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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

Servicemedarbejdere  
Mads Brødbæk og  
Andreas Mejlholm Olsen

VENØ  KIRKE
HVAD ER STØRST? KÆRLIGHED ELLER SANDHED?
Tømrersønnen fra Nazaret må have været en mand med blik for det humori-
stiske. Ellers kan han dårligt have fortalt den korte historie, som står i Lukas- 
evangeliet kapitel 18, vers 1-8. Lignelsen handler om en dommer, som tilsy-
neladende helt igennem er en mand, der er god til sit arbejde, for han fryg-
ter ikke noget, og han er ligeglad med mennesker, som der står. 

Det betyder, at manden må være noget nær legemliggørelsen af den 
ideelle dommer. Han er uafhængig af andre og kan derfor dømme ret i 
de sager, han skal afgøre. Han kan uhildet og objektivt skære igennem og 
dømme retfærdigt, som en dommer skal kunne. 

Men så viser det sig alligevel, at der er en enke, der plager ham så mange 
gange, at han for at undgå al besværet med hende, giver hende medhold. 
”Ellers ender det vel med, at hun kommer og slår mig i ansigtet”, tænker han 
ved sig selv! Han lader sig påvirke af barmhjertighed til hende, også selv om 
han dermed er på vej til at blive uretfærdig som dommer.

Når man hører historien, så kommer man nemt til at tænke på børn, 
der plager deres forældre, eller elever, der plager deres lærer så længe og 
vedholdende, at de til sidst får deres ønske igennem - bare for at slippe for 
plageriet. Eller man ser for sig en kone, der plager sin mand med et bestemt 
ønske, indtil manden til sidst giver sig, og de anskaffer sig det, hun gerne vil 
ha’. Det er helt daglige og nutidige billeder, som man ser for sig, når man 
hører historien, og som vi nemt kan genkende. 

Og Jesus bruger billedet som udtryk for vort forhold til Gud. Og han 
tilføjer den pointe, at når selv en dommer kan gøre sådan, hvor meget mere 
så ikke Gud, der som en kærlig far vil bønhøre sine egne børn? Så derfor: 
Plag ham blot og bliv ikke trætte! Underforstået: Gør ligesom enken. Plag og 
bed om at få barmhjertighed! 

Historien handler om de to fænomener retfærdighed og barmhjertighed, 
sandhed eller kærlighed, udtrykt gennem dommeren og enken, og netop 
de to fænomeners forhold til hinanden, rangforholdet mellem dem, er en 
gammel problemstilling i den kristne religions lange historie, hvor det ofte og 
tit er blevet diskuteret, hvad der er størst? Sandhed eller kærlighed? 

Det spørgsmål baksede også N.F.S. Grundtvig med hele livet, men i 
1837 var han ikke længere i tvivl. Han var da en moden mand midt i 50 års 
alderen, og han digtede da en salme, der indledes med ordene: ”Kærligheds 
og sandheds Ånd!...” Rækkefølgen er vigtig, for i Grundtvigs øjne kommer 
kærlighedsfænomenet først. Ud fra den tankegang at først når kærlighed er 
til stede, tør man sige sandheden. For hvis ikke man ved sig elsket, tier man 
stille med sandheden. Lad det står som en påstand! 
/ Per Mikkelsen
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VENØ  SOGN
KIRKEN – ET VENØ AKTIV
Juli måned er højsæson i Venø Kirke med almindelige gudstjenester, sær-
gudstjenester, fortællinger om kirken og solnedgangsmusikaftener - 14 
planlagte handlinger i alt. Derudover de mange besøgende, der kommer til 
kirken tidligt og sent. Vi har haft døren åben til kapellet, og det er indtrykket, 
at mange har kigget ind, siddet på de gamle bænke og beundret alterbords-
frisen udført af Gudrun Christensen i 1963.

Flere har kørt direkte efter fortællinger om kirken, måske kombineret med 
attraktioner på fastlandet eller er blevet på øen, spist på kroen og sluttet 
med solnedgangsmusik. Andre har kombineret med rundvisning på Venø 
Seafood, spist på Pizza al Porto, Venø Havn og sluttet med solnedgangsmu-
sik. Der er meget potentiale i tilbuddene, og der er ingen tvivl om, at de kan 
optimeres.

Lederne fra FDF Holstebro var positivt overraskede over, at de kunne låne 
kirken til en aftensgudstjeneste. De havde en forventning om, at kirken var 
lukket efter kl. 16:00.

Solnedgangsmusikken har bevist sin levedygtighed med 30 år på bagen. 
I gennemsnit 70 tilhørere har der været til de første fire koncerter. Selv om 
kirken er lille, skal vi være stærkere på lydområdet, så også de, der sidder i 
våbenhuset eller udenfor kan høre, hvad der bliver sagt, spillet eller sunget.

Ikke kun ferie men også tørke har medvirket til, at det har stået stille 
omkring bordurbelægningen, men det forventer vi genoptaget efter ferien, 
og når der er kommet noget vand.

