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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

Næstformand Dorthe Brødbæk
tlf. 51 72 15 64,  
dorthe.broedbaek@gmail.com

Kontaktperson og sekretær
Inge Dehnfeld Mortensen
tlf. 60 66 82 81, inge@venoe.dk

Kasserer Marianne Pedersen
tlf. 23 37 83 71, mp@via.dk

Kirkeværge Niels Haahr
tlf. 27 84 36 74  
farmandhaahr@gmail.com

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:  
Benedicte Thorgård og Anna Brødbæk

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

VENØ  KIRKE
DU SKAL ELSKE
Når jeg går rundt med mine hunde, så får jeg næsten altid en kort, og af og 
til også længere snak med nogen. Det kan være med alle mulige: Øboere, 
sommerhusejere og lejere, fastliggere på campingpladsen og turister, der 
hurtigt forlader os igen.

Den anden dag kom jeg i snak med en, der fortalte, at han var glad for 
Søren Kierkegaard. Søren Kierkegaard kan næsten siges at være årsagen til, 
at jeg blev præst – eller en væsentlig årsag, nemlig årsagen til, at jeg ikke 
stoppede med at læse teologi i utide, fordi her var noget, der virkelig gav 
mening for mig (studierne i græsk, latin og hebraisk havde været noget 
uinspirerende efter min mening). Samtalen på min gåtur forleden skubbede 
derfor til mig: Jeg vil til at læse Kierkegaard igen! Kierkegaard er jo vores 
store danske filosof, som udenlandske filosofiinteresserede ligefrem kan 
vælge at lære dansk for at kunne læse på originalsprog. Og det er ikke 
nogen let opgave, vil jeg tilføje, for Kierkegaards sprog er gammelt og som 
regel kringlet og vanskeligt at forstå. Også for en teolog.

Men som teologistuderende havde vi jo det privilegium, at vi kunne 
vælge at tage et fag, der gennemgik et af Kierkegaards værker, og det 
udnyttede jeg i min studietid. Så jeg havde forelæsninger hver uge i et 
halvt år over Søren Kierkegaards: ”Kjerlighedens Gjerninger”. Spændende 
var det for ja, hvem vil ikke gerne blive klogere på kærligheden? Nu er det 
jo ikke den romantiske kærlighed, der er på tale her, nej Kierkegaard tager 
udgangspunkt i næstekærlighedsbuddet: ”Du skal elske din næste…” og så 
filosoferer han over disse ord med trykket lagt forskellige steder. Først: Du 
SKAL elske. Netop dette at SKULLE elske fik jeg mange filosofiske snakke om 
i min ungdom. For kan man egentlig pligtmæssigt elske et andet menneske? 
For ikke at sige ALLE mennesker? For er ikke ALLE mennesker vores NÆSTE? 

Måske vil det kræve, at man definerer kærligheden, for næstekærlighed 
er jo ikke en boblende forelskelsesfølelse, eller forbundet med andet, vi 
normalvis ville beskrive som kærlighed, når vi taler om vores nærmeste. 
Næstekærlighedens ”du SKAL elske” må derimod uløseligt hænge sammen 
med vores forhold til Gud. For det ligger i Guds kærlighed til os, at den er 
uforanderlig.  

Vi menneskers oplevelse af kærlighed forandrer sig derimod hele tiden. 
Det er derfor, at så mange, der engang elskede hinanden, pludselig vælger 
at blive skilt, for nu kan de ikke mærke kærligheden længere. 

Med næstekærlighedsbuddet forpligtes vi imidlertid til at elske med Guds 
uforanderlighed, for som Kierkegaard siger: ”Kun naar det er Pligt at elske, 
kun da er Kjerligheden for evig betrygget mod enhver Forandring; evig 
frigjort i salig Uafhængighed; evig lykkelig sikret mod Fortvivlelse”.

Mange stritter imod et ord som ”SKAL”, og hvordan kan vi overhovedet 
elske på kommando? Men her er det vigtigt at huske på, at næstekærlighe-
den faktisk slet ikke er en følelse, nej som Kierkegaard afslutter sit kapitel: 
”Buddet fortærer og udbrænder det Usunde i Din Kjerlighed… du skal (altid) 
tage Buddet med på Råd”.

