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VENØ  KIRKE 

SANKT HANS — EN BÅLTALE 

Jeg begynder med en trylleformular, for det er noget 

fortryllende og mirakuløst ved Sankt Hans aften.  

 De fleste af os kender udsagnet Hokus Pokus 

Filihankat. Det er en formular, tryllekunstnere ofte 

anvender, når de demonstrerer deres trylleri. Men 

hvor stammer det udtryk fra? Det stammer i virkelig-

heden fra den kristne nadver, hvor præsterne før  

hen under nadveruddelingen på latin sagde: ”Hoc 

est enim corpus meum”. (Dette er mit(Kristi) legeme). 

I forbindelse hermed brugte præsten også det latinske ord ”filiokus”, som 

betyder sønnen. Og når bønderne i gamle dage, der ikke kunne latin, skulle 

videregive, hvad præsten havde sagt, så fortalte de, at han sagde: Hokus 

Pokus Filiokus! Og man skal i øvrigt ikke tage fejl af det folkelige vid, for der 

er stadig noget mirakuløst og noget trylleri ved nadveren. 

 Der er også trylleri på spil en aften som i aften. Det, at vi fejrer og 

markere Sankt Hans aften, er universets kraft og magt i vores tilværelse. Fej-

ringen sker naturligvis på det tidspunkt af året, hvor solen står højest på 

himlen. Når den falder den 23. juni, og ikke den 21. juni, så skyldes det også 

den kristne religion, for Johannes Døberen – Jesu fætter – blev ifølge de 

gamle beretninger født et halvt år før ham selv, den 24. juni. Det blev til 

Sankt Johannes’ dag, på dansk Sankt Hans, og aftenen før fik så betegnel-

sen Sankt Hans Aften. Derved knyttede kristendommen til ved en god, gam-

mel hedensk skik, der fandtes i forvejen, for fejringen af solen er ældgam-

mel, langt ældre end kristendommen, og kan spores mindst en 7-8.000 år 

tilbage i tiden. De gamle ægyptiske guder var solguder, og før dem var der 

utvivlsomt andre solguder med tilbedende soldyrkere. 

 At mennesker altid har været soldyrkere, ja, det er jo indlysende. For 

det er solens ufattelige og mægtige kraft i universet, der gør, at der overho-

vedet er liv her på planeten. Solen er ifølge de lærde astronomer omkring 

4,5 milliarder år gammel, og man regner med, at den vil brænde i endnu 4 

milliarder år. Den sender enorme og ufattelige mængder af energi ud i uni-

verset. Og det er så heldigt og mirakuløst, at vores planet, jorden, befinder 

sig i netop en sådan afstand fra solen, at den hverken bliver til en klode, der 

er nedfrosset, eller til en brændende ørken. Jorden har en sådan afstand til 

solen, at solens stråler kan få alting til at vokse. Derfor tænder vi bål, for at 

ære solens ild. Men vel i grunden også for at ære dem, der har noget af so-

lens kraft i sig? Dem vi kalder ildsjæle. Dem, der både på landsplan og på 

lokalt plan lyser op og brænder igennem. Dem kan vi ikke undvære, og det 

har vi aldrig kunnet!  

 For man kan jo dårligt stå her en Sankt Hans aften i år 2015 og und-

lade at komme ind på det, som vi også fejrer i år, nemlig 100 året for kvin-

ders stemmeret. Siden den første grundlov fra 1849 havde ildsjælene – bå-

de kvindesagskvinder og også kvindesagsmænd – kæmpet en brav kamp 

for kvinders valgret, og den kom i 1915. Det var en sejr for det synspunkt, at 

selv om de to køn er forskellige – de er ikke ens – så er de jævnbyrdige. Og 

skønt Storm P. i sin tid humoristisk sagde, at kvindebevægelsen var nu sjo-

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 Ellen Hylleberg,  

tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.dk 

 

Graver, Struer Kirkegård,  

Kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 

 

Servicemedarbejder 

Sârka Wiesnerova 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesangere:  

Grethe Munk-Andersen,  

tlf. 97 86 80 79, gma@stgym.dk 

Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

Foto: Jan Bendix 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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SOLNEDGANGSMUSIK 2015 

Programmet er vedlagt som tillæg 

til VenøPosten, juli. 

/ VenøPosten — Red.  

 

 

SANKT HANS PÅ HAVNEN 

Mange havde igen i år fundet 

vejen til havnen for at lytte til 

årets båltale og synge med på 

sommerens sange. De fremmødte 

fik sol, blæst, røg og damp i ansig-

terne på en flot og ægte Lim-

fjords-aften. Per Mikkelsen, årets 

båltaler holdt en oplysende og 

underholdende tale, som fik man-

ge smil frem undervejs. Tak for 

den! Velkommen på Venø Havn 

igen til næste år!  

/ Bestyrelsen for Venø Havn 

vest dengang, den var en gangart, så gælder det, at den ligeværdighed, 

som grundloven af 1915 fastsatte, det er den rette. 

 Men med hensyn til selve ligestillingen, så har det jo gennem de sid-

ste 100 år fortsat været en drøj kamp at opnå ligestilling i offentlige embe-

der og andre steder. Her kan vi jo sige, at en del af kirkens mænd har været 

noget sendrægtige. Da det i sin tid kom op, det var i 1948, at nu skulle Dan-

mark have sine første kvindelige præster, da underskrev dengang ca. en 

tredjedel af landets præster, 514 i alt, en protest mod kvindelige præster. 

