-begivenheden i 

den sognekirke, som ligger på vort eget sted. I gudstjenestens rum har vi i 

kraft af bekendelsen direkte adgang til de opstandelsesvidner, der udgjorde 

den ældste kristne menighed. I gudstjenestens rum bliver Kristusbegivenhe-

den virkelig og samtidig med os, som lever nu. Nu, nu, nu. Det er nu og her, 

det sker. Ellers sker det ikke!          / Per Mikkelsen 

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

Enhver kan få en samtale med 

præsten. 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

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

 

Graver, Struer Kirkegård,  

Kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

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

 

Servicemedarbejder 

Sârka Wiesnerova 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesangere:  

Grethe Munk-Andersen,  

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

Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

 SKÆRTORSDAGSARRANGEMENT 

Til fællesspisningen skærtorsdag var der 97 deltagere. Det er en meget fin 

opbakning fra øboere, sommerhusgæster og venner af øen. Det er det hø-

jeste deltagerantal indtil nu, og ”holdets” leder, Sussi, tager dette i stiv arm. 

 Udover den faste stab af køkkenhjælpere er der frivillige, som tilbyder 

at hjælpe med borddækning, madlavning og den efterfølgende oprydning. 

Vi har efterhånden lavet arrangementet så mange gange, at hver især ken-

der sin plads og sine opgaver. 

 Der er et fællesskab, et samvær og snak på kryds og tværs af borde 

og den konstellation, man nu sidder i.  

 Når der kommer en person og tilbyder sin hjælp med at fotografere 

og videooptage i og omkring kirken i renoveringsperioden, så varmer det 

utrolig meget. Det betyder meget for vores ø, at hver enkelt støtter op på 

hver sin måde. Det skal der lyde en stor tak for! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kirkerenovering 

Vi havde forventet, at licitationsmaterialet var klar til påske, men sygdom 

har udskudt det til efter påske. Så før maj bliver det ikke. 

 Der kommer mange udfordringer for Menighedsrådet hen ad vejen. 

Lige nu søges der om opstillingstilladelse til en præfabrikeret pavillon, som 

skal fungere som kirkerum i renoveringsperioden.  

 Et utal af spørgsmål skal besvares, og der skal vedlægges dokumenta-

tion i en grad, så man tror det er løgn. I det virkelige liv handler det om tilla-

delser og ikke tilgivelser. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

Fotos: Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFIRMATION PÅ VENØ 

Den 22. april kl. 10:00 konfirme-

res Mikkel Mejlholm Olsen, Klitten 

17, i Venø Kirke. 

/ Per Mikkelsen 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

NU MED ORGEL 

Venø Musik indviede sit ”nye” gamle Venøorgel  

i forbindelse med generalforsamlingen i marts. 

Det var Venø Kirkes organist, Hans Sørensen, som var den første, der offici-

elt tog orglet i brug. Det skete bl.a. med en egen komposition, som også 

blev anvendt, da orglet blev indviet på den nu nedlagte orgelsamling i 

Sankt Andreas Kirken i København.  

 Venø Musik har søgt fondsmidler til at sikre den tekniske standard og 

reparation af nogle af de over hundred år gamle piber. Bevilges fondsmid-

lerne, så vil orgelbyggerfirmaet Th. Frobenius & Sønner udføre opgaven 

hen over sommeren. 

 

Generalforsamling 

Valgene til bestyrelse og øvrige tillidsposter var genvalg. Under eventuelt 

kom deltagerne med idéer til de kommende års programmer. Der blev bl.a. 

foreslået korkoncert, New Orleans jazz og koncert, der tager udgangspunkt 

i soloinstrumenter. 

 

Carl Nielsen og højskolesangbogen 

Forud for generalforsamlingen præsenterede og akkompagnerede Venøs 

tidligere præst Jørgen Anker Jørgensen deltagerne i Carl Nielsens sange fra 

Højskolesangbogen. Carl Nielsen var en af fire komponister, der i 1920’erne 

skabte grundlaget for sangbogen, der nu er udkommet i 18 udgaver – præ-

get af tendenser i tiden op igennem de to århundreder. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

ÅRETS STRANDRENSNING 

Palmelørdag viste sig fra sin venligste solside og var rammen 

for efterskolelevers og venøboernes opsamling af affald.  