Du SKAL elske!
/ Trine Parbo
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VENØ  SOGN
PANDEMIEN OG KIRKEN
Venø Menighedsråd lader svaret hænge i luften, når VenøPosten her i slut-
ningen af juli stiller spørgsmålet: Hvornår bliver det muligt at fylde rummet 
med interesserede kirkegængere: Venøboere og turister? 

Baggrunden er, at myndighederne fortsat lægger snærende bånd på det 
antal, der under en gudstjeneste må opholde sig i kirken. Der er en forvent-
ning om nye udmeldinger i begyndelsen af august. Måske er de allerede 
kommet, når VenøPosten når sin læsere?

Udenfor Christiansborg er der en voksende undren over, at kirkerne ikke 
må invitere besøgende indenfor i tjenestesammenhæng. Det kunne fx ske 
mod forevisning af Coronapas, som det har været praksis indtil den 1. august 
2021 i forbindelse med sportsbegivenheder, restaurant- og udstillingsbesøg.

Venøguiderne har heldigvis kunnet gennemføre deres ”Limfjordsfortæl-
linger” tirsdage og torsdage uden andre forholdsregler end de anbefalinger, 
der gælder generelt.

De nuværende begrænsninger ”gør ondt” på den lille kirke og måske 
også på interessen for kirken og dens rolle i lokalsamfundet. Det forhold 
kan man ønske sig bliver erkendt nu, hvor ”stikkeriet” er tæt på det ønskede 
niveau.
/ VenøPosten – Jan Bendix

TRØST I LUKKETIDEN
Heldigvis har Venø Menighedsråd haft mod til at gennemføre årets ”Solned-
gangsmusik i Venø Kirke”. Det er en mere end 30-årig tradition, der i fjor blev 
brudt på grund af pandemien, men som i år kunne fortsætte med de ”helt 
uforståelige” deltagerantal.

Rammerne har godt nok ikke været optimale, idet mange gæster måtte 
se sig selv mere eller mindre frivilligt placeret under teltdug og med højt-
talerdækning af kunstnernes udfoldelser. Så nytter det jo ikke meget, at 
kirkerummet af kunstnere betegnes som et akustisk ”godt spillested”.

Her er fotos af nogle af årets musikere og sangere.
Sæsonens afslutningskoncert har venøboerne og Venøs gæster fortsat til 

gode. Den afholdes den 5. august kl. 21:00. Det bliver med sang sunget 
af Sebastian Haugstrup Hansen akkompagneret af pianisten Eunjin Ko Dey. 
Efter denne koncert kan vi forhåbentlig se frem til Sæson 2022 med det 
sædvanligvis overfyldte kirkerum!
/ VenøPosten - Jan Bendix (fotos)

2021-ramme for solnedgangsmusik

Fotos: Jan Bendix

Ask Nørholm

DuoLSMR

Koret OccasioneHans Sørensen - akkompagnatørTatiana Kristensen og Mikkel Lundkvist
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DET SKETE

GÅ NYE VEJE!
Friluftsrådet har i en større undersøgelse konstateret, at ”der eksisterer over-
raskende mange ulovlige barrierer i naturen”.

”Der findes tusindvis af ulovlige skilte, bomme, hegn, kæder og låger i 
Danmark, som forhindrer danskernes adgang til naturen. Friluftsrådet vil 
oplyse om reglerne, så det er nemmere at færdes derude, og inviterer til, 
at bidrage til at nedbringe antallet af ulovlige barrierer ved at indberette 
adgangshindringer i naturen til myndighederne. ”Sådan skriver Friluftsrådet 
på hjemmesiden www.gaanyeveje.dk.

Og oplyse, det gør Rådet. Hjemmesiden forklarer reglerne for færden i 
skov, på strand, i det åbne land og på havet i et let forståeligt sprog. 

Friluftsrådet opfordrer besøgene til at melde ind om barrierer, der ikke 
burde være de pågældende steder, og Rådet vil hjælpe med at vurdere 
alvoren og eventuelt foreslå myndighedskontakt.

