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for Venøs beboere og venner af Venø 

”Nu blomstertiden kommer…” 
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VENØ  KIRKE 

SOLTILBEDELSE OG ÅNDSNÆRVÆRELSE 

Vi befinder os nu i den del af året, hvor solen står højest på himlen, og hvor 

både pinsehøjtiden og nogle uger senere Sankt Hans fra gammel tid er sol-

fester, ildfester, hvor vi fejrer, at det er solen og dens ild, som skaber liv på 

jorden. Soltilbedelse har altid været udbredt i alle jordens kulturer. Som det 

fx kommer frem i et par fundne, smukke vers fra den ægyptiske Farao 

Akhnaton for ikke mindre end 3300 år siden, hvor solen tilbedes i du-form.  

 Du sol får dit lys fra bjerge af lys i himlen, / du fylder alle lande med 

din skønhed, / du er skøn og stor, strålende og ophøjet over landene. / Du 

omslutter hele jorden med dine stråler, / indtil grænsen af alt, hvad som er 

skabt. / Du er på himlen, / uopnåelig for alle. / Du er på jorden, / i menne-

skets øje og i sandskornet der glimter på stranden. 

 Når du udsender dine stråler / vågner jorden til fest. / Hele landet 

går til arbejde / kvæget fryder sig på sine græsgange, / Når skibene sejler 

mod nord / og sejler mod syd / er alle veje åbne. / Du lyser for dem. / Når 

fisken slår i vandet for dit ansigt / er dine stråler midt i oceanet. 

 Du lader frugt opstå i kvinderne, / du frembringer sæd i mændene, / 

du opholder barnet i moders liv og beroliger det. / Hvor mangfoldigt er alt, 

hvad du har skabt, / du evige, du nåderige / du som holder alle gaver i din 

hånd. / Vi er alle solens børn. 

 Så smukt kan det udtrykkes, og den kristne religions pinse er fuldt på 

linje med, hvad der står i dette ældgamle ægyptiske soltilbedelsesdigt. Og 

så fejrer den kristne pinse især det forhold, at solen skaber nyt liv.  

 Det er på en måde så enkelt. For at leve er i virkeligheden at være en 

anden, det vil sige at være under konstant fornyelse. Og det er vi jo i en 

sådan grad, at alle kroppens celler skiftes ud og regenereres med måneders 

og års mellemrum, som vi biologisk ved. Og tilsvarende fornyer dagene sig, 

den ene ligner ikke den anden. Og de følelser, vi nærer i dag, er andre end 

dem, der var i går og vil være der i morgen. Luften, vi indånder, er ny, fø-

den, vi indtager, er ny. De mennesker, vi omgås, er nye, alt fornyer sig. Vi 

får syn for sagn. Vi sanser livets daglige fornyelse. Set fra et religiøst per-

spektiv, så er naturen verdens største og smukkeste digt, og de allerfleste 

former for religion er verdens næststørste kunstværker. 

 De gamle kirkefædre kaldte ånden for Spiritus Sanctus, altså Hellig-

ånd. Men de havde også et andet ord for Helligånd, nemlig Vivificator, et 

latinsk ord, som betyder levendegører. Det er en rammende betegnelse. 

For pinsens ånd er den ånd, som gør os levende, som åbner vore øjne for 

det daglige under, at vi lever og er til, og vi kan blive som nye fra top til tå.  

/ Per Mikkelsen 

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 

 

Graver, Struer Kirkegård,  

Kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Servicemedarbejder 

Gertrud Damgaard 

 

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 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com


3  

VENØ  SOGN 

 

SOLNEDGANGSMUSIK 

I år afholdes seks koncerter i 

juli og august. Læs om de en-

kelte koncerter i folderen, der 

er vedlagt denne udgave af 

VenøPosten.  

 Vi glæder os til at byde 

velkommen til gæster og 

venøboere. 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORTÆLLING OM VENØ KIRKE 

I forbindelse med morgengudstjenesterne i juli måned er der efterfølgende 

kaffe og rundvisning i kirken. 

 Første gang er den 9. juli og herefter den 16., 23. og 30. juli. 

Gudstjenesten begynder kl. 08:30, kaffe kl. 09:15 og herefter rundvisning 

ved Ove Bjerre-Pedersen. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

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 Mette Jaffke, 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, mobil 23 27 22 99 
 
 

Hjertestartere 
 
- Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
  Nørskovvej 8, Venø. 
- Ved Børnehuset, Lønningen 2, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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VENØ  KUNST 

VenøPosten har inviteret Per Vestergaard, Riisvej 13, til at præsentere sit 

kunstværk: ”De tolv apostle” i de kommende numre af bladet. Per udstillede 

de 12 skulpturer i påskeugen på Venø. Christian Mortensen har fotografe-

ret og Per har nedenfor skrevet om baggrunden for sit arbejde og fortæller 

om hver apostel i tilknytning til den fotografiske gengivelse. Tak til Per og 

Christian for muligheden.  

