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Venø Kirke — kontakter

Sognepræst Per Mikkelsen
tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  
pm@km.dk
Enhver kan få en samtale med 
præsten.

Formand Ove Bjerre-Pedersen 
tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk

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

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

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

Organist Hans Sørensen

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

Servicemedarbejder  
Gertrud Damgaard

VENØ  KIRKE
LYKKEMANDEN OG NIDDINGEN
De fleste kender Jesu symbolske lignelse om De betroede Talenter, hvor en 
rig mand under sin udenlandsrejse overlader 3 tjenere at forvalte henholds-
vis 5, 2 og 1 talent (I oldtiden svarede 1 talent til 25 kg rent sølv. Én talent var 
så værdifuld efter den tids målestok, at den kunne aflønne ikke mindre end 
en romersk officer samt 100 mand i et halvt år!). Den første tjener gjorde det 
godt, den anden også, men den tredje gravede sit ene talent ned i jorden og 
fik intet ud af den. 

Når man læser eller hører fortællingen, sidder man måske og spekulerer 
på, hvem af de 3 tjenere man selv ligner? Men frem for at sidde og grunde 
over det, så kan det være mere frugtbart at forstå dem som to grundlæggen-
de måder, man kan forholde sig til sin tilværelse og sine omgivelser på. 

De to indstillinger bor i enhver af os, og vi gør i vort liv skiftevis brug af 
dem. For vi kan investere os selv med de forskellige talenter, vi har. Vi kan 
bringe vore evner og talenter til udfoldelse, eller vi kan gøre det modsatte. Vi 
kan reservere os og lade stå til som den tredje tjener.

Sådan forholder det sig også med mange af figurerne i De islandske 
Sagaer, hvor figurerne har udstråling enten fra en lykkemand eller fra hans 
modsætning, en nidding. At være nidding er en, der går rundt og bliver 
mere og mere sur. Han bliver sur over, at naboen er glad. Han bliver indædt 
over den glæde, der lyser ud fra naboens vinduer og det lys, som er i nabo-
ens øjne. Man kan i den forbindelse tænke på salmedigteren B.S. Ingemann, 
der skrev: ”Det barn som sig glæder fromt og kønt, skal aldrig den glæde 
miste”. Det er en god linje om et barns glæde. Da var der imidlertid en nuti-
dig ironiker, der lavede den linje om til det modsatte, for han sagde: ”Det 
barn som sig ærgrer gul og grøn, skal aldrig de farver miste”. Denne satirikers 
ord holder. Hvis man altid ærgrer sig, så går det galt, og man ender nemt 
med et blødende mavesår.

Set fra denne vinkel, så giver det også god mening, at den, der er rig på 
glæde, lykkemanden, til ham skal der gives, og han skal have oveflod, for han 
er en velhavende mand ganske uanset, hvor få penge han ejer. Hvorimod 
den, der er fattig på glæde, altså niddingen, som tilsvarende er fattig ganske 
uanset, hvor mange penge han ejer, ja fra ham skal selv det tages, som han 
har. 

Søren Kierkegaard siger rammende, at hvis det er rigtigt, at vi skal bære 
hinandens byrder, så kan vi ikke løfte nogen som helst byrder, hvis vi har nid 
i den ene hånd og nag i den anden. Det går virkelig ikke at gå rundt og slæ-
be på nid og nag. Hænderne er ikke frie, og ens hele mentale tilstand bliver 
blokeret. Lignelsen om De betroede Talenter ligger helt på linje med dette 
syn, for den tredje tjener får en hård dom – han kastes ud i mørket udenfor.
/ Per Mikkelsen
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VENØ  SOGN
FASTELAVN
Søndag den 11. februar fejrer vi fastelavn. Først med familiegudstjeneste 
kl. 14:00 ved Per Mikkelsen og efterfølgende fastelavnsfest på Venø Eftersko-
le. Vi glæder os til at se jer udklædte - i hvert fald børnene. Som vanligt slår vi 
katten af tønden og kårer kattekonger og dronninger. Der bydes på diverse 
udgaver af fastelavnsboller, kaffe, te og saft. 