Møder venøboerne eller gæster ulovlige barrierer, så er det med at 
medvirke til at få dem fjernet.
/ Limfjorden Syd-Friluftsrådet – Jan Bendix

ÉN BARRIERE FORSVANDT
I juniudgaven af VenøPosten bragte vi foto af træ, der var fældet, så det 
spærrede den direkte vej til stranden ved Venøborg for beredskab og for 
gående og cyklende til og fra stranden. VenøPosten har efterfølgende glæ-
det sig over, at den barriere kun fik en levetid på ca. 1½ måned. Tak for ryd-
ningsarbejdet. Fotos viser før og efter forholdene. 
/ VenøPosten – Red.

Fotos: Jan Bendix

BRANDBÆGER
Det er sæson for “blomstrende 
brandbæger”, der er giftige for 
kvæg og heste. Riv dem gerne op 
med rod og brænd dem af.
/ VenøPosten – Red. 

Foto: Jan Bendix

Fotokollage: Friluftsrådet
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Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

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

lis.moeller.jensen@gmail.com

Kartofler, hele og halve lam  
sælges ved telefonisk henvendelse 

på tlf. 40 31 83 02.

facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk

Tirsdag-søndag fra kl. 11:30-14:00
samt aften fra kl. 17:30-21:00

Vi glæder os til at byde jer velkommen!
Bestil venligst bord på tlf. 97 86 80 06 

eller info@venoekro.dk  
www.venoekro.dk

SPAR Humlum leverer varer til  
Venø hver mandag -   

bestilling på tlf. 97 86 11 62  
eller humlum@spar.dk

Venø Havnecafe og Kiosk
Mandag-fredag kl. 12:30-19:30 
Lørdag-søndag kl. 11:00-19:30

Venø Urtehave
Havstokken 16, tlf. 51 92 97 38

Gratis entre til haven.

Vinduespudsning på Venø
Ring til Malene Bille på tlf. 41 42 30 38

KONCERT PÅ DÆKKET
Søndag den 8. august kl. 15:30-17:00 på 
Venøsund i Venø Havn.

Sangeren og sangskriveren Søren Ipland 
skriver om sin koncert:

‘Koncert på dækket’ er en solokoncert, bare 
med mig og min guitar, og sangene er i en 
rolig, ofte melankolsk og fortællende genre, 
som jeg tænker det passer sig til en søndag eftermiddag. Mellem numrene 
fortæller jeg lidt om de steder og mennesker, som har inspireret mine sange, 
og lidt om de kunstnere, som inspirerer mig. Til koncerten spiller jeg en 
række af mine egne sange, men der sniger sig nok også et par enkelte numre 
med, fra den amerikansk folk/country scene.

Billetter á 80 kr. købes på MobilePay 65216. Havnecafeen er åben!
/ Venøsund Færgelaug – Bjarne Tingkær Sørensen 

SÆSON 2021/22 I LÆSEKREDSEN
Nu er det tid for at få gang i læsekredsen igen.

Alle er velkomne - unge som gamle - mænd som 
kvinder - nye som veteraner i læsekredsen, og de der har 
holdt pause og gerne vil med igen. Har du lyst til at læse 
eller lytte til en bog og bagefter tale om bogen i hyggeligt 
samvær med andre på øen, så kan du være med.

Vi holder første møde i den nye sæson torsdag den 
26. august kl. 19:00 i Venø Havnekiosk og Café.

Medbring 45,- kr. til kaffe/the og kage. Tilmelding til 
Jonna Stenkjær på sms til tlf. 40 79 47 17 eller mail: jsrp@
webspeed.dk.
/ Læsekredsen – Jonna Stenkjær, Lilly Møller,  
Alice Frederiksen, Kirsten Jensen og Annette Friis

Foto: Erling Roseth
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VENØBOENS HJØRNE

Gratis færge
Der er gratis færgeoverfart fra og med den 21. august til 
og med den 31. oktober for al privat transport (passagerer, 
biler, autocampere, campingvogne, motorcykler osv.) og bus-
ser. Erhvervskøretøjer er ikke omfattet af ordningen. Den gratis færgeoverfart 
er mulig pga. den såkaldte pulje fra ”landevejsprincippet” vedtaget af Folke-
tinget.