/ VenøPosten – Red. 

 

 

”DE TOLV APOSTLE” 

Omkring juletid 2016 blev jeg færdigt med mit store projekt: ”De tolv apost-

le”. Et projekt jeg har arbejdet på i ca. halvandet år. 

 VenøPosten har spurgt mig, om jeg vil vise og fortælle om mit skulp-

turprojekt ”De tolv apostle”. Lade dem fotografere og skrive en tekst til de 

enkelte figurer, og derefter udgive dem i VenøPosten - med en skulptur 

hver måned. Dette vil jeg gerne. 

 Hvordan får man idéen til skulpturelt at fremstille ”De tolv apostle”? 

Min kone og jeg har vandret ca. 1500 km på Caminoen i Nordspanien. På 

den første af vores vandringer i 2009, kom vi til en lille by La Virgen ca. 15 

km vest for Léon, hvor der er bygget en ny og moderne lille katedral. Den-

ne katedrals front er udsmykket med 12 meget store moderne, let abstrakte 

apostelfigurer udført i støbejern. Jeg faldt pladask for dem, og kunne ikke 

glemme dem. Så på vores anden vandring på Caminoen i 2011 kom vi igen 

tilbage til denne by for at se skulpturerne. Jeg blev endnu mere betaget/

fascineret af figurerne og ikke mindst af deres historie, og besluttede at jeg 

selv engang, meget snart, måtte lave skulpturerne af ”De tolv apostle ”. 

 I foråret 2015 satte jeg projektet i gang. Begyndte at læse op på stof-

fet omkring ”De 12 apostle”. Der ligger drabelige fortællinger bag de sym-

boler/attributter, der knytter sig til hver enkelt af Jesus’ tolv disciple/apostle. 

Attributterne fortæller tit om den måde apostlene døde på. Én blev savet 

ihjel, og en anden blev stenet, osv. Historierne stammer fra middelalderens 

helgenlegender, og bruges i kunsten til at vise, hvem der er hvem.  

 Jeg blev enig med mig selv om, hvordan de skulle udføres, hvor store 

de skulle være (ca. 45 cm høje) og hvilket materiale, de skulle udføres i. Be-

sluttede, at de skulle udføres i birketræ, og derefter bemales. 

 Nu er jeg færdig med projektet, og vil glæde mig til at vise dem i 

VenøPosten med et billede og en lille tekst til hver enkelt apostelfigur.  

/ Per Vestergaard 

APOSTLEN ”PETER” 

I kunsten bliver Peter sædvanligvis 

fremstillet som en gammel mand, med 

krøllet hår og skæg, bærende på nøg-

len til himmeriget.  

 Oprindelig hed han Simon, men 

Jesus gav ham navnet Peter, (betyder 

klippe). Jesus sagde: ”Du er den klippe, 

hvorpå jeg vil bygge min kirke”. 

 Peter blev den tidligste leder af 

menigheden i Jerusalem. Rejste til Rom 

for der at opbygge en menighed. 

 Den Romerskkatolske kirke ser 

Peter som den første biskop i Rom, og 

dermed grundlaget for Pavedømmet, 

der også har arvet den såkaldte nøgle-

magt. 

 Blev i år 64 henrettet af kejser Ne-

ro. Korsfæstet med hovedet nedad på 

et omvendt kors ”Peterskorset”. Mente 

ikke han var værdig til at blive henret-

tet på samme måde som Jesus. 

 

 

Tekst: Per Vestergaard 

Foto: Christian Mortensen 
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SÅ LYKKES DET 

Venø Café og Havnekiosk har fået ny forpagter. 

 Efter en lang sej indsats fra Venø Havns bestyrelse har bestyrelsen 

kunne indgå aftale om forpagtning af Havnehuset, så venøboere og turi-

ster kan få forfriskninger og et begrænset udvalg af dagligvarer i Havnehu-

set. Charlotte Jensen åbnede dørene til Venø Café og Havnekiosk i den 

sidste uge af juni.  

 Venøboere, der er kommet forbi Havnehuset i de seneste uger, har 

med bekymring set turister stå foran en låst dør, men det er slut nu. 

 Charlotte har erfaring fra dagligvarehandlen og håber på, at 

venøboerne vil stikke hovedet indenfor, så hun og øboerne lærer hinanden 

at kende, så forretningen får en flyvende start.  

 Velkommen til Charlotte og velkommen i Venø Café og Havnekiosk. I 

augustnummeret bringer VenøPosten omtale af den første måned med 

vores ”nye” butik. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

SOMMER PÅ VENØ GALLERI 

Venø Galleri viser en spændende udstilling hele sommeren. Tag jeres gæ-

ster med ind og få en god oplevelse.  