Der er endnu to solnedgangsmusikaftener. Den 2. august er aftenen lagt 
i hænderne på organisten og pianisten Willy Egmose. Han har kaldt koncer-
ten ” I Stauning går solen aldrig ned”. Så tilhørerne kan aldrig vide, hvad den 
ender ud med. Den 9. august er der ændringer i programmet. Margrethe 
Ingemann Sørensen har måttet melde afbud. Det bliver fortsat organist og 
pianist Giovanni Vitangeli, der spiller. Han suppleres med Luca Nisti på banjo. 
Det bliver en italiensk aften.

Aflysning. Den italienske aften, der var planlagt til fredag den 10. august 
aflyses, dels pga. at Pizza al Porto lukker allerede den 31. juli og dels fordi, 
Margrethe Ingemann Sørensen har måttet melde afbud.

Se i øvrigt kalenderen på bagsiden af VenøPosten.
/ Venø Menighedsråd – Ove Bjerre Pedersen

Foto: Ove Bjerre-Pedersen

Foto: Jan Bendix

Foto: Preben Friis
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DET  SKETE

FORSIGTIG – BRANDFARE 
OG FASANKYLLINGER
Den tørkeramte mark med heste-
bønner og fodringområdet for 
fasankyllinger langs Havstokken 
har fået fast brandvagt. 
/ VenøPosten – Jan Bendix

Færgetrafik 
i juni

 2018 2017
Passagerer ............ 24.836 .....23.498
Personbiler ............ 11.302 .....11.004
Busser ........................... 426 ...........388
Lastbiler ....................... 182 ...........130
Gods (tons) ................. 708 ...........305
Cykler.........................1.178 ....... 1.072
Campingvogne ............38 ............. 22

BETRYGGENDE
Nordvestjyllands Brandvæsen og Venøs 
frivillige brandfolk var den 27. juli på 
jagt efter ”flammer og røg” på størstede-
len af Venø. Alarmen kom fra beboer på 
Salling, der tværs over fjorden havde set 
”fænomenet”. 

Heldigvis var der ingen ild at spore 
i det ellers letantændelige Venø, hvor 
høstmaskinerne var i aktion – og hvor der ikke skulle meget til for at ”sætte 
brand i den”. Det var muligvis røgen fra Nørskovs halmfyr, der havde skabt 
usikkerheden hos anmelderen.

På Venø kan vi glæde os over opmærksomheden, men ikke mindst over 
den hurtige tilstedeværelse og måden opgaven blev varetaget på af de 
professionelle og frivillige.
/ VenøPosten – Jan Bendix

SLET IKKE BETRYGGENDE
VenøPostens fotograf Preben Friis ”fan-
gede” en af sommerens mange besøge-
ne motorbådsejere på vej fra kaj i Venø 
Havn. 

Prebens bemærkning til fotoet 
er: ”Hvor uansvarlig kan man være 
over for de ni passagerer – uden 
sikkerhedsveste”?
/ VenøPosten – Jan Bendix 

ADGANG F…
Søfartsmyndighedernes seneste påfund 
er det nyopsatte skilt på Venø Færgen. 
Tekstforfatteren har været i lære hos 
Peter Plys.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

Foto: Preben Friis

Foto: Jan Bendix
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VENØBOEN
DEBAT OM VENØS FREMTID 
SKUDT I GANG 
I begyndelsen af juli kunne VenøBoen 
udsende rapporten fra rådgiverne hos 
Urland og Johanne Bugge med deres 
idéer til initiativer og forslag. Rapporten 
er sendt til de, som rådgiverne har haft 
kontakt med. Rapporten er lagt på ven-
oe.dk samtidig med denne udgave af 
VenøPosten, så alle med lyst til at tænke 
idéer til øens udvikling kan lade sig inspirere.

På møde i VenøBoens bestyrelse er det besluttet at invitere til debatmøde 
onsdag den 5. september kl. 18:30 på Venø Efterskole. Sæt kryds i 
kalenderen og læs mødeprogram i septemberudgaven af VenøPosten.

Efter debatmødets opsamling af idéer og forslag, udarbejder bestyrelsen 
en handlingsplan, der kan benyttes i det videre arbejde med konkretisering 
og finansiering af aktiviteterne.

Rådgiverne skitserer elementer i et ”Havnebånd”, der udspændes 
fra Venø Havn til Venø Klit Camping. Tilsvarende kan der tænkes i et 
”Naturbånd”, der strækker sig fra nord til syd – fra Venøborg til området ved 
Sønderskov. 

