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KONFIRMATION 2018
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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 Kirsten Yde 
tlf. 97 86 80 09, kirstenyde@live.dk

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

Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 97 86 80 79,  
munkandersengrethe@gmail.com 
Irma Bjerre-Pedersen
tlf. 27 21 07 49,  
ibjerrepedersen@hotmail.com

Organist Hans Sørensen

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

Servicemedarbejder  
Gertrud Damgaard

VENØ  KIRKE
”…UNDFANGET VED HELLIGÅNDEN …”
Kresten Drejergaard, der tidligere var biskop over Fyns stift i 17 år fra 1995–
2012, fortæller om en konfirmandtime, han engang havde. Den bestod i en 
livlig diskussion mellem ham og konfirmanderne. Det, de diskuterede, var, 
hvorvidt Jesus var Guds søn eller ej. Konfirmanderne gik ind for ”eller ej”. De 
repræsenterede så at sige klogskaben, og de mente, at et menneske er det, 
som det er i kraft af arveanlæg og gener. Konfirmanderne havde så at sige 
tidsånden og den almindelige mening på deres side.

I modsætning til konfirmandernes klogskab gjorde Drejergaard gælden-
de, at det ikke så meget er genetikken eller biologien, der afgør, hvem vi er. 
Snarere er det det levede liv, der afgør det, sagde han. Biologi og arveanlæg 
afgør, om vi har brune eller blå øjne, om vi er lyshåret eller mørkhåret plus 
en hel del andre ting, som udgør vores naturgivne og kropslige udrustning. 
Men hvad vi dybest set er som mennesker, det afgøres af det liv, vi lever, og 
som vi vælger at leve, og det bliver til vores personlige historie. 

Drejergaard sagde til sine konfirmander, at skulle han forklare, hvem 
og hvad konfirmanderne var hver for sig, så ville han henvise til det hus, 
de kaldte deres hjem, og til de mennesker, de kaldte deres far og mor og 
til de eventuelle søskende, de kaldte deres brødre og søstre. Han henviste 
herunder også til de vilkår, der havde præget deres opvækst og formet det 
liv, som de levede. Og som de havde valgt at leve. Og sådan er det også med 
Jesus, fortsatte Drejergaard. Når evangelisterne betragtede det liv, som Jesus 
levede, måtte de sige, at han var Guds Søn, for sådan levede han! Derfor sag-
de de, at han var undfanget ved Helligånden. Det var faktisk hans primære 
afstamning snarere end hans familie, hævdede de.

Flere af konfirmanderne spidsede ører, da Drejergaard videre hævdede, 
at ethvert menneske i virkeligheden er bestemt af ånd og igen og igen kan 
undfanges ved Helligånden. Efter disse afsluttende ord var konfirmandun-
dervisningen forbi for denne gang, men da var der en dreng, der ventede 
med at forlade lokalet, indtil de andre var gået ud. Da han var blevet alene 
med Drejergaard, kom han hen og gav hånd og sagde tak for i dag. Det 
havde været en dejlig time, sagde drengen, hvorefter han gik. Først senere 
gik det op for Drejergaard, at just den dreng var et adoptivbarn.

Men det havde været en dejlig time for drengen, fordi han i sit hoved fik 
på plads, at et menneskes identitet primært er et spørgsmål om levet liv og 
den ånd, man er besjælet af, snarere end det er ens genetiske afstamning. 
Det var som om nogle tunge sten blev fjernet fra drengen den dag, og han 
fik en lettere gang på jorden – må vi gå ud fra.
/ Per Mikkelsen 
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VENØ  SOGN
KIRKEGÅRDEN UDVIKLES
Rådgiver Anne-Marie Møller fra Møller & Fauerskov, landskabsarkitekter Skt. 
Pauls Kirkeplads, Aarhus har udarbejdet en skitse til udvikling for Venø Kir-
kegård. Den primære opgave har været at rådgive omkring en belagt sti fra 
hovedlågen og frem til kirkedøren. Den nuværende brede grusbelagte sti er 
forholdsvis bred i forhold til kirken. Det kan være svært at gå i det ret tykke 
lag grus. Desuden slæbes der meget grus ind i kirken. Der planlægges en 
smallere sti, ca. 160 cm belagt med gamle bordursten. Fra siderne skal græs-
set gå ind til kanterne. Stien er inspireret af indgangen til Jelling Kirke (se 
foto). Vi har fundet et parti gamle bordursten i Randers. De stammer fra Aar-
hus (se foto). Kirkegårdsudvalget vil gennemgå og diskutere øvrige forslag til 
kirkegården. Nye urnegravpladser, nyt lapidarium, mere græs, mindre grus. 
Vil herefter blive forelagt for sognet.