 Igen er her fantasifuldt pileflet. Denne gang står Karin Christensen 

fra Nr. Nissum bag de flotte kurve, tasker og dekorative skibe. Mariane Maj-

gaard, Lemvig udstiller store kugler og vaser i keramik. Stramt og enkelt 

formet. Det samme kan siges om Else Kørschens collager formet i kobber, 

glas og metaller. Materialernes naturlige farver giver smukt liv i billederne.  

 Jeg har selv arbejdet videre med indtrykkene fra rejsen til Island sid-

ste sommer. Det er blevet til grafik, maleri og grafiske skulpturer kombineret 

med små figurer i ler.  

 Her er åbent alle dage - næsten - fra kl. 12:00 til 18:00 indtil den 29. 

august. Kig indenfor! 

/ Venø Galleri — Lis Jensen 

 

 

SOMMERAVISEN I 20.000 EKSEMPLARER 

Otte af Venøs turistaktører er også i denne sommer 

gået sammen om at fortælle om Venøs fortræffelig-

heder. Det sker i ”Sommeravisen”, som ”lander” i 

sommerhusområderne i det midt- og vestjyske.  

 Avisen kan hentes i lokale kiosker og er for-

delt til sommerhusudlejere. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Lis Jensen 
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DET  SKETE 

BLÆSTEN GÅR FRISK…. 

Venøboere og Shantykoret fra Struer var med til at åbne ”En by spiller op”-

ugen. Det skete ved gennemførelsen af Struer turistchef, Kim Høflers idé 

om, at der fem steder i Struer Kommune skulle afsynges ”Blæsten går frisk 

over Limfjordens vande”. Afsyngelsen blev optaget af dronekamera og og-

så et mere jordbundet et af slagsen. 

 Venøoptagelserne fandt sted på Venø Færgen – og resultatet kunne 

både deltagerne, arrangøren og Struer Kommune være stolte af. 

 VenøPostens læsere kan kigge og lytte med på linket: kortlink.dk/

qw5f. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

GOOD VIBRATIONS SPILLEDE OP 

Venø Færgen var ikke det eneste ”Venø spillested” i ”En by spiller op”-ugen. 

Nørskov og Venø Musik var værter for Struerkoret: Good Vibrations, der 

afsluttede deres sæson med koncert den 12. juni.  

 Mere end 80 havde fundet vej til nordøen og var med til at signalere 

Venøinteressen for musikken. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENØS STUDENTER 2017 

Tre unge mænd fra Venø blev studenter i år. Her er resultatet af redaktø-

rens forsøg på at fange dem ind i mellem deres mange fester.  

 Mikkel havde ikke lige fået studenterhuen med hjem fra byen… 

VenøPosten ønsker tillykke og god videre færd! 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anders Gjern, Riisvej 9   Mikkel Dehnfeld, Riisvej 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasse Lundby, Strømmen 14 

Foto: Grethe Munk-Andersen 

Foto: Jan Bendix 

Fotos: Jan Bendix 

http://www.kortlink.dk/qw5f
http://www.kortlink.dk/qw5f
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NY AKTIVITET PÅ HAVNEN 

Kirsten Yde har slået dørene op for sin forretning i et af ”de røde huse”.  

 Kig ind forbi, når vejr tillader og forretningen er åben. 

/ VenøPosten – Red. 

SHELTERS PÅ CAMPINGPLADSEN 

Skolernes sommerferie er lige begyndt og sommeren har allerede over flere 

omgange vist sig fra den gode side. Selv om sæsonen begyndte koldt, har 

campingpladsen allerede nu været godt besøgt. Desværre brændte en ud-

lejningsvogn sidst på foråret med skader på andre vogne som følge heraf. 

Vi har desværre endnu ikke fået lov til at rydde op efter branden, men hå-

ber snart, at forsikringsselskabet giver os grønt lys til dette. 

 Gennem det sidste halve år har Venø Klit Camping ansøgt om opfør-

sel af shelters på campingpladsen. Det er nu endelig blevet godkendt, og 

byggetilladelsen fra Struer Kommune er modtaget. Nu begynder arbejdet 

ganske stille, og vi ser frem til, at den første shelter på Venø vil blive opført. 

 Sankt Hans er netop overstået og traditionen tro bragte den ene bål-

tale efter den anden emner op, som fyldte hverdagen i alle vores sociale og 

digitale medier. På Venø Klit Camping blev bålet også tændt, og der blev 

serveret pølser og drikkevarer. Flere havde valgt at tilbringe aftenen i hyg-

geligt samvær på campingpladsen, og ikke fordi det er anderledes end an-

dre steder, men fællesskabet, sammenholdet og ansvaret, som hvert enkelt 

medlem tager for at få pladsen til at fungere, giver os alle lysten til at være 

en del af de hyggelige aftener sammen. 

 Højsæsonen står foran os og campingpladsen er atter blevet klar 

med tre udlejningsvogne til de kommende gæster på øen. Vi, på Venø Klit 

Camping, ser frem til sommeren, hvor alle er velkomne til at kigge forbi på 

Klitten 10. 