Alle er velkomne.
/ Venø Menighedsråd - Ove Bjerre-Pedersen

RESTAURERING AF VENØ KIRKE

Ringe-/kimeanlæg
I uge 5 kommer firmaet Thubalka og laver det automatiske ringe-/kimean-
læg. Menighedsrådet har været i Fousing Kirke for at se og høre om deres 
ringeanlæg, som de har haft i flere år. Anlægget her er også leveret af Thu-
balka, som nok udfører ca. 80 % af automatiske ringeanlæg i Danmark. Venø 
Kirke har brugt firmaet i mange år. De har lavet det nuværende ophæng til 
klokken og kender godt til klokken og forholdene i Venø Kirke.

Udskiftning af spær, anlæggelse af nyt loft samt murerarbejde
Der er kommet tilbud herpå (fredag den 19. januar). Disse bearbejdes nu. 
Planen er stadig, at vi kan være færdig hermed inden konfirmationen.

Færdiggørelse af projektet fra 2016
Der henstår enkelte arbejder, som ikke er færdiggjort. Det gælder trappe til 
prædikestol, versetal og dyrerist i våbenhusgavl. Desuden skal der indbygges 
en lyskontakt i døråbningen i våbenhuset, så lyset i kirken kan tændes/sluk-
kes manuelt.

Efterfølgende skal kalkmalerierne restaureres. Her er der givet fondsstøt-
te på kr. 100.000 fra Augustinusfonden. Alterkorset v/ædelmetalformgiver 
Mikala Eken forventes også lavet i indeværende år.

Belægning af gang fra port til våbenhus
Menighedsrådet har valgt Møller & Fauerskov, landskabsarkitekter, Aarhus 
til at stå for denne opgave. De har stor erfaring indenfor bl.a. kirkegårde. De 
er desuden kirkegårdskonsulenter for Ribe og Aarhus Stifter. Vores kontakt 
bliver Anne-Marie Møller.

Vi har allerede haft samtaler, og der er tilsendt kirkegårdskort og billeder 
fra kirkegården, så Anne-Marie Møller har fået et forhåndsindtryk af forholde-
ne samt af vores ønsker. Vores første møde er den 13. februar.

/ Venø Menighedsråd - Ove Bjerre-Pedersen

Arkivfoto: Ove Bjerre-Pedersen

Kattedronning og -konger anno 2015

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen

Arkivfoto
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VENØS SKRÆNTER
VenøPostens Nytårskonkurrence med fotos fra vores skrænter rundt på øen 
har givet både vabler og hovedbrud. Det blev ikke til mange løsninger, men 
en enkelt havde dog 15 rigtige ud af 15! 

Vinderen er: Lis M. Jensen - stort tillykke!
Til Venøs øvrige beboere kan vi kun opfordre at tage på en naturvan-

dring og bekræfte rigtigheden af den snedige fotografs optagelser.
Tak til deltagerne – og de, der forsøgte. Redaktionen lover ikke, at det bli-

ver lettere næste år.
/ VenøPosten – Red.

DET  SKETE

Januar 2018

Forenings– og kirkeblad  
for Venøs beboere og venner af Venø
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GENERALFORSAMLINGER
GENERALFORSAMLING VENØ MUSIK:
Søndag den 25. februar ca. kl. 16:00 på 
Nørskov. 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
1. Valg af dirigent
2. Beretning 
3. Regnskab 2017 v/kassereren 
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen 2018: På valg er Marianne Pedersen og Grethe 

Munk-Andersen 
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor 
8. Drøftelse af program
9. Eventuelt.  

/ Venø Musik – bestyrelsen

GENERALFORSAMLING VENØ HAVN: 
Der indkaldes til ordinær generalforsamling i  
Venø Havn onsdag den 7. marts kl. 19:30  
i Havnehuset. 

Generalforsamlingen gennemføres med dagsor-
den ifølge vedtægterne: 
1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 
3. Godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisorberetning 
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag 
5. Godkendelse af budget 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen modtages gerne og sendes 
senest den 28. februar til formand Ulf Ipsen, Nørskovvej 4a, Venø,  
ulfipsen@hotmail.com.
/ Venø Havn - Ulf Ipsen

GENERALFORSAMLING I VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS
Der afholdes ordinær generalforsamling i Vennø Børne- og Ungdomshus 
tirsdag den 20. februar kl. 20:00 i Børnehuset. Dagsorden ifølge ved-
tægterne.
/ Venø Børne- og Ungdomshus - bestyrelsen

GENERALFORSAMLING: 
VENØSUND FÆRGELAUG
Ordinær generalforsamling  
tirsdag den 6. februar 2018  
kl 19:15 i Havnehuset:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af regnskab for 

det forløbne år
4. Fastsættelse af kontingent 
5. Valg af bestyrelsesformand 

(Bjarne Tingkær Sørensen er 
på valg)

6. Valg af to bestyrelsesmed-
lemmer (Finn Husum og Jan 
Schou Møller er på valg)

7. Valg af to bestyrelsessupplean-
ter (Nina Bech Nilson og Chri-
stian Mortensen er på valg)

8. Valg af revisor
9. Behandling af indkomne 

forslag
10. Eventuelt. 

