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Venø Kirke — kontakter

Konstitueret sognepræst
Per Toftdahl

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

Kirkeværge og sekretær 
Dorthe Brødbæk, tlf. 51 72 15 64, 
dorthe.gamstrup@mail.tele.dk

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

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

Servicemedarbejdere  
Mads Brødbæk og  
Andreas Mejlholm Olsen

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

VENØ  KIRKE
VERDEN ER FORANDRET!
Danmark – ja, det meste af verden – er sat på standby! På grund af coronavi-
russen COVID-19. Skoler og daginstitutioner er lukket, og forældre er blevet 
hjemmelærere. De fleste arbejdspladser kører på lavt blus, og mange ansatte 
arbejder hjemmefra. Imens sundhedspersonalet arbejder på højtryk.

Alle arrangementer er aflyst, og de fleste mennesker er overladt til 
ensomhed eller tosomhed. Myndighederne har lavet mange – og forståelige 
– forbud. Dem skal vi naturligvis overholde! 

Det er en meget uvant situation, vi befinder os i. Vi finder pludselig ud 
af, at selv om der er meget, vi kan, så er vi altså ikke herrer over alt. En hidtil 
ukendt virus – sandsynligvis opstået i Wuhan i Kina – har lagt verden ned, 
fordi videnskaben ikke har kendskab til midler imod den. 

Verden er forandret, og det kan kun give stof til eftertanke. Meget tyder 
på, at mange mennesker er begyndt at tænke anderledes. Hjælpsomhed – at 
hjælpe hinanden på afstand – er blevet et nøgleord. Vi kan ikke være fysisk 
sammen med familie og venner, men vi kan være sammen på afstand ved 
hjælp af forskellige elektroniske midler. Og godt for det!

Vores kirker er også lukkede. Gudstjenester og kirkelige aktiviteter er aflyst 
til og med påske. Det bliver rigtignok en underlig og anderledes påske i år.

Derfor er jeg glad for muligheden for at bringe en påskeprædiken via 
VenøPosten (midtersiderne, red.). Tak for det!

Påsken er kristendommens første, største og vigtigste fest. Disciplene 
fejrede påske allerede året efter Jesu lidelse, død og opstandelse – og lige 
siden er den blevet fejret verden over af alle kristne. 

Men hvorfor blev det påske? Og hvorfor er det påske? Hvad betyder 
påsken for os i 2020? 

Disse spørgsmål vil jeg prøve at give svar på i påskeprædikenen.

At kirkens aktiviteter – ligesom alt andet – er lukket ned, betød at vi måtte 
aflyse formiddagssang ”De grå Synger” i marts måned. Vi håber, at der bliver 
mulighed for at gennemføre formiddagssangen torsdag den 23. april. Og 
hvem ved: Måske bliver der arrangeret endnu én torsdag den 28. maj. Min 
konstitution som sognepræst på Venø er i hvert fald blevet forlænget maj 
måned ud.

Når der nu ikke kan afholdes gudstjenester i påsken, arbejdes der i 
provstiet på at lave en fælles langfredagsgudstjeneste, hvor mange af 
provstiets kirker vil blive inddraget. Også Venø Kirke er med – hvis vi altså 
kan få teknikken til at fungere. Se efter i Ugeavisen, hvor man kan finde det 
på nettet.

Hvad laver en præst i en corona-tid, hvor det er begrænset, hvad vi må? 
Jeg tænker, at vi laver nogenlunde det samme som alle andre! Men én ting 
kan vi gøre: Sidde ved telefonen og besvare opkald fra jer i sognet, der måtte 
have brug for en samtale. Vi går alle rundt og tumler med mange spørgsmål 
i denne svære tid – spørgsmål der kan være godt at få delt med en anden.

Derfor er I alle velkomne til at ringe til mig på tlf. 40 46 36 25.

/ Per Toftdahl
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VENØ  SOGN
TILLYKKE MED JERES NYE PRÆST!
Kære Venøboere. Planen har været, at den nye 
præst på Venø skulle indsættes først i maj, som 
mange af jer nok ved. Og Venø Menigheds-
råd har også sammen med menighedsrådet i 
Resen-Humlum besluttet, hvem de gerne vil have 
som deres nye præst. 

Efter et tæt samarbejde omkring ansættelsen 
kunne de to menighedsråd indsende en fuldstæn-
dig enstemmig indstilling til biskop og kirkemini-
ster onsdag den 11. marts. Så ville der normalt 
gå et par uger inden, der kom en udnævnelse fra 
Kirkeministeriet og navnet på jeres nye præst ville kunne offentliggøres. Men 
allerede samme aften indkaldte statsministeren som bekendt til pressemøde, 
og herefter er intet mere normalt og mange planer har måttet udskydes. Det 
gælder også ansættelsen af jeres nye præst. Det bliver ikke som planlagt til 
maj, men til den 1. juni – for vi fik at vide, at det nok kom til at trække ud med 
at få en udnævnelse,

Det gjorde det så heldigvis alligevel ikke, og jeg er glad for at kunne 
fortælle jer, at jeres nye præst hedder Trine Savannah Parbo og kommer fra 
en stilling som præst i den danske kirke i Sydslesvig.

Det er ærgerligt, at I kommer til at vente til juni på hende. Men sådan må 
det desværre være i den nuværende situation. Og i den mellemliggende 
periode vil Per Toftdahl fortsat være konstitueret som præst på Venø.
/ Struer Provsti – Birgitte Krøyer (foto)

VELKOMMEN TIL!
Som Birgitte Krøyer ovenfor orienterer om, så er vi nået frem til at kunne 
byde vores ny præst, Trine Parbo velkommen til Venø og embedet ved Venø 
Kirke. Vi ser frem til samarbejdet og håber, at venøboerne bliver lige så glade 
for vores valg af præst, som vi er. 

Samtidig siger vi tak for samarbejdet om stillingsbesættelsen til Resen-
Humlum Menighedsråd, Viborg Stift og ikke mindst Birgitte.

Nu glæder vi os over, at Per Toftdahl viderefører arbejdet i de kommende 
måneder, så vi fortsætter det gode grundlag for kirken og sognearbejdet på 
Venø.  
/ Venø Menighedsråd – Susanne Marie Jensen

SOLNEDGANGSMUSIK
Vi har nu næsten alle kontrakter 
i hus, og kunstnerne glæder sig. 
Mere herom i næste nummer.

Reparationer og vedligehold
Menighedsrådet har kontaktet 
gartner Holm vedrørende en løs-
ning af vand på Bordurbelægnin-
gen på indgangsvejen til kirken. 
Gartner Holm er ligeledes blevet 
bedt om at algebehandle taget på 
kirke, kapel, carport og præstegård. 
Gartner Holm vil komme med et 
prisoverslag på begge dele snarest.
Per Mygind og Ryan har taget 
skorstenen på anneksbygningen 
i præstegården ned, da den gav 
anledning til indtrængning af vand 
i bygningen. Per Mygind vil, når 
vejret og tiden tillader det, skifte 
rygningssten på carporten, Han vil 
også skifte enkelte sten, der smuld-
rer på præstegården.
Indflytningsklargøring af præste-
gården forløber ind til videre efter 
planen.