Kun to af landets 10 biskopper var parate til at lukke kvinder ind bag alteret. 

Og nogle af landets teologiske professorer, bl.a. den internationalt kendte 

professor i dogmatik ved Aarhus Universitet, Regin Prenter, var stærkt kri-

tisk. Han udtalte, at kvindelige præster blev over hans lig! 

 Men da så biskop Øllgaard på Fyn den 28. april 1948 ordinerede tre 

kvindelige præster – det var i øvrigt de første kvindelige teologer, der offici-

elt blev ordineret til præster i hele den kristne verden, det var jo lidt af en 

verdenshistorisk begivenhed – så deltog Regin Prenter alligevel, for han var 

i familie med én af ordinanderne. En af hans kollegaer, professor i kirkehi-

storie P.G. Lindhardt, deltog også, men Lindhardt gik ind for kvindelige præ-

ster. Ved skæbnens tilfældighed gik de to ved siden ad hinanden ud af kir-

ken. Lindhardt huskede godt, hvad Prenter måneder og år før havde udtalt, 

så Lindhardt sagde bare tørt: Ja, men så tillykke da med din genopstandel-

se! 

 Sankt Hans Aften 2015 fejrer vi også ildsjælene i kvindesagsbevægel-

sen. Det manglede bare. At de to køn i mangt og meget er blevet ligestillet. 

Vi kan passende gøre det med nogle ord fra Karen Blixen, vores verdensbe-

rømte forfatter. Hun blev i 1939 spurgt, om hun til en kongres for kvinder 

ville tale om kvindesagen? Men det undslog hun sig for med den begrun-

delse, at det emne havde hun dels for lidt forstand på, dels følte hun sig 

uværdig til at tale om det. Karen Blixen var nemlig ikke udpræget kvinde-

sagskvinde. Hun var jo også på mange felter dygtigere end mænd og klare-

de sig bedre. Desuden havde hun skabt sig en karriere på sine egne og på 

sin tids vilkår. Men i 1953, i et essay hun kaldte ”Båltale med 14 års forsinkel-

se”, skrev hun alligevel den tale ned, som hun mente, hun nu kunne holde 

over emnet. Heri skriver hun et lille, rammende afsnit om de to køn med 

følgende, lysende klare ord: ”Det er ingen lykke for en kvinde at sætte en 

mand til vægs, det er ingen ydmygelse 

for en mand at knæle for en kvinde. 

Men det er ydmygende for et sam-

funds kvinder ikke at kunne agte dets 

mænd, det er ydmygende for et sam-

funds mænd ikke at kunne ære dets 

kvinder”.  

 Det synspunkt vil jeg gerne 

sige amen til! 

/ Per Mikkelsen 

Foto: Jan Bendix 
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VENØ VÆRT FOR 

GENERALFOR-

SAMLING I 2016 

Årets generalfor-

samling i Sammen-

slutningen af Danske Småøer blev 

afholdt på Bjørnø fra den 29.–31. 

maj. Øen er 1,5 km² og har i følge 

vores værter 26 beboere, men 

Danmarks statistik siger 32. Der 

sejles fra Faaborg, og sejladsen 

tager 17 minutter. Færgen kan 

tage 20 passagerer, men normalt 

ingen biler. Den kan dog omroke-

res, så der kan være en bil eller en 

traktor. Den har 10 afgange på 

hverdage og fire på lørdage, søn- 

og helligdage. Returbilletten ko-

ster 59 kr. for voksne og 30 kr. for 

børn. 

 Selv om øen er så lille i alle 

henseender, så har bjørnøboerne 

alligevel formået at få et beboer-

hus med plads til ca. 70 personer, 

hvor generalforsamlingen blev 

afholdt. De punkter, der skabte 

mest debat var: Godstransport til 

og fra øerne (www.retsinformation.dk/

Forms/R0710.aspx?id=170143) samt 

nedsættelse af billetpriserne til og 

fra øerne (http://oim.dk/nyheder/

nyhedsarkiv/2015/maj/lavere-

faergetakster.aspx).  

 Bjørnø havde lavet et flot 

arrangement, selv om vejret ikke 

viste sig fra sin bedste side. 

 Jeg håber, at Venø kan 

leve op til forventningerne for 

generalforsamlingen i Sammen-

slutningen af Danske Småøer 

den 20.–22. maj 2016, hvor vi 

skal være værter. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

DET  SKETE 

AFGIFTSSTIGNING PÅ VAND 

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Venø 

Vandværk den 28. maj. Som de foregående år blev 

Vandværkets generalforsamling heller ikke i år det helt 

store tilløbsstykke – udover bestyrelsen mødte to forbrugere op. Bestyrelsen 

vælger at tolke det lave deltagerantal som tilfredshed med øens vandforsy-

ning og ikke at forbrugerne er uinteresserede i, om der er vand i hanerne 

på Venø.  

 Regnskabet for 2014, hvor der ikke har været de store udgifter, viser 

et overskud på kr. 80.369. Til bestyrelsen blev Finn Rantzau Nielsen og Sø-

ren Lang Hindkjær genvalgt og Anders Ulfkjær blev genvalgt som supple-

ant. Bestyrelsen har konstitueret sig således: Finn Rantzau Nielsen 

(formand), Kjeld Jensen (næstformand), Søren Lang Hindkjær (kasserer), 

Villy Christensen, Lise Aggerholm og Anders Ulfkjær (suppleant).  