/ Venø Klit Camping — Hardy Stensgaard 

 

Foto: Preben Friis 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

Ø-SAMMENSLUTNINGEN PÅ FOLKEMØDET 

Også i år deltog Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS)  

i Folkemødet på Bornholm. Det skete i samarbejde med LAG 

Småøerne, Færgesekretariatet og Småøernes Fødevarenet-

værk. Baggrunden for deltagelsen er de fire partneres fælles 

interesse i at skabe politisk opmærksomhed om ø-forhold og øernes mulig-

heder og begrænsninger. 

 Bosætning og færgedrift var blandt temaerne, der blev heftigt disku-

teret og videreudviklet. Med hensyn til bosætning planlægger LAG Småøer-

ne og SaDS en fælles indsats for at finde nye veje, der kan fastholde og 

helst øge antallet af øboere. Under debatterne, hvor også politikere og for-

skere deltog, kom idéer frem, som vil indgå i initiativerne. 

 På færgeområdet kan der spores et styrket samarbejde mellem kom-

muner, færgerederierne og øboerne. Alle tre ønsker at medvirke til at frem-

me trafikken og forbedre forholdene inden for de rammer, der nu engang 

er politisk givne. Rederierne udbyder servicekurser for medarbejdere, øer-

nes turistaktører styrker det indbyrdes samarbejde og sammen med færger-

ne udvikles ”oplevelsesprodukter”. 

 I teltet blev ø-passet endnu engang et ”hit”. Folkemødedeltagere, der 

ikke nødvendigvis var ø-interesserede blev det, når øboerne stemplede 

Bornholm ind – og inviterede på ø-besøg til de 36 andre øer, der er med i 

passet. Småøernes fødevarer, herunder tang fra Orø, fik også en plads i de-

batterne. 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

 

 

FÆRGESEKRETARIATET UROPFØRER FÆRGESANG 

Færgesekretariatet er ø-kommunernes sekretariat, der beskæftiger sig med 

løsning af opgaver, der er eller kan være fælles for de kommunalt ejede fær-

geselskaber. I bestyrelsen for sekretariatet sidder bl.a. overfartsleder Søren 

Adsersen fra Venø Færgefart og Småøernes Færgeselskaber. 

 Færgesekretariatet var med på Folkemødet på Bornholm og var også 

sammen med Sammenslutningen af Danske Småøer med til at gennemføre 

debatter om ø-forhold og naturligvis færgedrift. 

 I den muntre afdeling af arrangementet indgik en nyskrevet sang om 

ø-færger og stemninger i den forbindelse. Teksten bringes her til venstre. 

Hvis læserne på enkelte punkter har vanskeligt 

ved at vedkende sig indholdet, så skyldes det 

formentlig, at tekstforfatteren bor i Svendborg – 

og er vant til de bløde og venlige forhold, der 

kendetegner sydfynske farvand og natur i øvrigt. 

 Sangen blev afsunget flittigt sammen med 

en række sømandssange og akkompagneret af 

to violinspillende, den ene sangskriveren: Lise 

Mortensen (foto). 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

 

 

 

 

 

 

 

 

Folkemødedeltager indføres i Ø-passets 

hemmeligheder. 

 

Småøernes fødevarer var emne for quiz i 

Allinge Havn. 

 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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ÅBNINGSTIDER  I  JULI 
 
 

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 alle dage fra kl. 12:00-18:00. 

 
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87 

veno-galleri.dk 
lis.moeller.jensen@gmail.com 

 

 

 
Venø  Kro 

 
Køkkenet har åbent tirsdag til søndag 

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

 
Kroen holder lukket hver mandag.  

 
Bestil venligst bord på 

tlf. 97 86 80 06 
venoekro.dk — info@venoekro.dk 

DET  SKER 

KRYDS I KALENDER I 

Torsdag den 12. oktober kl. 19:30 planlægger Venø- 

Boen at invitere til det traditionelle vælgermøde forud for  

Kommunal- og Regionsvalget 2017. Valgmødet finder sted  

i Venø Efterskoles auditorium. 

 VenøPosten vil i en af sine efterårsudgaver bringe oversigt over invi-

terede gæster fra de opstillede partilister og sammenfatning af deres re-

spektive politiske programmer. Valget til kommune og region finder sted 

den 21. november. 

/ VenøBoen — Irma Bjerre-Pedersen  

 

 

KRYDS I KALENDER II 

Onsdag den 25. oktober kl. 19:00 afholdes den ordinære generalfor-

samling i VenøBoen. Formel indkaldelse vil ske i VenøPostens september 

udgave. Sæt allerede nu kryds i din kalender. 

 Generalforsamlingen finder sted i spisesalen på Venø Efterskole. 

