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Venø Kirke — kontakter

Sognepræst Trine Parbo
tlf. 97 86 80 15, tsp@km.dk
(mandag fri)

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 Brød-
bæk 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
OM AT BLIVE SET
”Det er godt nok en lille kirke, du har fået” var der en af mine gæster, der 
sagde til mig, og jeg kunne høre at der lå en næserynken i ordene, og at det 
betød: ”Det er ikke særligt imponerende, det du er endt op med her”. Og jeg 
svarede: ”Ja, det er Danmarks mindste!” Og jeg kunne mærke med de ord, at 
kirken voksede til en domkirke i særlighed. ”De sidste skal blive de første” som 
man siger. Den mindste skal blive den største.

Sandheden er, at den intimitet man oplever i Venø Kirke, den går tabt i 
domkirkers storhed. I Venø Kirke ser man alle. Man kan nærmest mærke hver 
enkelt, når man som præst står på prædikestolen og kigger ud. Få øjenkon-
takt. En efter en. Det er muligt, og det er særligt.

Netop det med at se, er faktisk en teologi, der ofte prædikes i kirken. En 
teologi, som blandt andet Søren Kierkegaard meget smukt kommer ind på, 
når han taler om kærlighed. ”Synets teologi” kaldes det.

Det handler om, at vi alle har brug for at blive set. Men mere end det, 
handler det om måden, vi bliver set på. Hvilket fokus, der tages. Fokuserer vi 
på om kirken er lille, som noget uimponerende, noget som giver den mindre 
værdi? Eller fokuserer vi på den intimitet, der kun er mulig, fordi det er småt?

På samme måde med mennesker, hvordan ser vi på andre mennesker? 
Fokuserer vi på deres fejl og mangler, det vi ikke bryder os om? Vi vil altid 
kunne finde et eller andet, hvis vi søger efter det. 

Eller fokuserer vi på det smukke i andre mennesker? Leder vi efter skønhe-
den, det elskelige? For også det vil vi altid kunne finde.

Venø Kirke er lille – er det godt eller er det skidt? Hvem skal bestemme 
det? Hvilken farve briller vælger vi?

En af de ting flere har sagt til mig er, at på Venø er der sladder, men vi ser 
det ikke som sladder, vi ser det som om, vi bekymrer os for hinanden. 

Og det er en måde at ”se” på. Ser vi det som sladder? Og når vi bekymrer 
os, hvordan ser vi så på den, vi bekymrer os for?

At bekymre sig om andre, er at se dem. Og vi har alle brug for at blive set. 
Vi sygner hen, hvis ingen ser os. Men måden vi bliver set på, er afgørende 
for, om vi egentlig oplever os selv som set. Eller vi oplever os misforstået, set 
ned på, gjort forkerte eller små.

Kierkegaard udtrykker det med ord om at kærlighed skjuler de synder, vi 
begår. Kærlighed skjuler vores fejl. Så når man ser på hinanden med kærlige 
øjne, så ser man ikke fejlen, den forsvinder i det kærlige.

Når man lyser velsignelsen i kirken, lige inden sidste salme, så lyder der 
bl.a. disse ord: ”Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred”. 

Det er det ultimative billede af at blive set. At blive set på sådan en måde, 
at fred falder over en. Her i det blik kan man slappe fuldstændigt af, om man 
er en lille kirke eller en domkirke, det har ingenting betydning. Man er set og 
man er elsket - uanset.

Vi kan være Guds blik for hinanden. Se på hinanden på en måde, så det 
giver fred. Det er en smuk måde at vise sin bekymring på. 
/ Trine Parbo
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FØDSELSDAGSFEJRING
Fredag den 7. august kl. 16:00 fejres Venø Færgens 
10-års fødselsdag ved færgelejet på Venø. 

Det er VenøBoen og Venø Færgefart, der inviterer 
venøboere, venner af Venø og andre med interesse for 
vores lokalsamfund og den nemme færgeforbindelse til 
fejring. Struer Kommune vil være repræsenteret af bl.a. 
borgmester Niels Viggo Lynghøj. Program udleveres på 
dagen. På gensyn!
/ VenøBoen – Jan Bendix 

VÆRD AT FEJRE: VENØFÆRGEN FYLDER 10 ÅR
Den 7. august 2010 indsatte daværende Indenrigsmi-
nister Bertel Haarder og nu- og daværende Borgmester 
Niels Viggo Lynghøj den nye Venø-færge. Færgen blev 
døbt: Venø Færgen efter forslag fra en venøbo.

Venø Færgen var fra sin begyndelse planlagt som en 
væsentlig kapacitetsudvidelse i forhold til de to mindre 
færger VenøSund II og Venøsund. Den første er i dag 
husbåd i Sydhavnen i København og Venøsund er 
museumsfærge, som dels tjener som reservefærge på 
Venøoverfarten og dels som bl.a. turist- og udstillings-
færge for gæster rundt i Limfjorden.