/ Venøsund Færgelaug  
- bestyrelsen

Arkivfoto 2009: Jan Bendix
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DET  SKETE
FORTJENT ANERKENDELSE TIL 
VENØSUND FÆRGELAUG
Bestyrelsen for Venøsund Færgelaug kan ikke 
andet end være stolte over den anerkendelse af 
deres mangeårige ihærdige foreningsarbejde, som fik fysisk udtryk i Folkets 
Hus i Struer i januar. Her fik bestyrelsen overrakt Struer Kulturfonds Kulturpris 
2017 for indsatsen. 

Kulturprisen kvitterer for et fint bidrag til kulturlivet i kommunen. Venø-
sund er både som museums- og reservefærge en vigtig brik i det puslespil, 
der er med til at gøre Venø kendt som turistmål og dermed mål for gode 
oplevelser på vores ø.

Venøsund har i sin levetid været den helt afgørende livline for ø-livet og 
er med til at skrive Venøs historie. Historien kommer nu om dage til udtryk 
ved kajen på Venø Havn, i Færgelaugets lille udstilling, hvor der er plan-
cher og avisklip fra færgens lange historie. Ved færgejubilæet i august 2010 
udgav VenøPosten et særnummer, der kan findes på venoe.dk - med fotos 
og tekst fra den gang og nu.

Tillykke til bestyrelsen og til Venø.
/ VenøPosten – Jan Bendix

 

APOSTLEN 
”JUDAS THADDÆUS”

Judas Thaddæus må ikke forveksles 
med Judas Iskariot, der forrådte 
Jesus. 

Judas Thaddæus missionerede 
i Syrien, Mesopotamien, Armenien 
og sammen med apostlen Simon 
Zelotes i Persien, hvor de begge led 
martyrdøden. 

Det fortælles i legenden at han 
blev slået ihjel med en hellebard, en 
økse på et langt skaft. (kunstnerisk 
attribut)

Tekst: Per Vestergaard
Foto: Christian Dehnfeld Mortensen

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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DET  SKER
VENØDAGE I PÅSKEUGEN
Nu er vi godt i gang med et nyt år, der har budt os velkommen 
med en masse regn og blæst. Alligevel er vi i bestyrelsen alle-
rede i fuld gang med at planlægge Påsken. For også i år er det 
muligt for os at få dage med gratis færgefart. Med den succes 
vi havde i påsken sidste år, er det jo nærliggende at forsøge en gentagelse. 

Sidste år hang det hele sammen med hjælp fra frivillige, der gjorde et 
kæmpe arbejde i kiosken, i gallerierne, i kirken og med fortællinger og 
gåture. 

Vi er så heldige, at vi får vores eget pizzaria på øen fra Påsken. Det er 
absolut et godt tilbud til de gæster, der besøger øen, og ikke mindst til de sej-
lere, der vælger at lægge til i vores hyggelige havn.

I bestyrelsen har vi drøftet, om det er muligt at sætte flere arrangementer 
i gang rundt omkring på øen. De hidtidige arrangementer var mest for voks-
ne. Hvad med alle de børn, der fulgte med? Dem kunne vi måske lave noget 
for i år? Her tænkes der fx på et lille arbejdende værksted, hvor de kunne 
male på muslingeskaller eller sten, der findes på stranden eller…. Ja, jeg er 
ikke den mest opfindsomme.

Derfor vil vi gerne have jeres ideer og input. Hvordan kan vi få inddraget 
flere områder af øen, så de besøgende får mere at se af det dejlige landskab, 
og hvordan får børnene en dejlig dag, de kan fortælle om, når de kommer til-
bage i skolen? 

Disse tiltag kunne jo måske være med til at opfylde et af de krav, der er 
stillet fra Unesco-rådet for at kunne blive godkendt som en del af det globale 
netværk af Geoparker, se omtale side 13.