/ VenøBoen — Irma Bjerre-Pedersen 

 

 

KRYDS I KALENDER III 

Tidligere udenrigsminister og konservativ Folketingspolitiker Per Stig Møller 

er inviteret til at holde oplæg på Venø Efterskole tirsdag den 26. septem-

ber.  

 Mere om program, tid og sted i VenøPostens september udgave. 

/ Foredragsgruppen — Anders Vandsø Pedersen 

 

 

NYE NATURA 2000 HANDLEPLANER 

Struer Byråd har netop vedtaget handle-

planer for Nørskov Vig under Natura 

2000 programmet. Handleplanen kan 

læses via kortlink.dk/qw48.  

 Princippet i handleplanen bygger 

på et forsat samarbejde med VenøBoen 

og de enkelte lodsejere om at beskytte 

og udvikle området med henblik på be-

skyttelse og hensigtsmæssig benyttelse. 

 VenøPosten foreslår, at VenøBoen 

tager initiativ til et møde med forvaltnin-

gen, hvor programmets forslag drøftes. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

http://www.veno-galleri.dk
http://kortlink.dk/qw48
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DET  SKETE 

LANDEVEJSPRINCIP OG FÆRGETAKSTER 

Til stor begejstring for de danske småøer har landspolitikerne 

besluttet sig for at indføre landevejsprincippet i forbindelse 

med fastlæggelse af færgetakster. Det har resulteret i øgede 

tilskud til ø-kommuner, så de har kunnet nedsætte taksterne. 

 Folketinget har netop besluttet næste takstnedsættelse. Men, men, 

men… Ikke alle øer og ø-kommuner har fået tilskud, der giver mulighed for 

takstreduktion af betydning. 

 Det er baggrunden for, at nogle overfarter har kunnet nedsætte tak-

sterne uden for ferieperioden med op til 40 % og andre har måtte tænke, 

som Struer Kommune, der sammen med VenøBoen har fundet løsninger, 

der kun dækker kort tid på grund af den givne beløbsramme. 

 I tabellen til venstre fremgår forskellene mellem de kommunale til-

skud ganske tydeligt. De beregninger, der ligger til grund for de forskellige 

beløb er – venligt udtrykt – vanskeligt forståelige. 

 Sammenslutningen af Danske Småøer har opfordret til, at der i efter-

året sker en evaluering af konsekvenser og beregningssystem. Der synes at 

være politisk flertal for en sådan evaluering. Det kan give håb også til Venø 

Færgefart. 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

 

 

VENØ 2025 

Overskriften dækker over indholdet i det møde, som Struer 

Kommune i midten af juni var vært for, og hvor VenøBoen hav-

de fået mulighed for at invitere interessenter, der igennem de 

senere år aktivt har arbejdet med forslag til udviklingsplaner for 

deres områder. Mødets grundlag var det idéoplæg, som VenøBoen har 

udarbejdet under overskriften: Venø i fortsat udvikling. 

I mødet deltog repræsentanter for: Venøborg, Venø Kirke, Firbjergsande, 

Venø Havn, Venø Efterskole, Struer-Egnens Turistforening, Geopark Vestjyl-

land, Dansk Hanggliding og Paragliding Union samt Realdania.  

 Mødet konkluderede i en opfordring fra Realdania om at udarbejde 

en samlet strategisk og prioriteret plan. Realdania gav tilsagn om at medvir-

ke til finansieringen af planarbejdet. 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

 

 

BÅL- OG BRANDTALE 

Venø Havn havde inviteret til Sankt Hans aftens bål på havnen.  

 Venøs tidligere præst, ven af Venø og også tidligere båltaler, Bent 

Ole Pedersen, leverede med sædvanligt humør og stemmeføring sit bidrag 

til fejring af skærsommeren. 

 Vejret var ikke til at råbe hurra for, men bål fik venøboerne. 

/ VenøPosten — Red. 

 

Foto: Erling Roseth 

 Kommune 
Beløb 

 (1.000 kr.) 
 

 Holbæk 857  

 Kalundborg 163  

 Slagelse 106  

 Lolland 125  

 Assens 35  

 Faaborg-Midtfyn 243  

 Svendborg 44  

 Langeland 44  

 Ærø 2.793  

 Haderslev 139  

 Fanø 3.284  

 Aabenraa 29  

 Horsens 56  

 Struer 49  

 Norddjurs 236  

 Odder 141  

 Samsø 2.097  

 Hedensted 77  

 Skive 88  

 Læsø 1.079  

 Aalborg 16  

 I alt 11.700  
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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 

 

Inge Dehnfeldt 

Riisvej 14, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 60 66 82 81 / minmilla@live.dk 

 

Kristian Olesen 

Nørskovvej 14, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 31 23 63 83 / kolesen@sallingpost.dk 

 

K.C. Olsen 

Kimsvej 13, 7500 Holstebro 

Tlf. 97 42 94 02 / lsl40347@os.dk 

 

Jan Bendix (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 

 

Mette Jaffke (udlejning) 