Vedligeholdelsesarbejder i kirke og kapel
I den kommende tid gennemføres vedligeholdelse og forbedringer: Træværk 
og loft fornyes, udskiftning af spær og vindskeder samt kalkning af kapel. 
Umiddelbart efter påske opstilles stillads ved kirken. Der skal nedtages tag-
sten, så der kan skiftes spær og vindskeder. Der lægges nyt loft og isolering. 
Derudover skal de to hanebjælker, hvor motoren til det automatiske ringean-
læg er monteret, forstærkes, da de er ustabile ved ringningen. Det påvirker 
det tilstødende tagværk.
Kapellet bliver pudset og kalket, så det kommer til at blive en del af kirken, og 
ikke som mange tror, at det er sognepræstens garage.

/ Venø Menighedsråd - Ove Bjerre-Pedersen

EVENTUEL KONFLIKT RAMMER IKKE VENØ KIRKE
Ca. 85 % af de ansatte ved landets kirker vil være omfattet af lockout, hvis 
ikke der findes en løsning på arbejdsmarkedskonflikten på det statslige områ-
de før den 10. april. 

Vi forventer dog ikke, at Venø Kirke vil blive berørt af den eventuelle kon-
flikt. Det skyldes de ansattes særlige kontraktmæssige forhold. Så vi er glade 
for at kunne meddele, at konfirmationen den 27. april og alle gudstjenester 
i april forventes gennemført som planlagt, uanset om der bliver konflikt eller 
ej. 
/ Venø Menighedsråd - Helle Gjern

KONFIRMATION I VENØ  
KIRKE DEN 27. APRIL

Mads Brødbæk, Riisvej 4

Kasper Lundby, Revlen 5

Andreas Mejlholm Olsen, Klitten 17

Ida Krogsgaard Kramme  
Overgaard, Kliten 7

Laura Krogsgaard Kramme  
Overgaard, Klitten 7

Line Borbjerggaard Staunstrup 
Kimingen 4

- - - -

Sylvester Søby Stentz, Nørskovvej 
10, har deltaget i konfirmations- 
forberedelserne. 

PrivatfotoFoto: Ove Bjerre-Pedersen

Arkivfoto: Jan Bendix
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DET  SKETE
OVERSKUD I VENØ HAVN
Den 7. marts var der generalforsamling i Venø 
Havn. En veloplagt Peter Petersen styrede løjer-
ne og formand Ulf Ipsen berettede om et både 
udfordrende, men også fornuftigt år for havnen. 

Blandt de store projekter har været at få 
sejlrenden oprenset samt at holde havnekiosken 
åbent. Det lykkedes at holde havnekiosken i gang 
sommeren over og endda også at skabe et pænt 
lille overskud på driften. Dette takket være en stor 
indsats fra mange frivillige. Tak til dem lød det 
fra formanden. I 2018 glæder havnen sig så til 
at få Marcello (foto) i huset så Venø kan byde på 
italienske lækkerier.

2018 bliver også et år fyldt med spændende 
udfordringer. Der forventes på initiativ af frivillige kræfter, at blive etableret 
både legeredskaber og sauna på havnen. Havnehuset bliver vedligeholdt 
og renoveret i løbet af året, og havnen forventer at blive en del af det store 
udviklingsprojekt: Venø - i fortsat udvikling. 