Struer Kommune har skitseret en mulig fremtidig anvendelse af jordene 
omkring Sønderskov som ”Venø Naturpark” med visionen, som er beskrevet 
på følgende måde: 

”Visionen er at give naturen mere plads i Struer Kommune ved at skabe 
et nyt stort sammenhængende naturområde på Venø, hvor naturen udvikler 
sig på egne præmisser. Visionen er at skabe et unikt naturområde, der vil øge 
den biologiske rigdom i Struer Kommune i kraft af at være levested for sjæld-
ne dyr og planter, og i kraft af at projektet vil øge kommunens naturareal 
væsentligt (ca. 10 % udvidelse af kommunens naturareal)”.

Det er ikke idéer, Venø mangler. Nu skal der udpeges områder, der på 
bedste måde og realistisk kan føre til øget bosætning, erhvervsudvikling og 
interesse for at gæste øen. 
/ VenøBoen – Jan Bendix

VENØDAGE MED NATUR SOM TEMA
VenøBoens bestyrelse har i samarbejde med Venø Færgefart valgt at gøre 
dagene den 29.-30. september til dage med gratis overførsel af Venøs 
gæster og med fokus på tilbud om naturoplevelser. 

Bestyrelsen håber på øboernes sædvanlige engagement i at få udviklet 
og gennemført aktiviteter, som kan ”lokke” gæster til.

Hvis I har idéer og vil være med til at føre dem ud i livet, så kontakt 
os endelig på vb@venoe.dk eller til undertegnede på tlf. 60 66 82 81. På 
forhånd tak.
/ VenøBoen – Inge Dehnfeld Mortensen 

HVAD LAVER VENØBOENS 
BESTYRELSE?
Indimellem får medlemmerne af 
bestyrelsen stillet spørgsmålet. 
Svarene kan læses på venoe.dk/
venoeboen kort tid efter de enkelte 
bestyrelsesmøder er afholdt, hvis 
ellers referenten holder sine tidsfri-
ster.

På det seneste møde var 
hovedemnerne: Venø - fortsat i 
udvikling, Venødagene i septem-
ber og støtte til sikring af aktivitet i 
Havnehuset.

Kontakt eventuelt et bestyrel-
sesmedlem, hvis der er spørgsmål 
eller emner, som ønskes drøftet 
eller behandlet. Bestyrelsens med-
lemmer kan ses i kontaktoversigten 
i denne udgave af VenøPosten.
/ VenøBoen 
– Jan Bendix (referent)

VENØ -  FORTSAT I  UDVIKLING
Forprojekt: Potentiale, prioritering og vision

Venø 2018

Udsigten fra Firbjergsande over Limfjoden og Venø Havn
1

Foto: Jan Bendix
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DET  SKETE
Rejseberetning:

TRAKTORMEKANIKEREN I CANADA
Jacob Mejlholm Olsen rejste den 4. maj til Provost, 
Alberta, Canada for at arbejde for DanAgro. Det var en 
grænseoverskridende beslutning, idet han er ordblind 
og taler/forstår meget lidt engelsk! Pga. Jacobs boglige 
udfordringer, lader han sin mor skrive om hans oplevel-
ser ud fra samtaler og tilsendte billeder. 

DanAgro er stiftet af et ungt ægtepar: Stine og 
Thomas, som er fra Sønderjylland. Thomas har fuld-
tidsarbejde hos en farmer, Stine arbejder i DanAgro. 
Ægteparret bor til leje i et hus i tilknytning til Thomas’ 
arbejde. Jacob har et værelse hos dem og er eneste 
ansat i DanAgro. Han er ansat til både at skrue i maski-
nerne og køre på dem.

Jacobs forbindelse til DanAgro opstod, da Thomas 
købte en Claas Jaguar finsnitter hos Vinderup 
Maskinforretning, hvor Jacob er udlært. 

 Inden Jacob ankom, havde DanAgro købt en brugt 
traktor og majssåmaskine hos en lokal forhandler. 
Maskinerne var lovet køreklare, og forhandleren havde 
en tekniker ansat, som kunne hjælpe, hvis der var 
problemer – MEN virkeligheden var anderledes. Dels 
var maskinerne slet ikke klar til marken, og desuden 
havde teknikeren sagt op, så Jacobs første opgave blev 
i samarbejde med Thomas at få maskinerne gjort klar, 
hvilket kostede mange arbejdstimer, blod, sved og tårer. 

Jacob er blevet gode venner med Google, for 
hvordan finder man ellers hjælp om en ny maskine, 
og den skulle kunne arbejde med flydende gødning, 
hvilket også var nyt! De måtte på et tidspunkt have 
teknikerhjælp, og han var altså tre timers kørsel væk, 
og Jacob forstod ikke ret meget af, hvad han sagde! 
Men maskinerne blev klar, majsene sået til tiden, og de 
nåede de opgaver, der var taget ind. Desværre kom der 
senere hagl, som ødelagde nogle af majsene…

Jacob har lavet service på den Claas Jaguar 
finsnitter, som Thomas købte i Vinderup. Han har skilt 
en anden skårlægger ad i atomer, så den kunne blive 
sendt til Danmark. DanAgro har et tæt samarbejde 
med et canadisk ægtepar: Tim og Tammy, som bor 
en times kørsel fra Provost. De driver kvægbrug og 
maskinstation. 