Riisvej 14, Venø, 7600 Struer 

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

 

Christian Mortensen 

Riisvej 14, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 91 55 10 15 / chrism.dk@gmail.com 

 

Vibeke Staunstrup Borbjerggaard 

Kimmingen 4, 7600 Struer 

borbjerggaard@mail.dk 

 

 

 

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 

 

 

 

VENØ EFTERSKOLES BESTYRELSE 

 

Peter Petersen (formand) 

Strømmen 14, Venø, 7600 Struer 

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

 

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 

 

Laila Mejlholm Olsen 

Klitten 17, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 30 20 84 34 / olsen@venoe.dk 

 

Casper Frederiksen 

Søndergade 26c, 7600 Struer 

Tlf. 28 45 49 16 /  

casperfrederiksen@mail.dk 

 

Mette Bjørn Christiansen 

Allégade 12 st. tv., 7600 Struer 

Tlf. 99 12 24 81 

mc@ucholstebro.dk 

 

Hanne Marie Jensen 

Havstokken 11, Venø 7600 Struer 

Tlf. 61 54 34 70 / hannemariej@gmail.com 

 

 

 

VENØ  KONTAKTER  —  2017 
VENØ FOREDRAGSGRUPPE 

 

Kirsten Jensen 

Sønderskovvej 7, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 21 21 76 27 / kirsten@beolab.dk 

 

Per Mikkelsen 

Klitten 1, Venø, 7600 Struer 

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

 

Tove Odgaard 

Sønderskovvej 14, Venø, 7600 Struer 

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

 

Anders Vandsø Pedersen 

Riisvej 12b, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 20 69 00 36 /  

andersvandsoepedersen@yahoo.dk 

 

 

 

VENØ GYMNASTIK– OG  

IDRÆTSFORENING 

 

Dorte Sauer (formand) 

Havstokken 10B, Venø, 7600 Struer 

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

 

Anne Thusgaard (kasserer) 

Havstokken 22 A, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 81 06 / 97868106@mail.dk 

 

Jens Chr. Brødbæk (havkajak) 

Riisvej 4, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 40 91 50 91 /  

jcbroedbaek@hotmail.com 

 

Susanne Overgaard (børneaktiviteter) 

susanne@venoe.dk 

 

Søren Hindkjær (svømning) 

Riisvej 13, Venø, 7600 Struer 

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

 

Laila Olsen (hal kontaktperson)  

olsen@venoe.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:flemming@venoe.dk
mailto:aj@nordvestrevision.dk
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VENØ  KONTAKTER  —  2017 
VENØ HAVN 

 

Ulf Ipsen (formand) 

Nørskovvej 4a, 7600 Struer 

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

 

Morten Hermann (kasserer) 

Forssavej 100, 7600 Struer 

Tlf. 21 79 02 28 /  

mortenhermannjr@gmail.com 

 

Jørgen Jensen 

Teknisk direktør, Struer Kommune 

joj@struer.dk 

 

Arne Middelhede (havnefoged) 

Lønningen 10, Venø 

Tlf. 22 16 85 64 / amvenoe@hotmail.com 

 

Mette Jaffke 

Riisvej 14, 7600 Struer 

Tlf. 23 27 22 99 /  

mettejaffke@hotmail.com 

 

Anders Vandsø Pedersen 

Riisvej 12 B, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 20 69 00 36 /  

andersvandsoepedersen@yahoo.dk 

 

Thorkild Brosbøl 

Vigen 2, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 61 65 80 15 / thb@venoe.dk 

 

 

 

VENØ MENIGHEDSRÅD 

mr@venoe.dk 

 

Ove Bjerre-Pedersen (formand) 

Strømmen 8, Venø, 7600 Struer 

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

 

Per Mikkelsen (næstformand) 

Klitten 1, Venø, 7600 Struer 

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

 

Susanne Marie Jensen (kasserer) 

Klitten 3 B, Venø, 7600 Struer 

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

Klitten3b.jensen@gmail.com 

 

Hanne Nielsen (sekretær) 

Nørskovvej 3, Venø, 7600 Struer 

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

 

Kirsten Yde (kirkeværge) 

Vigen 3, Venø, 7600 Struer 

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

 

Helle Gjern (kontaktperson) 

Riisvej 9, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 26 16 83 62 / 314@apoteket.dk 

 

VENØ MUSIK 

 

Grethe Munk-Andersen (formand) 

Riisvej 1, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 21 43 22 79 /  

munkandersengrethe@gmail.dk 

 

Marianne Pedersen (kasserer) 

Riisvej 12 D, Venø, 7600 Struer 

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

 

Lilly Møller 

Riisvej 5, Venø, 7600 Struer 

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

 

Ester Sagen 

Særkærparken 153, 7500 Holstebro 

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

 

Per Mikkelsen 

Klitten 1, Venø, 7600 Struer 

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

 

Axel Steenkjær 

Revlen 7, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 51 26 08 85 /  

axelsteenkjaer@gmail.com 

 