Venø Færgen har travlt – i dens levetid har den gen-
nemført mere end 160.000 ture mellem ø og fastland. 
På årsbasis overføres ca. 1/4 mio. passagerer udover 
biler, busser, lastvogne, landbrugsmaskiner, osv.

Overfarten er og bliver Venøs livline. Den gør tilværel-
sen, herunder bosætning, mulig for øboerne, og den er 
en god og venlig første oplevelse for Venøs gæster.

Venøoverfarten er kendt og ofte misundt på andre 
danske småøer. Det skyldes ikke kun den korte sejltid, 
den tætte fartplan, men også servicen fra besætnings-
medlemmerne, der kender venøboernes særheder, og 
som friskt giver svar på tiltale. 

Færgefarten blev etableret tilbage i 1958 af øens 
landmænd, som ønskede bedre transportmuligheder af 
hensyn til landbrugsproduktionen. Øens første meje- 
tærsker kom over isen fra Vralden nogle år før. 
Transporten før 1958 forgik normalt med postbåd fra 
Venø Havn og rofærge, hvor færgen sejler i dag. 

... fortsættes på side 4

Arkivfoto: Kai Rostrup Jensen

Arkivfoto: Kai Rostrup Jensen
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... fortsat fra side 3

I fortsættelse af kommunesammenlægningen mellem Struer og Venø Kom-
muner i 1970 overtog Struer Kommune overfarten med selveste borgmeste-
ren som skibsreder! Samarbejdet mellem kommune og venøboerne er gen-
nem alle årene forløbet smidigt og forbilledligt – et samarbejde, som også 
har vundet respekt rundt om i andre ø-kommuner.

Staten giver gennem Social- og Indenrigsministeriet milliontilskud til fær-
gedriften til de danske småøer. Det gælder også til Venø. Politikerne arbejder 
på indførelse af ”landevejsprincippet”, hvor overfartsprisen skal svare til 
km-taksterne for bilkørsel.  

Venø Færgens rolle for lokalsamfundets udvikling kan ikke vurderes højt 
nok. 

Tillykke med fødselsdagen og fortsat god sejlads i årene, der kommer.
/ VenøPosten – Jan Bendix 

FØDSELSDAGSPLAKAT
Venø Færgens fødselsdag fejres 
også med en plakat. Det er desig-
neren Mette Kirstine Hansen, MKay 
Art, der har videreført idéen fra 
færgeoverfartens 50 års jubilæum 
i 2008. Læs mere om Mkayart på 
www.mkayart.dk.

Plakaten følger med august-
udgaven, som indstik.
/ VenøPosten – Red.

Arkivfoto:

Arkivfoto: Søren Lang Hindkjær

Læs mere færgehistorie

• Erik Bech Jakobsen, Struerfolk 2, Lokalhistorie fra Strueregnen, Dalhus 
Forlag, 1987

• Erik Aalbæk Jensen, Livet på øerne, Limfjorden, Gyldendalske Boghan-
del, Nordisk Forlag 1986

• Jens Rytter, Træk af Venøfærgefarts historie, tegninger af Bent Hviid
• BYGD, november 1995, 26. årgang, nr. 3: Venø - en ø i Limfjorden, 

redaktion Horst Niesenburg
• Oversigt over arkivmateriale om Venø Færgefart i Struer Museum, 

2008
• Tillæg til VenøPosten: August 2008, august 2010 og september 2010

Foto: Peter Bjerre
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DET SKER
GRATIS FÆRGE I AUGUST OG SEPTEMBER
Regeringen har udover gratis færge for gående 
og cyklister i juli også bevilget en færgepakke 2, 
som indeholder tilskud til takstnedsættelser i august og  
september. Desuden er det udmeldt, at færgetransport for 
handicapkøretøjer skal være gratis indtil den 30. september.

VenøBoens bestyrelse vedtog den 24/7 i samarbejde med 
overfartsleder Charly Clemmensen at indstille til Økonomi-, 
Erhvervs- og Bosætningsudvalget at bruge færgepakke 2 til helt gratis færge 
for biler, passagerer, cykler, gående og handicapkøretøjer. Den tildelte 
økonomipakke fra Regeringen er så stor, at Charly Clemmensen mener, det 
godt kan løbe rundt. 

Struer Kommune er informeret om mulig øget trafikpres på øen, og at vi 
ønsker deres medvirken til regulering af trafik og parkering (fx ensretning 
på Havstokken), hvis tilstrømningen af turister i bil til Venø bliver lige så 
overvældende som cykler/gående/parkerede biler i juli.

Charly Clemmensen opfordrer desuden venøboere til i videst muligt 
omfang under gratisperioden at arrangere samkørsel (eller parkere egne 
biler på Kleppen/Venøsiden) for at mindske kødannelser samt trafikpres på 
øen og færgen.
/ VenøBoen – Linda Tang

Havstokken i fremtiden?

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til generalforsamling i Venø Gymnastik-  
og Idrætsforening onsdag den 26. august kl. 19:00 i 
Havnehuset. 

Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på  
www.venoe.dk/foreninger/venoe-gymnastik-og-idraetsforening.

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 
den 18. august på mail gif@venoe.dk.

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg (Anne Thusgaard, Jens Chr. 
Brødbæk, Ingrid Korsgård, Jette Hansen, Malene Vandsø og Dorte Sauer). 
Marlene Vandsø modtager ikke genvalg.

Vi glæder os til at se jer og byder denne aften på kaffe og kage.
/ Venø GIF – Dorte Sauer

Færgetrafik  
i juli

 2020 2019
Passagerer ............ 40.692 .....28.378
Personbiler ............ 14.786 .....13.004
Busser ........................... 414 ...........452
Lastbiler ....................... 168 ...........112
Gods (tons) ................. 206 ............. 38
Cykler.........................4.590 ....... 1.300
Campingvogne ......... 126 ...........112

MOTIONSBADMINTON - 
SÆSON 2020/2021
Badmintonsæsonen står for døren, 
vi begynder mandag den 14. 
september i Venø Efterskoles hal.

Vi har hallen hver mandag 
fra kl. 16:45-17:45 og igen kl. 
20:15-21:15. 

Skulle nogle, udover dem, der 
spillede sidste år, være interesseret 
i at spille badminton, kan man 
henvende sig til Per Mygind på tlf. 
22 67 80 85.

Vi hører også gerne fra dig, hvis 
du blot har lyst til at være afløser.
 / Venø GIF – Per Mygind
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VENØ  FESTIVAL
VENØ FESTIVALS CORONALØSNING
Så løb ”En Sommeraften på Venø” af stablen. Og hold da op en aften. 

Først: Tak til jer fra Venø, der hjalp os med at få denne skønne og hyg-
gelige aften til at fungere. 

Tak til Dorte Sauer og Carsten Nørager i Havnehuset fordi I ville være med 
til, at vi kunne levere det gode øl og de velsmagende Sport Cola fra Hancock. 
Tak til Ryan Jensen fordi du bare lige træder til og får flytning af strandbaren 
til at ske, og fordi du er leveringsdygtig i næsten, hvad som helst som fx 
madrasser til trætte musikere. Og tak til Peter Petersen og Mette Jaffke for 
husly til musiker med brug for et hvil. 

Tak til Kristian Borbjerggaard fra Venø Seafood for at levere smagfulde 
østers og redde os med to østersknive i en kneben stund. Tak til Nørskov for 
levering af lækre kartofler og lammehals. Tak til udlejerne af et lille hus, så vi 
kunne give Hjalte Ross og band en fantastisk oplevelse af gæstfriheden på 
Venø. Tak til Efterskolen for lån af køkken, ellers var vores gæster gået sultne 
hjem. Tak til springeren, der lige i sidste øjeblik serverede østers med højt 
humør og smil. 

Vejret var ikke helt med os, men det kunne dog have været værre. Folk 
havde taget varmt tøj på og var klar på at hygge med os i behørig afstand 
alligevel. Da vinden lagde sig sidst på aftenen, viste solen sig i form af flotte 
farver på de vigende skyer og satte en fantastisk ramme for Hjalte Ross og 
band, der lukkede og slukkede. Nikolaj Nørlund kom solo denne gang og 
åbnede med sine lyriske og eftertænksomme tekster. Det var tydeligt, at 
gæsterne nød begge optrædener og fik, hvad de ønskede. 

Det var også en fornøjelse at se folk holde “Corona-afstand” og placere 
deres stole, oppustelige sofaer, tæpper eller, hvad der nu blev strøet rundt 
på stranden med let hånd. De havde fuld forståelse for at holde afstand ved 
baren og ved udlevering af mad. De gav tydeligt til kende, at de var trygge 
ved vores håndtering af situationen, og vi sørgede også for hyppige aftør-
ringer af kontaktflader.

Desværre var der kun solgt én Sail-in billet, men vi håber de også havde 
en god aften på båden. 

Foto: Christian D. Mortensen Foto: Christian D. Mortensen
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Vi, fra Venø Festival, mener selv, vi har vist, at det kan lade sig gøre at få 
stablet en fantastisk aften på benene på ganske kort tid. Drømmen blev født 
sidst i juni, hvor alle i Venø Festivals bestyrelse og arrangørgruppen enstem-
migt sagde ja til at prøve at give et lille plaster på såret efter den aflyste festi-
val. Møder blev holdt over Skype og koordineret på bedste vis. Ingen af os 
var i tvivl om, at det nok skulle lykkedes. 

Da dagen oprandt, mødtes vi om morgenen til en hurtig kop kaffe og alle 
gik ud til hver deres ansvarsområde og hjalp hinanden på kryds og tværs. 
Maden blev lavet, pladsen sat op og lys sat til. Scenen kom som det første 
og alle ledninger blev trukket med største sikkerhed. Kl. 13 mødtes vi så til 
frokost og var rigtig godt med i forhold til tidsplanen. 