Jacob kører også med Mac Don skårlæggere, der 
kører de gerne to sammen, det er noget, der passer 
Jacob, når man kører to maskiner på samme mark på 
samme tid.

Tim og Tammy har voksne børn bl.a. sønnen Jayden, 
som er rigtig cowboy, han har sammen med sine 
venner introduceret Jacob til, hvordan man på bedste 
cowboymanér bræn-
demærker og kastrerer 
kalve - det var en meget 
stor oplevelse. Faktisk har 
Jacob flere gange været 
på hesteryg, og synes det 
er fedt, men samtidig må 
han konstatere, at træsko 
måske ikke er bedst egnet 
til hesteryg. Far Peder 
skal til september besøge 
Jacob, og han glæder 
sig til igen at komme på 
nakken af en hest.

I sin fritid har Jacob 
stiftet bekendtskab med Canadas svar på traktortræk til 
diverse byfester, bl.a. mudderræs med biler, havetraktor-
ræs og rodeo i flere afskygninger. Han har oplevet dem 
fejre deres nationaldag den 1. juli med bål og whisky. 
Jacob har sammen med Stine og Thomas lavet en 
gruppe på Facebook, som hedder ”Danskere i Canada”, 
og gruppen er oppe på 91 medlemmer.

Senest har Jacob været til et Claas arrangement, 
hvor han mødte en ”hjemmefra”, nemlig én af Martin 
Merrilds sønner, som driver landbrug halvanden times 
kørsel fra Provost. Men lige om lidt er der travlhed med 
at lave hø, så der køres med tre Mac Doner og Claas 
skårlæggere, og om få uger starter snit sæsonen, og 
den glæder Jacob sig til.

/ Laila Mejlholm Olsen, Klitten 17 
(forkortet af red. efter aftale)

Privatfoto

Privatfoto
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VENØ  KONTAKTER  -  2018
ENERGIGRUPPEN

Skafti Halldórsson  
(konsulent/energirådgiver)
Fælledvej 17, 7600 Struer
Tlf. 22 55 03 96 / skafti@proenergi.dk

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

Inge Dehnfeld Mortensen (formand)
Riisvej 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 60 66 82 81 / inge@venoe.dk 

Søren Lang Hindkjær (kasserer)
Riisvej 13, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 84 00 / soeren@venoe.dk

Erling Roseth (sekretær)
Riisvej 20, Venø, 7600 Struer
Tlf. 23 92 29 05 / erli0055@hkcloud.dk

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

Kristian Olesen
Nørskovvej 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 31 23 63 83 /  
kolesen@sallingpost.dk

K.C. Olsen
Kimsvej 13, 7500 Holstebro
Tlf. 97 42 94 02 / lsl40347@os.dk

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

VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS

Flemming Damgaard (formand)
Havstokken 22e, Venø, 7600 Struer
Tlf. 50 39 57 15 / flemming@venoe.dk

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

Christian Mortensen
Riisvej 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 91 55 10 15 /  
chrism.dk@gmail.com

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

Birgitte Østergaard Nielsen
Vigen 1, Venø, 7600 Struer
Tlf. 25 36 52 06 /  
birgitte.oe.nielsen@gmail.com

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

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

VENØ EFTERSKOLES BESTYRELSE

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

Bent Rønnest

Jens Karl Madsen

Laila Mejlholm Olsen

Mette Bjørn Christiansen

Birgitte Østergaard Nielsen

Tine Wascher Duus

VENØ FOREDRAGSGRUPPE

Kirsten Jensen
Sønderskovvej 7, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 21 76 27 / kirsten@beolab.dk

Per Mikkelsen
Klitten 1, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 15 / pm@km.dk

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

Anders Vandsø Pedersen
Riisvej 12b, Venø, 7600 Struer
Tlf. 20 69 00 36 /  
andersvandsoepedersen@yahoo.dk

VENØ GYMNASTIK– OG  

IDRÆTSFORENING

Dorte Sauer (formand)
Havstokken 10B, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 81 71 / GIF@venoe.dk 

Anne Thusgaard (kasserer)
Havstokken 22 A, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 81 06 / 97868106@mail.dk

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

Marlene Vandsø  
(sauna og vinterbadning)
Lønningen, Venø, 7600 Struer
Tlf. 22 53 53 23 /  
marlenevandsoe@gmail.com

Søren Hindkjær
Riisvej 13, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 84 00 / soren@venoe.dk

Laila Olsen (hal kontaktperson)  
olsen@venoe.dk

VENØ HAVN

Ulf Ipsen (formand)
Nørskovvej 4a, 7600 Struer
Tlf. 28 33 20 59 / 
ulf@venoe-efterskole.dk

Morten Hermann (kasserer)
Forssavej 100, 7600 Struer
Tlf. 21 79 02 28 /  
mortenhermannjr@gmail.com