Det er fortsat plastemballager, tovværk og tømmer, der ud- 

gør hovedparten af affaldet, og som slutter kredsløbet enten 

på genbrugspladsen i Struer eller på Venø Havns Sankt Hans bål senere på 

året. 

 Stemningen blandt deltagerne var høj – præget af vilje og lyst til at få 

gjort ”rent bord”. Eftermiddagen sluttede med kaffe og efterskolehjemme-

bag på Havnen. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hans Sørensen ved Venøorglet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jørgen Anker Jørgensen og  

Grethe Munk-Andersen 

Fotos: Jan Bendix 

Fotos: Jan Bendix 
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Ø-KUNST – OPTAKT TIL Ø-SAMMENSLUTNINGENS BESØG 

Lis Møller Jensen og Venø Galleri indleder forårets aktiviteter omkring ge-

neralforsamlingen i Sammenslutningen af Danske Småøer i maj. 

 I gennem flere måneder har Lis haft kontakt med ø-kunstnere fra de 

27 danske småøer, hvorfra 13 kunstnere har leveret grundlaget for den 

udstilling, som Lis kunne holde fernisering på i ugen før påske. 

 Seminarielektor Knud Mølby, der har en stor veneration for Venø, har 

blandt den fremsendte kunst udvalgt værkerne til udstillingen og bistået Lis 

med ophængningen. Kai Rostrup Jensen og Lis har været rundt ved fast-

landsfærgelejerne og afhentet værkerne. Resultatet er blevet en fornem 

markering af, at småøerne leverer egnede rammer for kunstudfoldelse. 

 Venø Galleri kunne glæde sig over, at Ø-Sammenslutningens for-

mand Dorthe Winther, fra Omø, havde indvilget i at åbne udstillingen. Med 

brug af et Benny Andersen kærlighedsdigt kendetegnede Dorthe kunstne-

rens møde med småøen. Med et citat fra åbningstalen: ” 

 At være kunstner på en lille ø ligger jo lige for - det hele ligger jo lige 

uden for vinduerne. For selv om man som ø-kunstner måske ikke direkte 

maler, tegner eller former et motiv fra sin ø - så er jeg ikke i tvivl om, at man 

som kunstner må lade sig inspirere af sin ø, naturen, havet og det helt spe-

cielle lys, der er på småøer.  

 Man taler så tit om lyset over Skagen. Nogle forskere har undersøgt, 

hvorfor lyset på Danmarks nordspids er så godt for kunstmalere og fotogra-

fer. Der er det fordi det skarpe sollys bliver blødt op af refleksioner fra sand 

og hav. Det svarer til en kæmpe hvid plade, som en fotograf må slæbe med 

til optagelser – nu har naturen blot leveret varen. 

 Og jeg er ikke i tvivl om, at det lys også findes på småøerne og til 

med i en betydelig mere afvekslende og varieret natur inden for ganske få 

kvadratkilometre.”  

 Udstillingen og Venø Galleri fortjener stor ros for resultat og indsats 

og forhåbentlig stort rykind i de kommende måneder. 

/ VenøPosten — Red. 

 

Foto: Kai Rostrup Jensen 
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MERE END 60.000 GÆSTER 

Messen, Ferie for alle, fik også i år et flot besøgstal. Mange messegæster 

besøgte Danmarkshallen, hvor Struer-Egnens Turistforening havde sin 

stand. 

 Projektet Venøturisme var ligesom Venøbussen med på standen og 

havde mulighed for at byde gæsterne velkomne til Struer og Venø. Struer 

Håndbryg og Grand Hotel bød på smagsprøver af produkter fra Struer-

området. 

 Mange messegæster fra Midtjylland kender til øen, da de som børn 

og unge har været på lejrskole på øen. Gæster, der kom langvejs fra, var 

knapt så sikre på, hvor Venø ligger, men det ved de nu. 