Bestyrelsen måtte sige farvel til Thorkild Brosbøl og Arne Middelhede, 
der begge trækker sig efter en flot indsats i bestyrelsen. I stedet blev Carsten 
Nørager og Tage Jepsen valgt til bestyrelsen.
/ Venø Havn – Anders Vandsø Pedersen

HØJT AKTIVITETSNIVEAU I VENØ GIF
Formanden Dorte Sauer, Venø Gymnastik og Idrætsfor-
ening (GIF), kunne på generalforsamlingen fortælle om et 
foreningsår med masser af aktiviteter på alle områder – og 
dem er der som bekendt mange af: Børneidræt, badminton, 
svømning, billard, havkajak, gå- og løbeture. På det sociale område har GIF 
stor tilslutning til julekrobal, banko, juletræsfest m.v.

GIF har i årets løb modtaget midler fra Nordea Fonden til indkøb af 
sikkerhedsudstyr til havkajakkerne.

Planerne for 2018 omfatter udvidelse med vinterbadning og sauna. GIF 
er endvidere med til at arrangere løb fra 7 km og op til og med maraton. 
Løbet gennemføres den 2. juni. Læs mere om det på godeben.com/
motionsloeb

GIF ser med glæde frem til den nye hal på Venø Efterskole og de nye 
muligheder dér. 

Der var genvalg til tillidshvervene på nær Susanne Overgaard, der ønske-
de at udtræde. Nyvalgt i stedet for Susanne blev Malene Vandsø Pedersen.
/ VenøPosten – Jan Bendix 
(refereret på baggrund af skriftlig beretning)

Foto: Jan Bendix

APOSTLEN
”THOMAS”

Thomas bærer en vinkel som attri-
but. Henviser til, at Thomas var 
”Himlens bygmester”. Thomas var 
tvivleren, troede kun på det som 
kunne måles. Troede heller ikke 
på, at Jesus var genopstået fra de 
døde, før han fik lov til at røre ved 
Jesus sår. Jesus bad ham da føle på 
de ar, han havde efter naglerne, på 
hans fødder og hænder. Herefter 
var Thomas overbevist om, at Jesus 
var hans Herre og Gud. Drog ud og 
missionerede i Indien. Blev her hen-
rettet ved stening og gennemboret 
af en lanse.

Skulptur og tekst: Per Vestergaard
Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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VENØDAGENE ”SKUDT” I GANG
Ved redaktionens slutning kan vi glæde os over, at Venødage-
ne er kommet godt i gang. Allerede fredagen før Venødagene 
var der fernisering på Venø Galleri, hvor fire kunstnere præsen-
terede eksempler på deres værker inden for keramik, akvarel, 
grafik og maleri. Programmet, der i år er mere omfattende end 
tidligere, er sprængfyldt med idéer til at opleve Venø i lige og skæve vink-
ler. Der sker meget til glæde for vores gæster og venøboerne selv. Se et par 
fotoglimt fra de første dage på side 10. I maj-udgaven af VenøPosten bringer 
vi en billedkavalkade.
/ VenøPosten – Red.

KLAR, PARAT, START…
Efter lang tids forberedelse bl.a. med fremskaffelse af finansie-
ring kan VenøBoen i april sætte gang i ”Venø – i fortsat udvik-
ling”. Projektet er finansieret af Realdania, Struer Kommune og 
Venøs foreninger. Formålet er at skitsere en prioriteret hand-
lingsplan for de mange initiativer, der er arbejdet med siden Venø udviklings-
plan kom til verden i 2010.

Projektet gennemføres af rådgivere fra virksomhederne Urland (urland.
dk) og Johanne Bugge (johannebugge.dk).

I de kommende måneder gennemføres samtaler med interessenterne. 
Resultaterne af samtalerne bearbejdes af rådgiverne og fremlægges efter-
følgende på beboermøde for alle interesserede venøboere. Figuren viser de 
elementer, der indgår i arbejdet:

VenøBoen er opgavestiller og Irma Bjerre-Pedersen og Jan Bendix kontakt-
personer både for rådgiverne – og eventuelt interesserede, der gerne vil 
høre mere om projektet og fremdriften.
/Venøboen – Jan Bendix

DET  SKER
ÅBNINGSTIDER  I  APRIL

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

madsamling.dk (Ausumgaard)

• • • •

Venø  Galleri

Påskeudstilling åben til og med 
den 2. april fra kl. 11:00-18:00

Ellers åbent efter aftale.