Bredbånd på Venø
Som tidligere omtalt er VenøBoen ved 
at undersøge interessen for at ansøge 
om støtte fra Bredbåndspuljen 2021 til 
bredbåndsforbindelse til adresser, hvor 
man i dag maksimalt kan få 10 Mbit/s 
download eller 2 Mbit/s upload. Disse adresser er markeret med gult på 
Bredbåndspuljens kort https://bredbaandspulje.ens.dk. På Venø er det alle 
adresser henholdsvis syd og nord for Venø By samt enkelte adresser i Venø 
By, der er markeret med gult. Alle andre adresser er markeret med hvidt på 
kortet, og kan altså ikke være med i projektet.

Der er flere fordele ved at få en bedre internetforbindelse, selv om man 
måske ikke har behovet lige nu. Det kan ses som en fremtidssikring, da det 
må forventes, at der bliver større og større behov for en bedre forbindelse til 
fx streaming af tv og film og fx også til hjemmearbejdspladser. 

Bredbåndspuljen er tiltænkt adresser, hvor der ikke kommer bedre 
internet på almindelige kommercielle vilkår, da etableringsomkostningerne 
er forholdsvis store. Så det er altså nu man skal overveje, om man vil fremtids-
sikre sit hus og sommerhus.

VenøBoen har allerede fået tilbagemelding fra mange af de ”gule” adres-
ser på Venø – nogle vil gerne være med i en ansøgning, og andre ønsker 
ikke at være med. 

Vi vil gerne høre fra de sidste ”gule” adresser inden den 15. august 
på soeren@venoe.dk, hvorefter selve ansøgningsprocessen går i gang. 
Betingelsen for at få støtte fra Bredbåndspuljen er, at der er en egenbetaling 
på kr. 4.000,- for hver adresse for tilslutningen. Se eventuelt mere på https://
ens.dk/ansvarsomraader/bredbaand/bredbaandspuljen.

Der er ingen garanti for, at der bevilges støtte, da det er en omstændelig 
proces, man skal igennem. Først skal der etableres et projekt bestående af 
sammenhængende adresser, derefter skal det i udbud, hvor bredbåndsudby-
dere kan melde ind, og til slut tildeles støtte efter en sindrig pointmodel.
/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær

Foto: Jan Bendix

Færgetrafik  
i juni

 2021 2020
Passagerer ............ 24.874 .....23.588
Personbiler ............ 11.782 .....11.696
Busser ........................... 490 ...........450
Lastbiler ....................... 184 ...........164
Gods (tons) ....................94 ...........194
Cykler.........................1.132 ....... 1.370
Campingvogne ............20 ............. 32
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MOTIONSBADMINTON
Badmintonsæsonen 2021/22 står for døren og vi begynder 
mandag den 13. september i Efterskolens 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 interesserede 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 Gymnastik og Idrætsforening – Per Mygind

HOTELBYGGERI PÅ VENØ
VUF gennemfører sit augustarrangement 
mandag den 23. august kl. 18:30-21:30 på 
Havstokken 10 b hos Per Mygind.

Vi laver flotte insekthoteller i træ, størrelsen 
er ca. 60x90. Prisen er ca. 150 kr. pr. hotel, og 
man kan sagtens være flere fra familien med om 
samme hotel. Medbring alt, hvad du kan finde, 
som smådyrene vil elske. Tørret græs, bark, skaller, 
halm, strå, træ, teglsten, osv. 

Tilmelding til Alice på tlf. 21 48 97 37 senest 
torsdag den 19. august.
/ VUF - Venøs Udviklende Fællesskab  
– Alice Frederiksen og Ane Kathrine Thorgård 

VENØS SYGEPLEJEORDNING
Den eksisterende aftale mellem Region Midtjylland og syge-
plejerske Mette Jaffke er: “Mette Jaffke yder sygeplejefaglig 
bistand til fastboende, elever og gæster på Venø i akutte situa-
tioner. Bistand ydes døgnet rundt, når Mette vurderer at have 
mulighed for at yde bistanden.” 

Hvad betyder det, og hvordan fungerer ordningen? 
Alle der opholder sig på Venø kan kontakte mig døgnet rundt ved tilska-

dekomst og sygdom – stort som småt, tlf. 23 27 22 99. 
Jeg vurderer dit problem, yder dig den hjælp/behandling, der kan lade 

sig gøre på Venø eller rådgiver dig videre i sundhedssystemet. Jeg aflønnes 
af Region Midtjylland.
/ Sygeplejeordningen – Mette Jaffke 

KONFIRMANDER 2021
Årets Venø-konfirmation finder 
sted den 4. september. 