 Interessen for Venø knytter sig især til tilbud om cykel- og vandreture. 

Mange lystsejlere ser også muligheden for dagsture fra de lidt større Lim-

fjordshavne. Venø har desværre kun et begrænset antal overnatningsste-

der, så der har ”Bed & Breakfast”, sommerhusudlejere og Venø Klit Cam-

ping en opgave med at markedsføre sig selv. 

 På messen uddeltes de nye informationsfoldere, der er udarbejdet af 

projektet Venøturisme, og som til daglig kan hentes i Færgehuset på Klep-

pen. 

 Struer-Egnens Turistforening holdt i marts et informationsmøde om 

turistarbejdet i Struer Kommune. På mødet blev turistaktørerne orienteret 

om de mange aktiviteter, som Foreningen og Kommunen samarbejder om. 

Nordvestjylland har haft et stigende antal overnatninger i 2015, og det har 

forstærket indsatsen for at få endnu flere til området. 

 Enjoy Limfjorden, Sansefestival, Run to the Beat er blandt indsatsom-

råderne, der givetvis også vil ”smitte af” på Venø i år. I 2017 fejres Struers 

købstadsjubilæum og Kulturby Aarhus. Begge vil åbne nye turistmulighe-

der. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

FÅRETS DAG I SOLSKIN 

Mere end 300 havde fundet vej til 

Nørskov og Fårets Dag. Der blev 

kælet, klappet og fotograferet. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Birgitte Nygaard 

Foto: Kai Rostrup Jensen 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

2+1 GIVER FORÅRSKONCERT 

Klavertrioen med navnet 2+1 giver koncert  

søndag den 10. april kl. 15:15 på Nørskov.  

 Trioen består af Anne-Marie Meiniche, klaver, Eugene Hye-Knudsen, 

cello, og Ian van Rendsburg, violin.  

 De to strygere er begge ansat hos Aarhus Symfoniorkester, og Anne-

Marie Meiniche har foruden sit pianistvirke også et job som organist.  

 Det bliver et klassisk triorepertoire, som publikum kan glæde sig til. Vi 

skal høre Joseph Haydns livfulde og 

folkloristiske ”Sigøjner-trio”, Dvoráks Sla-

visk Dans nr. 5 og Johannes Brahms 

Klavertrio i c moll. Herudover spilles et 

værk af Martin Åkerwall (f. 1965) 

”Mirage”, som er skrevet specielt til Trio-

en 2+1. Vel mødt til forårskoncert! 

/ Venø Musik — Grethe Munk-Andersen  

 

 

KYSTBESKYTTELSESLOVEN – HÅRD LOV 

To ingeniører fra rådgivningsvirksomheden Cowi a/s har i en artikel i Jyl-

lands-Posten den 18. marts skrevet en informativ kronik om tekniske og juri-

diske forhold i forbindelse med kystsikring. 

 Loven er helt klar med hensyn til ansvarsforholdene. Det er grundeje-

ren til kysten, der bærer omkostningerne til kystsikringsforanstaltninger. Der 

findes to metoder: Den hårde og den bløde beskyttelse. Begge kræver god-

kendelse af Kystinspektoratet. 

 Den hårde omfatter bl.a. høfder og skråningsbeskyttelse. Skrånings-

beskyttelse begrænser den åbne strand og dermed ofte adgangen for gæ-

ster langs stranden. Ofte vil beskyttelsen føre til erodering af nabostrande. 

Den bløde beskyttelse omfatter bl.a. strandfordring med sand. Den beskyt-

telsesform er stærkt vedligeholdelseskrævende. 

 Artiklens forfattere anbefaler, at grundejere går sammen om arbejdet 

med strandbeskyttelse. Loven åbner mulighed for grundejerne til at anmo-

de kommunen om at åbne en såkaldt” Kapitel 1A-sag”, der pålægger kom-

munen at undersøge mulighederne for at etablere helhedsløsninger for 

større kyststrækninger. Omkostningerne til gennemførelse og vedligehol-

delse af godkendte kystsikringer deles ligeligt mellem grundejerne. 