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

lis.moeller.jensen@gmail.com

• • • •

Venø  Kro

Køkkenet har åbent 
torsdag-lørdag fra kl. 17:30-21:00.

Påskebuffet søndag den 1. april 
fra kl. 12:00-15:00.

(Bordbestilling nødvendigt - der 
serveres kun buffet i dette tidsrum).

Tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk

Foto: Jan Bendix
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DET  SKETE
VENØ GENNEM TIDERNE
Chr. Østergaard Jensen har fortalt 
VenøPosten, at han har etableret en 
Facebookgruppe: facebook.com/
groups/1746170145406466.

Chr. Østergaard Jensen skriver, at 
betegnelsen ”Venø – Limfjordens hjerte” 
ikke altid har været dækkende for det til 
tider barske liv, som foregik på øen. 

Hensigten med Facebookgruppen 
er dels at fortælle nutidens beboere om livet og livsførelsen ”i gamle dage”, 
men også at samle historisk materiale fra efterkommere af venøboere. Chr. 
Østergaard Jensen inviterer VenøPostens læsere til medlemskab af gruppen.
/ VenøPosten – Red.

HERREVÆRELSET ÅBNER DØRENE – OGSÅ FOR QUINDER
Til trods for ihærdige anstrengelser fra VenøPostens dybdeborende journa-
list er det endnu ikke lykkedes at afsløre den fulde sandhed om den notorisk 
berygtede og kvindeundergravende loge HERREVÆRELSET. Dog står det 
klart, at indtil flere velanskrevne Venøherrer er en del af logen. Logen har 
også (i lighed med eksempelvis Hells Angels og Tvindimperiet) udpeget en 
såkaldt talsmand for logen. 

Logens talsmand (der i øvrigt oplyser, at han ikke er en del af logen og 
kun vil kendes på initialerne AVP) fortæller, at HERREVÆRELSET er en ganske 
uskyldig og harmløs forening, der alene tager sigte på at opdyrke fredelig 
sameksistens mellem mennesker på jord – lejlighedsvis også blandt kvinder 
og børn…. 

Talsmanden oplyser, at logen slår dørene op for alle Venøs voksne bebo-
ere onsdag den 25. april kl. 19:00 i Havnehuset, og at aftenen byder på 
lækkerier til såvel krop som sjæl. Vi starter med et forrygende foredrag om 
øl og ølbrygning ved håndbrygger Lehmann Højriis. Foredraget suppleres 
med 5-6 smagsprøver på de forskellige øltyper fra Struer Haandbryg. Der vil 
bagefter være mulighed for at købe øl fra Struer Haandbryg.

Undervejs trakterer Marcello fra havnehuset med smagsprøver på de 
forskellige pizzaer, som han kan byde på til daglig, og som vi alle glæder os 
så meget til.

Prisen for mad og drikke er 145 kr. og vil gå ubeskåret til henholdsvis 
brygmester og pizzabager. Bindende tilmelding senest tirsdag den 10. 
april til Anders Vandsø Pedersen på SMS på 20 69 00 36. Afregning aftales 
efterfølgende.

VenøPostens borende X vil naturligvis dække arrangementet. 
/ Det undergravende X – nu også borende
(Red. er bekendt med X fulde navn(!), men undlader offentliggørelse af sik-
kerheds- og andre hensyn)

VenøBoen

Inge Dehnfeld Mortensen (formand)
tlf. 60 66 82 81, inge@venoe.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 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, Venø.

 - Ved Børnehuset, Lønningen 2, Venø

Se mere om Venø på:  
venoe.dk og visitvenoe.dk
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DET  SKER
FREMTIDENS Ø-PROJEKTER
Lørdag den 21. april holder LAG Småøerne gene-
ralforsamling på Hotel Plaza i Odense. Forud for 
generalforsamlingen er der arrangeret et temamø-
de, der orienterer om bl.a. Realdanias strategier for 
valg af projekter, der støttes af dem og fremgangsmåder i forbindelse med 
ansøgninger om støtte.