Kl. 17 åbnede pladsen og vores gode formand Sidsel Munkebo Hansen 
åbnede i sit festival-out-fit, der blev skabt sidste år. Sidsel indledte med at 
overrække en check på 5.000,- til Venø Musikforening, som var repræsente-
ret ved Grethe Munk-Andersen og Marianne Pedersen.

Herefter fik gæsterne serveret maden som bestod af kartoffelsalat, frisk 
salat og lammehals i bowle - i mundrette stykker, så man også kunne holde 
en øl eller et glas vin og stadig spise. Fantastisk opfindelse de bowler. 

Musikken flød derudaf, gæsterne hyggede sig og besøgte også Bent 
Harregaard i Strandbaren, der i dagens anledning var lavet om til vinbar. 

Da klokken nærmede sig lukketid, trådte alle frivillige til igen. Klokken 12 
dagen efter var pladsen ryddet, og der var ingen, der kunne se, at der havde 
været fest dagen før. 

Nu glæder vi os til det bliver sommer 2021, så vi kan afholde vores festival 
på normal vis igen. Vi ønsker jer alle en dejlig rest-sommer. 
/ Venø Festival – Inge Dehnfeld Mortensen

. . .

Foto: Christian D. Mortensen Foto: Christian D. Mortensen

Foto: Jan Bendix
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DET  SKETE
ET AKTIVT VENØLIV ER FORBI
Eigil Svinth Nielsen måtte fredag den 3. juli, efter flere års sygdom, opgive 
kampen mod lungehindekræften.

Eigil blev 72 år, han var født og opvokset på Venø, samme sted som 
han gik bort. Ikke fordi Eigil ikke havde været ude omkring. Efter endt efter-
skoleophold, var han ude at tjene en tid; hjemme igen kom han i lære som 
tømrer, efterfulgt af soldatertid ved flyvevåbnet. Eigil var derefter ansat ved 
Ørnhøj Vinduer samt forskellige tømrermestre, indtil han i 1977 blev ansat 
ved tømrermester E. Krarup i Struer, hvor han tjente sit brød i 22 år. De sidste 
af sine erhvervsaktive år arbejdede han ved Rationel Vinduer i Struer. Ved 
fabrikkens lukning besluttede Eigil sig for at gå på efterløn.

Eigils erhvervsvalg som tømrer, var det helt rigtige for ham. Han var 
kendt som en fremragende håndværker og for kolleger attraktiv at arbejde 
sammen med.

Eigil traf Hanne på Venø i 1973, de bosatte sig, efter giftermålet i 1975 
i Holstebro; men drømmen var at bosætte sig på Venø. Eigil havde i sin 
“udetid” altid holdt forbindelsen til Venø. Hanne, som var kommet på cam-
pingpladsen siden først i 60’erne, mødte han også på øen. De forsøgte i en 
årrække at få tilladelse til at bygge på en grund beliggende før deres nuvæ-
rende bolig. Dette måtte opgives og i stedet købte de barndomshjemmet, 
som blev om- og nybygget i sin nuværende form. I 1977 flyttede de til Venø, 
i lejligheden ovenpå skolen. Efteråret 1979 tog de deres nye selvbyggede 
bolig i brug.

Eigil var et hjemmemenneske, som nød samværet med Hanne og bør-
nene Mikael og Helle, der var altid lune drillerier mellem dem, de var glade 
og positive og man gik aldrig fra dem i dårligt humør.

Eigil var også en aktiv del af livet på Venø, han deltog gerne med sit 
håndværkertalent og kreative idéer, og var i høj grad med til at fremstille 
boder, skure, scener o.l. til Venø Sammensurium. 

Alle fra den tid, hvor efterskolen opstod, husker Eigils engagement i 
renoveringen af de gamle bygninger, han ledede på sin stille facon ombyg-
ningerne i sin helhed, og ingen der hjalp til, var i tvivl om, hvem der havde 
ekspertisen. Dette år blev Eigil og Hannes traditionelle sommerferie til Norge 
ofret. Eigil var ligeledes med, da børnehuset blev bygget samt var med til at 
løse forskellige opgaver på Venøsund 1. 

Eigil sad i en årrække i VenøBoens bestyrelse samt i bestyrelsen for 
Børnehuset, var aktiv ved de fleste arrangementer - herunder fast mand til 
badminton og billard.

Eigil er her desværre ikke mere, men han vil blive husket og savnet. Vores 
tanker går til Hanne, Mikael, Helle og de to børnebørn. Æret være hans 
minde.
/ Per Mygind, Havstokken 10B

Red.: Karl Askanius, Nørskovvej 2A har sendt VenøPosten personlige minde-
ord, der betoner Eigils menneskelige og faglige værdier, som han har oplevet 
dem gennem Eigils positive livssyn og et langt venskab.

Eigil i sit elskede Norge

TAK!
Hjertelig tak til alle, der viste 
opmærksomhed og medfølelse ved 
Eigils død og bisættelse.

Tak til de, der stillede an ved 
kirken og på Efterskolen og for 
trykning af sangblade. Og sidst, 
men ikke mindst, tak til Trine Parbo 
for en meget flot tale.