 

 

VENØ TELTLAUG 

www.venotelt.dk 

 

Bestyrelsen v/ Peter Henriksen 

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

- der henvises til hjemmesiden 

 

 

 

VENØ VANDVÆRK 

vand@venoe.dk 

venoe.dk/foreninger/venoe-vandvaerk 

 

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 

 

Linda Ulfkjær (suppleant) 

Nørskovvej 12, Venø, 7600 Struer 

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

 

Ryan Jensen (daglig drift) 

Riisvej 5, Venø, 7600 Struer 

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

 

 

 

VENØSUND FÆRGELAUG 

www.venoesund.dk  

 

Bjarne Tingkær Sørensen (formand, PR  

og fundraising) 

Vigen 3, Venø, 7600 Struer 

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

 

Jørgen Vang (næstformand, uddannelse 

og web) 

Baunehøj 29, 7600 Struer 

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

 

Finn Husum (drift og uddannelse) 

Södertäljevej 15, 7600 Struer  

Tlf. 27 82 51 06 / fhusum@mail.dk  

 

Jan Schou Møller (kasserer) 

Sveavej 4, 7500 Holstebro 

Tlf. 40 46 72 90 / janmol@webspeed.dk 

 

Erik Glue (bestyrelsesmedlem, skibs-

installatør, teknisk ansvar) 

Hjermvej 24, 7600 Struer 

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

 

Nina Bech Nilson (sekretær, tilsyn,  

suppleant) 

Klitten 6, Venø, 7600 Struer  

 

Christian Mortensen (web, PR, suppleant) 

Riisvej 14, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 91 55 10 15  

 

K.C. Olsen (revisor) 

Kimsvej 13, 7500 Holstebro 

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

 

 

 

 

 

 

 

Se mere om Venø på:  

www.venoe.dk og  

www.visitvenoe.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
http://www.venoe.dk
http://www.visitvenoe.dk
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DET  SKER 

VENØSUND UDGIVER FOLDER 

For at fremme interessen for Venøsund Færgelaug, her-

under øge medlemskreds og også frivillig besætning har 

Færgelauget udarbejdet folder, der fortæller om Venø-

sunds historie og medlemskabets muligheder. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

VENØPOSTEN I AUGUST 

Vi udkommer den 2. august, hvis alt flasker sig – og  

ønsker vores læsere et på glædeligt gensyn. For bidrag-

ydere til næste udgave, så er seneste frist for indsendelse  

af tekst og fotos den 28. juli. Misbrug nu ikke den sene frist, men kom ger-

ne med stoffet, så snart det foreligger.  

 I al ydmyghed! 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

VenøPosten – nu også på norsk: 

NYSIRKUSKOMPANIET KOMPANITO  

FLYTTER TIL VENØ I SEPTEMBER! 

KompaniTO er et norskt sirkus- og dansekompani, startet opp av Tamar 

Ohana Goksøyr og Mari Dahl Stoknes i 2014. Vi jobber for et åpent syn på 

scenekunst, som ikke er bundet av tradisjonelle genre og normer. Med 

sirkus, dans, fysisk teater, musikk og tekst, ønsker vi å skape et scenisk 

uttrykk som er både åpent og utfordrende. Kompaniet skaper og framfører 

egne forestillinger, men samarbeider også med andre artister og 

kompanier.  

 Gjennom Nordisk Teaterlaboratorium – Odin Teatret, og prosjektet 

Lokale transformationer kommer vi til Venø hele september måned.  

Vi kommer til å både bo 

og arbeide på Venø 

Efterskole. Der vil vi 

gjerne skape og jobbe 

kreativt med de som har 

lyst. Kan du spille et 

instrument, er glad i 

poesi, kjøre traktor, lage 

kaffe, være publikummer 

eller kunne tenkte deg å 

selv bli sirkusartist så er 

det deg vi vil komme i 

kontakt med!  

/ KompaniTO — Tamar 

Ohana Goksøyr og Mari 

Dahl Stoknes 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Logbog fra et livsforlis 

af Erik Valeur 

Forlag: Politikens Forlag 

ISBN: 9788740004144 

 

Denne bog er en fabel, en sam-

tidsfortælling og en thriller på 

én gang. Den handler om børn, 

der vokser op med særheder, 

som ingen kan finde ud af at 

flygte fra. Om ånder og om dø-

den – og Universet – om magt-

fulde politikere, management-

guruer og mediestjerner. Og 

om de hemmeligheder, alle 

mennesker forsøger at skjule for 

sig selv – og hinanden. 

 

Bedømmelse:  

Privatfoto 
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DET  SKETE 

FORFATTERE DEBUTEREDE 

Venø Efterskoles forfatterlinje havde i juni 

indbudt elevforældre og venøboere til For-

fatterlinjens præsentation af årets nye for-

fatterskaber. 