Jakob Bisgaard
Teknisk direktør, Struer Kommune
jakobb@struer.dk

Mette Jaffke
Riisvej 14, 7600 Struer
Tlf. 23 27 22 99 /  
mettejaffke@hotmail.com

Anders Vandsø Pedersen
Riisvej 12 B, Venø, 7600 Struer
Tlf. 20 69 00 36 /  
andersvandsoepedersen@yahoo.dk

Carsten Nørager
Vigen 1, Venø, 7600 Struer
Tlf. 27 51 20 59 / 
carsten.noerager@siemens.com
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Tage Jepsen
Nørskovvej 4b, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 78 09 17 / 
tage@venoe-efterskole.dk

VENØ MENIGHEDSRÅD
mr@venoe.dk

Ove Bjerre-Pedersen (formand)
Strømmen 8, Venø, 7600 Struer
Tlf. 20 42 72 44 / ovefys@hotmail.com

Per Mikkelsen (næstformand)
Klitten 1, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 15 / pm@km.dk

Susanne Marie Jensen (kasserer)
Klitten 3 B, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 81 14 / 40 83 20 60 / 
Klitten3b.jensen@gmail.com

Hanne Nielsen (sekretær)
Nørskovvej 3, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 68 / 
hannenielsen@venoe.dk

Kirsten Yde (kirkeværge)
Vigen 3, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 09 / kirstenyde@live.dk

Helle Gjern (kontaktperson)
Riisvej 9, Venø, 7600 Struer
Tlf. 26 16 83 62 / 314@apoteket.dk

VENØ MUSIK

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

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

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

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

Per Mikkelsen
Klitten 1, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 15 / pm@km.dk

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

VENØ TELTLAUG
www.tangvej6.dk/partytelt

Bestyrelsen v/ Peter Henriksen
Tangvej 6, Venø, 7600 Struer, tlf. 40 20 

00 10 - der henvises til hjemmesiden

VENØ VANDVÆRK
vand@venoe.dk
venoe.dk/foreninger/venoe-vandvaerk

Dennis Borbjerggaard (formand)
Kimingen 4, Venø, 7600 Struer
Tlf. 61 13 14 07 / 
borbjerggaard@mail.dk

Kjeld Jensen (næstformand)
Klitten 3B, Venø, 7600 Struer
Tlf. 60 48 73 14 / 
klitten3b.jensen@gmail.com

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

Villy Christensen
Park Allé 101, 7600 Struer
Tlf. 20 19 36 47 /parkalle@dlgmail.dk

Christian Dehnfeld Mortensen
Riisvej 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 91 55 10 15 / chrism.dk@gmail.com

Anders Ulfkjær (suppleant)
Nørskovvej 12, Venø, 7600 Struer
Tlf. 20 42 36 20 / aulf@mail.dk

Ryan Jensen (daglig drift)
Riisvej 5, Venø, 7600 Struer
Tlf. 40 63 54 76 / lian@venoe.dk

VENØSUND FÆRGELAUG
www.venoesund.dk 

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

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

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

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

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

Nina Bech Nilson (sekretær, tilsyn,  
suppleant)
Gimsinghoved 14, 1. tv., 7600 Struer 

Christian Mortensen (web, PR, 
suppleant)
Riisvej 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 91 55 10 15 

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

Se mere om Venø:

www.venoe.dk 

www.facebook.dk/venoestruer
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FØRSTE MØDE I LÆSEKREDSEN 
Læsekredsen tager hul på en ny sæson 2018/19 torsdag den 16. august 
kl.19:30 i Venø Børnehus. Dette indledende møde er for alle venøboere, 
der har tid og lyst til at læse 5-6 bøger og efterfølgende snakke om bøgerne 
med andre læselystne i små grupper. 

Vi vil denne aften blandt andet danne de kommende læsegrupper – så 
vil du gerne være med i læsekredsen i denne sæson, men ikke kan møde 
op den 16. august, så er det vigtigt, at du melder dig til Linda Mortensen, 
Strømmen 5 og fortæller, hvilken type bøger eller emner, du ønsker at læse! 

Kaffe/te med brød og børnehusleje koster denne aften 20 kr.
Tilmelding til Linda M. på sms/tlf. 22 90 42 89 – senest mandag den 

13. august. På gensyn!
/ ”Sidste sæsons gruppe 2” – Jonna Stenkjær, Thora Brosbøl, Jette Hansen, 
Linda Mortensen, Marlene Vandsø og Ingrid Lang Hindkjær

HAVNEHUSET LUKKET
Havnehuset med pizzeria og kiosk er lukket pr.  
30. juli. Aftalen med Marcello var et lejemål, der skul-
le gå til slutningen af august, men på grund af ufor-
udsete omstændigheder lukker han nu - DESVÆRRE!

Bestyrelsen er kede af af det og beklager det meget! Vi har ikke mulighed 
for at sætte noget andet i værk og åbne kiosken, som sidste år.