Jeg hører gerne fra alle på øen, der har en ide - stor eller lille - alle input 
er velkomne. Gerne før end senere, for lige om lidt er det påske, dejligt varmt 
og alle vores dejlige gæster kommer og besøger os.
Mange hilsner fra bestyrelsen
/ VenøBoen - Inge Dehnfeld Mortensen

ÅBNINGSTIDER  I  FEBRUAR

Galleri KK

Åbent efter aftale. 
Karin Kristensen, tlf. 20 51 25 34

• • • •

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

• • • •

Venø  Galleri

Åbent efter aftale.

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

lis.moeller.jensen@gmail.com

• • • •

Venø  Kro

Åbent mod forudbestilling  
af selskaber.

 
Tlf. 97 86 80 06

venoekro.dk — info@venoekro.dk

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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DET  SKETE
Ø-PASSET GÅR EN  
TRYG FREMTID I MØDE 
Sammenslutningen af Danske Små-
øer (SaDS) og LAG Småøerne (LAG) 
afholdt turistseminar for interesse-
rede øboere, foreninger og turistorganisationer fra hele landet. Baggrunden 
var, at Ø-passet, der indtil nu har været en del af et fælles projekt mellem de 
to arrangører, fra februar er forankret i Landdistrikternes Fællesråd.

Ø-udvikling er ikke mindst afhængig af, om det lykkes for øerne at give 
gæsterne gode oplevelser og samtidig skabe omsætning for færger og 
turistaktører. Det er kendetegnende for de fleste turistaktører på øerne, at 
de har både produktions-, service- og turistopgaver i en blanding. Ø-turisme 
er ofte ganske sæsonpræget. Skal der skabes en levevej, så gælder det om 
at kunne kombinere opgaver, have kvalitet i løsningerne og samtidig en 
indtjening.

Det blev drøftet på seminaret. Konklusionen på både oplæg og debat er, 
at samarbejde mellem aktørerne på den enkelte ø og med aktører på fast-
landet og kommunens turistorganisation er en ganske succesfuld vej til de 
ønskede resultater.

Seminardeltagerne forlod seminaret med inspiration til at styrke samarbej-
det og med et håb og ønske om, at værktøjer og støttemidler vil blive rettet 
mod netop samarbejdsløsninger og konkret hjælp til at opnå dem.

Læs fyldigt referat fra mødet på danske-smaaoer.dk. Fra Venø deltog Irma 
Bjerre-Pedersen og Jan Bendix.
/ SaDS og LAG Småøerne – Jan Bendix

LAG-koordinator, Morten Priesholm, slår et slag for fælles kendetegn for øer-
ne for de mere end 60 mødedeltagere.

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

Foto: Lise Thillemann Sørensen
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DET  SKER
FRANSKE VISER OG DANSKE SANGE
Søndag den 25. februar kl. 15:15 på  
Nørskov har Venø Musik franske viser og sange 
på programmet. Jeannet Ulrikkeholm (foto), 
cand.mag. i fransk og italiensk, både synger og akkompagnerer sig selv på 
guitar, lut og cello.

Temaet er kærlighedssange og udover franske viser af bl.a. Edith Piaf og 
Georges Brassens, vil Jeannet også inddrage danske sange af Jeppe Aakjær 
og Johannes V. Jensen. Publikum inviteres til at synge med. 

I forlængelse af koncerten afholdes den årlige generalforsamling i Venø 
Musik (se side 5). Der serveres et let traktement. 
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

SENERE POSTOMDELING 
Post Nord har, som mange vil vide, ændret i sit omdelingssystem, hvilket 
også får konsekvenser for postens omdeling på Venø.

I slutningen af januar flyttede en del postale opgaver til Holstebro, og 
posten når senere frem til Struer.

Knud Overgaard, der heldigvis fortsat sørger for Venøs postomdeling, 
oplyser overfor VenøPosten, at omdelingen på hverdage for fremtiden nor-
malt kan forventes at ske i tidsrummet kl. 10-12.
/ VenøPosten - Red.

MINISTEREN HAR TALT - OGSÅ OM BYGGERIET PÅ HAVSTOKKEN
Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har svaret Udvalget for Land-
distrikter og Øer på det stillede spørgsmål om muligheder og begrænsninger 
for at dispensere fra Strandbyggelinjen. Ministeren slår i sit svar fast, at loven 
giver mulighed for dispensation på småøerne – det står direkte i loven.