 Fra statslig side har der med års 

mellemrum været bevilget midler til 

kystsikringsprojekter langs kysterne. 

For øjeblikket er der ikke afsat pulje-

midler til indsatser.  

 Projektet ved Havstokken fik for 

år tilbage medfinansiering fra en så-

dan pulje. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 ÅBNINGSTIDER  I  APRIL 
 
 

Galleri KK 
 

Åbent efter aftale.  
 

Karin Kristensen, tlf. 20 51 25 34 
 

 

 
Venø kartofler & lam 

 
Kartofler, lammespegepølser og frosset 

lammekød i forskellige udskæringer 
sælges ved telefonisk henvendelse  

på tlf. 40 31 83 02. 
 

facebook.com/venoekartofler 
venoe-kartofler.dk 

 

 

 
Havnehuset 

 
Åben mandag-torsdag fra  

kl. 16:30-17:30  
og fredag fra kl. 16:00-17:30. 

 
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 

 

 

 
Venø  Kro 

 
I april måned er køkkenet åben 

fra torsdag til lørdag  
fra kl. 17:30-21:00. 

 
Vi glæder os til at byde jer velkommen! 

 
Tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk 

Foto: Jan Bendix 
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VENØ HAVNS UDFORDRINGER 

 

Generalforsamling 

Venø Havn havde generalforsamling onsdag  

den 16. marts. 39 personer var mødt op.  

 Generalforsamlingen forløb med formandens beretning, regnskab, 

budget og valg. Den nye, sorte bygning på nordsiden af havnen, er blevet 

til for at skabe en indtægt som lejemål for efterskolen. Efterskolen har forud-

betalt leje, og sammen med LAG-midler blev projektet muligt med meget 

lille belastning af havnens økonomi og med udsigt til større indtjening.  

 1000 m3 sanddepot blev i sommer flyttet fra nordsiden af molen for 

at undgå tilsanding i indsejlingen. Regnskabet viste sorte tal og budgettet 

blev foreslået meget konservativt. Havnen har en svær økonomi, fordi de 

forholdsvis små indtægter ikke står i forhold til løbende udgifter til vedlige-

holdelse af havneanlæggene.  

 Bestyrelsen består nu af Morten Hermann, Ulf Ipsen, Morten Dahl, 

Arne Middelhede, Dennis Borbjerggaard og Mette Jaffke. Syvende medlem 

er Jørgen Jensen, der er teknisk direktør ved Struer Kommune, udpeget af 

kommunen.  

 

Havnehuset 

Sidst men ikke mindst fyldte situationen omkring en ny forpagter til Havne-

huset en del på generalforsamlingen. Der har været seks henvendelser på 

opslagene indtil slutningen af marts. Af de seks har vi kontakt til to, som 

viser seriøs interesse. Bestyrelsen arbejder på sagen og håbet ser faktisk ly-

segrønt ud i forhold til at finde en god forpagter til huset, sådan at der igen 

kan blive et tilbud til sejlere og ø-gæster. Der forventes en afklaring kort ef-

ter påske. 

 Forsamlingen havde også forslag til strategier og arrangementer. Det 

blev foreslået, at der blev dannet en støttegruppe til bestyrelsen, sådan at 

arrangementer kunne løftes i flok. Der kom forslag om fiskedag. Der kom 

forslag om, at bestyrelsen fastlægger datoer på konkrete arrangementer og 

søger tovholdere og hjælpere via VenøPosten. Disse forslag vil bestyrelsen 

arbejde med og vende tilbage til, så snart forpagtersituationen er på plads. 

For interesserede nævnes surfstævnet den 11. juni og fiskedag i august/

september, som man lige kan skrive sig bag øret. 

 

Arbejdsdage på havnen 

Bestyrelsen vil i løbet af sommerhalvåret annoncere hverdagsprojekter. Det 

er de årligt tilbagevendende vedligeholdelsesopgaver, vi søger hjælpere til 

fx maling, skrubbe borde/bænke og bære dem ud på havnen, rive grus, 

flisearbejde og tømrerarbejde. Dennis er ankermand.  