 Bestyrelsen har besluttet at hæve den årlige faste afgift fra kr. 600,- til 

kr. 700,- ekskl. moms. Stigningen på kr. 100,- om året skal dække omkostnin-

gerne til udskiftning af målerne hos forbrugerne, hvilket skal ske hvert 6. år. 

Takstændringen skal dog godkendes af Struer Byråd, før den træder i kraft. 

 Derudover har bestyrelsen besluttet at flytte den årlige måleraflæs-

ning fra den 31. december til den 31. oktober. Årsagen er, at forbrugere 

med målerbrønde kan have svært ved at foretage aflæsningen den 31. de-

cember, hvis der er sne og frost, hvilket ikke forventes at være tilfældet i ok-

tober. Måleraflæsningskortene vil fremover blive udsendt i begyndelsen af 

oktober.  

 Spørgsmål kan rettes til vand@venoe.dk eller på tlf. 97 86 84 00. 

/ Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær 

 

 

2015: TRE HUER TIL VENØ 

Til lykke til årets studenter: 

 Mette Skadhede, Vigen 6 

 Jens Børsting Nielsen, Nørskovvej 6 

 Sara Dela Cruz Middelhede, Lønningen 10 

 

/ VenøPosten — Red. (privatfotos) 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170143
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=170143
http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/maj/lavere-faergetakster.aspx
http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/maj/lavere-faergetakster.aspx
http://oim.dk/nyheder/nyhedsarkiv/2015/maj/lavere-faergetakster.aspx
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SOMMERKONCERT  

Den 12. juli kl. 15:15 er der koncert på Nørskov 

med Bjarke Mogensen og Morten Zeuthen.  

 I år arrangerer Venø Musikforening 

(bemærk nyt logo) en sommerkoncert som  

en af sæsonens koncerter. Vi kan præsentere 

to musikere, som begge har gæstet øen før: 

Accordeonist Bjarke Mogensen har spillet til 

solnedgangsmusik i kirken og også i Musik-

foreningen i 2014 og cellist Morten Zeuthen, 

som spillede med pianisten Amalie Malling 

tilbage i 1997. Nu danner de to musikere  

med deres instrumenter, accordeon og cello, 

en duo som kan opleves ved koncerten den 

12. juli. Musikken er af Bach, Vivaldi, Stravinskij 

og Anders Koppel.  

 Koncerten koster kr. 100 for ikke-

medlemmer. Inden koncerten kan man nyde 

en let frokost med bl.a. lammekød fra øen i Venø Café og Havnekiosk mel-

lem kl. 12–14. Frokostplatten koster kr. 60 og bestilling foretages på tlf.  

25 46 66 76.  

 Velkommen til sommerkoncert! 

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen  

 

 

FISKEDAG, SOLNEDGANGSMENU OG MEGET MERE 

I juli måned holder vi fiskedag lørdag den 11. juli fra kl. 12-14. Der vil 

være mulighed for at købe forskellige fiskeretter.  

 På torsdage: den 2., 9., 16., 23. og 30. juli samt den 6. august 

vil jeg lave en ”solnedgangsmenu” i forbindelse med solnedgangsmusik i 

Venø Kirke. Det vil være rart med tilmelding fra øboerne, så har jeg en idé 

om, hvor mange vi bliver.  

 I hele juli er der åbent fra kl. 8-21 hver dag. Der kan bestilles rundstyk-

ker hver dag, ring dagen før på tlf. 25 46 66 76. På gensyn! 

/ Venø Café og Havnekiosk — Vibeke Borbjerggaard Staunstrup 

 

 

LIMFJORDSFORTÆLLINGER 

Heldigvis fortsætter den gode tradition med fortæl-

linger om lokale forhold i Limfjordsområdet. Venø 

Kirke er også i år en del af det omfattende program. 

Axel Steenkjær (foto) er vært.  

 Mødetid og sted er torsdage kl. 15:00 ved 

Venø Kirke. Se program http://epaper.dantryk. dk/

limfjord/2015/#p=12. 

/ VenøPosten — Red. 

 

FLERE OPLEVELSER  

I OMRÅDET 

Se struersommerevent.dk 

/ VenøPosten — Red. 

Bjarke Mogensen 

Morten Zeuthen 

Arkivfoto: Jan Bendix 

VenøBoen 
 
Aase Askanius (formand) 
tlf. 97 86 80 59, askanius@privat.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 vedr. udlejning samt med-
lemskab skal ske til kasserer Antoinette 
Jensen, mobil 21 62 35 76, mail 
anj@revisionlimfjord.dk. Et medlemskab 
koster kr. 100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 

Hjertestarter 
 
Cykelskuret ved Venø Efterskole, 
Nørskovvej 8, Venø. 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

http://epaper.dantryk.dk/limfjord/2015/#p=12
http://epaper.dantryk.dk/limfjord/2015/#p=12
http://www.struersommerevent.dk
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LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Universets engle 

af Einar Már Gudmundsson 

Forlag: Lindhardt og Ringhof 

ISBN-13: 9788711348130 

 

Psykologisk skildring af en skizo-

fren ung mands ensomme til-

værelse, hans lammende fami-

lietraumer, og de få møder med 

lykken… hele hans oplevelse af 

virkeligheden som splintret og 

vanvittig. 