Når det så drejer sig om den indsendte ansøgning om boligbyg-
geri på Havstokken, så er det løst fremsendte afslag alene baseret på 
Kystdirektoratets hidtidige praksis – og ikke på lovens bogstav.

Kystdirektoratet har en sagsbehandlingstid, som for enhver udenforstå-
ende kun kan opfattes som urimelig. Den er på mindst 26 uger. Når de så 
mener at have tid til at svare, så bruger de deres hidtidige praksis – og synes 
ikke at have gjort nogle konstruktive overvejelser - endsige besigtiget de 
områder, det drejer sig om.

Udfordringen er derfor, hvordan vi som borgere får mulighed for at påvir-
ke praksis. Det spørgsmål kræver et svar. Svaret har alvorlige konsekvenser 
for Venø og de 26 andre småøer. Hvem kan og vil hjælpe os?
/ Jan Bendix – Nørskovvej 13

Ombygning (privat) 
Café/beboelse 

Venøtårnet 

Shelters 

Kollektiv  
solcellepark 

Produktionsanlæg, 
pighvar 

Venø Efterskole 
(dispensation 2015) 

Tilbygning, privat beboelse 

Lokalforeninger  
og private  

udviklingsinitiativer 
2016-2020 

Shelters 

Udvidelse og ombygning  
af KFUM/K og FDF lejr 

Naturgenopretning 
inkl. P-plads 

Udvidelse og om- 
bygning af FDF lejr 

Nyopførelse af  
privat beboelse  
på bebygget grund 
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DET  SKETE

ITALIENSK/DANSK POLITIK: KUNSTPARTIET STILLER OP
Menighedsråd og de fleste af øens foreninger var sponsorer på et ganske 
særligt ”show”, som gruppen ”Kunstpartiet” gennemførte på Venø Efterskole 
i slutningen af januar.

Det lykkedes for det lille kompagni at sætte både tempo og humør på 
kunstens rolle i forbindelse med udvikling af den politiske bevidsthed hos 
tilskuerne.

Kompagniets leder Giuseppe L. Bonifati benyttede også lejligheden til 
udprøve deltagernes viden om Italien, dets kunst, geografi og seværdighe-
der. Det var ikke alle, der bestod (inkl. VenøPostens udsendte). De kunne så 
glæde sig over pianisten, der diverterede Venø Musiks piano med en fryde-
fuld lethed. Fint arrangement og ”gnistrende øjne” også hos aktørerne.
/ VenøPosten – Red.

RENOVERINGSPROJEKT VED VENØ FISK OG SKALDYR
Vi har fra mandag den 15. januar været i gang med en større renovering af 
vores indpumpningsanlæg. Det har medført, at vi har lagt et nyt indpump-
ningsrør 100 meter ud i fjorden samt fået totalrenoveret vores brønd og 
pumpesystem, så vi forhåbentlig de næste 25 år ikke vil have problemer på 
den front. 
/ Venøsund Fisk og Skaldyr – Kristian og Ole Borbjerggaard

Færgetrafik 
i december

 2017 2016
Passagerer ............ 13.662 .....14.570
Personbiler ...............7.750 ....... 7.872
Busser ........................... 330 ...........348
Lastbiler ....................... 106 ............. 88
Gods (tons) ................. 126 ............. 52
Cykler...............................58 ...........294
Campingvogne .............. 0 ................0

Fotos: Ole Borbjerggaard

Fotos: Erling Roseth
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DET  SKER
LOKALE FØDEVARER PÅ AUSUMGAARD
En række producenter og leverandører af lokale fødevarer 
er gået sammen om afprøvningen af en ny måde at afsætte 
deres varer på. Via tilmelding på madsamling.dk får kunder-
ne adgang til bestilling og forudbetaling af udbudte varer. 

Varerne kan efterfølgende afhentes på Ausumgaard 
torsdage mellem kl. 15:30-17:30. Der er ingen forpligtelser 
knyttet til deltagelsen, men alene en mulighed for at indkøbe, når lysten og 
sulten er tilstede.

Venø er repræsenteret ved Venø Seafood Aps og Venø kartofler og lam.
/ VenøPosten - Red.

”VENØDRENG” GÅR TIL TV
Jens Børsting, der læser historie i Aarhus, er blandt 
deltagerne i TV2-programmet, Korpset, som snart 
kommer på skærmen. Selve forløbet og resultatet 
er der vist ingen, der vil løfte sløret for på Venø- 
Postens trykketidspunkt, men med er Jens.