 Endnu en gang tak til alle de frivillige, der har arbejdet i vinterens løb 

i Havnehuset. Tak til Rasmus Grønne og Morten Gjern — der er gået ud af 

bestyrelsen — for jeres indsats gennem flere år. 

/ Bestyrelsen for Venø Havn — Mette Jaffke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbejdsdag på Venø Havn i fjor. 

Foto: Jan Bendix 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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HAVKAJAK 

Det er allerede nu, du skal overveje roning i havkajak. Sæson-

start bliver i begyndelsen af maj måned. De faste trænings-

aftner bliver igen på onsdage, men selvfølgelig med mulighed 

for at ro på andre tidspunkter. 

 Der kommer nærmere info om tilmelding og nøjagtig startdato i 

VenøPostens majudgave. 

 

Venøhold til Ladywalk 

Venø GIF vil igen i år prøve at samle et hold til Ladywalk i Agger mandag 

den 30. maj. Se mere på: www.ladywalk.dk/agger.aspx. 

 Starten går kl. 18:30 og afgang fra Venø bliver mellem 16:00 og 

17:00. Tilmeld dig til gif@venoe.dk eller Dorte Sauer på tlf. 23 95 34 97  

senest den 20. april. 

 Pris for deltagelse er 125 kr. som skal betales ved tilmelding på GIF’ 

konto: 7602-1019526. Ved ca. 20 tilmeldte vil Venø Bussen sponsorere en 

bus til og fra Agger. Efter tilmeldingsfristen vil vi vide, om vi skal køre i priva-

te biler eller i bus. Alle får direkte besked. 

 Vi håber, at mange Venø-ladies har lyst til at deltage! Husk, der er 

fællestræning hver tirsdag kl. 19:00 fra Havnehuset. 

 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

Svømning — sidste chance 

Sæsonens sidste svømning er blevet flyttet fra den 19. marts, hvor det kon-

fliktede med den årlige strandrensning, til lørdag den 2. april kl. 13:00. 

/ Venø GIF — Søren Hindkjær 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Fodspor på himlen 

af Ejnar Már Gudmundsson 

Forlag: Vindrose 

 

Frodig og fabulerende beret-

ning om en vidtforgrenet fami-

lies liv gennem tre generationer 

på bunden af det islandske sam-

fund i begyndelsen af de 20. 

århundrede. Del 1 af en serie.  

 

Bedømmelse: 4 stjerner. 

Arkivfoto: Jan Bendix 

http://www.ladywalk.dk/agger.aspx
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Per med fangst. 

 

DET  SKETE 

VENØS SIDSTE ERHVERVSFISKER 

I serien Venøfortællinger, som Irma Bjerre-Pedersen arrangerer 

for VenøBoen, fortalte Per Mygind i slutningen af februar om 

sit liv som fisker med Venø Havn, som hjemhavn. 

 Det blev til 20 år med fiskeri indtil Per i 1995 ophørte 

med erhvervsfiskeri, som den sidste i rækken af venøboere, der fik deres 

udkomme fra Limfjordens bestand af sild, hornfisk, rødspætter osv. Siden 

ophøret med fiskeri er Pers opgave som bygmester den, venøboerne til 

dagligt ser mange eksempler på. 

 Per havde til aftenen i Havnehuset udvalgt billeder fra livet som fisker 

og bådejer, og ledsagede billederne med fortællinger om personligheder 

blandt de mange fiskere, der satte deres præg på øens liv i 1900-tallet. 

 På tegningen er et kort over Limfjordsfiskernes fordeling af områder 

til bundgangspæle. Der er tegnet cirkler omkring de områder, der efter lod-

trækning var tildelt fiskerne fra Venø. I begyndelsen af forrige århundrede 

var områderne bestemt efter ”et først til mølle” princip. 

 På baggrund af billeder og fortælling fik de mange fremmødte et 

indtryk af et spændende og ikke altid ufarligt liv i et erhverv, der er historie 

for Venø. Heldigvis fastholdt i billedserien. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Per og Ole Borbjerggaard i Pers ”nye” båd. 