Bedømmelse: 5 stjerner 

DET  SKETE 

ET FARVEL OG TAK 

Hjertelig tak for jeres venlige deltagelse ved Jan Ulrik Rønhoffs bisættelse 

og for at gøre det til en flot og mindeværdig dag både på Venø og i Gim-

sing Kirke. 

 Far boede mere end halvdelen af sit liv på Venø, så vi synes, han skul-

le have en sidste tur til øen, der betød så meget for ham. Jeg kørte med be-

demanden og viste vej fra kapellet i Holstebro, Venø rundt og til Gimsing 

Kirke. Turen gik over Hjerm med udsigt til marker og skov, hvor den ene 

landmand efter den anden var i marken. 

 På Venø holdt Venø Bussen og tog imod os, og bussen fulgte os si-

den asfalten rundt. Det var en rigtig god fornemmelse at kunne se en god 

følgesvend i sidespejlet undervejs. 

 Rundt på køreturen stod mange af jer og sendte en sidste hilsen med 

på turen, og flagene var på halvt over hele øen. Det var en helt unik og gri-

bende oplevelse. Selv bedemanden blev meget bevæget undervejs, ikke 

mindst da vi vendte i gårdspladsen på Nørskov, inden vi atter kørte sydpå 

mod færgen. Vi sejlede traditionen tro ene bil fra Venø og sagde tak for 

denne gang. 

/ På familiens vegne — Eva M. Jaffke 

 

 

VALGET OG VENØ 

VenøBoen og Venø Efterskole havde inviteret til vælgermøde ugen før val-

get den 18. juni. Alle opstillingsberettigede partier var inviterede – og tilslut-

ningen af vælgere og elever betød en stort set fyldt foredragssal. Der var 

bred politisk tilslutning til håndteringen af de to emner, som tiltrak sig op-

mærksomhed om temaet: Udvikling i Vestjylland. Diskussionerne samledes 

om Planloven og om centralisering af offentlige arbejdspladser. Af generel-

le emner blev politikersyn på behandlingen af flygtninge drøftet. 

 Dagen efter vælgermødet kunne venøboerne benytte muligheden 

for at afgive brevstemme. Det forgik på Efterskolen i den sædvanlige hygge-

lige stemning (se fotos på side 11). 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Arkivfoto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

SAGATUR 2016 

Der er flere, der har spurgt os, om saga-

turen i 2016 bliver til noget – og det gør 

den! Vi skal udforske nye vidder i Nord-

island ikke langt fra polarcirklen, ligesom 

vi går i fodsporene på de vikinger, der 

har levet der, og dykker ned i de dertil-

hørende sagafortællinger. 

 Planen er, at vi afholder tre aftner, som er åbne for alle interesserede. 

Den første aften giver vi en introduktion til de ting, vi skal opleve undervejs 

på rejsen. Så kom endelig og hør mere, uanset om du allerede har besluttet, 

om du vil med, eller om du blot er nysgerrig. Desuden præsenterer vi også 

de islandske sagafortællinger, vi siden tager op de to efterfølgende aftner. 

Den sidste aften er for rejsens deltagere, idet vi går i detaljer med selve rej-

sen. Optakten til rejsen ser således ud: 

 Introduktionsmøde til rejsen, torsdag den 27. august – sæt kryds i 

kalenderen allerede nu. 

 Sagaaften i begyndelsen af november. 

 Sagaaften i foråret 2016. 

 Informationsaften for deltagere i forsommeren 2016. 

 

Nærmere information om introduktionsmødet følger i næste udgave af 

VenøPosten. 

/ Per Mikkelsen, Skafti Halldórsson og Eva M. Jaffke 

 

 

VENØ I LIVE – MELD DIG TIL ÅBEN Ø 

Regnskabet for pinsearrangementet opgjort til et underskud 

på ca. 7.150 kr. Det dækkes af overskud fra tidligere  

år på ca. 5.000 kr., tilskud fra VenøBoen på 1.000 kr. og  

resten fra private sponsorer. 

 Gruppen arbejder nu på Åben Ø arrangement den 15. august.  

Foreløbig forbereder:  

 GIF: Motionsløb og hesteridning. 

 VenøBoen: Mød en Venøbo og en informationsstand på havnen. 

 Dorte Sauer: Boder og marked. 

 

Gruppen, som består af Dorte Sauer, Jesper Olesen og Peter Petersen, koor-

dinerer og annoncerer programmet. 

 Vi håber på endnu flere aktivite-

ter og indslag, så gæsterne ser Venø fra 

den bedste side. Vil du/I lave en  

aktivitet eller sponsorere annoncering 

eller underholdning, så kontakt os  

inden den 5. juli. 

/ Venø i Live — Dorte Sauer,  

Jesper Olesen og Peter Petersen 

 ÅBNINGSTIDER  I  JULI 
 
 

Galleri KK 
 

Åbent den 1. lørdag i måneden 
fra kl. 12:30-16:00 - i Venø Gl. Skole.  

 
Karin Kristensen, tlf. 20 51 25 34. 