Enhver, der måtte have lyst til at gøre noget og starte et udsalg op, er 
velkomne til at henvende sig og kan låne nøglen uden leje.
/ Venø Havn – Mette Jaffke

TIRSDAGSHOLDET PÅ HAVNEN
Pensionister har også brug for ferie. Der-
for har ”tirsdags-havne-arbejdet” ligget 
stille nogle uger.

Vi mødes igen den 7. august  
kl. 9:00-12:00. Vi begynder med kaffe 
og brød, mens dagens opgaver aftales 
og fordeles. 

Vi er seks kvinder og mænd og kan 
sagtens være flere. Der er opgaver for 
alle - og i alle sværhedsgrader. Foruden at få noget fra hånden, har vi det 
også ret sjovt!

Alle er velkomne tirsdag den 7. august kl. 9:00.
/ Venø Havn – Mette Jaffke 

Arkivfoto

ÅBNINGSTIDER  I  AUGUST

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, 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 Kro

Køkkenet har åbent 
tirsdag-søndag fra kl. 11:30-14:00  

og kl. 17:30-21:00.

Lukket om mandagen. 

Bestil venligst bord.

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

”KAN VI IKKE GØRE DET LIDT BEDRE”?
Det ofte brugte citat fra tidligere statsminister Poul Nyrup Rasmussens nyt-
årstale 1997/98 udtrykker et ønske, som mange venøboere og ikke mindst 
sommerens mange gæster har til øens service overfor turisterne. 
Menighedsrådsformand, Ove Bjerre-Pedersen omtaler side 3 de mange posi-
tive initiativer for at give turister gode oplevelser under deres ø-ophold og 
skriver videre, at der er behov for ”at optimere”.
På debatmødet tidligere på året om venøboernes ønsker til udvikling gav 
rådgiver Johanne Bugge en lidt mere kontant udmelding om, hvad der skal 
til for at turisterne får mere end en engangsoplevelse, men også får lyst til at 
komme igen og til at fortælle deres venner og bekendte om besøgene.
De gode oplevelser og de gentagne besøg er med til at udvikle turisterhver-
vet på øen – og dermed forretningsmulighederne for aktørerne (færge, kro, 
camping, havn, skaldyrsproduktion, galleri o.s.v.).
Johanne Bugge pegede på forbedringsområder, som f.eks. turistinformation 
på mange platforme, synlige og overholdte åbningstider, indkøbsmulighe-
der, skiltning, afmærkede stisystemer, pakkeløsninger o.s.v..
Det ekstraordinære sommervejr har givet flotte besøgstal. Men har Venø 
opfyldt gæsternes helt grundlæggende forventninger? Næppe!
Der er behov for mere samspil, så vi undgår ”røde ører”.  Venøs foreninger 
bør sætte emnet på dagsordenen til efterårets møder – og måske ligefrem 
finde fælles løsninger.
/ Jan Bendix, Nørskovvej 13

-----------------------------------
Turistservice-mail til webmaster fra Hjermfamilie
Vi var fredag på cykeltur til Venø - havde selv cykler med. Vi fik en fantastisk tur. 
Men i VenØ vandreruter + cykelrute står der om cykeludlejning... Det kan man ikke.
Vi mødte et par på færgen fra Djursland på endagstur, der lånte Turistforeningens – 
meget dårlig tilstand. Men de nåede til kroen og vi hjalp med at ændre sadelhøjden.
Det må kunne gøres bedre. Folk vil jo gerne betale et beløb for at låne/leje en cykel. 
Information.
Turister kan jo lide at komme til Venø.
-----------------------------------

Hjertets dannelse

af Erling Jepsen
Forlag: Gyldendal
ISBN13: 9788702171341

En skarp og satirisk roman om, 
hvad der kan ske, hvis vi lader 
vores frygt for det fremmede 
styre os selv og samfundet. I 
den sønderjyske landsby Bram-
strup står man sammen og 
vogter over enhver fare, ikke 
mindst når det gælder græn-
sen til Tyskland. Og der er ting, 
man ikke taler om, indtil den 
dag en ung mand indlogerer 
sig på kroen og begynder at 
stille spørgsmål.

Bedømmelse: 

LÆSEKREDSEN ANBEFALER

Foto: Ove Bjerre-Pedersen
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TORVEGADE 1 OG VENØ
I Struer er der netop åbnet galleri for kunst og kunsthåndværk: Galleri  
– Torvegade 1. Venø stiller med 25 % af kunstnerne, så øen er flot repræsen-
teret med hensyn til kunsten, men også i forhold til befolkningstallene i kom-
munen og på øen. Fra Venø er det Kirsten Yde, Lis Møller Jensen og Karin 
Christensen, der lægger kunst til.

VenøPosten har bedt de tre om hver at vælge eksempel her til bladet.
I septemberudgaven af Venø Posten fortæller Kirsten Yde om idé og 

baggrund for det nye galleri.
/ VenøPosten – Red. 