Jens har altid dyrket idræt af den hårdeste  
kaliber, så han skal da nok få brugt sine erfaringer 
i den nye serie.

Efter historiestudierne, som afsluttes her til sommer, kaster Jens sig over 
idrætsstudiet. 

Det bliver spændende at følge det hårde liv – og VenøPosten får Jens til 
at fortælle om sine oplevelser, når han må for TV2.
/ VenøPosten – Red. (foto lånt fra www.livsstil.tv2.dk)

 - Riisvej 11
 - Strømmen 2 

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

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

/ Patrick Krarup Rasmussen

BOLIGER TIL SALG

Foto: Gertrud Damgaard
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AFDØDE
OLE GAS ER DØD
Ole Georg Jensen (foto), Høfden 5, var af de fleste venøboere bedst kendt 
som Ole Gas. Han voksede op i Holstebro og boede en stor del af sit voksne 
liv i Oksbøl, hvor han arbejdede ved Dansk Olie og NaturGAS (DONG). De 
senere år boede han på Venø, hvorfra han havde arbejde som vejleder på 
tekniske skoler. Ole elskede at sejle. Han var som ung til søs og havde senere 
selv sejlbåde, som han i en periode boede i, i forbindelse med arbejde et styk-
ke fra Venø. Ole var også glad for miljøet og livet omkring Venø Havn. Han 
var ihærdig i det hedengangne Venøbådelaug og var blandt andet med til 
at etablere lysstandere rundt på havnen og med til indretning af Færgelau-
gets skur. 

Som ung knægt festede jeg og øens unge ofte i sommerhuset på Høfden 
hos Ole og hans børn Susanne og Christian. Der var altid gang i den, hvor 
Ole var. Han spurgte med interessere ind til vores uddannelser, og han var 
altid med på en god diskussion. 

De seneste år levede Ole sammen med Grete, og hun var også ved ham i 
den sidste tid, hvor sygdommen til sidst tog kræfterne helt fra ham. Ole kun-
ne være blevet 65 år den 20. januar. Æret være hans minde. 
/ Dennis Borbjerggaard – Kimmingen 4

VEN AF VENØ: AGNETHE AGGER, HAVSTOKKEN 
En mandag i januar blev jeg ringet op af Birte Agger, som fortalte, at hendes 
mor Agnethe Agger stille var sovet ind om morgenen den 6. januar. 

Agnethe og Thorbjørn Agger kom hver sommer til Venø, hvor de flytte-
de ind i deres sommerhus, det lille røde murstenshus i Havstokken nord for 
Venø Kro. Sommerhuset havde de to fætre Thorbjørn og Knud Agger ind-
rettet sammen. Væggene fremstår i stærke farver: rød, blå, gul og grøn med 
en smuk okker farvet bort øverst. Agnethe og hendes søster Else var flitti-
ge gæster i Venø Galleri i mange, mange somre. Her mærkede jeg tydeligt 
Agnethes glæde over sommerhuset, Venø, naturen og ikke mindst kunsten. 
Agnethe priste også sit dejlige komfur i sommerhuset. Det var så let at lave 
mad på. Jeg var naturligvis meget spændt på at se komfuret, da jeg en dag 
var inviteret på eftermiddagskaffe. I køkkenet stod det flotteste brændekom-
fur, som Agnethe betjente med stor sikkerhed. Agnethe og hendes mand 
Thorbjørn havde en vidunderlig humor. Jeg fornemmede, at de havde et rigt 
liv sammen, fordi de evnede at se det store i det små. Jeg er taknemmelig for, 
at jeg lærte dem begge at kende. 
/ Lis M. Jensen, Tangvej 1 

KARL EMIL MELCHIORSEN ER DØD
Kristeligt Dagblad skriver, at Karl Emil Melchiorsen er død, 89 år gammel.  

Melchiorsen har haft en stilfærdig tilværelse på Strandbjerggårdsvej 17 
sammen med sin hustru, Ellen. Melchiorsen var præst indtil 1985, senest i 
Aars og Haubro. I sit arbejdsliv var han aktiv i foreninger og offentlige råd. 