 

 

 
Venø kartofler & lam 

 
Kartofler, lammespegepølser og frosset 

lammekød i forskellige udskæringer 
sælges fra Venø Café og Havnekiosk. 

 
Henvendelse i øvrigt på tlf. 40 31 83 02 

venoe-kartofler.dk 
 

 

 
Venø  Café  og  Havnekiosk 

 
Åbningstider:  

Alle dage fra kl. 8:00-21:00. 
 

Vibeke Borbjerggaard Staunstrup,  
tlf. 25 46 66 76 

 

 

 
Venø  Galleri 

 
Åbent efter aftale. 

 
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 80 10 

venoe-billedvaerksted.dk 
lis.moeller.jensen@gmail.com 

 

 

 
Venø  Kro 

 
Køkkenet har åbent mandag-søndag  

til frokost fra kl. 11:30-14:00 samt  
aften fra kl. 17:30-21:00. 

 
Bestil venligst bord. 

 
Tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk 

Foto: Jan Bendix 

Arkivfoto: Jan Bendix 



8  

Færgetrafik  

i maj 

 

 

 

 2015 2014 

Passagerer ........... 23.194 .... 25.476 

Personbiler .......... 10.034 .... 10.438 

Busser ......................... 398 .......... 448 

Lastbiler ...................... 144 .......... 154 

Gods (tons) ................... 62 .......... 146 

Cykler .......................... 398 .......... 694 

Campingvogne ........... 30 ............. 20 

 

 

”LEGE MED SPROGET OG  

LAVE FORTÆLLINGER” 

Lotte Frederiksen, Havstokken 16 

har udgivet romanen: Lissom 

regn. Overskriften er taget fra 

omslagsteksten. Romanen be-

kræfter Lottes lyst og evne på om-

rådet. Romanen er en skildring af 

barnets og den unges oplevelser 

på vej igennem et liv præget af 

små og store oplevelser og farlige 

fantasier, der viser sig knap så 

farlige. 

 Beskrivelser fra og blik på 

dagligdagen for et menneske 

under udvikling er fin læsning for 

læsere i alle aldre - også i den 

kommende ferie-

tid. PS: Frygt ikke 

forsidebilledet. 

/ VenøPosten  

— Jan Bendix 

 

 

 

 

Lissom regn 

Lotte Lykke Frederiksen 

Forlaget Mellemgaard, 2015 

ISBN: 978-87-93328-65-5 

DET  SKETE 

SEJL UD OG SE… 

Skruerne sidder godt fast, Volvo-moto-

rerne spinder lystigt, kort sagt: den gam-

le færge går hverken på pension eller 

holder ferie, den er klar til sammen med 

færgelaugets medlemmer og gæster at 

nyde sommeren i aktivitet på Limfjor-

dens solrige og helst ikke for blæsende 

vande.  

 De medlemssejladser, der blev tilbudt i juni, hvor vejret var med os, 

blev lidt skuffende ikke udnyttet. Venøsund er tilbage, renoveret og god-

kendt af alle relevante myndigheder. På grund af de omfattende sikker-

hedskrav, og fordi vi ikke har bådførere ansat, stiller besætningen deres fag-

lige ekspertise og erfaring til rådighed frivilligt. Skibsførere, der har Sønæ-

ringsbevis med dokumentation for en række kurser, prøver, lang sejladserfa-

ring og helbredsattester m.m., benytter vi til sejladser, når vi har betalende 

gæster udefra. Udover skibsføreren, en erfaren 2.-mand. Til øvrige sejladser, 

medlemssejladser, benyttes også en to-mandsbesætning, en skipper og en 

2.-mand med de nødvendige kvalifikationer. Ikke fordi vi ikke værdsætter 

vores medlemmer højt, men fordi det forudsættes, at medlemmerne kender 

færgen og dens primitive indretning, at lukaf og salon er et og det samme: 

et læsejl henover dækket. De regler vi har stillet op for besætningen for 

medlemssejladser, er: Duelighedsbevis, radiocertifikat samt bestået prøve i 

1) Praktisk sejlads med færgen, 2) Færgens teknik og 3) Sikkerhed, brand og 

miljø. Prøven aflægges efter deltagelse i øvelsessejladser m.v.  

 En håndfuld mænd er i øjeblikket ved at blive uddannet. Vi har brug 

for flere i fremtiden. Hvis du kunne have lyst til at lære alt det, der skal til for 

at manøvrere færgen, er myndig og har lidt teknisk flair og måske kendskab 

til sejlads, så kontakt Finn Husum på mail fhusum@mail.dk.  

 Der er på nuværende tidspunkt kun planlagt enkelte sejladser hen-

over sommeren, Hvis et medlem, en forening eller virksomhed ønsker at leje 

færgen, henvender man sig til Finn Husum, som prøver at imødekomme 

ønsket. 

/ Nina Nilson, færgeskurbestyrer, suppleant, Venøsund Færgelaug  

 

 

180 SÅ PÅ FISK OG SKALDYR 

Der var stort rykind på Venø Fisk og Skaldyr af både ø-gæster og venøboe-

re. Det blev til mere end 180, der fik mulighed for at høre om de store yn-

gelforsøg, der finder sted i disse år.  

 Forklaringerne blev givet af for-

skerne, der er tilknyttet. De faste folk på 

stedet leverede gode historier og 

smagsprøver. Det flotte fremmøde giver 

heldigvis arrangørerne lyst til nye 

”Åbent hus”-dage. 