Konfirmanderne er Anna 
Gramstrup Brødbæk, Mark 
Borbjerggaard Staunstrup og 
Benedicte Thorgård. 

VenøPosten ønsker god restrik-
tionsfri dag og gode år.
/ VenøPosten – Red.
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EN SOMMERAFTEN  PÅ  VENØ
Vejret, arrangørerne og Venø-
Postens stjernefotografer Preben 
Friis, Christian Dehnfeld Mortensen 
og Erling Roseth gjorde det igen. 
Årets ”særudgave” af Venø Festival 
er på disse sider set igennem foto-
grafernes linser.
/ VenøPosten – Red.
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VENØ  FESTIVAL
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HERLIG DAG - BADET I SOLSKIN
Den 24. juli løb årets Corona-venlige udgave af Venø Festival af stablen, og 
takket være det helt fantastiske solskinsvejr forløb dagen over al forventning. 
Der var omkring 250 deltagere, hvoraf ca. en fjerdedel var børn op til 15 år. 

Der blev afholdt Venø Mesterskab (VM) i smut, lavet lyd-workshop sam-
men med Struer Sound Art Lab, bagt snobrød, lavet ansigtsmaling og malet 
børnekunstværker. 

Og til tonerne af Anna Lystbæk, Verdens Sidste Idé, Moussa Diallo og 
hovednavnet Loveshop blev både den lækre mad og den smukke udsigt ved 
Firbjergsande indtaget med stor fornøjelse.

Tak til samarbejdet med de lokale: Venø kartofler & lam, Venø Urtehave, 
Venø Seafood, Venø Efterskole, Venø Færgefart, VenøBoen og alle de 
mange andre på øen, som i den ene eller den anden sammenhæng har 
hjulpet til med at få det hele til at blive til virkelighed. 

Vi glæder os til at se jer alle – og forhåbentlig endnu flere – næste gang vi 
holder Venø Festival.
/ Venø Festival – Marie Jørgensen

LØRDAG AFTEN MED LARS HYBEL
Venø Havnekiosk og Café havde endnu engang tilrettelagt et arrangement. 
Denne gang med guitaristen Lars Hybel og hans søn Herman. 

Musikken og vejret var med til at skabe en fin udendørs sommeraften 
med deltagelsen af mange venøboere og sommergæster, der kunne nyde 
både musik og god ø-snak i godt selskab.

Tak til Claus Lund Jensen og Dorte Sauer for medvirken til at gøre havnen 
til hyggeligt samlingssted.
/ VenøPosten – Jan Bendix

”VENØS VILDMARKER” PÅ TRYK
VenøPosten har med tilladelse af Steffen Kjær optrykt Stef-
fens Skt. Hans båltale. Folderen er vedlagt denne udgave 
af VenøPosten.

Det er en artikel i serien om venøboere, der er flyttet til 
øen. Enten har de selv fortalt om baggrund og forventnin-
ger eller også har VenøPosten interviewet de pågældende 
om emnet. 

Forhåbentlig inspireres fastlandsfolk til bosætning. Det 
fortjener de og Venø.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Erling Roseth

Foto: Erling Roseth
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40 ÅR PÅ ”VINGER OVER VENØ”
Efter et års ufrivillig pause kunne Dansk Hanggliding og 
Paragliding Union genoptage deres uge 29-tradition med 
træningslejr på Venøborg. Venøborg området er ideelt til 
sporten både for førstegangspiloter og for de erfarne.

Som sædvanligt(!) havde de mere end 100 deltagere godt vejr og 
humøret fejlede heller ikke noget på det, deltagerne selv kalder en familielejr. 
Det kunne også ses af antallet af børn i alle aldre og ”vinger” i alle størrelser, 
farver og tilstande.

I år kunne unionen fejre 40års fødselsdag på stedet. 
For venøboerne var det godt igen at se ”Vinger over Venø”.  Ved afrejsen 

glædede deltagerne sig allerede til næste års muligheder med ”med blæsten, 
der går frisk…”.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix

Arkivfoto: Jan Bendix
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INDVIELSE AF GEOPARK VESTJYLLAND
Geopark Vestjylland indvier Unesco Globale 
Geopark Vestjylland i uge 42. 

Planen er, at der skal være et stort udbud 
af spændende turoplevelser for os, der bor i området, som 
dækker Struer, Lemvig og Holstebro kommuner. Så lad os vise 
skønne Venø frem til vores naboer i området.

Da vi har gratis færge for al privat transport i uge 42, 
foreslår vi i Venøboen, at der laves et Åben Ø arrangement. 
Vi håber så mange som muligt vil bakke op om det og: holde åbent - tilbyde 
“smagen af Venø” af lokale råvarer - afholde foredrag - arrangere gåture - 
guidede ture - historiefortælling i kirken, eller noget helt andet. Dette blot 
idéer til inspiration.

Geopark Vestjylland vil sørge for annonceringen, så det vi gerne vil bede 
jer om, er at byde ind med, hvad I ønsker at få med i programmet. Events, 
smagsprøver af råvarer etc. Må gerne koste noget.

Alle gode idéer er velkomne, og er I med, så er det helt op til jer, om jeres 
arrangement skal dække alle dage, eller kun enkelte dage.

Send mig en mail på annette@venoe.dk, så snart I har idéen klar, men 
senest d. 1. september 2021.

I er også velkomne til at ringe til mig på 21868712, hvis I har spørgsmål.
/ VenøBoen – Annette Friis

HVAD MED EN LIEBHAVEREJENDOM PÅ VENØ?
Så er det blevet officielt, Hans Peter Jensen og Bente Bjerre sætter en af 
Venøs tre gamle, ”større” gårde til salg for den nette sum af 23 mio. kr. Det 
fremgår af annonce fra Landbrugsmæglerne - se mere her:
www.landbrugsmaeglerne.dk/bolig/11658/soenderskovvej-9-7600-struer.

Ejendommen har indgået i de mislykkede planer for skabelsen af en 
naturpark – og fremtiden for Sønderskov peger nu i anden retning.

Parallelt med salget sker omlægning af dele af området, idet berørte 
lodsejere har besluttet sig for ændret jordfordeling og staten for omdannelse 
af dele af området til lavbundsområde, som fastholder en del af det som sø. 

Søen opstod i forbindelse med uventet afbrydelse af det stedlige 
pumpeanlæg for et par år siden. Efter de indgåede aftaler mellem lodsejerne 
begrænses størrelsen af søen i forhold til dagens situation. Det sker ved 
styring af vandstand og udløb mod øst.

For Venø er det ikke uden betydning, hvem der overtager ejendommen. 
Venø har brug for en fremtidig ejer, der har interesse for helårssamfundet og 
dets udvikling og for at åbne naturen også for Venøs gæster.
/ VenøPosten – Jan BendixFoto: Peter Bjerre
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DET  SKER
VALG DEN 16. NOVEMBER
Alvorstiden nærmer sig for kandidaterne, 
der er opstillet til kommunal- og regions-
rådsvalg den 16. november. 

VenøBoen og Venø Efterskole inviterer alle opstillingsberet-
tigede partier og lister til valgmøde den 25. oktober. 

VenøPosten bringer i sin oktoberudgave korte inviterede 
indlæg fra de enkelte partier med information om prioriterin-
ger i forbindelse med valgene.

Sæt kryds i kalenderen. Mødet finder sted på Venø Efterskole i foredrags-
salen, og det nye hold efterskoleelever er sammen med venøboerne 
inviterede til oplæg og debat.
/ VenøPosten – Red. 

AFSLØRING
Modbydeligt bæst viser sit grimme ansigt på Venø igen. 

Bedst som alt åndede fred og fordragelighed her på vores ø, er der 
ubehageligheder i horisonten.

Ved hjælp af vores altid snarrådige og pålidelige kilder (ingen nævnt 
og ingen glemt) har VenøPosten erfaret, at den dybt undergravende, 
samfundsnedbrydende og kvindefjendske bevægelse HERREVÆRELSET igen 
forsøger at etablere sig på øen.

Flittige læsere vil huske, at bevægelsen tilbage i 2018 blev jaget fra øen 
med fynd og klem. Dette efter et aldeles mislykket arrangement med øl og 
pizza.

VenøPostens utrættelige og altid dybdeborende journalist har opsporet 
en talsMAND fra bevægelsen; en vis Sredna Nesredep og har fået en kom-
mentar via en krypteret forbindelse.

Denne meget lidt charmerende, men stærkt utroværdige personage 
udtaler:

”Vi kommenterer af princip aldrig på hverken enkeltsager eller person-
sager. Jeg vil dog kraftigt fraråde de gode borgere på Venø, at nære tiltro 
til et nyhedsmedie, der gang på gang præsenterer de mest løgnagtige og 
skændige historier om en organisation, der slet ikke eksisterer. Vi må kraftigt 
overveje at rette henvendelse til vores advokat om disse løgnagtige beskyld-
ninger… jeg mener, HVIS vi rent faktisk havde eksisteret, ville vi være nødt til 
at rette henvendelse til vores advokat…”.

BREAKING: VenøPosten erfarer, at arrangementet vil foregå i mulm og 
mørke et sted nær havnen. KVINDER vær beredte og hold jeres mænd i kort 
snor! VenøPosten følger sagen tæt med vores bedste reportere.
/ VenøPosten – anonymt bidrag (identiteten er red. bekendt)

VenøBoen

Annette Friis (formand og  
ø-repræsentant), tlf. 21 86 87 12,  
annette@venoe.dk

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

Bodil Anker-Møller (sekretær), Mette 
Haahr og Per Noesgaard.

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.

Pris for 1 uges leje (for alle) 4.000 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

Venø Cykler

Udlejning af cykler ved færgelejet og 
på Venø Havn. 
Booking: Linda, tlf. 22 90 42 89
Service: Mogens, tlf. 40 35 84 55

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

http://venoe.dk
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HAVEN PÅ VENØ
SQUASH I LYST OG NØD
”Hvis squashene går galt, så er der meget der kan 
gå galt”, sagde kartoffelavleren til mig en dag… Og 
ja – squash er jo nærmest idiotsikre at dyrke; hvad kan 
egentlig gå galt? tænkte jeg. 

12 squashplanter burde være rigeligt til at forsyne 
både os selv og butikken. I den kolde majluft blev de 
plantet og dækket med et lag fiberdug. 5 dage senere 
var 9 ud af 12 planter fortæret af glubske snegle, 
som havde holdt ”all inclusive” ferie under den lune 
fiberdug. Stærkt provokeret af den hidsige optrapning 
af krigen mellem mig og sneglene satte jeg tunge skyts 
ind – aftenrunde i køkkenhaven med min morderiske 
saks samt en mangedobling af squashplanter. 

Nu 1½ måned senere er jeg den ubetingede sejr-
herre. Det vælter frem med små lækre squash! Squash, 
cougette, zucchini – er henholdsvis det engelske, 
franske og italienske navn for samme grøntsag. Jeg stif-
tede første gang bekendtskab med den i 80’erne, hvor 
min mor dyrkede den i køkkenhaven. Denne grovillige 
grøntsag, som vi dengang troede var ”jo større – jo bed-
re”. Derfor skulle der konsumeres ufattelige mængder 
squash, der som store kæmper var meget vandfyldte og 
meget lidt smagende og med en tyk skræl. Gode råd var 
dyre – Karolines Køkken foreslog et squashbrød, andre 
fandt på squashkagen – den sunde kage (hvis man ser 
bort fra de enorme mængder brun farin og den fede 
ostecreme den pyntes med), og min mors haveblad 
kom med den vilde – en squashmarmelade. Det blev til 
en del glas i min mors køkken og det smagte dejligt på 
nybagt brød.

På ferier i Italien fandt vi ud af, at squash nok ikke skal 
vokse sig til kilotunge babyer. På markedet står kurve 
med små fine 10 cm lange squash – med flotte gule 
blomster. Og hvilken smag de har! Sprøde, nøddeagtige 
og med ganske lavt vandindhold. Squashen er blevet en 
delikatesse, som - så længe den er lille og sprød - passer 
i mange retter. 

En af vores yndlingsretter med nye squash er 
Coughettemousse – som klæder alle former for røget 
fisk eller endnu bedre røget lammekølle. Se opskriften 
på næste side. 