/ Venø Menighedsråd  
– Susanne Marie Jensen

Foto: Christian D. Mortensen
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VENØ  SOGN
FRA SORT SOL TIL AKTIV Ø
Vores nye præst Trine Parbo nåede kun ét besøg 
på Venø, inden coronaen lagde begrænsninger 
på rejseriet fra Trines nuværende adresse i Syd-
slesvig, hvor hun i dag arbejder som udsendt 
præst. 

VenøPosten har haft mulighed for en indle-
dende samtale med Trine - ikke om jobbet, men 
om valget af Venø som fremtidigt arbejdssted.

Trine Parbo fortæller om baggrunden for at 
søge Venø (og Humlum-Resen) først og fremmest 
er ønsket om at arbejde i et lokalsamfund, hvor 
folk er tætte på hinanden og ”har lyst til at snakke 
sammen”.

”Jeg havde ikke noget forudgående kendskab 
til Venø, men selve det at komme til en ø fandt jeg tillokkende. Det hører 
også med, at jeg som kirkebogsførende bor på Venø – og dermed får mit 
faste udgangspunkt fra øen.

Da Venøjobbet viste sig, ”udforskede” jeg forskellige kilder om øen – og 
har indtryk af en ø med spændende mennesker og masser af aktiviteter, som 
jeg glæder mig til at blive en del af.

Jeg er glad for naturen – og flytningen fra ”sort sol” til Venøs natur – sik-
rer mig fortsatte naturoplevelser, selv om det første og eneste besøg indtil nu 
begrænsede sig til en kort gåtur med mine tre hunde.

Det lidt sene tiltrædelsestidspunkt har ikke kun været bestemt af corona- 
situationen, men også af at mit nuværende arbejde, som udsendt præst, 
har længere opsigelsesvarsel end sædvanligt. Jeg ser frem til kontakterne 
med venøboerne og samarbejdet på kryds og tværs mellem øboere og 
foreninger” slutter Trine Parbo.

VenøPosten byder Trine velkommen – og på gensyn også i bladets 
spalter.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Gammel kærlighed ruster aldrig!

Fakta om  
Venøs kommende præst

Navn: Trine Savannah Parbo
Alder: 47 år, født i Aabenraa

Uddannelse: 
• Studieophold i USA
• Cand.teol. fra Københavns 

Universitet, 2007
• Pastoralseminariet 2008
• Ordineret 2009
• Cand.it fra Ålborg universitet 

2010

Nuværende embede: 
• Dansk præst i Nordvest- 

danske Menighed, Sydsles-
vig

Tidligere embeder: 
• Hjælpepræst for provsten, 

Sundby Kirke, København 
• Sognepræst i Tinglev,  

Sønderjylland

Privatfoto

Foto: Marianne Pedersen
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DET  SKER
SÅ GÅR VI SOLO!
Hvis læserne ellers er til lystfiskeri eller har lyst til at 
prøve det, så er kampagnen ”Havørred Limfjorden” 
nu for alvor blæst i gang. Venøs kystlinje er blandt 
erfarne lystfiskere kendt som et fint fangststed for 
havørred.

Med LAG-midler har Limfjordsrådet i det seneste 
års tid gennemført et større projekt med det formål at 
sætte Limfjorden på ”havørred-kortet”. Det er sket med 
åbningen af hjemmesiden www.havorredlimfjorden.dk, 
der samler stort set al information om denne specialitet 
for lystfiskere.

Venø indgår i det samlede program med to støttepunkter og med certifi-
ceret overnatningssted hos Venø B&B.

Med overskriften ”Havørredfiskeri omkring Venø” er der kommet en folder 
”på gaden” eller måske bedre i Færgehuset på Kleppen, på Venøs hjemme- 
side www.venoe.dk og vedlagt apriludgaven af VenøPosten.

Tag et kig allerede nu og benyt muligheden for naturoplevelsen og 
måske ”bid” i en tid, hvor vi alle sammen opfordres til alenetilværelse.
/ VenøPosten – Jan Bendix

UDSKUDT FORNØJELSE
Havnehusets officielle åbning udsættes indtil ” Corona-begrænsningerne” er 
overstået.

Derfor er fællesspisningen den 3. april også aflyst. Vi havde ellers glædet 
os til at få rigtigt travlt i påsken. 

Tak til jer, der havde givet tilsagn om at give en hånd med i påsken. Vi 
håber, I vil stille op senere på året.

Vi åbner så snart, vi får mulighed for det, og vi forsøger at orientere jer på 
Venøs hjemmeside, Facebook, Havnens hjemmeside og i VenøPosten.

Rigtig god påske til alle.
/ Havnehusets Café & Kiosk – Carsten Nørager og Dorte Sauer

HAVØRRED-
FISKERI

OMKRING
VENØ

HVEM KENDER HISTORIEN?
På Fiskeri- og Søfartsmuseet i 
Esbjerg hænger maleriet, som vist 
på fotoet. Alle kutterne er forsynet 
med venønavne. Er der unge eller 
ældre venøboere, der har en for-
klaring og vil fortælle den til Venø-
Posten?

Billedudsnittet kommer tæt på 
en af kutterne.
/ VenøPosten – Red 
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DET  SKETE
Færgetrafik 
i februar

 2020 2019
Passagerer ............ 12.464 .....11.360
Personbiler ...............7.002 ....... 6.702
Busser ........................... 386 ...........366
Lastbiler ....................... 110 ............. 80
Gods (tons) ................. 193 ............. 43
Cykler............................ 138 ...........104
Campingvogne .............. 4 ................6

Formandens hjørne

CORONAEN OG VENØ
Corona er overskriften på mit april-indlæg.
Spredningen af Coronavirus gennemsyrer 
alting i disse uger. Den enkeltes liv, samfundet, ja, verden i det hele taget. 
Der er allerede skrevet og sagt så meget om det hele, at jeg efterhånden er 
begyndt at lukke ned for nyhedsstrømmen og orienterer mig kun én gang 
dagligt på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

I dette indlæg vil jeg heller ikke bruge mere krudt på det udover at dele 
med jer, at vi her på Venø KAN være isoleret, hvis vi vil. I princippet kunne vi 
organisere fællesindkøb, leverance ved færgen og lukke for al unødig trafik 
til Venø. Hvis vi ville, og hvis det kom så vidt…

I skrivende stund er der meget stille på øen. Man møder sjældent nogen 
på en gåtur. Vi føler os lidt akavede, når det sker. Vi taler gerne sammen, 
men på afstand. Enhver passer sit så godt, de kan. Vi har taget til os, at vi skal 
stå sammen for at stå spredt. På Venø er vi vant til at stå sammen skulder ved 
skulder for at få ting til at ske, så det kan nemt føre til handlingslammelse, når 
tingene ikke er, som de plejer. 