Privatfotos 
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DET  SKER 

Ø-KUNST – NU OGSÅ I INFOCENTER STRUER 

En vellykket udstilling med Ø-kunst på Venø Galleri bliver nu fulgt op af 

endnu en udstilling med ø-kunstnere. Denne gang udstiller kunstnere med 

tilknytning til Karolines Hus på Fur i Infocenter Struer. Læs mere om de 

mange spændende kunstnere på Fur på www.furkunst.dk. En god smags-

prøve på de mange fine kunstværker, som udspringer af Limfjordsøen.  

 Udstillingen åbner med en fernisering den 8. april kl. 16:00 og kan 

ses indtil den 21. maj kl. 13:00, i Infocenter Struer. Alle er meget velkomne! 

/ Venø Galleri — Lis Møller Jensen 

 

 

HJÆLP TIL "VENØSK" KAFFEBORD 

Til Sammenslutningen af Danske Småøers generalforsam- 

lingen den 21. maj kl. 14:00 skal der serveres eftermiddags- 

kaffe. Vi vil gerne lave et "venøsk" kaffebord. Kunne du tænke 

dig at bidrage med din bedste kage/dine bedste småkager,  

vil vi meget gerne høre fra dig.  

/ VenøBoen — Hanne Marie Jensen og Aase Askanius, vb@venoe.dk 

 

 

 

 

 

 

 

FORÅR OG SOMMER I VENØSUND FÆRGELAUG 

 

Den 11.-30. april: Venøsund er på bedding (bundsmøring og skift af zin-

kanoder). Sejlads for medlemmer og sponsorer til og fra Agger (kontakt 

Finn Husum, fhusum@mail.dk) 

 

Den 20. maj: Venøsund medvirker i ø-markedet i Struer, Ved Værftet  

(Færch-huset) i forbindelse med generalforsamlingen i Sammenslutningen 

af Danske Småøer. 

 

Den 11. juni: Medlemssejlads i forbindelse Nordvestjysk Fjordkultur og 

Venø Bugt Sjægtelaugs årlige kapsejlads: Venø Rundt. 

 

Den 16.–18. juni: Venøsund er platform for korsangere og musikere i Thi-

sted, Struer og Skive. 

 

Den 28. juli: Venøsund medvirker i Livstilshøjskolens arrangement på 

Venø, der omfatter sejlads, ø-vandring og historiefortælling. 

 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen (forkortet af red.) 

Færgetrafik  

i februar 

 

 

 

 2016 2015 

Passagerer ............ 12.774 ..... 13.006 

Personbiler ............. 6.682 ....... 7.056 

Busser .......................... 354 ........... 368 

Lastbiler......................... 92 ........... 232 

Gods (tons) ................ 109 ........... 989 

Cykler ........................... 136 ............. 78 

Campingvogne.............. 4 ................ 2 

 

http://www.furkunst.dk
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DET  SKETE 

FREDAGSKLUBBEN PÅ SKØJTER 

Sidst i februar var fredagsklubben i Skive for at stå på skøjter. Vi havde en 

fantastisk tur, hvor vejret var mildt og humøret højt. Lidt blå mærker hist og 

her gav det, men alle var/blev skrappe til at stå på skøjterne. Den medbrag-

te mad og varme kakao blev nydt under udfoldelserne, og der var ro i bus-

sen på vejen hjem :-) 

/ Fredagsklubben — Flemming Damgaard, Knud Overgaard og  

Dennis Borbjerggaard 

 

 

BARSKE HISTORIER FORUD FOR FREDELIG TUR 

Arrangørerne bag sommerens tur til sagalandet, Island, havde inviteret til 

fortælling om ”Slaget på Ørlygsstad 21. august 1238”.  

 Per Mikkelsen læste udpluk fra Heimskringla og fortalte om de fejder, 

der foregik mellem islandske slægter på det tidspunkt. Det gik hårdt ud over 

Sturlason familien, og hverken sagateksten eller Per underspillede dramaet. 