/ VenøPosten — Red. Foto: Preben Friis 

Arkivfoto: Karen Damgaard 
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ENERGIGRUPPEN 

 

Skafti Halldórsson  

(gruppens konsulent/energirådgiver) 

Fælledvej 17, 7600 Struer 

Tlf. 22 55 03 96 / skafti@proenergi.dk 

 

 

 

VENØBOEN 

vb@venoe.dk 

venoe.dk/foreninger/venoeboen 

 

Aase Askanius (formand) 

Nørskovvej 2, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 80 59 / askanius@privat.dk 

 

Søren Lang Hindkjær (kasserer) 

Riisvej 13, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 84 00 / soeren@venoe.dk 

 

Nina Bech Nilson (sekretær) 

Klitten 6, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 27 29 01 99 / nina-nilson@hotmail.com 

 

Irma Bjerre-Pedersen  

Strømmen 10, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 27 21 07 49 /  

ibjerrepedersen@hotmail.com 

 

Jesper Olesen 

Riisvej 22, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 51 76 96 34 / ols@bang-olufsen.dk 

 

Anders Gjern 

Riisvej 9, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 26 14 83 62 /  

anders_gjern@hotmail.com 

 

Anja Villadsen  

Riisvej 10, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 41 40 01 18 /  

anja.villadsen1@skolekom.dk 

 

Jan Bendix (suppleant) 

Nørskovvej 13, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 40 42 21 05 / bx@jbx.dk 

 

Lars Vangsgaard Jensen (suppleant)  

Vestergade 6. 2, 7600 Struer 

Tlf. 20 87 81 15 / lars@venoe.dk 

 

 

 

VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS 

 

Flemming Damgaard (formand) 

Havstokken 22e, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 50 39 57 15 / flemming@venoe.dk 

 

 

 

Antoinette Jensen (kasserer) 

Lønningen 6, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 81 95 / anj@revisionlimfjord.dk 

 

Susanne Overgaard 

Lønningen 14, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 24 61 87 30 / susanne@venoe.dk 

 

Mette Jaffke 

Riisvej 14, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 23 27 22 99 / mettejaffke@hotmail.com 

 

Ingrid Skadhede (suppleant) 

Fjordglimt 14, 7600 Struer 

Tlf. 42 43 21 33 

 

 

 

VENØ EFTERSKOLE 

Nørskovvej 8, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 80 86 / 

info@venoe-efterskole.dk  

www.venoe-efterskole.dk 

 

Nikolai Vangkilde Terp (forstander) 

Nørskovvej 4B, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 80 86 / 

nikolai@venoe-efterskole.dk 

 

Anders Albæk Christiansen 

(viceforstander) 

Tlf. 97 86 80 86 /  

andersac@venoe-efterskole.dk 

 

 

 

VENØ EFTERSKOLES BESTYRELSE 

 

Peter Petersen (formand) 

Riisvej 14, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 80 76 / peter@venoe.dk 

 

Per Mygind (næstformand) 

Havstokken 10B, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 81 71 

 

Bent Rønnest 

Duevej 19, Bremdal, 7600 Struer 

Tlf. 97 82 31 38 / bnr@kroyerpedersen.dk 

 

Jens Karl Madsen 

Herningvej 43, 7800 Skive 

Tlf. 97 53 40 93 / 

jk.estvadgaard@gmail.com 

 

Casper Frederiksen 

Søndergade 26c, 7600 Struer 

Tlf. 28 45 49 16 /  

casperfrederiksen@mail.dk 

 

 

 

VENØ  KONTAKTER  —  2015 
Mette Bjørn Christiansen 

Allégade 12 st. tv., 7600 Struer 

mettebc@hotmail.dk 

 

Gitte Børsting  

Nørskovvej 6, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 86 40 / 

gb@boerstingcoaching.dk 

 

 

 

VENØ FOREDRAGSGRUPPE 

 

Kirsten Jensen 

Sønderskovvej 7, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 52 36 / kirsten@beolab.dk 

 

Per Mikkelsen 

Klitten 1, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 80 15 / pm@km.dk 

 

Tove Odgaard 

Sønderskovvej 14, 7600 Struer 

Tlf. 97 85 49 83 / odgaard@privat.tele.dk 

 

Morten Gjern 

Riisvej 9, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 21 60 90 53 /  

morten.gjern@delaval.com 

 

 

 

VENØ GYMNASTIK– OG  

IDRÆTSFORENING 

 

Dorte Sauer (formand) 

Havstokken 10B, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 81 71 / GIF@venoe.dk  

 

Anne Thusgaard (kasserer) 

Havstokken 22 A, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 81 06 

 

Anja Villadsen (løb) 

Riisvej 2, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 41 40 01 18 

 

Søren Hindkjær (svømning) 

Riisvej 13, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 84 00 

 

Jens Chr. Brødbæk (havkajak, sekretær) 

Riisvej 4, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 40 91 50 91 

 

Jacob Mejlholm Olsen (suppleant)  

(div. aktiviteter) 

Klitten 17, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 21 49 80 34 

 

 

 

mailto:flemming@venoe.dk
mailto:aj@nordvestrevision.dk
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VENØ  KONTAKTER  —  2015 
VENØ HAVN 

 

Morten Gjern (formand) 