TIDLIGERE VENØ-KUNSTNERE
VenøPosten efterlyste fotos og gerne lidt baggrundshistorie om kunstnere, 
der gennem tiderne har ladet sig inspirere af Venøs natur eller ophold på 
Venø i øvrigt. To af vores læsere har meldt ind – indtil nu. Det er Svend Sti-
gaard og Christian Østergaard Jensen, der inspireret af efterlysningen også 
har udvidet sin egen familiebeskrivelse (livet-gennem-tiderne.dk).

VenøPosten vil fortsat gerne have ”billeder af billeder”, som Venø har 
inspireret til. Der må være en del af vores læsere, der har kunst på væg eller 
loft, som andre kan have glæde af at kende til. Mail venligst til  
vp@venoe.dk.
/ VenøPosten – Red.

Karin Christensen

Kirsten Yde

Lis Jensen

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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SOMMERREKORD  
OGSÅ PÅ CAMPINGPLADSEN
Den danske sommer - så uforudsigelig 
og altid en overraskelse hvert eneste år 
- har slået alle mulige rekorder og uden 
sammenligning på højde med vores 
normale rejsedestinationer uden for de 
danske grænser. Med næste 60 som-
merdage, indtil videre, har morgendug i 
græsset næsten skabt en eufori, som kan sammenlignes med en sommerdag 
sidste år. 

Sommeren har ligeledes bragt mange ud på de danske campingpladser, 
som helt sikkert vil nærme sig et rekordår. Alene i juli måned har Venø Klit 
Camping haft besøg af knap 100 enheder, som har nydt vores fantastiske ø.

Alle er taget fra øen med et smil på læben og fortæller om de gode ople-
velser på deres ture rundt på øen og deres ophold på pladsen. For mange, vil 
det ikke være sidste gang, at de kommer forbi, og for enkelte er en fast plads 
på Venø Klit Camping også blevet et emne, de ville tage med herfra.

Sidste weekend i juli bød også på Venø Klit Campings årlige sommerfest 
for pladsens gæster og fastæggere. I år kunne en af vores nye fastlæggere 
spille op til dans i gildesalen. En fin afslutning på en travl måned.

Venø Klit Camping har haft en lang og krævende sommerferie og mange 
har hjulpet med at få alle tråde til at hænge sammen, så campingpladsen har 
kunnet tilbyde de mange gæster en god oplevelse og en prima service på de 
varme dage. Det er virkelig værdsat, og vi siger tak til dem alle.  

Fortsat god sommer - og som altid, er alle velkomne til at kigge forbi.
/ Venø Klit Camping – Hardy Stensgaard

HANG- OG PARAGLIDERE I AKTION
Der var ideelle vindforhold ved skrænterne i området omkring Venøborg i 
uge 29. Det gav høj aktivitet i luften og viste endnu engang områdets egnet-
hed til netop den sport. Mere end 100 aktive med deres familier deltog i den 
traditionsrige trænings- og ferieuge.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Hardy Stensgaard

Foto: Jan Bendix

Arkivfoto

Foto: Jan Bendix
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OM AT BO PÅ VENØ
Gennem snart mange år har Venøs besøgende 
kunne blive inspireret til at flytte til Venø gennem 
den lille folder: Om at bo på Venø. 

Folderen har kunnet hentes på hjemmesiden 
og i informationskassette i færgehuset på Kleppen. I folderen fortæller ”tilflyt-
tere” om baggrund for og ønsker til deres Venøtilværelse.

Tiden er inde til en række nye fortællinger fra tilflyttere igennem de 
seneste år.

Derfor en opfordring til at skrive en kort artikel, som vi kan bringe i den 
nye udgave af folderen.

Den kommende udgave vil endvidere indgå i projektet: Nye naboer – 
mere ø-liv, som VenøPosten omtalte i sin juliudgave, og som igangsættes i 
den kommende tid. Venøboere med lyst til aktiv medvirken i projektet kan 
kontakte Jan Bendix på bx@jbx.dk. 

Bidrag til den reviderede folder sendes til vp@venoe.dk. På forhånd tak!
/ VenøPosten – Red.

PERSONDATAFORORDNING
Som de fleste nok har bemærket trådte EU’s persondataforordning i kraft 
den 25. maj. Persondataforordningen stiller krav om, hvordan personlige 
oplysninger håndteres og opbevares og den gælder overalt i EU for bl.a. 
institutioner, virksomheder og foreninger - dvs. den gælder altså også på 
Venø. 