I var alle med til at gøre det til 
en rigtig fin dag for os.
/ Helle, Michael og Hanne Nielsen, 
Nørskovvej 3

Foto: Hanne Nielsen
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DET  SKER

 
REVIDERET SÆSONPROGRAM
Efter et forår med aflyste koncerter, 
foreligger der nu et revideret pro-
gram, hvor resten af årets arran-
gementer samt et enkelt i 2021 
står omtalt. Programmet er vedlagt 
augustudgaven af venøPosten.

Vi regner naturligvis med, at 
alle koncerter kan gennemføres, 
som de står anført, og der vil 
komme information om de enkelte 
koncerter i de kommende numre 
af VenøPosten. Vi anbefaler, at 
medlemmer reserverer billet/plads 
på forhånd. 

Velkommen i Venø Musik. Vi 
glæder os til igen at se jer. 
/ Venø Musik  
– Grethe Munk-Andersen 

VENØ REPRÆSENTERES I STRUERS NYE  
LOKALE OMRÅDEUDVALG
Struer Kommune har ønsket at styrke samarbejdet med og 
udviklingen af lokalområder. I maj 2020 godkendte Struer 
Byråd en strategi for lokalområder og vedtægter for etablering 
af et lokalt områdeudvalg.

I Struer er der nu lavet fem lokalområder. Venø har 
sit eget lokalområde, fordi en gruppe venøboere og 
VenøBoens bestyrelse i et høringssvar tilkendegav ønsket om at være et 
selvstændigt område og ikke være fælles om repræsentation med Humlum/
Resen. Humlum/Resen var enig i synspunktet. Dejligt, der blev lyttet og tilpas-
set. De andre fire lokalområder er nu: Thyholm, Humlum/Resen, Langhøj og 
Hjerm.

Der er udpeget en lokal repræsentant (Linda Tang, formand for Venø-
Boen) og en suppleant (Jan Bendix, suppleant for VenøBoen), som i den 
resterende byrådsperiode repræsenterer Venø i lokalområdeudvalget. 

Der vælges repræsentant hvert fjerde år. Lokalområdet udpeger selv 
deres medlemmer, men kommunen opfordrer til valg af en fra borger- eller 
beboerforening.

Områdeudvalget består af fem lokalt udpegede repræsentanter, én fra 
hvert lokalområde og fem politikere (én fra hvert politisk udvalg). Udvalget er 
bredt dækkende, så der kommer forhåbentligt hurtigere og bedre handling 
bag beslutningerne.

Lokalområdeudvalget skal være et forberedende og rådgivende organ 
for Økonomi-, Erhvervs-, og Bosætningsudvalget. Lokalområdeudvalget kan 
også indstille anlægs- og udviklingsprojekter til bevilling i Struer Byråd og til 
Økonomi-, Erhvervs- og Bosætningsudvalget.

Jeg glæder mig til samarbejdet med områderepræsentanter fra de andre 
lokalområder i Struer samt med det politiske system.
/ VenøBoen – Linda Tang

Foto: Jan Bendix

RevideretSÆSONPROGRAM 2020
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DET  SKETE
ESTHER SØNDERGAARD HUNSBALLE  
1937-2020
Min kære mor Esther Søndergaard Hunsballe 
døde den 16. juli. Hun blev 83 år. 

Min mor blev født den 15. april 1937. Hun 
voksede op i Nr. Vinge på en lille landejendom. 
Her havde hun en dejlig barndom blandt mange 
søskende og med masser af aktiviteter nede ved 
Tjele Langsø. 

Min mor afsluttede skolen efter 7. klasse og 
kom derefter på efterskole. Senere kom hun i 
huset på en større gård og siden hen arbejdede 
hun inden for hotel- og restaurationsbranchen ved Mariager og Oddesund.

Mine forældre mødte hinanden ved Tjele Langsø, hvor min far var fisker. 
De flyttede senere til Krogsdal Fiskeri ved Holstebro, hvor min far var blevet 
ansat som fiskemester. De blev gift den 13. september 1958 i Venø Kirke.

Mens de boede på fiskeriet Krogsdal, valgte min mor at blive uddannet til 
sygehjælper og arbejdede efterfølgende på Medicinsk afdeling på Holstebro 
Sygehus i mere end 25 år.

Efter hun blev pensioneret, arbejdede hun i mange år på Øster Nørskov 
hos Christian Kjær. Det var et arbejde hun satte stor pris på, og hun fortalte 
tit og gerne om det gode samarbejde hun havde med Gerda Bundgaard.

Min far var barnefødt her på Venø og følte sig hele livet knyttet til øen. 
Min mor blev meget hurtigt glad for Venø og de tilbragte mange ferier 
sammen her, indtil de byggede hus på Riisvej og permanent flyttede til øen, 
da far blev pensioneret. Min far døde for mange år siden. Det var meget trist, 
men min mor formåede at skabe et godt liv for sig selv og sine nærmeste 
med de omgivelser og gode bekendtskaber hun havde.