Riisvej 9, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 21 60 90 53 /  

morten.gjern@delaval.com  

 

Morten Hermann (næstformand) 

Forssavej 100, 7600 Struer 

Tlf. 21 79 02 28 /  

mortenhermannjr@gmail.com 

 

Ulf Ipsen (kasserer) 

Nørskovvej 4a, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 28 33 20 59 / ulf@venoe-efterskole.dk 

 

Rasmus Grønne 

Broagervej 37, 7500 Holstebro 

Tlf. 40 40 55 40 /  

rasmus_gronne@hotmail.com 

 

Jørgen Jensen 

Teknisk direktør, Struer Kommune 

Tlf. 96 84 84 00 / joj@struer.dk 

 

Dennis Borgbjerggaard 

Kimmingen 4, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 99 55 69 95 / borgbjerggaard@mail.dk 

 

Mette Jaffke 

Riisvej 14, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 23 27 22 99 / mettejaffke@hotmail.com 

 

 

 

VENØ MENIGHEDSRÅD 

mr@venoe.dk 

 

Ove Bjerre-Pedersen (formand) 

Strømmen 8, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 20 42 72 44 / ovefys@hotmail.com 

 

Per Mikkelsen (næstformand) 

Klitten 1, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 80 15 / pm@km.dk 

 

Susanne Marie Jensen (kasserer) 

Klitten 3 B, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 81 14 / 40 83 20 60 /  

Klitten3b.jensen@gmail.com 

 

Ellen Marie Hylleberg (kirkeværge) 

Riisvej 24, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 46 40 30 09 / 61 67 51 73 /  

ehy@mail.dk 

 

Hanne Nielsen (sekretær) 

Nørskovvej 3, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 80 68 / hannenielsen@venoe.dk 

 

Kirsten Yde (kontaktperson) 

Vigen 3, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 80 09 / kirstenyde@live.dk 

VENØ MUSIKFORENING 

 

Grethe Munk-Andersen (formand) 

Riisvej 1, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 21 43 22 79 / gma@stgym.dk 

 

Marianne Pedersen (kasserer) 

Riisvej 12 D, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 23 37 83 71 / mp@via.dk 

 

Lilly Møller 

Riisvej 5, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 24 47 90 77 / lian@venoe.dk 

 

Ester Sagen 

Særkærparken 153, 7500 Holstebro 

Tlf. 24 84 56 30 / estermarie2@gmail.com 

 

Per Mikkelsen 

Klitten 1, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 80 15 / pm@km.dk 

 

Axel Steenkjær 

Revlen 7, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 51 26 08 85 /  

axelsteenkjaer@gmail.com 

 

 

 

VENØ TELTLAUG 

www.venotelt.dk 

 

Bestyrelsen v/ Peter Henriksen 

Tangvej 6, Venø, 7600 Struer, tlf. 40 20 00 10 

- henviser til hjemmesiden 

 

 

 

VENØ VANDVÆRK 

vand@venoe.dk 

venoe.dk/foreninger/venoe-vandvaerk 

 

Finn Rantzau Nielsen (formand) 

Riisvej 11, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 80 70 / finnrantzau@live.dk 

 

Kjeld Jensen (næstformand) 

Klitten 3B, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 81 14 /  

klitten3b.jensen@gmail.com 

 

Søren Lang Hindkjær (kasserer) 

Riisvej 13, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 84 00 / soeren@venoe.dk 

 

Villy Christensen 

Park Allé 101, 7600 Struer 

Tlf. 97 85 36 47 

 

Lise Aggerholm 

Bremdalvej 22, 7600 Struer 

Tlf. 42 33 09 19 /  

lise.aggerholm@gmail.com 

Anders Ulfkjær (suppleant) 

Nørskovvej 12, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 80 22 / aulf@mail.dk 

 

Ryan Jensen (daglig drift) 

Riisvej 5, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 40 63 54 76 / lian@venoe.dk 

 

 

 

VENØSUND FÆRGELAUG 

www.venoesund.dk  

 

Bjarne Tingkær Sørensen (formand, PR  

og fundraising) 

Vigen 3, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 20 53 80 51 / info@venoesund.dk 

 

Finn Husum (næstformand, drift og  

uddannelse) 

Södertäljevej 15, 7600 Struer  

Tlf. 21 28 83 43 / fhusum@mail.dk  

 

K.C. Olsen (kasserer) 

Kimsvej 13, 7500 Holstebro 

Tlf. 22 38 56 07 / isl40347@os.dk 

 

Erik Glue (bestyrelsesmedlem, skibs-

installatør, teknisk ansvar) 

Hjermvej 24, 7600 Struer 

Tlf. 21 24 16 12 / glue.el@mail.dk 

 

Jørgen Vang (bestyrelsesmedlem,  

uddannelse og web) 

Baunehøj 29, 7600 Struer 

Tlf. 20 28 57 73 / jvang@live.dk 

 

Nina Bech Nilson (sekretær, tilsyn,  

suppleant) 

Klitten 6, Venø, 7600 Struer 

 

Karsten Tipsmark (skibstømrer, suppleant) 

Park Allé 127, 7600 Struer 

Tlf. 20 32 05 31 

 

Per Mikkelsen (revisor) 

Klitten 1, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 80 15 

 

 

 

VENØTURISME 

 