VenøBoen har derfor udarbejdet en beskrivelse af, hvordan VenøBoen 
anvender og opbevarer personlige oplysninger. Kort fortalt anvender 
VenøBoen udelukkende medlemmernes personlige oplysninger i forbindelse 
med kontingentopkrævning og udsendelse af VenøPosten. Beskrivelsen kan 
findes i sin helhed på Venøs hjemmeside venoe.dk under VenøBoen.
/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær

DET  SKER

VENØ KONTAKTER
På siderne 7 og 8 bringer VenøPo-
sten den årlige oversigt over valgte 
medlemmer af ø-foreningernes 
bestyrelser. Oplysningerne er af 
foreningerne videregivet til Venø-
Posten efter henvendelse. 
/ VenøPosten – Red. 

BOLIGER TIL SALG

 - Klitten 6

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

   

Særtryk  —  Maj 2012 
 

Forenings– og kirkeblad  
for Venøs beboere og venner af Venø 

VenøPosten har opfordret unge, børnefamilier og ældre til at 
medvirke med deres umiddelbare tanker om det at være venøbo. 
 Det er der kommet meget forskellige bidrag ud af, og de er 
gengivet i dette særtryk. 
/ VenøPosten — Jan Bendix 

AT BO PÅ VENØ 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix



14

VENØ – SET OVENFRA
VenøPosten takker sin trofaste luftfotograf for en glimt ovenfra af vores ø.  
Billedet er taget af Peter Bjerre, Struer ”på vej” hjem fra det høje nord.
/ VenøPosten – Red.

ENJOY LIMFJORDEN MED VENØSUND
Var på en dejlig udflugt på Limfjordens bølger i selskab med journalister fra  
Jyllands-Posten og Struer Dagblad. 

Frisk vind, bølgesprøjt og salt i håret. Limfjorden viste sig fra sin bedste 
side. Blå himmel, frisk vind og den gamle ”Venøsund” i smukt samspil. 

Som reklame for færgen, fjorden og Venø, var naturen på ”vores” side. 
12-14 gæster lyttede til Bjarne Tingkær Sørensens fortællinger om færgen og 
det landskab, vi sejlede i. 

Vel fremme i Oddesund fik gæsterne madpakker og en meget interessant 
omvisning i ruiner af bunkers og fortællinger om Oddesunds historie.
/ Erling Roseth, Riisvej 20

DET  SKETE
SPECIEL INTERESSE!

For nu tredje gang er den særli-
ge ”kradsepen” i færgehuset på 
Sønderskovvej, som Ø-pas-ejere 
skal benytte, når de vil stemple ind 
på Venø, forsvundet. Færgefører 
Flemming Kæmpe Nielsen har 
været i sit værksted og fremstillet et 
nyt eksemplar til formålet.

VenøPosten undrer sig over, at 
der er nogen, der ser en interesse 
i at forhindre indstemplingen til 
Venø.

Tak til Flemming – og velkom-
men til øens gæster – nu igen 
indstemplede.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Erling Roseth

Foto: Jan Bendix

Foto: Peter Bjerre



15

DET  SKER

TRACTOR CIRCUS
Tirsdag den 28. august kl. 18:00 i Kartoffelhuset ved Nørskov, bliver 
der lejlighed til gensyn med de fire akrobater, der gæstede Venø i septem-
ber 2017. Den skandinaviske teatertrup KompaniTO vender tilbage med 
en ny forestilling med musik, sang og akrobatik fra gulv til loft. Der er gratis 
adgang. 
/ VenøPosten – Red.

HALLEN I NYT LYS
Forstander Tage Jepsen sætter strøm til  
efterskolehallen, som er på vej. 

VenøPosten var forbi og fik et glimt af 
den nye oplyste hal, hvor der arbejdes hårdt, mens betongulvet tørrer. Det 
nye hold elever og venøboerne kan glæde sig til efterårets nye muligheder.
/ VenøPosten – Red. 

Arkivfoto: Christian Dehnfeld Mortensen

Foto: Jan BendixFoto: Jan Bendix
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2. august  kl. 15:00 Fortælling om Venø Kirke v/Ove Bjerre-Pedersen

2. august  kl. 21:00 Solnedgangsmusik med Willy Egmose

5. august kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Per Mikkelsen

7. august kl. 9-12 ”Tirsdagsholdet” mødes på havnen

9. august  kl. 15:00 Fortælling om Venø Kirke v/Ove Bjerre-Pedersen

9. august  kl. 21:00 Solnedgangsmusik med Giovanni Vitangeli og  
  Luca Nisti

10. august   Aflysning af italiensk aften

12. august  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Thorkil Lundberg

16. august kl. 19:30 Læsekredsmøde, Venø Børnehus (tilmeld. 13/8)

19. august  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen

21. august  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen

26. august  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen

28. august kl. 18:00 Tractor Circus, Kartoffelhuset, Nørskov

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 

Sommerbadning: Lørdage kl. 8:00 ved saunaen på Venø Havn 

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

Venø Aktivitetsklub: Mandage kl. 14:00, Børnehuset

AUGUST

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten septem-
ber 2018 bedes sendt til: vp@venoe.dk 
senest 

den 25. august

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.

Foto: Jan Bendix