Tak til alle, der har været en del af min mors liv og har tænkt på hende nu, 
hvor hun ikke er mere.

Tak for venlig opmærksomhed i forbindelse med bisættelsen. Vi er mange 
der vil savne hende.
/ På familiens vegne – Anders Hunsballe, Nørskovvej 9

ÅBNINGSTIDER  I  AUGUST

• • • •

Frisør Hylleberg

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

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

• • • •

Havnehusets Café og Kiosk

Åbent hver dag fra kl. 14:00-20:00 

Venø Havn
tlf. 23 95 34 97

• • • • 

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 tirsdag-søndag kl. 11:30-14:00  
og kl. 17:30-21:00. 

Lukket hver mandag. 

Vi gælder os til at byde jer velkommen!

Bestil venligst bord på tlf. 97 86 80 06 
eller info@venoekro.dk - venoekro.dk

Privatfoto

Foto: Jan Bendix
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DET  SKER
FORMANDENS  HJØRNE 

Turisttravl juli giver læring
Denne juli måned i 2020 bliver en 
måned, vi nok sent vil glemme. Stort set 
hver eneste dag har vi set mennesker i 
hobetal vandre eller cykle op og ned ad 
Sønderskovvej. Den gratis færge for cyk-
ler og gående er virkelig blevet en suc-
ces. Det føles som folk valfarter til de små 
øer, som ellers i forvejen var fuldt booket 
i forhold til overnatningssteder. 

For Venø Færgens vedkommende har de dagligt 
fragtet ca. 300 cyklister til Venø om dagen og i hvert 
fald lige så mange gående. Og det kunne ses på 
Kleppen, fordi der i nærheden af færgen langt ned 
langs Strandbjerggårdvej holdt rigtig mange biler 
parkeret. Nogle med bagenden hængende lidt ud 
på vejen, så vi, der bruger færgen dagligt, måtte køre 
slalomkørsel. 

Når jeg på færgen spurgte de cyklende og gående, 
hvorfor de havde valgt at besøge Venø netop i dag, 
svarede rigtig mange, at de samlede på stempler i 
Ø-passet. De gratis færger havde gjort det muligt at 
besøge næsten alle øerne i sommerferien, og dermed 
få fyldt Ø-passet med stempler på én sommer - hvis man 
altså spændte cyklerne fast bag på bilen, gik om bord 
på færgen, kørte fra ø til ø og lod bilen stå på fastlandet. 

Så vi må sige Ø-passet er blevet en stor succes og en 
rigtig turistmagnet. 

Coronakrisen kan ikke længere mærkes særlig 
meget. Kro, Havnehus og gallerier er blevet godt 
besøgt og har haft god omsætning. Faktisk så meget at 
nogle af dem ikke ønsker åben ø mere i år, og de har 
måttet kalde på ekstra mandskab, for at kunne følge 
med til at servicere kunderne. Der kunne sagtens være 
lejet mange flere værelser ud på Bed and Breakfasts, 
minihotel, og kroen fik hurtigt fyldt op ved deres borde, 
og måtte dagligt melde fuldt booket.

De blå gratiscykler er blevet brugt som aldrig før, selv 
om VenøBoen havde bedt om at få dem fjernet, da vi 
synes det er pinligt for vores ø, vi har så dårlige cykler 
at låne ud. Men der er jo rigtig lang vej fra færgen op 
til kirken, kroen og havnen mærker de fleste på gåben, 
men særligt dem, som ikke er så vant til at gå eller dem, 
der har børn med. 

Der var faktisk så meget rift om de blå cykler, at hvis 

nogen var så letsindig at stille sin egen ulåste cykel 
i cykelstativet på havnen eller ved færgen, ja så var 
den væk, når man selv skulle bruge den. Folk tog det 
meget bogstaveligt, at der står “kostenlos” på skiltet som 
hænger ved cykelstativet. 

Nu går VenøBoen i gang med at tage ved lære af 
denne måned. Folk vil gerne på gåben og på cykel til 
vores ø, når færgen er gratis - og Ø-passet har virkelig 
vundet terræn. 

I denne måned kom folk dog i hobetal, antageligt 
fordi de virkelig trængte til at komme ud for at opleve 
noget. Godt færgen ikke var gratis for bilister, så havde 
vi nok fået bil-kaos og havde måttet få assistance af 
politiet for at regulere trafikken. Det er trods alt lettere 
at regulere trafik for cyklister og gående, de fylder ikke 
så meget på færgen og heller ikke på vores små veje. De 
kræver bare, at bilister er opmærksomme og kører roligt. 
Parkerede biler på Kleppen giver os nok slalomkørsel, 
men de holder i det mindste stille og er hurtigt passeret. 

VenøBoen og Venø Festival modtog i øvrigt en 
pæn sum LAG-midler efter ansøgningen, vi lavede i 
fællesskab i foråret, så nu kan vi begynde at forberede, 
at der kommer nogle rigtige gode og ordentlige udlej-
ningscykler til vores turister. Det vil blive godt for vores 
omdømme, godt for vores turister og godt for os selv. 
For cyklerne kan selvfølgelig også lejes af os selv. 

Rigtig god august til jer allesammen. Jeg håber 
på masser af sol og varme dage, så høsten også kan 
komme moden og tør i hus.
/ VenøBoen – Linda Tang

Foto: Jan Bendix
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DET  SKETE
VILDE VIDUNDERLIGE VESTJYLLAND
Geopark Vestjylland har udgivet folder om 
naturområder, det er værd at besøge. 

Nørskov Vig er udpeget, som ”Geosite 
G41”. Kortet viser vej. 

Folderen kan hentes i Infocenter Struer. Nyttig 
information findes også i Geopark Vestjyllands app.
/ VenøPosten – Red.

 
DEN FARLIGE, MEN SMUKKE…
Rundt om på Venø er udbredelsen af 
den giftige Eng-brandbæger vokset 
voldsomt. Den høje gule kurvblomst 
vokser typisk på græssede enge.

Den er yderst problematisk for 
specielt køer og heste, men også andre 
husdyr får leverskader af at få den i 
foderet. Adskillige insektarter har dog 
fornøjelse af blomsten. 

I denne tid er det derfor en god 
idé at rive brandbægeren op med 
rod – inden den går i frø. På Venø og 
adskillige steder på markerne, langs veje 
og på stier på fastlandet er det dog en 
næsten uoverkommelig opgave. 
/ VenøPosten – Red.

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 (referent), 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.

Se mere om Venø på: venoe.dk

Foto: Jan Bendix

http://venoe.dk
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DET  SKER
§3 BESKYTTET NATUR!
I VenøPostens juniudgave omtalte vi det arbejde, 
som Struer Kommune har igangsat med den 
10-årige opdatering af det vejledende ”kortlag” 
med beskyttet natur, der er omfattet af Naturbe-
skyttelseslovens §3. NBL §3 handler om særlige 
beskyttede naturtyper, som vandløb, søer, heder, 
moser, strandenge, biologiske overdrev, o.l. 

Naturbeskyttelsesloven er en forbudslov. 
Derfor kræver ændringer i naturområdernes 
”tilstand” som udgangspunkt en dispensation fra 
kommunen. Er man i tvivl om en aktivitet eller 
lignende kræver dispensation, så tag en dialog 
med kommunen. 

På Venø drejer det sig om de skraverede 
arealer, der er vist på kortet. Kommunen gør 
opmærksom på, at ”kortlaget” er vejledende, men 
med den 10-årige opdatering sørges der for, at 
”kortlaget” ajourføres. Kortet er et udklip fra  
www.arealinformation.miljoeportal.dk.dk.

Formålet med opdateringen er dels at vurdere 
de nuværende registreringer af beskyttet natur og 
dels at vurdere, om der er arealer med beskyttede 
naturtyper, som ikke allerede er registrerede. 

Kommunen har via luftfoto gennemgået Venø 
og fundet arealer, der potentielt kunne være 
beskyttet natur. Disse arealer har kommunen haft 
rådgivere i felten for at botanisere og efterfølgen-
de komme med vurderinger af status i forhold til 
loven.

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse 
til Kristian Mandsberg Nielsen, tlf. 96 84 84 38, 
kristian@struer.dk, som også har medvirket til 
orienteringen her.
/ VenøPosten – Red.
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”SOMMERPAKKEN”... SOM ØJENÅBNER
Regeringens beslutning om gratis færge til gående og cyklister på de danske 
småøer har vist nye muligheder - også for Venø. 

Mens flere øer og deres færgeselskaber næsten har ”mistet vejret” på 
grund af overbelastning, så har den korte afstand fra fastland til ø og Venø 
Færgens kapacitet åbnet ”nyt land” for masser af gæster med lyst til at lære 
øen at kende. 

Venøboerne har kunnet glæde sig over at dele naturoplevelser, veje, 
stier og strande med gæster i alle aldre. Foldere og Ø-pas i Færgehuset på 
Kleppen er blevet ”revet” væk. Det er en positiv kvittering for venøboernes 
hidtidige turistindsats.

Turistaktørerne på Venø har haft mange gæster og kan glæde sig over 
”fulde huse”, når vejret har vist sig fra sin venlige side.

For mange af gæsterne vil Venø-besøg blive en del af fremtidige en- eller 
flerdagsture for familie og venner. Gratisperioden har skabt opmærksomhed 
om Venø og Danmarks mange andre småøer. 

Det giver udfordringer til øboere. Vi skal sikre oplevelser til gæster i 
forskellige aldre og med forskellige interesser. Det kan give merindtjening til 
nuværende og nye turistaktører, flere arbejdspladser på øen og bosætnings-
muligheder til dem, der skal servicere gæster. 