 Arrangørerne har to afbudsbilletter til salg. Hvis du er interesseret, så 

kontakt en af de undertegnede — eller ring på tlf. 24 40 18 82. 

/ Sagaturen — Eva Jaffke, Skafti Halldórsson og Per Mikkelsen 

 

 

”BETJENING I DEN BEDSTE LIGA” 

Endnu ”en søn af Venø” gør sig bemærket. Vi kan nemlig ønske tillykke til 

Simon Bjerre-Pedersen, der kom på en flot tredjeplads i konkurrencen om at 

blive ”Årets Tjener 2016”. Det er erhvervsorganisationen Horesta, der står 

for den traditionsrige konkurrence, som omfatter udvælgelse, semifinale og 

finale. I finalen konkurreres der om: Borddækning, mixologi (drinksblan-

ding), menuforklaring, filetering og tranchering af ost. 

 Simon trådte sine første tjenersko på Venø Kro i sin tid hos Anna og 

John Thusgaard. Omtalens overskrift er hentet fra www.aarhusupdate.dk, 

der har været på besøg på Norsminde Kro og har haft fornøjelsen både af 

en god frokost og Simons service i den forbindelse. Tillykke til Simon! 

/ VenøPosten — Red. 

Foto: Dennis Borbjerggaard 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

http://www.aarhusupdate.dk
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DET  SKER 

MORTENS BESÆTTELSE 

Som omtalt i martsudgaven af VenøPosten får Foredrags-

gruppen besøg af forfatteren Mogens Fjord Christensen 

tirsdag den 12. april kl. 19:30 i Havnehuset, hvor han 

fortæller om sig selv og sit forfatterskab. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

HVOR ER CYKLISTEN…? VI HAR CYKLEN…! 

Der henstår en rød damecykel m/sort cykelkurv af mærket JUPITER RETRO 

på Riisvej.  

 Pt. står den lænet op ad 12 D’s affaldsskur (bagved), og der har den 

stået ret længe? 

/ Marianne Pedersen, Riisvej 12D 

 

 

VENØKALENDEREN OG Ø-ARRANGEMENTER 

I al ydmyghed så opfordrer redaktøren til, at mødearrangørerne rutinemæs-

sigt tjekker Venøs aktivitetskalender, når arrangementerne tilrettelægges. 

 Så snart en dato er fastlagt, så meddel den til webmaster@venoe.dk, 

så ”dobbeltbooking” undgås. På redaktionen ser vi først uhensigtsmæssig-

hederne, når vi udarbejder bagsidekalenderen. 

/ VenøPosten — Red.  

 

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

Foto: Gertrud Damgaard 



14  

UDLANDSKORRESONDENTER 

BRASILIEN OG OPLEVELSERNE 

Jeg håber, at alle har nydt deres påskeferier og bare 

generelt har det godt! Det er sket meget siden jeg 

skrev sidst. Jeg oplever hele tiden noget. 

 Lige nu sidder jeg i min tredje families hus. De er 

ude at arbejde og Gustavo (min værts lillebror) og jeg 

slapper af i mellemtiden. Når de kommer hjem, så skal 

jeg i gang med at lave noget igen. Jeg ved ikke hvad 

endnu, men brasilianer (som jeg kender) er meget "Du 

har intet at lave? Jamen, lad os tage hen og spise acai* 

ellers besøge min søster". De er altid i gang. ELSKER 

DET! 

 Om en måned der kommer der til at ske meget! 

Jeg skifter familie, skal være sammen med de andre 

udvekslingsstudenter, tager til Amazonas og meget 

mere. Jeg er så spændt, men også lidt trist, fordi deref-

ter så er der ikke så lang tid tilbage før at jeg skal hjem 

igen. Jeg elsker virkelig Brasilien højt! Men det er bare 

med at nyde hvert et øjeblik. Jeg glæder mig til at se 

min familie, veninder, og selvfølgelig alle venøboerne 

igen.  