Aase Askanius 

Tlf. 97 86 80 59 / askanius@privat.dk 

 

Hanne-Dorthe Skjernaa 

Tlf. 97 86 81 00 / hd@venobussen.dk 

 

 

 

 

Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

mailto:pm@km.dk
mailto:Klitten3b@jensen.mail.dk
mailto:tingkaer@venoe.dk
mailto:gma@stgym.dk
mailto:pm@km.dk
mailto:vand@venoe.dk
mailto:klitten3B@jensen.mail.dk
mailto:soeren@venoe.dk
mailto:aulfkjaer@jagt.dk
mailto:lian@venoe.dk
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DET  SKER 

VENØ-HISTORIER FORTALT AF VENØBOERE 

Vi skal passe på Venøs historie(r). I Venøturisme-projektet har 

vi henover efteråret og vinteren planlagt at invitere venøboe-

re, der kan give ”nytilkomne” en bedre forståelse for Venøs 

særpræg. 

 Vi forestiller os at gennemføre nogle aftenmøder, hvor VenøBoen er 

vært for en fortælling og en kop kaffe. Det bliver møder 

på 1½-2 timers varighed. Har læserne idéer til, hvem vi 

skal invitere som fortæller, så kontakt undertegnede.  

 Formålet er, udover at mødedeltagerne får en god 

oplevelse, at de også aktivt kan være med i vores program 

”Besøg en Venøbo”. Vi har flere skilte til uddeling. Kontakt 

undertegnede, hvis du er interesseret.  

/ VenøBoen — Aase Askanius, askanius@privat.dk,  

tlf. 97 86 80 59 

 

 

KØREPLANSÆNDRINGER FRA 1. JULI 

Venø Bussen gør opmærksom på, at der med virkning fra 1. juli er sket en 

enkelt mindre ændring i weekendkøreplanen. Se detaljer på midttrafik.dk. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

FLYT KRYDS 

Venøkaffe – det årlige arrangement, 

hvor Venø Efterskole og venøboerne 

mødes hjemme hos venøboerne, har fået ændret dato for gennemførelse.  

 Flyt et eventuelt tidligere kryds frem til tirsdag den 6. oktober  

kl. 19:30. Invitationen bringes i et kommende nummer af VenøPosten. 

/ Venø Efterskole — Nikolai Terp 

 

 

VENØ FÆRGEFART 

Venø Færgefart har fået ny hjemmeside: venoefaergefart.dk. God informati-

on og flot layout. 

/ VenøPosten — Red.  

 

Fra brevafstemningen på Venø Efterskole: Klar til X. 

Hesteparade på sommerudstilling i Venø 

Galleri – Kunstner: Trine Toft. 

 

 

 

 

 

 

BOGBILEN 

Bogbilen holder sommerferie. 

Efter ferien er først betjeningsdag 

på Venø den 11. august. 

 Bogbilen holder på Riisvej 

kl. 17:30-18:05 og derefter ved 

Efterskolen kl. 18:10-18:50. 

/ Infocenter Struer, Bogbilen  

— Kaj Rasmussen 

 

 

UDLEJES PÅ VENØ  

 Strømmen 3  

pr. 1. juli eller senere 

 Riisvej 10  

pr. 1. september eller senere. 

 

Henvendelse til Ø-pedellen på tlf. 

40 35 84 55, askanius@privat.dk. 

/ Mogens Askanius, Nørskovvej 2 

Foto: Kaj Rasmussen 

Foto: Jan Bendix 
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Fotos: Jan Bendix 

http://www.midttrafik.dk
http://www.venoefaergefart.dk/
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2. juli  kl. 21:00 Solnedgangsmusik 

5. juli  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

9. juli  kl. 21:00 Solnedgangsmusik 

11. juli kl. 12-14 Fiskedag, Venø Café og Havnekiosk 

12. juli   kl. 08:30  Morgengudstjeneste v/Per Mikkelsen 

12. juli kl. 15:15 Sommerkoncert på Nørskov 

16. juli  kl. 21:00 Solnedgangsmusik 

19. juli  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Karen Togsverd Hansen 

23. juli  kl. 21:00  Solnedgangsmusik 

26. juli  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Thorkil Lundberg 

30. juli  kl. 21:00  Solnedgangsmusik 

 

 

Havkajak: Hver onsdag kl. 19:00 ved cykelskuret på efterskolen 

Klubaften i Venøsund Færgelaug: Hver onsdag kl. 19:00 i færgeskuret 

Limfjordsfortællinger: Den 2., 9., 16., 23. og 30. juli kl. 15:00 i Venø Kirke  

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

Venø GIF: Gåtur hver tirsdag kl. 19:00 fra Havnekiosken 

Venø Løbeklub: Hver torsdag kl. 18:30 ved busskuret på Riisvej 

VENØ  I  JULI 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten august 
2015 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 24. juli 
 

i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektro-
niske forsendelsesmuligheder.  
 
VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser  
optages. Redaktionen forbeholder sig 
ret til af pladshensyn at redigere og for-
korte det indsendte materiale.  
 Kommentering af meningstilken-
degivelser 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  
 
Fotograf: Gertrud Damgaard 
 
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 
planlægningen og registrer via 
webmaster@venoe.dk, når arrange-
mentstidspunkt foreligger.  
/ VenøPosten — Red.  

Foto: Preben Friis 