Men når der er gået noget tid med handlingslammelse, så bliver vi men-
nesker ofte meget kreative. Vi er sociale væsner, der er vant til at gøre, hvad 
vi kan for at overleve. Vi finder ud af at bruge de sociale medier, telefonen, 
mailkorrespondance osv. til at være sammen med andre. Vi kan også tale 
sammen over hækken med behørig afstand. Vi kan vinterbade, og vi kan 
handle for hinanden. Ja, der er sikkert fundet på masser af andre ting, og det 
kunne være sjovt at høre om, hvis nogen kunne skrive herom i næste udgave 
af VenøPosten. 

Vi kan desværre ikke finde på en kreativ løsning i forbindelse med 
Venødagene i påsken. Venødagene - der har fokus på kultur - blev den 23. 
marts lukket ned i forbindelse med forlængelsen af allerede gennemførte 
regerings- og myndighedsbeslutninger. Som i tidligere år skulle vi have åbnet 
Venø med gratis færge for turister og andet godtfolk.

VenøBoens bestyrelse har udsat Venødagene til senere. Vi skulle have 
prøvet noget nyt i år. En børnebillet med forskellige sjove aktiviteter, for om 
muligt at tiltrække flere børnefamilier og måske samtidig tjene lidt penge, 
således vi en anden gang kan byde på fx en teaterforestilling, et musikevent 
eller lignende, som igen kunne trække endnu flere til Venø. Det arbejder vi  
videre med. 

Hvis vi ikke kan mødes fysisk i bestyrelsen, så finder vi ud af at afholde et 
videomøde eller skriver mails. Vi bliver kreative og finder ud af at stå skulder 
ved skulder - med afstand, hvis det kræves.

Pas godt på jer selv og hinanden. Rigtig god påske på trods.
/ VenøBoen – Linda Tang
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DET  SKER
PLANER FOR VENØ
VenøBoen har i marts fremsendt forslag og bemærkninger til 
Struer Kommunes ”Kommuneplan 2020” og ”Strategi for lokal-
områder 2019-2022”.

Både plan og strategi er med til at fastlægge rammer og 
muligheder for udviklingen på Venø. Kommuneplanen handler om de fysiske 
rammer og lokalområdestrategien handler om de indholdsmæssige rammer 
for aktiviteter.

I bemærkningerne til Kommuneplanen gør VenøBoen opmærksom på og 
henviser til venøboernes ønsker, som de er kommet frem i udviklingsplaner-
ne fra henholdsvis 2010 og 2018. Også den seneste plan om ”Havnebåndet” 
er nævnt i henvendelsen.

VenøBoen ønsker og foreslår, at Kommuneplanen ikke lægger unødige 
begrænsninger i forhold til venøboernes ønsker. Det gælder ikke mindst 
ønsket om at sikre arealer til blandet boligbebyggelse (seniorboliger, parcel-
huse og lejeboliger).

VenøBoen kommenterer desuden Kommuneplanens forslag til skov-
rejsning, der trænger til faglig tilretning, hvis der også i fremtiden skal være 
træer på Venø i en skærmende højde!

Endelig foreslår VenøBoen, at planens initiativer til klimatilpasning inkl. 
kystsikring udbygges, så flere udsatte områder på Venø indgår i det fremtidi-
ge arbejde med emnet.

I lokalområdestrategien er det foreslået, at Venø sammen med Humlum 
og Resen opfattes som ét lokalområde. På Struer Kommunes offentlige møde 
om strategien på Thyholm i marts kom det frem, at hverken Humlum, Resen 
eller Venø fandt, at den idé var god. Det skyldes de store forskelle, der er mel-
lem øsamfund og landsbysamfundene.

VenøBoerne kan nu håbe på, at de 
fremsendte begrundelser for ændringer 
forstås, accepteres og fører til rettelser 
i den endelige Kommuneplan og 
lokalområdestrategien. Struer Byråd 
færdigbehandler og beslutter efter de 
nuværende tidsplaner i maj.
/ VenøPosten – Jan Bendix

FOREDRAGSGRUPPEN ORIENTERER
Der har været stille omkring gruppen siden vores aften med Jørn Riel i okto-
ber.

Gruppen er nu igen fuldtallig, og vi er i fuld gang med planlægningen af 
arrangementer i 2020. Men lige som vi skal til at trykke på knappen for det 
første arrangement i år, kommer Corona-situationen desværre. Vi har derfor 
fravalgt arrangementet i foråret. 

Vi er i fuld gang med at lave to aftaler vedrørende arrangementer i 
efteråret. Nærmere information følger senere.
/ Foredragsgruppen – Kirsten Jensen
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TÆT PÅ MENNESKER, TEKNOLOGI OG NATUR 
- KLAR TIL VÆKST

ÅBNINGSTIDER  I  APRIL

>> med forbehold overfor  
myndighedernes udmeldinger <<

• • • •

Frisør Hylleberg

Åbent torsdage kl. 12:00-20:00
og fredage kl. 9:00-17:00

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

• • • •

Venø Galleri

Åbent efter aftale. 

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

lis.moeller.jensen@gmail.com

• • • • 

Venø kartofler & lam

Kartofler, hele og halve lam  
sælges ved telefonisk henvendelse 

på tlf. 40 31 83 02.

facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk

• • • • 

Venø Kro

Åbent for forudbestilling  
af selskaber.

tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk
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GENERALFORSAMLINGER
30 ÅR – FULD AF MUSIK
På generalforsamlingen i 
Venø Musik i begyndelsen  
af marts kunne formanden  
Grethe Munk-Andersen aflægge beretning for for-
eningens 30-årige tilværelse. 2019 har været endnu et 
tilfredsstillende musikår, hjulpet godt på vej af forenin-
gens sædvanlige støtter: Statens Kunstfond, Struer Kom-
mune m.fl. og i jubilæumsåret med gave fra Jysk Energi.

Formanden fortalte, at musikprogrammet har 
udviklet sig over tid, så der udover kammermusikken 
udbydes folkemusik, rytmisk musik og korsang, hvad 
der har været medlemsinteresse for. Grethe oplyste 
desuden, at programmet for 2021 er godt på vej. 
Generalforsamlingens deltagere kom med idéer og 
ønsker til den kommende sæson, og de sikrede genvalg 
til de poster, der var på valg.
/ VenøPosten – Red.

COVID-19: Overfart på betingelser

OPGRADERING  
OG FORNYELSE
På generalforsamlingen i 
Venø Havn i marts orientere-
de formanden, Ulf Ipsen, om 
de igangværende aktiviteter 
til forbedring af anlæg og indretning. Ulf omtalte arbej-
det, der foregår omkring Venøs Havns fremtid i samar-
bejde med LabLand.