Æret være hans minde.
/ VenøPosten – Jan Bendix

HILSEN FRA  
VENØSUND FÆRGELAUG
2. juledag døde Ole efter lang 
tids sygdom, og han blev bisat fra 
Venø Kirke. Vi er mange, der vil 
savne Ole på Venø Havn.  Han 
var et venligt menneske, som altid 
var parat til at give en hjælpende 
hånd. På Havnen gik snakken 
lystigt, og som vi husker Ole, havde 
han sine meningers mod. Ole sad 
i bestyrelsen for Venøsund Fær-
gelaug fra starten, hvor vi fik stor 
gavn af hans hjælp til at indrette 
færgeskuret.  Æret være hans 
minde.
/ Bjarne Tingkær Sørensen

TAK
Hjertelig tak for venlig deltagelse 
ved vores far Ole Georg Jensens 
(Ole Gas) bisættelse. Tak for blom-
ster og hilsner i denne svære tid. 
/ Susanne og Christian Jensen
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DET  SKER
GEOPARK – VESTJYLLAND
VenøBoens formand omtaler andet sted i 
VenøPosten resultatet af den ansøgning, 
der er fremsendt om det store tværkom- 
munale projekt mellem Holstebro, Lemvig og Struer. For  
Venø er Geoparken et af de positive og visionære projekter, 
som kan medvirke til den fortsatte ø-udvikling.

For Venøs vedkommende drejer projektet sig om at skærpe 
interessen for øens natur – det gælder området ved Klovvig, 
og det gælder øens skrænter, som har geologiske værdier knyttet til sig.

Projektet har fået to år til at forstærke indsatsen. For Venø gælder det for 
eksempel om at skilte de udlagte vandreruter og at opstille tavler, der kan 
give den besøgende oplysninger om naturen på stedet.
/ VenøBoen – Jan Bendix

SVØMNING
Svømmesæsonen er begyndt igen efter jul, og der er plads  
til endnu flere venøboere i bassinet. 

Så har du lyst til at svømme, skal du blot møde op i  
svømmehallen lørdag kl. 13:00, hvor Venø GIF har lejet hele svømmehallen. 
Venø svømning er for alle aldersgrupper, og vi har både det lille varme og 
det store bassin til rådighed. 

Bemærk at der er en ændring i ”svømmedatoerne” i forhold til, hvad der 
er oplyst tidligere, da der nu også er svømning den 10. febru-
ar. Det skyldes at én af gangene blev aflyst i januar pga. stæv-
ne i svømmehallen. Dvs. der er svømning disse lørdage mel-
lem kl. 13:00 og 13:40:
 den 3., 10. og 24. februar
 den 3., 10., 17. og 24. marts

/ Venø GIF – Søren Lang Hindkjær

X FOR MARIA HELLEBERG
Onsdag den 14. marts kommer den historiske romans forfatter Maria 
Helleberg til Venø. Hun vil tale om sin roman: ”Kvinderne fra Thy”, som er en 
slægtsroman om hendes egen oldemor og mormor. Mødet finder sted på 
Venø Efterskole om aftenen. Mere om det i martsudgaven af VenøPosten. 

Sæt kryds i kalenderen allerede nu.
/ Foredragsgruppen – Tove Odgaard

Foto: Gertrud Damgaard
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DET  SKETE

Disse øjeblikke 
af Herbjørg Wassmo
Forlag: Lindhardt og Ringhof
ISBN: 9788711535868

En anderledes og modig 
kvinde, der i sin samtid gør op 
med tabuer og forventninger 
til kvindens rolle for at forfølge 
sine drømme. Dette er den 
norske forfatters selvbiogra-
fiske roman om en opvækst 
med overgreb, at blive mor 
som ganske ung, en krævende 
uddannelse og et ulykkeligt 
ægteskab. 

Bedømmelse: 

ITALIENSK MAD OG FILM
15 tilmeldte, god mad og lidt drikke og at 
se en god film sammen = Hygge! 

Konceptet med mad og film i 
Børnehuset har vist sig at være en stor 
succes. 

Vi mødes kl. 18:00 dersom maden er 
færdig. Lidt tidligere dersom vi skal lave 
maden i huset. Det er en god måde at kom-
me hinanden ved og en gylden mulig-
hed for nytilflyttede at blive bedre kendt 
med de lokale. Når vi så har spist flytter vi 
ind til vor lille ”biograf” og ser en film sam-
men. Vi betaler kun for mad og lidt leje til 
Børnehusets lokaler. 

Vi har de seneste gange prøvet med en temaaften: Russisk og italiensk, 
og det har varet meget vellykket. Hvad fremtiden vil bringe af temaer vides 
ikke. 