Måske husker du det blomstrende abrikostræ i 
min nabos misundelsesværdige kuppeldrivhus i maj-
nummeret. En lun juli aften trådte jeg ind i skattekisten 
- træet bugner nu med smukke og smagfulde abrikoser 
- et hurtigt gæt er mellem 500 og 700 abrikoser, og det 
er endda til trods for, at Peter ikke nåede rundt med vat-
pinden og bestøve blomsterne. Bierne klarede opgaven 
til perfektion, og resultatet er fortryllende. 
/ Venø Urtehave – Ane Kathrine Thorgård

Fotos: Ane Kathrine Thorgaard
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DET  SKETE
LANDBOFORENING SER PÅ NICHEPRODUKTION
I juli havde Venø besøg af mere end 75 landbrugere fra Holstebro Struer 
Landboforening, der så eksempler på øens nicheproduktioner. 

Venø Seafood fortalte om fiskeopdræt og østers. På Nørskov var emnet, 
gæt: Kartofler og lam. Sæsonen for leverancer af nyopgravede og vaskede 
kartofler var begyndt kort tid før besøget. 

Mathias Hvam, Aulum Biavls Center, der har en af landets fem biavlssta-
tioner på Venø, orienterede om biernes spændende adfærd og om, hvorfor 
dronningerne etablerer familier på Venø. 

Aftenen sluttede med kaffe og kartoffelmadder i kartoffelhuset.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

Opskriften er fra bogen Årstiderne i mit køkken af Lene Hannestad og 
gengivet med tilladelse af forfatteren.

Cougettemousse 
 500 g cougette
 1 spsk. groft salt
 3 store æg
 2½ dl cremefraiche
 1 spsk. sennep
 1½ tsk. korianderfrø (som jeg altid udelader, men du bestemmer selv)
 Peber, lidt salt og lidt olivenolie

Riv cougetterne fint og rør 1 spsk. salt i og lade det trække i 20 minutter. 
Hæld dem i en sigte og spul dem kort med koldt vand. Tryk det meste af 
væden ud gennem sigten. 

Pisk æg, cremefraiche, sennep og peber (og knuste korianderfrø) 
sammen. Vend cougettemassen i. 

For en aflang bageform med bagepapir, pensl papiret med lidt olie 
og vend cougetteblandingen i. Fordel det jævnt i formen. Sæt formen i 
en bradepande, hæld vand i så det står et par cm op ad formen. 

Bages ved 180 grader i 30-35 minutter. Når moussen er taget ud af 
ovnen skal den hvile i ca. 5 minutter. Derefter kan den vendes ud i et fad 
eller på et skærebræt og skæres i skiver på 1½-2 cm. 

Serveres med røget fisk/røget lammekølle, godt rugbrød og smør.

Årstiderne i mit køkken
af Lene Hannestad
Forlag: Fisker & Schou
ISBN: 87-90057-73-2

BOLIGER TIL SALG

 - Havstokken 22D  
Pris: kr. 895.000 
Boligareal: 120 m2 

 - Lønningen 7  
Pris: kr. 945.000 
Boligareal: 73 m2 

Se nærmere på: edc.dk. 

/ Patrick Krarup Rasmussen 
EDC Ejendomsgruppen
Mundbergs Allé 1, 7600 Struer 
v/ Gitte Lund Ellebæk 
tlf. 97 85 19 00 
mail: 705@edc.dk



5. august kl. 21:00 Solnedgangsmusik i Venø Kirke 

8. august  kl. 15:30 Koncert på dækket, Venøsund

15. august kl. 09:00 Gudstjeneste v/Jan Bjerglund

22. august kl. 10:30 Højmesse v/Tine Parbo

23. august  kl. 18:30 VUF, Havstokken 10B (tilmeld. 19/8)

26. august  kl. 19:00 Læsekreds, Venø Havnekiosk og Café

29. august kl. 09:00 Gudstjeneste v/Jan Bjerglund

1. september  Tilmelding Åben Ø-planer uge 42

4. september kl. 11:00 Konfirmation i Venø Kirke v/Tine Parbo

Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00 i Efterskolens hal

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

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

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

AUGUST

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten septem-
ber 2021 bedes sendt til: vp@venoe.dk 
senest 

den 26. 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 1. september.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Preben Friis