/ Viktoria Bjerre Jensen, p.t. Brasilien 

 

*Acai er en meget kendt 

frugt her, som man laver  

til en slags is.  

PÅ VEJ 

Jeg er på nuværende tidspunkt på påskeferie i Dan-

mark. Vinteren i Dijon har været lang, det sneede i star-

ten af marts og ellers har vi haft vådt vejr og vind. Jeg 

håber det er vendt, når jeg kommer tilbage. 

 På skolen har vi haft en del valgfag. Det har væ-

ret dejligt at kunne arbejde med nogle meget specifik-

ke områder. Jeg har haft fag om internethandel, iværk-

sættermarkedsføring og handel i den tredje verden. 

Der har også været mange internationale elever og det 

er altid spændende (sidste semester var der kun fransk-

mænd og kinesere).  

 Resten af semesteret har vi nogle obligatoriske 

fag, som ikke altid er lige spændende, men jeg håber 

at kunne springe et fag over i år for at få lov til at vælge 

om næste år. Jeg vil helst vælge fag, der omhandler 

noget, jeg synes er spændende og omhandler marke-

ting fra mange vinkler. 

/ Nina Frimodt, p.t. Dijon 
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FÆLLESSANG OG SAMVÆR 

Venøboerne inviteres til Sangaften på Venø Efterskole, med fællessang og 

hyggeligt samvær tirsdag den 19. april kl. 19:30.  

 Tilmelding senest fredag den 15. april til Lilly Møller og Ryan Jen-

sen på: lian@venoe.dk. 

 Fotoet er taget ved den forrige sangaften.  

/ Venø Efterskole — Claus Regli 

 

 

VENØ EFTERSKOLES SKOLEKREDS 

Der afholdes generalforsamling i skolekredsen for Venø Efterskole  

torsdag den 7. april kl. 19:30 i ny sal på skolen. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forstanderens beretning 

4. Godkendelse af den reviderede årsrapport 

5. Kontingent fastsættes 

6. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 

 

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

Arkivfoto: Claus Regli 

  VENØS BLADE 

 

AVNBØG 

Carpinus betulus 

Et middelstort, 

løvfældende træ 

med en tætgre-

net og næsten 

buskagtig kro-

ne. Bladene er 

ægformede 

med dobbelt 

savtakket rand. Oversiden er 

stærkt foldet og meget mørk 

grøn. Undersiden er lysegrøn 

med mange og tydelige nerver i 

fjermønster.  

 

BREGNE 

Polypodiopsida 

En bregne er en 

karplante, som 

formerer sig ved 

hjælp af sporer. 

Bregner kan 

være meget for-

skellige, men 

mange består af 

små eller store fint fjersnitdelte 

blade, der udgår fra samme 

punkt (en rod eller et vækst-

punkt på en rodstok).  

 

Fotograf: Gertrud Damgaard 

Kilde: Wikipedia 

Foto: Gertrud Damgaard 
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2. april kl. 13:00 Svømning 

3. april  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

7. april kl. 19:30 Generalforsamling, Venø Efterskoles skolekreds, 

  Venø Efterskole 

8. april kl. 16:00 Ø-kunst, fernisering på Infocenter Struer 

10. april  kl. 14:00  Eftermiddagsgudstjeneste v/Karen T. Hansen 

10. april kl. 15:15 Forårskoncert med klavertrioen 2+1, Nørskov 

12. april kl. 19:30 Forfatteraften i Havnehuset 

17. april  kl. 10:00  Højmesse v/Per Mikkelsen 

19. april  kl. 19:00  Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen 

19. april kl. 19:30 Sangaften på Venø Efterskole (tilmeld. 15/4) 

22. april  kl. 10:00  Konfirmation v/Per Mikkelsen 

24. april  kl. 10:00  Højmesse v/Per Mikkelsen  

29. april  Fredagsklub i Børnehuset (se opslag på Færgen) 

 

 

Billard: Hver mandag kl. 14:00 på Nørskov  

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

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

VENØ  I  APRIL 

 
 
 
 

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

senest den 24. april 
 

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

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

Foto: Gertrud Damgaard 