 Ingen tvivl om, at det for eleverne, der hver især kort fortalte om de-

res værk og læste et kapitel fra det, havde en god dag. Men for tilhørerne 

blev det en oplevelse ud over det sædvanlige. Her stod ca. 20 elever stolte 

frem og på faglig og solid måde gjorde de rede for deres arbejde og læste i 

et forståeligt sprog op af deres værker. 

 Efterskolen har sikret udgivelsen af forfatterskaberne. Bøgerne i sober 

opsætning var fremlagt til gennemsyn. 

 Til lykke til Venø Efterskole – godt initiativ og fint resultat, som må 

være til glæde for forfatterne selv og for efterskolens omdømme. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

TAK FOR I ÅR 

Som en ny aktivitet, så gik efterskoleeleverne efter andagt i Venø Kirke tilba-

ge til Efterskolen i et fakkeltog. Vejret var ikke det mest venlige, men der var 

enkelte venøboere, der glædede sig over humøret og festligholdelsen af 

elevernes farvel til Venø. Blandt dem var Ingrid Lang Hindkjær, der fangede 

passagen på Riisvej. 

/ VenøPosten — Red. 

 

… og nu er de taget hjem alle sam-

men. Venøboerne kan glæde sig til et 

ny hold elever, der tager fat i eftersko-

lens muligheder i august. Preben Friis 

har indfanget pakningen den 24. juni. 

Foto: Ingrid Lang Hindkær 

Færgetrafik i 

maj 

 

 2017 2016 

Passagerer ........... 22.534 .... 21.196 

Personbiler .......... 10.458 ....... 9.668 

Busser.......................... 422 .......... 408 

Lastbiler ...................... 112 .......... 112 

Gods (tons) ................... 86 ............. 16 

Cykler .......................... 590 .......... 524 

Campingvogne ........... 18 ............. 28 

 

 

Foto: Preben Friis 
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DET  SKER 

FARVEL TIL GUDRUN OG VALBORGS HUS 

Venøboerne, der tager asfaltvejen rundt, har registreret nedrivningsarbej-

det på Havstokken. Det er ”Gudrun og Valborgs hus”, der forsvinder. Husets 

rigtige navn er ”Vejsbjerg hus” og historien bag er bl.a. beskrevet på Christi-

an Østergaards hjemmeside www.underregnbuen.dk/vestergaard/

s18.html.  

 Gudrun, bankmedarbejder, og Valborg Christensen, porcelænsmaler, 

var københavnere og døtre af Venøpræsten C.J. Christensen. De benyttede 

i begyndelsen huset som feriehus om sommeren. Som fastboende blev de 

”institutioner”, som venøboere havde respekt for – derfor gik der adskillige 

historier om de kreative personligheder, som de begge var. 

 VenøPostens fotograf Preben Friis har kaldt sit foto for ”åbent hus”. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

DANMARKS GRØNNESTE… 

Måske en ny årlig tilbagevendende begivenhed? Motionsløbet den 17. juni 

blev en succes både med hensyn til deltagere og vejret.  

 Preben Friis observerede fra sidelinjen – og blev helt svedt ved synet. 

/ VenøPosten — Red. 

Foto: Preben Friis 

Foto: Preben Friis 

Foto: Preben Friis 

http://www.underregnbuen.dk/vestergaard/s18.html
http://www.underregnbuen.dk/vestergaard/s18.html
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2. juli  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

6. juli kl. 21:00 Solnedgangsmusik: Carsten Pedersen,  

  klassisk guitar i verdensklasse 

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

 kl. 09:15 Kaffe og efterfølgende rundvisning i kirken  

  v/Ove Bjerre-Pedersen 

13. juli kl. 21:00 Solnedgangsmusik: Tina Lynderup og Lene  

  Jensen, nyfortolkninger af Luther 

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

 kl. 09:15 Kaffe og efterfølgende rundvisning i kirken  

  v/Ove Bjerre-Pedersen 

20. juli  kl. 21:00 Solnedgangsmusik: Ida Riegels og Louise Bjerre- 

  Pedersen, værker af A. Corelli 

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

 kl. 09:15 Kaffe og efterfølgende rundvisning i kirken 

  v/Ove Bjerre-Pedersen 

27. juli  kl. 21:00 Solnedgangsmusik: Mikael Börresen og Michael  

  Turkat, Swingit 

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

 kl. 09:15 Kaffe og efterfølgende rundvisning i kirken  

  v/Ove Bjerre-Pedersen  

 

 

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

Havkajak, GIF: Fra 3. maj, onsdage kl. 19-21, Efterskolens cykelskur 

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

VENØ  I  JULI 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten august 
2017 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 28. 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  
 
Fotografer: Gertrud Damgaard,  
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 
planlægningen og registrer via 
webmaster@venoe.dk, når arrange-
mentstidspunkt foreligger.  
/ VenøPosten — Red.  

Foto: Erling Roseth 