I 2019 blev projektet for alvor aktuelt i forbindelse 
med, at Struer Kommune frigav 200.000 kr. til havnens 
fremtid og opgradering. Det går godt fremad med 
arbejdet, så der er begrundet tro på, at det vil lykkedes 
med en omfattende opgradering af Venø Havn. 

I det forløbne år har Venø Havn fået nye pæle, som 
har været en prioritet fra bestyrelsens side. Det var ikke 
gratis at have to mand fra Struer Havn på besøg. Men 
det lykkedes, og som altid var det med fælles hjælp 
også fra Venøsund Færgelaug, tak. Ulf takkede også 
Tirsdagsholdet, der er til uvurderlig hjælp for havnen. 

I 2020 overtager Dorte Sauer og Carsten Nørager 
kiosken og med det forventes øget interesse for og liv 
på havnen.

Med baggrund i ønsket om større engagement fra 
øboere og gæster foreslog bestyrelsen vedtægtsændrin-
ger, der åbner for medlemmer med folkeregisteradresse 
på Venø, lejere af grunde, fiskeskure og ejere med 
fastliggende både. Forslaget blev vedtaget ved mundt-
lig afstemning og 100 % tilslutning. Samtidig blev det 
besluttet, at Struer Kommune skal godkende fremtidige 
vedtægtsændringer.

Der var genvalg på alle tillidsposter.
/ Venø Havn – Carsten Nørager

Arkivfoto: Mette JaffkeFoto: Jan Bendix



Påsken  2020

Venø Kirke står tom i påskeugen. Det gør påskens budskaber ikke. 
Per Toftdahls påskeprædiken bringes her og på de følgende sider. / Red.

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen



En Påskeprædiken nu, hvor alle gudstjenester i 

påsken er aflyst!

Påskebegivenhederne kan betragtes som ét stort dra-

ma. Et dramastykke i fem akter: Indtoget Palmesøndag, 

Nadverens indstiftelse Skærtorsdag, Jesu død på korset 

Langfredag, Jesu opstandelse Påskedag og Jesus viser 

sig for disciplene 2. Påskedag. De fem akter har hver 

især deres eget særpræg og mening. Så lad os se på 

dem i den rækkefølge, de er sket.

Palmesøndag rider Jesus ind i Jerusalem på et æsel. 

Alle i den store folkeskare jubler og vifter med palme-

grene; en hyldest, der er en konge eller en dronning 

værdig. Og Jesus kommer da også som konge. Dog 

ikke en jordisk konge men en himmelsk konge, ikke 

en krigskonge men en fredskonge. Derfor kom han 

ridende på et æsel og ikke en hest. Folkene råbte: 

Hosianna! Velsignet være han, som kommer, i Herrens 

navn, Israels konge! Mange troede, at han kom for at 

befri Israel fra romerne, der havde besat landet. Men det 

var ikke dét, der var hans mission. 

De næste tre dage – som vi kalder Den stille Uge 

– gik han ind og ud af Jerusalem sammen med sine 

disciple. Én af dagene ryddede han templet, fordi – som 

han sagde – jøderne havde gjort det til en handels-

plads, en røverkule, hvor det oprindeligt skulle være et 

bedehus.

Herefter var det tid til den største af jødernes fester: 

Påskefesten. En fest der var blevet fejret i jødedommen 

lige siden udgangen og befrielsen fra slaveriet i Egyp-

ten mange hundrede år tidligere. Det var dengang 

folket med Moses i spidsen forlod landet og kom til 

Sinaiørkenen via overgangen over Det røde Hav efter 

De ti Plager. En familiefest, hvor påskelammet blev 

slagtet. Men Jesus valgte denne gang at fejre påsken 

sammen med sine disciple på bekostning af familien. 

Efter at de havde spist påskemåltidet sammen, tog Jesus 

et brød, velsignede det og sagde: Tag det og spis det; 

dette er mit legeme. Og han tog noget af vinen og sag-

de: Drik alle heraf; dette er mit blod, pagtens blod, som 

udgydes for mange til syndernes forladelse. Dermed 

indstiftede han nadveren.

Om natten går Jesus og disciplene ud i Getsemane 

Have. Her be’r Jesus om, at han må blive fri for dét, der 

venter ham – med tilføjelsen: Men ske din vilje! Kort tid 

efter forråder disciplen Judas ham med et kys, og sol-

daterne tager ham til fange. Han bringes til forhør i Det 

jødiske Råd. Under forhøret står Simon Peter udenfor. 

Tre gange bli’r han spurgt, om han ikke kender denne 

Jesus. Simon Peter svarer: Nej, jeg gør ikke! Tredje 

gang han nægter, galer hanen. Hvilket Jesus havde 

forudsagt! Soldaterne er hårde ved Jesus: De håner 

ham, spytter på ham, pisker ham og presser til sidst 

en tornekrone ned over hovedet på ham. Hvorefter 

Pontius Pilatus gi’r folket lov til at bestemme, hvad der 

skal ske med Jesus. De råber: Korsfæst ham! Korsfæst 

ham! Han bli’r ført ud til Golgata, hvor han korsfæstes 

sammen med to røvere. Mens Jesus hang på korset, 

sagde han nogle korte sætninger – syv i alt når vi samler 

sammen fra alle fire evangelier. De syv korsord kalder 

vi dem. Én af dem – måske det sidste – lyder: Det er 

fuldbragt! Så døde Jesus, og inden solnedgang bli’r han 

lagt i en klippehule, der bli’r bevogtet af nogle soldater.

På tredjedagen – søndag – går nogle kvinder ud til 

graven. De ser, at stenen er væltet fra, og de bli’r for-

færdet. Men nogle engle taler til dem og siger, at Jesus 

er opstået; blevet levende igen! De løber straks tilbage 

for at fortælle disciplene det, men det lykkes dem ikke i 

første omgang at få dem til at tro på det. Først da Jesus 

senere samme dag - og dagene efter – viser sig for dem, 

begynder troen på Jesu opstandelse at vokse i dem. 

Ifølge evangelisten Lukas kommer Jesus til to af disciple-

ne, der i bare skuffelse er på vej væk fra Jerusalem. Han 

forklarer dem, hvad der er sket, men de fatter intet. 

Ugen der forandrede verden!



Først da de ved et måltid hører, at Jesus gentager orde-
ne fra nadveren, går der et lys op dem. Langsomt bli’r 
tvivlen afløst af påsketro for de to og de øvrige disciple.

Påskebegivenhederne er rigtignok ét stort drama. Et 

drama, der forandrede verden på en uge!

Så kan vi med rette spørge: Hvad kan vi bruge dette 

påskeevangelium til i 2020? Hvad kan vi bruge påskens 

glædelige budskab til midt i en corona-tid, hvor alt 

med ét er forandret? Giver det overhovedet mening at 

beskæftige sig med påskens evangelium, når verden er 

sat på stand-by?

Lad os først se på, hvad de forskellige akter i påskens 

drama har at betyde. Hvad var Jesu mission med 

indtoget i Jerusalem Palmesøndag. Det digter Kingo 

om i påskesalmen: Se, hvor nu Jesus træder (DDS 176). 

Han skriver: Her er han, som vil løse hver syndebunden 

træl. Her er han, som vil favne dig med sin kærlighed. 

Her er han, som vil bære en tornekrans for dig. Med 

andre ord: Han kommer for menneskers skyld – for din 

og min skyld. Det fortæller os, at Gud vil sit menneske. 

Han vil dig og mig. Guds kærlighed til os mennesker er 

ubeskrivelig stor. Og den gælder den dag i dag, hvor 

vi er bekymrede og bange for, hvad corona-virussen 

udvikler sig til. Den gælder, når vi frygter fremtiden. 

Guds kærlighed fortæller os, at vi midt i alt dét, der sker 

netop nu, aldrig er overladt til os selv. Gud lader ikke sit 

menneske i stikken.

Med nadverens indstiftelse Skærtorsdag siger 

Jesus selv, at det er en ny pagt, han stifter. Den gamle 

pagt slår ikke længere til i forholdet mellem Gud og 

mennesker. Der skal noget nyt til. Der skal skrives en ny 

historie. Og den kan kun ske med Jesu Kristi legeme og 

Jesu Kristi blod. I nadveren gi’r Jesus os sig selv. 

Bemærkelsesværdigt er det, at indstiftelsen sker 

ved et måltid. Et måltid der skulle rette op på et andet 

måltid, der lå mange hundrede år tilbage i tiden. Nemlig 

dengang Adam og Eva tog et bid af den forbudte 

frugt fra Kundskabens træ. Det fik konsekvenser. Det 

var den første – og største – pandemi, der er sket i ver-

denshistorien. En pandemi som vi kalder Syndefaldet. 

Hvilket betyder, at vi alle lever i Syndefaldets verden, 

hvor alt kan ske. En pandemi der kun kan sones med 

Jesu legeme og blod. Det forstår vi aldrig til fulde. Og 

det behøver vi heller ikke! Her er troen den bedste – og 

eneste – vaccine mod en fremmedartet virus. Med 

nadveren skal vi høre, at Gud sætter alle sejl til for at få 

mennesker til at vende tilbage til ham. Det gi’r tryghed. 

En tryghed som vi i særdeleshed har brug for i disse 

tider.

Guds indgriben i verdenshistorien for menneskets 

skyld effektueres Langfredag, da Jesus dømmes til 

døden og bli’r hængt op på Golgatas kors. Her ta’r han 

alt, hvad der er vort, på sig: Først og fremmest vores 

synd – det vil sige alle de gange, vi rammer ved siden af 

målet i vort forhold til Gud. Men også – og det er vigtigt 

– også vores uro, vores frygt, vore bekymringer. Jesus 

står alt dét igennem, som vi i vort liv kan blive udsat for. 

Uanset, hvad vi udsættes for, så har Jesus været der før 

os. Og det betyder, at når vi havner i situationer som 

den, vi netop nu oplever, så er han der sammen med os. 

Foto: Jan Bendix



Det er ham, vi kan komme til med alt, hvad der ligger 

os på sinde. Det er ham, vi kan bede til om hjælp – også 

i en corona-tid. Og han vender aldrig det døve øre til! 

Et af Jesu syv korsord ”Det er fuldbragt” fortæller os, at 

han med sin lidelse og død, går i vores sted. At noget er 

fuldbragt betyder, at der bliver orden i dét kludder, der 

var før. Med andre ord bliver der rettet op på det fatale 

syndefald. Når mennesket ikke formåede at komme til 

Gud, må Gud i stedet komme til mennesket – og det 

gør han så i sin elskede søn, Jesus Kristus. Med Jesu død 

ser Gud nu på os gennem Jesus – og han ser os som 

syndfrie. Ikke mindst dette Langfredagsbudskab er med 

til at forandre verden.

Der var mange, der jublede, da provokatøren Jesus 

døde og blev gravlagt i en klippehule. Nu var de fri 

for at høre mere på ham. Men jubelen varede kort! 

På tredjedagen – sådan som Jesus havde forudsagt 

det – opstod han. Han blev levende igen. Gud gjorde 

det umulige muligt. Og heller ikke dét vil vi nogensinde 

kunne forstå. Her er det igen troen, der skal aktiveres. 

Det tog lidt tid for disciplene, men det kom lidt efter lidt. 

Nemlig da Jesus viste sig for dem adskillige gange i de 

40 dage, der gik, inden han atter fór til himmels. En tro 

der gi’r dem – og os – et håb. Et kristent håb. Et levende 

håb som vi er døbt til. Et håb om at døden aldrig får det 

sidste ord i et menneskes liv. Jesus slog så at sige døden 

ihjel med sin opstandelse. Nok undgår ingen af os den 

fysiske død, men vores evige død blev godt og grundigt 

sat ud på et sidespor Påskedag med Jesu opstandelse.

Og derfor kan vi sige, at påskedramaet fra 

Palmesøndag til Påskedagene sker i løbet af en uge, der 

forandrede verden. 

Påskeevangeliet er derfor et evangelium, der også 

har noget at sige til os i 2020. Et glædeligt budskab, der 

også – og især – har betydning i en svær tid, som den vi 

oplever netop nu.

Jeg tror, at dét, vi står i netop nu, har givet stof til 

eftertanke hos mange. Nu hvor der ikke er så meget, 

vi kan være optaget af, er der rig mulighed for stilhed. 

En stilhed for Guds ansigt. Han har nemlig lovet os, at 

vi må komme til ham med alle vore bekymringer. Vi 

har lov til at lukke alt det ude, der tynger vores sind og 

ødelægger vores fred. Der er rig mulighed for at være 

stille, så vi kan høre, hvad Gud har at sige til os i den 

aktuelle situation. Og noget af det, han fortæller os, er, 

at han altid vil være i vores nærhed. Uanset, hvordan 

vi har det. Uanset, hvordan coronaen får indflydelse på 

vores liv.

Se, så kan vi finde mening i det meningsløse. Så 

kan vi finde håb i det håbløse. Så kan vi finde trøst i en 

verden, der er under forandring. På trods af situationen 

vil jeg ønske alle: Glædelig påske!

Lad så 2. vers fra Grundtvigs salme: Hil dig, Frelser og 
Forsoner være en bøn, der gi’r mening:

Du, som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske 

livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine 

tanker er den dybe sammenhæng!

Ja, jeg tror på korsets gåde, gør det, Frelser, af din 

nåde. Stå mig bi, når 

fjenden frister! Ræk 

mig hånd, når øjet 

brister! Sig: vi går til 

Paradis! Amen.

/ Per Toftdahl

Foto: Venø Menighedsråd
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AFLYSNINGER / UDSÆTTELSER
PRØVEBOLIG PÅ VENØ
Skal vi have en prøvebolig eller tilflytterbolig på Venø, hvor interesserede 
familier kan afprøve at bo på vores ø i en periode? Hvad er en prøvebolig? Er 
det også muligt på Venø? Hvor skal det være? Hvordan gør vi? Hvor kan vi få 
hjælp? ...osv. Der er rigtig mange spørgsmål. 

Arbejdsgruppen for tiltrækning af børnefamilier har sat sig for at undersø-
ge mulighederne for, hvor og hvordan, det kan lade sig gøre. 

Vi har allieret os med organisationen Balance Danmark, der kører et 
forsøgsprojekt Tilflytterbolig. Det aftalte offentlige møde den 25. marts kunne 
ikke gennemføres pga. Corona-begrænsninger. Mødet vil blive afholdt, når vi 
igen frit kan forsamles, følg med på Facebookgruppen Venø Beboerne eller 
på www.venoe.dk. 

Vi håber på jeres opbakning, hvis vi skal lykkes med at etablere en 
prøvebolig.
/ Arbejdsgruppen – Peter Petersen

FORENINGSSAMARBEJDET
Mødet, som VenøBoen indkaldte til den 1. april til drøftelse af samarbejds- 
muligheder, kalenderkoordination osv., er udsat. VenøBoen indkalder for-
eningerne, når forsamlingsmulighederne igen er til stede.
/ VenøPosten – Red. 

VENØ MUSIK
På grund af den nuværende situation, har  
Ensemble MidtVest aflyst koncerten den 19. april 
på Venø Efterskole. Vi arbejder på en alternativ 
dato for koncerten - enten senere i år eller i 2021.  
Det vil blive meldt ud, så snart der er en afgørelse.
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen 

GIF-AFLYSNINGER
Vi måtte desværre aflyse generalforsamlingen i Venø GIF 
den 19. marts.

Vi vender tidligst tilbage med en ny dato for generalfor-
samlingen i majudgaven af VenøPosten.

Vi er også kede af, at vi ikke kan tilbyde fitness- og halaktiviteter. Heldigvis 
har vi god plads udendørs, så vi kan holde os i gang med løbe- og gåture, 
badning og visse vandaktiviteter.

God påske til alle.
/ Venø Gymnastik- og Idrætsforening – Dorte Sauer

EN STILLE PÅSKE
Det var en - om end nødvendig - 
streg i regningen, at Regeringen 
forlængede nedlukningen af Dan-
mark hen over påsken. 

Det har ramt: De traditionsrige 
Venødage, Skærtorsdagens 
fællesspisning og gudstjeneste, 
kunstudstillinger, gratis færgetrans-
port, Café-åbning og alt det andet. 

I år var planlagt et særligt 
børneprogram, der skulle lokke 
børnefamilierne til besøg og måske 
også give inspiration til tilflytning.

VenøBoen koordinerede også 
i år aktiviteterne og havde fået 
stablet et omfattende program 
på benene. Programmet lå klar 
til trykning og omdeling med 
VenøPosten. 

Programforsiden skal læserne 
ikke gå glip af!
/ VenøPosten – Red.
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AFLYSNINGER / UDSÆTTELSER
CAMPING OG CORONA
Vi har fulgt Corona-situationen og forholder os til 
de statsligt udmeldte anvisninger. Dette skylder vi 
hinanden.

Camping er ikke en livsform, hvor det er 
nødvendigt at være samlet i større grupper. 
Myndighedernes anvisning om højst at være 10 
personer samlet gælder både indendørs og udendørs arrangementer.

Vi har haft situationen op til overvejelse og har besluttet, at Venø Klit 
Camping lukker ned for alle gæster, besøgende og campister frem til og med 
mandag den 13. april.

Dette gøres for at beskytte foreningen og for at undgå en øget risiko i 
disse tider, hvor alle bedes om at begrænse deres færden.

Vi håber alle, at situationen vil arte sig i en positiv retning, så Venø Klit 
Camping kan åbne i fuldt omfang og igen modtage gæster og campister.

Vi opfordrer alle til at respektere Venø Klits ønske om, at campingpladsen 
er lukket ned, og at man ikke bruger campingpladsen til gåture og leg på 
legepladsen m.v.
/ Venø Klit Camping – Hardy Andreasen

”GØR DET SELV” – STRANDRENSNING
Den årlige strandrensning, der var planlagt til den 4. april må erstattes af 
venøboere, der har lyst til at få afbrydelser i hjemmetilværelsen og frisk luft. 
De længere lyse dage indbyder til det.
/ VenøPosten – Red.

FÆLLESSPISNING UDSAT
På grund af Statsministeriets udmelding om, at Danmark er lukket ned til og 
med den 13. april, aflyser Menighedsrådet selvfølgelig vores fællesspisning 
Skærtorsdag. Vi vil prøve om vi evt. kan gennemføre fællesspisning i forbin-
delse med indsættelse af vores nye præst.
/ Venø Menighedsråd – Susanne Marie Jensen

LIV OG GLADE DAGE
Marts har fyldt stalden på Nørskov 
med nytilkomne lam. 

I år blev det ikke til Fårets 
Dag. Det forhindrer ikke leg og 
spilopper mellem de mange lam, 
der er kommet til verden i marts. I 
april er de ude på markerne rundt 
om på øen, hvor øboere og øens 
gæster kan glæde sig over den nye 
generation.
/ VenøPosten – Red. 

Arkivfoto: Jan Bendix

Foto: Christian D. Mortensen
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FESTIVALEN I JULI FORBEREDER SIG
Selvom det nu er slut marts, og det er den første for-
årsmåned, hvor naturen begynder at spire og lysten 
til at være sammen på kryds og tværs melder sig, er vi 
nu i en helt anden situation på grund af en lille bitte 
virus ved navn COVID-19. Den har sat en stopper for 
mange ting og har sat lige så mange ting i perspektiv. Påskens Venødage er 
aflyst, og derfor vil der desværre heller ikke være et pop-up-arrangement fra 
Venø Festival.

Vi er blevet spurgt, om der er risiko for, at Festivalen aflyses til juli, men 
som det ser ud nu, har vi en stor forventning om, at Venø Festival kommer til 
at løbe af stablen som forventet i uge 29 fra den 16. - 19. juli. Derfor arbejder 
bestyrelsen også videre med planlægningen. Nu mødes vi over Skype, og alt 
kan lade sig gøre, bare man har lysten og viljen til det.

Hvis vi skulle være så uheldige, at Regeringens tiltag gør, at vi ikke kan 
afholde Festivalen, vil de, der har købt billetter, selvfølgelig få returneret 
pengene. Men vi håber indtil det sidste…

Jeg kan fortælle, at vi har fået Vàli Theatre Lab til at komme og lave 
totalteater under hele festivalen. Det fællesskab, der skabes gennem teater, 
bliver for ungerne en stor ting at være en del af. 

Váli Theatre Lab vil have deres naturlige gang på pladsen gennem hele 
festivalen, og de vil sørge for, at I alle bliver guidet afsted til de mange forskel-
lige ting, der sker på festivalen

Derudover har Struer Bibliotek været så flinke at hjælpe os med at 
etablere en pop-up børnebio på Venø Festival. Der er fremvisninger hver 
morgen fra kl. 7-9. Filmene er kurateret af Det Danske Filminstitut gennem 
Filmstriben, så der er taget højde for både alder og kvalitet. 

Glæd jer til klassikere som Bennys Badekar og Cirkeline, men også nyere 
film som Vitello napper en kat og Edderskønne edderkopper.

Vores lille blå Campingvogn vil selvfølgelig også være på pladsen med 
bøger til børn i alle aldre.

Med ønsket om at I alle passer på jer selv og hinanden og husker at være 
sammen hver for sig, ønsker Venø Festival jer en god april måned. 

Vi glæder os til at se jer alle på festivalpladsen på den anden side af 
COVID-19.
/ Venø Festival – Inge Dehnfeld Mortensen

DET  SKER
VenøBoen

Linda Tang (formand)
tlf. 22 90 42 89, ltm@venoe.dk

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

Berit Arberg Sauer (sekretær), Kristian 
Olesen (færgekontakt), Allan Bach, 
Annette Friis (ø-repræsentant) og Bodil 
Anker-Møller. 

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.

 - Ved Børnehuset, Lønningen 2.
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DET  SKETE
BOSÆTNING PÅ DE DANSKE SMÅØER
LAG Småøerne og Sammenslutningen af Danske Småøer 
afholdt i marts det afsluttende arrangement i projektet ”Nye 
naboer - mere ø-liv”. Peter Petersen og undertegnede repræ-
senterede Venø.

Syv danske småøer har deltaget i projektet, hvis formål er at udvikle og 
styrke bosætningsarbejdet på øerne. De syv øer i projektet var: Anholt, 
Endelave, Femø, Omø, Sejerø, Strynø og Aarø. 

Øboere fortalte hver især i korte oplæg om erfaringer, og hvad der er 
kommet ud af deres tiltag. Alle havde positive ting at fortælle: At det nytter at 
gøre en målrettet indsats, men at det også kan være svært at måle effekten. 
At tilflytningen måske var sket alligevel, mente nogen?

På Anholt forsøgte man at bruge pressen strategisk for at få skabt en 
positiv fortælling om øen. Journalister elsker historier om små øer, hvor det 
er sammenhold mellem mennesker, og at ”kampen mellem de små og de 
store - David og Goliat” får ting til at ske. 

På Endelave stod man for at skulle lukke skolen. I den nedlagte skole har 
man nu indrettet en prøvebolig og takket være omtale i pressen, har man 
nu venteliste til denne bolig. For at komme i betragtning til prøveboligen 
skal man skrive en motiveret ansøgning, således man finder de seriøst 
interesserede.

Femø har fået ti nye tilflyttere fra nytår til marts, som bosætningsgruppen 
dog ikke ville tage æren for, idet der pludselig var ledige boliger på øen pga. 
”naturlig afgang”, som de sagde. Der flyttede børnefamilier ind i de tomme 
huse, og hvor der før kun boede en enkelt, flyttede der to ind. På Femø har 
man også lavet en ny hjemmeside med særlig adgang for nye tilflyttere.

På Strynø, Sejerø og Aarø har man også satset på hjemmeside- og Face-
bookopdateringer, hvor der gives mange svar til folk, som overvejer at flytte 
til en ø. På Strynø tilbydes der også frivillig flytteassistance, så flyttebilen kan 
nå den næste færge.

Aarø har bevidst arbejdet for at blive en aktiv ø med fokus på turisme og 
erhverv (se Aarø video på Youtube).

Mange småøer havde tilsammen det dilemma, at der var få boliger at 
flytte ind i, hvis nogen ønskede at bosætte sig. Flere 
småøer ønsker sig lejeboliger og byggegrunde, 
men med dilemmaer som problemer med landzo-
netilladelser og strandbeskyttelseslinjer er der stadig 
arbejde at gøre.

Fremtidsforsker Birte Linddal sluttede af med at 
give os mod til at satse på tilflytning. Der er mod-
trends i samfundet, hvor flere vælger ro, fordybelse 
og nærhed fremfor byens hektiske liv. Desuden 
er der flere og flere muligheder for at kunne drive 
virksomhed på grund af digitalisering,

En inspirerende dag som gav mange tanker og 
idéer om bosætning på Venø.
/ VenøBoen – Linda Tang

BOLIGER TIL SALG

 - Klitten 6  
Pris: kr. 695.000 
Boligareal: 69 m2 

Se nærmere på: edc.dk. Bestil 
et gratis salgstjek af din bolig.
/ Patrick Krarup Rasmussen 
EDC Ejendomsgruppen Struer
Strandvejen 1, 7600 Struer 
v/ Gitte Lund Ellebæk 
tlf. 97 85 19 00 
mail: 705@edc.dk

Foto: Lise Thillemann
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DET  SKER
FREMTIDENS HAVN
Godt 25 venøboere hørte, så og diskuterede LabLand arkitekternes oplæg til 
udvikling af Venø Havn den 10. marts - lige inden Danmark blev lukket ned. 

De fik præsenteret et sammenhængende oplæg, der strækker sig fra 
havnehuset mod syd til molehovedet mod nord-vest, som skal løse havnens 
udfordringer, give nye muligheder og gøre havnen til et 
naturligt og attraktivt samlingspunkt for venøboere og 
gæster. 

Vinterbadernes omklædning og sauna flyttes tættere 
på fjorden. Det giver plads til Fjordens Hal, som er en 
nyskabelse ved Efterskolens bådebro. Det er et åbent, 
overdækket, råt og fleksibelt uderum, der kan bruges året 
rundt. Toilet, bad, ude-overnatning, multiaktivitets rum, 
trappe til en flydepram nogle få cm. over vandet. Ideel 
adgang for joller, kano, kajak, SUP osv. 

Havnehuset er også indtænkt i renoveringen. Den 
skal gøre huset mere brugbar både sommer og vinter. 
Et åbent fælleshus med mulighed for at drive kiosk, butik 
og servering for de mange brugere af den renoverede 
havn. I forbindelse med havnehuset etableres et lege- og 
klatremøbel, hvor børn kan boltre sig i lang tid, mens forældrene nyder livet 
og udsigten.

Havneanlæg med sejlrende, bassiner, moler, broer, kajer, pæle osv. skal 
naturligvis også opgraderes, så havnen bliver tilgængelig og attraktiv for 
endnu flere fra fjordsiden. 

Oplægget blev livligt diskuteret ved bordene, LabLand fik mange tilbage-
meldinger, som de indarbejder i det endelige oplæg. 
/ Venø Havn – Peter Petersen 

Vinterbadere... eller... fra østsiden af Venø i marts.

Foto: Marianne Pedersen
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DET  SKER
VENØFÆRGEN MED NYE BANER
Fra den 1. september overvejer Venø Færgen nyt tiltag overfor øens faste 
beboere og de mange, der gæster øen.

Iværksættes forslaget, bliver færgedækket opdelt, så VENSTRE side af 
færgedækket forbeholdes erhvervsaktive beboere. Det vil sige, at beboere, 
der skal på arbejde, får fortrinsret på færgen og dermed bedre muligheder 
for at nå rettidigt frem.

Rent praktisk får erhvervsaktive bilister et GRØNT mærkat til forruden, 
mens ikke-erhvervsaktive får et RØDT mærkat. Følges retningslinjerne ikke, 
kan det medføre karantæne fra Venø Færgen.

På samme måde vil biler, der betaler endagsbillet og øvrige biler med 
erhvervsformål få fortrinsret på færgen.

Alternativt overvejes det, om Venøsund skal indsættes som ekstrafærge til 
ikke-erhvervsaktive beboere.

VenøBoen oplyser VenøPosten, at bestyrelsens kontaktperson forventer 
at blive hørt om forslaget. 
/ VenøPosten – Red.

VENØ EFTERSKOLE TVINGES TIL OMBYGNING
Den nye hal på Venø Efterskole har været en ubetinget succes og fungerer 
rigtig godt. Desværre har det vist sig, at Hallens dimensioner (højden) giver 
problemer i forhold til strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet har foretaget 
besigtigelse af hallen fra vandet og besigtigelsen viser, at hallen er bygget 15 
centimeter højere end tilladt. 

Kystdirektoratet og Struer Kommune medgiver begge, at de har 
godkendt byggeriet og dermed burde have opdaget fejlen. Det ændrer 
imidlertid ikke på, at byggeriet skal lovliggøres. Kystdirektoratet har givet 
Venø Efterskole frist frem til den 1. april 2021 til at få lovliggjort byggeriet.

Venø Efterskole har haft arkitektfirma og entreprenør til at beregne på 
omkostningerne. Den billigste løsning vil være at ændre tagkonstruktionen. 
Denne løsning betyder dog, at tagkonstruktionen vil blive ændret så grund-
læggende, at der reelt ikke vil kunne spilles badminton i hallen.

Alternativet er en løsning, hvor der graves ud under selve fundamentet 
og hallen dermed indvendigt bevarer sine dimensioner. Denne løsning er 
imidlertid meget bekostelig.

Såvel Kystdirektoratet som Struer Kommune beklager deres fejl, men har 
ikke mulighed for at bidrage til projektet. Venø Efterskole går snarest i gang 
med at undersøge mulighederne for økonomisk tilskud.

Realistisk skal venøboerne og eleverne dog nok forvente, at hallen vil 
være under ombygning fra efteråret 2020.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen

Foto: Venø Efterskole

Foto: Jan Bendix
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MARTS... MÅNEDEN,  
HVOR ALT BLEV VENDT PÅ HOVEDET
Fredag den 6. marts drog en flok forventningsfulde 
ansatte fra Efterskolen afsted mod Efterskoleforenin-
gens Årsmøde på Hotel Nyborg Strand. Kort før Vejle 
sluttede turen, da Statsministeren på pressemødet hen- 
stillede til, at man ikke måtte gennemføre arrangemen-
ter med over 1000 deltagere. Årsmødet var aflyst.

Afslutningen på den tur, der aldrig kom helt i gang 
skulle vise sig kun at være begyndelsen på det, vi endnu 
ikke ved, hvordan ender.

Efter weekenden var der risiko for at en elev var smit-
tet med COVID-19. Eleven havde været på skolen, og i 
1,5 døgn ventede vi på testresultatet, der heldigvis var 
negativt. Skolen var klar til at genåbne! Troede vi. Seks 
timer senere indløb beskeden om, at alle skoler skulle 
lukkes ned i foreløbig to uger, så glæden blev kortvarig.

I skrivende stund er vi i gang med 2. uges fjernun-
dervisning, mens vi alle sidder og tænker på de linjeture 
til Grækenland, Egypten og New York, vi skulle have 
været afsted på i disse dage.

Status i dag er, at Tage arbejder med at skabe over-
blik over mails fra Undervisningsministeriet, forsikringer, 
kontakt til forældre og meget andet vedrørende skolens 
drift. Der bliver holdt lærermøder via Google Meet, hvor 
der udveksles idéer om undervisning og andre aktivi-
teter for og med eleverne. Og vores pedelmedhjælper 
Henrik arbejder med vores nye tørrerum til våddragter. 

Men ellers er der bare alt for stille på Efterskolen - vi 
glæder os så meget til at slå dørene op for elever og 
ansatte igen!

Billedet denne gang er fra vores fastelavnsarrange- 
ment.
/ Venø Efterskole – Lone Nørrum og Tage Jepsen

SKOLEKREDSEN
Der afholdes generalforsamling i skolekredsen tirsdag 
den 28. april kl. 19:30 på Venø Efterskole.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af den reviderede årsrapport
5. Kontingent fastsættes
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt. 

Kom og hør om, hvordan skolen udvikler sig i disse år. 
Alle er velkomne, både medlemmer af skolekredsen og 
andre interesserede. 

Vi må naturligvis tage forbehold for fortsatte 
begrænsninger i forsamlingsmuligheden, ændring vil 
blive kommunikeret på skolens hjemmeside:  
www.venoe-efterskole.dk og på www.venoe.dk.
/ Venø Efterskole – Peter Petersen

Foto: Venø Efterskole

Familieforøgelse på Nørskov.

Foto: Jan Bendix



19. april kl. 09:00 Morgengudstjeneste v/ Annemette Hou Nielsen

23. april kl. 09:30 Formiddagssang ”De grå synger”, Venø Kirke

26. april kl. 10:30  Højmesse v/ Per Toftdahl

28. april kl. 19:30 Venø Efterskoles skolekreds: Generalforsamling, 
  Venø Efterskole

Badminton, GIF: Mandage, Efterskolens hal

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

Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00, Hallen, Venø Efterskole

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

Venø Aktivitetsklub: Mandage kl. 14:00, Børnehuset

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

>> Forbehold overfor myndighedernes udmeldinger<<

APRIL

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten maj 2020 
bedes sendt til: vp@venoe.dk senest 

den 23. 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

Korrektur: Marianne Pedersen

Fotografer: Christian Dehnfeld Morten-
sen, Preben Friis 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 arrangementstidspunkt 
foreligger.

Næste gang vi ses
VenøPostens apriludgave er hos vores 
læsere den 29. april.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Erling Roseth