Listen med muligheder, som ”Sommerpakken” har åbnet, er lang. 
I flæng - og uprioriteret - fx østersbar hos Venø Seafood, kajak- og 

cykeludlejning, Geopark-skiltning langs vandrestierne, gennemførelse af 
planerne for Venø Havn, udvidede åbningstider og udvidet sæson på øens 
spisesteder, flere overnatningssteder for korttidsturister, renovering af lejrene 
og familieudlejning, shelteropstilling og renovering af campingplads.

”Sommerpakken” er blevet en øjenåbner for feriefolket og for os 
venøboere.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Christian Mortensen og mange af sommer-

gæsterne var på galleribesøg. Her er Christi-

ans indtryk fra Galleri KK, hvor Per Vesterga-

ard og Karin Kristensen udstiller. 

”DE SIDSTE ØBOERE”
Sæt allerede nu X i kalenderen 
torsdag den 10. september  
kl. 19:30 på Venø Efterskole.

Her kommer Christina Vorre 
og holder foredrag om “De sidste 
øboere”. Christina Vorre er lige 
nu aktuel på DR2, hvor hun 
sammen med Rane Willerslev 
fra Nationalmuseet medvirker i 
serien; Små øer - Store historier, der 
foregår rundt om på fem danske 
småøer. 

Adgangsbillet til foredraget 
samt kaffe og kage koster som 
sædvanligt 50 kr. 
/ Foredragsgruppen  
– Anders Vandsø Pedersen

Foto: Christian D. Mortensen

Foto: Christian D. Mortensen

Foto: Anders Trærup
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DET  SKER
KUNSTPARTIET I AKTION
Fra august 2020 sejler Kunstpartiet rundt og søsætter 
det helt nye projekt “Kunstreaktoren” på syv øer i hele 
Danmark. Vi overnatter hvert sted, og rapporterer om 
virkningerne af vores aktiviteter på den lokale befolknings 
velbefindende. 

Vi vil i fællesskab indsamle og behandle affalds- 
materialet i teams bestående af projektmedlemmer og lokale frivillige. I 
samarbejde med lokale kunstnere, museer og kunstforeninger vil vi lave 
workshops for både voksne og unge og sammen skabe kunstværker af 
affaldsmaterialet, som vi vil tage med i paraden, og som nedgraves eller 
udstilles...

I et samarbejde med Struer Bibliotek, VenøBoen, Venøsund Færgelaug og 
Venø Efterskole vil projekt “Kunstreaktoren” gå fra dør til dør på Venø i løbet 
af vores ophold og indsamle affald hos lokalbefolkningen. Efterfølgende vil vi 
sammen med den lokale kunstner Lis Møller Jensen lave workshops for unge 
fra Venø Efterskole og sammen transformere skraldet til kunstværker. 

Når kunstværkerne er blevet virkeliggjort, nedgraver vi en pink boks 
(med værkerne lavet af organisk affald) på øen, som lægges i en kom-
postbunke, hvor det kan 
forsvinde og blive til en del 
af jorden. Herefter laver vi en 
færge-parade med Venøsund 
Færgelaug, de involverede 
og de andre kunstværker, 
som skal udstilles i en anden 
pink boks (ikke-komposterbart 
affald) på Struer Bibliotek, 
som en advarsel og besked til 
fremtidens lokale borgere. 

Læs mere på  
www.kunstpartiet.com.
/Kunstpartiet - Giuseppe L. 
Bonifati og Linda Sugataghy

VENØ-PROGRAM

Den 17. august
Indsamling fra hjem til hjem

Den 18. august
Workshop v/Venø Efterskole

Den 19. august kl. 15:00
Færge-parade  
fra Venø til Struer

Den 19. august kl. 16:00 
Event-udstilling  
v/Struer Bibliotek

BOLIGER TIL SALG

 - Klitten 12  
Pris: kr. 795.000 
Boligareal: 75 m2 

 - Riisvej 8  
Pris: kr. 1.295.000 
Boligareal: 170 m2 

 - Strømmen 8  
Pris: kr. 1.795.000 
Boligareal: 161 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



7. august kl. 16:00 Venø Færgen 10 år, fejring ved færgelejet, Venø

9. august kl. 09:00 Gudstjeneste, Trine Parbo

16. august kl. 09:00 Gudstjeneste, Thorkil Lundberg

17. august  Kunstpartiet, indsamling

18. august  Kunstpartiet, workshop, Venø Efterskole

18. august kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Susanne Marie Jensen 

19. august kl. 15:00 Kunstpartiet, færgeparade fra Venø til Struer 

23. august kl. 10:30 Højmesse, Trine Parbo 

26. august kl. 19:00 GIF, generalforsamling, Havnehuset

6. september kl. 09:00 Gudstjeneste, Trine Parbo

13. september kl. 14:00 Høstgudstjeneste, Trine Parbo

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

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

Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19:00, fra Venø Efterskole

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

AUGUST

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

den 27. 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

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 arrange-
mentstidspunkt foreligger.

Næste gang vi ses
VenøPostens næste udgave er hos vores 
læsere den 2. september.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Peter Bjerre