Endvidere fortælles om arbejdet med Avernax, der er en årlig tilbageven-
dende succesfyldt festival, der holdes på Avernakø.

Temamødet begynder kl.10:30 og generalforsamlingen afholdes efter 
frokost. Medlemskab af LAG Småøerne er gratis, og det er deltagelsen i tem-
amødet også. Læs mere også om tilmelding på LAG Småøernes hjemmeside: 
lag-smaaoerne.blogspot.dk. Tilmelding senest den 5. april.
/ LAG Småøerne – Jan Bendix

LADYWALK IGEN I MAJ
Venø GIF vil igen i år samle et hold til Ladywalk i Agger mandag den 28. 
maj. Starten går kl. 18:30, og afgang fra Venø bliver mellem kl. 16-17. Man 
kan vælge mellem to ruter på henholdsvis 7 og 12 km. 

Tilmeld dig til gif@venoe.dk eller Dorte Sauer på tlf. 23 95 34 97 senest 
den 20. april. Pris for deltagelse er 150 kr., som skal betales ved tilmelding 
på GIF’s konto: 7602-1019526 eller mobilepay til Dorte. Husk at meddele 
størrelse på T-shirt. Venø Bussen sponsorerer en bus til og fra Agger. Vi 
håber, at mange Venø-ladies har lyst til at deltage! Husk, der er fællestræning 
hver tirsdag kl. 19:00 fra Havnehuset. 

For mere information om Ladywalk, se ladywalk.dk/startsteder/agger.
/ Venø GIF – Dorte Sauer

SÅ SKAL DER SPILLES ELLER…
Så er der SPILLE-aften med mere i Fredagsklubben fredag den 20. april kl. 
16:30-20:30 i Børnehuset. 

”Men hvad skal vi så spille?”, tænker du jo nok. Jo, det kunne være kort-
spil, brætspil, rundbold, computer eller hvad der nu engang bliver stemning 
for i løbet af aften. Du er selv med til at komme med idéer, så der kommer 
godt gang i spilleriet. 

Har du ikke lyst til at spille spil, så er du meget velkommen alligevel, for 
det kunne jo være, at du i stedet havde lyst til at tegne, plante, lave mad eller 
bare hygge i andres selskab. Vi spiser 
selvfølgelig aftensmaden sammen i 
løbet af aften. Pris: 2 klip. 

Tilmelding til Manja via sms på tlf. 30 
32 18 52 senest den 16. april.
/ Fredagsklubben – Manja Søby Jensen

SÆSONAFSLUTNING 
I LÆSEKREDSEN
Afslutningen holdes i Børnehuset 
den 7. maj kl. 18:30. Nærmere 
information i næste udgave af 
Venø Posten.
/ Læsekredsen – Lilly Møller, 
Gitte Børsting, Kirsten Yde  og
Lis Jensen

Privatf oto

 - Riisvej 11
 - Strømmen 2

Se nærmere på: www.edc.dk
Bestil et gratis salgstjek af din 
bolig.

EDC Ejendomsgruppen Struer
Strandvejen 1, 7600 Struer 
v/ Gitte Lund Ellebæk, 
tlf. 97 85 19 00, 
mail 705@edc.dk

/ Patrick Krarup Rasmussen

BOLIGER TIL SALG

Foto: Preben Friis

Så blev vi beriget med endnu en 
mink!
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DET  SKETE
DU DANSKE FRISKE STRAND
Lørdagen lige før Venødagene gennemførte VenøBoen den 
årlige strandrensning, så kystturen rundt om Venø ikke skæm-
mes af plast, gamle dåser, slikpapir osv. I år var deltagerne 
venøboerne, idet Venø Efterskoles elever var spredt rundt i den 
ganske verden på studieture. Kagen til kaffen var heldigvis igen fra eftersko-
lekøkkenet.

Deltagerne kunne glæde sig over, at strandene ikke var så slemt 
belastede, som tidligere. Det blev dog til adskillige fyldte affaldssække, der 
ender deres dage på genbrugspladsen. Der er fortsat mange ”løsgående” 
muslingebøjer langs strandbredden, så der er blevet flere til ”samlingen”.

Nu må vi håbe, at vi ikke får flere storme på denne side af turistsæsonen, 
så strandene viser sig fra deres smukkeste sider.
/ VenøPosten – Red.

”HELST EN AF DEM FRA VENØ AF”
Syv Venøunger fra årets konfirmandforberedelse opførte i slutningen af 
marts ”musicaludgave” af Fyrtøjet. De tre hunde ville gerne befries fra deres 
underjordiske fængsel i det gamle træ og de havde overskriftens ønske til 
befrieren. Det lykkedes, og soldaten fik sin prinsesse og hele kongeriget.

Tilskuerne fik en velgennemført Venø-oplevelse med tempo og humør. 
Tak til Per Mikkelsen for idé og gennemførelse - og til Hans Sørensen for 
musikledsagelsen.
/ VenøPosten – Jan Bendix

NYT FRA SPORTENS VERDEN 
Det efterhånden legendariske og sagnomspundne bad-
mintonmandskab fra Venø GIF står foran afslutningen på 
endnu en succesrig sæson. Igen i år er holdet gået ubesejret 
gennem sæsonen. Onde tunger påstår, at det væsentligst 
skyldes, at holdet heller ikke i år har deltaget i turneringer. Faktum er dog, at 
ingen har turdet udfordre dette klassemandskab. 

Årets kvindelige spiller blev igen i år Dorte Sauer. Dorte er ganske vist 
også holdets eneste kvindelige spiller, men var alligevel i hård konkurrence 
med Per Mygind med det elegante og meget feminine benarbejde. Årets 
ungdomsspiller blev Mads Bendix, der ganske enkelt var suveræn i feltet af 
unge løver, og som igen i år måtte nøjes med sodavand grundet sin unge 
alder. Ved redaktionens afslutning blev der stadig voteret om titlen som årets 
mandlige spiller. 

Fra sæsonen 2018/19 er håbet, at holdet kan spille i den nye hal på efter-
skolen. Sportens udsendte modarbejder vil i den anledning kraftigt opfordre 
venøboerne til at finde ketsjerne frem fra gemmerne. Vi skal naturligvis have 
udvidet mandskabet, så vi kan fylde hele hallen. Interesserede kan kontakte 
Per Mygind eller Dorte Sauer.
/ VenøPosten – Anders Vandsø Pedersen (SportsMODarbejder)

Færgetrafik 
i februar

 2018 2017
Passagerer ............ 11.364 .....11.508
Personbiler ...............6.556 ....... 6.474
Busser ........................... 328 ...........360
Lastbiler ....................... 192 ............. 84
Gods (tons) ................. 909 ...........146
Cykler............................ 126 ............. 40
Campingvogne .............. 0 ................0

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix



9

FORBEDRET LEGEPLADS PÅ 
CAMPINGPLADSEN
April står for døren og foråret, som 
vi alle venter på, skal begynde. I 
løbet af de næste par uger vil man 
begynde at se en stigende aktivitet 
på campingpladsen, hvor flere og 
flere sætter forteltene op. 

Påsken er for mange tiden, hvor 
vognen skal gøres rent og teltet 
sættes op. I år ligger den allerede 
på april måneds første dag. 

Endnu har vejret ikke været 
medvirkende til at fremme lysten, 
men med skiftet til sommertid og 
lysere aftener, vil det helt sikkert 
trække flere afsted.

Gennem sidste efterår, anført af 
Uffe Thorsen, har legepladsen gen-
nemgået en større opgradering, 
og vi vil helt sikkert se flere børn, 
som vil få mange timer til at gå i de 
fantastiske nye rammer.

Vi glæder os til at byde nye og 
gamle campister velkommen til 
sæsonen 2018
/ Venø Klit Camping 
– Hardy Stensgaard

DET  SKER
FY FY, DET MÅ MAN IKKE…
Der arbejdes fra mange sider for at muliggøre byggeriet på Havstokken 18, 
som skal være det fremtidige hjem for familien Overgaard.

Fødevare- og miljøministeren har i et skriftligt svar til Struer 
Kommune oplyst, at Planloven rummer muligheder for at dispensere for 
Strandbyggelinjen. Strandbyggelinjen lægger et 300 meter bredt bånd 
rundt langs Venøs kyst. Inden for det bånd må ”tilstanden” ikke ændres. 
Begrænsninger kan ses på kortet.

Kystdirektoratet, der administrerer lovgivningen på området, svarer alle 
henvendelser, der ikke lige drejer sig om opstilling af havebænke eller gyn-
gestativer, med nej til ændringer. Det betyder, at udvikling bremses – uanset 
om beboere, virksomheder og beboerforeninger har fælles ønsker om at 
skabe liv. For tiden har mindst tre af øerne i Sammenslutningen af Danske 
Småøer (SaDS) fået tilkendegivelser om eller direkte afslag på ønskerne til 
bosætning og erhvervsudvikling fra Kystdirektoratet.

Som øbo får man et indtryk af, at 
det ikke er politikerne, men sagsbe-
handlere, der skalter og valter med 
lokalsamfundsudviklingen efter forgodt-
befindende og personlige opfattelser.

SaDS har henvendt sig til 
Folketingsudvalget for Landdistrikter og 
Øer for at få skabt politisk opmærksom-
hed om den mildt sagt mærkværdige 
praksis, som Kystdirektoratet benytter.

Fotografierne fra Havstokken viser 
to parceller på landsiden af Havstokken. 
Den ene kan der (lykkeligvis) bygges 
på uden problemer. Den anden, 
Havstokken 18 nogle huse længere 
mod nord, der vil Kystdirektoratet 
hindre ny bebyggelse til familie på fire.
/ Jan Bendix, Nørskovvej 13

Foto: Hardy Stensgaard

Ombygning (privat) 
Café/beboelse 

Venøtårnet 

Shelters 

Kollektiv  
solcellepark 

Produktionsanlæg, 
pighvar 

Venø Efterskole 
(dispensation 2015) 

Tilbygning, privat beboelse 

Lokalforeninger  
og private  

udviklingsinitiativer 
2016-2020 

Shelters

Shelters Shelters

Udvidelse og ombygning  
af KFUM/K og FDF lejr 

Naturgenopretning 
inkl. P-plads 

Udvidelse og om- 
bygning af FDF lejr 

Nyopførelse af  
privat beboelse  
på bebygget grund 

Foto: Jan BendixFoto: Jan Bendix
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DET  SKETE

Svøm med dem, som drukner

af Lars Mytting
Forlag: Rosinante
ISBN13: 9788763846943

Vinderen af Norges pendant til 
De Gyldne Laurbær er en stor 
og medrivende slægtsroman 
om den 23-årige Edvard, der 
som 3-årig mistede sine foræl-
dre under mystiske omstæn-
digheder. En roman om forti-
dens fortielser og hemmelig-
heder med tråde tilbage til 
både 1. og 2. verdenskrig.

Bedømmelse: 

ANERKENDELSE TIL TO ”BØRN AF VENØ”
Simon Bjerre-Pedersen deltog i Foodexpo’s konkurrence om at blive ”Årets 
tjener”. Simon løb af med en bronzemedalje for sin indsats - den tredje i ræk-
ken.

Nina Frimodt Jensen, der flittigt har leveret ”udenrigsnyt” til VenøPosten 
i forbindelse med sine studieophold rundt om i verden, fik i marts sit diplom 
for gennemført kandidatuddannelse.
/ VenøPosten – Red.

GLIMT FRA FØRSTE VENØDAGE

LÆSEKREDSEN
ANBEFALER

Foto: Jan Bendix Privatf oto

Foto: Erling RosethFoto: Jan Bendix

Foto: Erling Roseth Foto: Erling Roseth

Foto: Erling Roseth Foto: Erling Roseth
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DET  SKER
VENØ EFTERSKOLE 
INVITERER TIL FØRSTE SPADESTIK!
Onsdag den 4. april inviterer Venø 
Efterskole til første spadestik på byggeriet 
af skolens nye hal.

Med halbyggeriet begynder et nyt kapitel på Venø Efterskole. Med den 
nye hal opgraderes skolens aktivitetstilbud både i undervisningen og fritiden. 
Hallen giver også øens beboere helt nye muligheder. 

Kl. 17:00 stikker Venø 
Efterskoles formand Peter 
Petersen og forstander Tage 
Jepsen spaden i jorden og 
tar’ det første spadestik på 
byggeriet. 

Der serveres en lille forfrisk-
ning under festlighederne. Vel 
mødt til alle! 
/ Venø Efterskole – Peter 
Petersen og Tage Jepsen

VENØ EFTERSKOLE PÅ EVENTYR!
Eleverne på Venø Efterskole har i ugen op til påskeugen været på eventyr.

Surflinjen var på Fuerteventura (De Kanariske Øer) for at gi’ den fuld gas 
på bølgerne. Forfatterlinjen var en smut i USA, nærmere betegnet i New 
York. Natur og friluftslinjen samt sejlladslinjen drog til Middelhavet omkring 
Athen.

Alle elever har nydt turene – godt at komme ud i verden. Sidst, men ikke 
mindst, alle var også glade for at vende tilbage til dejlige Venø.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen

SINE UDFORDRER
Sine Søby Stentz udfordrer ALLE på 
Venø i alderen 0 til 99 år til at lave 
øen gul af solsikker til sommer. 

Så har du lyst til at slå Sines 
rekord fra 2017 på en 273,5 cm høj 
solsikke, så er du meget velkom-
men til at deltage. Der vil i løbet af 
efteråret blive fastsat en dag, hvor 
vi kan måle, hvem der har den 
højeste solsikke på Venø i 2018. 
Og der er sikkert en overraskelse 
på højkant til vinderen. 

Sine har høstet frø i 2017 såle-
des, at der er masse af gratis frø til 
alle, der ønsker at deltage. Frø kan 
afhentes i Børnehuset fredag den 
20. april fra 16:30-20:30. Frø kan 
eventuelt udleveres ifølge aftale på 
tlf. 30 32 18 52. 

PS. Der skulle lyde en stor hilsen 
fra øens fugle om, at de ser frem til 
mange flotte gule blomster i som-
merlandet på Venø. Fuglene håber 
også, at de må hente de høstede 
solsikkefrø ved fodersteder i jeres 
haver i løbet af vinteren 2018/19. 
/ Manja og Sine Søby Stentz, 
Nørskovvej 10

Fotos: Venø Eft erskole Foto: Manja Søby Stentz
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Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten maj 2018 
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 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

Korrektør: Marianne Pedersen 

Fotografer: Christian Dehnfeld Morten-
sen og Preben Friis

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 arrangementstidspunkt 
foreligger.
/ VenøPosten - Red.

1. april  kl. 10:00 Påskedag - højmesse v/Per Mikkelsen

2. april  kl. 10:00 2. påskedag - højmesse v/Per Mikkelsen

4. april kl. 17:00 ”Første spadestik”, Venø Efterskoles halbyggeri

5. april kl. 19:30 Venø Efterskole afholder generalforsamling

8. april  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Lars Sandfeld

15. april  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Per Mikkelsen

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

20. april  kl. 16:30 Fredagsklub: Spilleaften i Børnehuset (tilmeld.  
  16/4)

20. april  GIF: Tilmelding til Ladywalk den 28. maj

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

25. april kl. 19:00 ”HERREVÆRELSET”, Havnehuset (tilmeld. 10/4)

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

29. april  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Per Mikkelsen 

Billard, GIF: Mandage kl. 14:00 på Nørskov

GIF: Hver tirsdag og torsdag kl. 19:00, Havnehuset 

Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19-21, Efterskolens cykelskur 

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

Vinterbadning: Hver lørdag kl. 8:15 på østsiden ved ”Badestranden”

APRIL

Foto: Preben Friis