Næste gang vi mødes er den 23. februar kl. 18:00. Følg med på 
Facebook og i VenøPosten! 
/ Udvalget – Erling Roseth

HEMMELIGE LOGER, FAKE NEWS ELLER PRESSEHETZ?
Siden sidste måneds banebrydende artikel fra VenøPostens dybdeborende 
graverjournalist er rygtestormen taget til. 

Vedvarende (men sædvanligvis upålidelige kilder) påstår, at logen 
HERREVÆRELSET allerede er etableret og allerede afholder møder i januar-
mørket. Andre (men ikke nødvendigvis mere troværdige kilder) beretter om, 
at der er tale om en hetz - muligvis igangsat af medlemmer af andre loger på 
Venø såsom vinterbadeklubben Det Kolde Gys eller Hvæsekredsen.

VenøPostens Redacteur ønsker fortsat ikke at udtale sig, men øens bebo-
ere skal ikke fortvivle. Alt vil blive afsløret i den næstkommende udgave af 
VenøPosten! Og øens herrer kan godt begynde at glæde sig...
/ Det undergravende X 
(Red. er bekendt med X fulde(!) navn, men undlader offentliggørelse af sik-
kerhedshensyn).

LÆSEKREDSEN 
ANBEFALER
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DET  SKER
DEN LILLE SKOLE OG NÆRHEDEN
Tage Jepsen er ikke i tvivl: Venø Efterskole 
og han ”passer godt sammen”. Lidt under 
en måned har Tage været forstander på 
Venø Efterskole – og den måned har været fyldt med gode oplevelser skabt 
af elever, lærere, venøboere og naturen.

Den nymalede forstanderbolig blev taget i brug i sidste weekend af janu-
ar, men selv familiens hund logrede af begejstring, når Tage og hans kone i 
pendlertiden tog færgen ”den rigtige vej” til øen. 

Den netop gennemførte skitur til Østrig viste Tage, at eleverne er gode 
ved hinanden. Det tilskriver Tage den lille skoles fordele og den nærhed, det 
giver. Elevsammensætningen repræsenterer en broget flok med meget for-
skellige studieretninger, det til trods så har eleverne fornøjelse af hinanden.

Venø Efterskole er ”den rigtige skole” for Tage. Han ser masser af mulig-
heder for fortsat udvikling både med den kommende hal og nye kreative 
tilgange.

På privatfronten fryder Tage sig over Venøs natur, selv om han er godt 
vant fra Ringkjøbing-kanten.
/ VenøPosten – Jan Bendix

ALLE TALER OM VEJRET
… men ingen gør noget ved det. Har vi blandt læserne en engageret meteo-
rologi-interesseret, der systematisk måler fx vindstyrker, temperatur, soltimer 
og regnmængder, så søger redaktionen kontakt med den pågældende. 

VenøPosten vil gerne månedligt kunne bringe rigtige oplysninger på  
vejrområdet. Vi forsøgte os for nogle år siden med henvendelse til læserne. 
Nu prøver vi igen. Kontakt os på vp@venoe.dk. 
/ VenøPosten – Red.

Foto: Erling Roseth

Foto: Venø Efterskole
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Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten marts 
2018 bedes sendt til: vp@venoe.dk 
senest 

den 23. februar 

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 op-
tages. 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 
udgiverne.

Redaktion og layout: Jan Bendix og 
Bettina Kjær

Korrektør: Marianne Pedersen 

Fotografer: Christian Mortensen 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.

4. februar  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen

6. februar kl. 19:15 Venøsund Færgelaug, generalforsamling i  
  Havnehuset

11. februar  kl. 14:00 Fastelavnsgudstjeneste v/Per Mikkelsen

11. februar  kl. 15:00 Fastelavnsfest på Venø Efterskole

18. februar  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen

20. februar  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen

20. februar kl. 20:00 Venø Børnehus, generalforsamling i Børnehuset

23. februar kl. 18:00 Mad og filmhygge i Børnehuset - mød blot op!

25. februar  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Lars Sandfeld

25. februar kl. 15:15 Venø Musik, koncert på Nørskov

25. februar kl. 16:00 (ca.) Venø Musik, generalforsamling på Nørskov

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

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

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

Svømning, GIF: Den 3., 10. og 24. februar kl. 13:00

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

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

FEBRUAR

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen


