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Venø Kirke — kontakter

Konstitueret sognepræst
Per Toftdahl

Formand Susanne Marie Jensen
tlf. 40 83 20 60
klitten3b.jensen@gmail.com

Kirkeværge og sekretær 
Dorthe Brødbæk, tlf. 51 72 15 64, 
dorthe.gamstrup@mail.tele.dk

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

Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 21 43 22 79,  
munkandersengrethe@gmail.com 
Irma Bjerre-Pedersen
tlf. 27 21 07 49,  
ibjerrepedersen@hotmail.com

Organist Hans Sørensen

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

Servicemedarbejdere  
Mads Brødbæk og  
Andreas Mejlholm Olsen

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

VENØ  KIRKE
TAKKE AF OG TAK
Efter otte måneder som konstitueret præst på Venø er 
det nu blevet tid til at takke af!

Da jeg sidste efterår blev spurgt, om jeg ville tage et 
halvtidsvikariat, der indebar præstefunktionen på Venø, 
begravelser/bisættelser i Struer, plejehjem i Struer og 
konfirmander i Gimsing, var jeg hurtig til at sige ja. 

Det har været nogle spændende – men også ander-
ledes – måneder. De første fem måneder med en del 
gudstjenester og et par gange med ”De grå Synger”. De 
sidste tre måneder med næsten ingen gudstjenester på grund af coronaen. 
Jeg er glad for, at der blev mulighed for en god afslutning med gudstjenester 
Pinsedag.

Der skal lyde en STOR TAK til Venø Menighedsråd og til jer venøboere. 
Jeg har følt mig godt modtaget og har været rigtig glad for jobbet. TAK 
for et godt samarbejde med Menighedsrådet, med kirkens personale, med 
webmasteren på hjemmesiden og med VenøPosten.

Jeg glæder mig over, at der nu er ansat en ny præst på Venø og i Resen/
Humlum. Jeg håber, I vil tage godt imod hende og bakke hende op.

Hermed takker jeg af! Nu er jeg ”fri”! Men hvem ved, hvornår der dukker 
et nyt vikariat op?
/ Per Toftdahl

INDSÆTTELSE AF  
TRINE SAVANNAH PARBO
Når denne udgave af VenøPosten udkommer, 
er Trine flyttet ind i præsteboligen, og der har 
været en administrativ indsættelse af Trine i 
Venø Kirke den 1. juni. Vi byder Trine hjertelig 
velkommen og håber, at hun vil befinde sig 
godt på Venø.

Den officielle indsættelse foregår den 
14. juni. Grundet Coronasituationen kan vi 
på nuværende tidspunkt ikke invitere til stor 
komsammen. Indsættelsen vil derfor foregå ved 
to ens gudstjenester den 14. juni kl. 11:00 og 
13:30 med deltagelse af provst Birgitte Krøyer. 

Efter hver gudstjeneste byder Menighedsrådet på kransekage og 
bobler. Begge gudstjenester og efterfølgende receptioner foregår i et telt i 
præstegårdshaven. Vi håber, at forsamlingsforbuddet til den tid er forhøjet 
til 50 personer, så flest mulige venøboere kan være med til at byde Trine 
velkommen til Venø. 

Der er tilmelding til gudstjeneste og reception, så ingen går forgæves. 
Tilmelding sker ved at sende sms med ønske om tidspunkt samt antal perso-
ner til Dorthe Brødbæk på tlf. 51 72 15 64 senest den 9. juni.
/ Venø Menighedsråd – Dorthe Brødbæk

Foto: Jan Bendix

Foto: Dorthe Brødbæk
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VENØ  SOGN
KIRKEN I CORONATID
I disse mærkelige tider, hvor afstand og håndhygiejne er de vigtigste våben 
mod coronasmitte, er der ifølge de gældende regler plads til 12 kirkegænge-
re plus personale ved hver gudstjeneste. I våbenhuset er der opsat håndsprit, 
som skal benyttes, når man træder ind i kirken, derudover er der engangs-
handsker, hvis man ønsker at benytte det. Der er angivet, på hvilke pladser 
det er muligt at sidde, så afstanden til de øvrige kirkegængere overholdes. På 
dage med flere gudstjenester sørger personalet for at udskifte salmebøger, 
så de ikke udgør en smitterisiko.

Menighedsrådsvalg 
Skal Venø fortsat have sit eget menighedsråd?

Som omtalt i majudgaven af VenøPosten er der valg til menighedsrådet 
i år. Venø Menighedsråd består af fem personer plus sognepræsten, som er 
født medlem. Sussi Jensen og Dorthe Brødbæk genopstiller, hvorfor der er 
brug for mindst tre nye kandidater. Går du med en lyst til at være med til at 
bevare kirkelig kulturarv og fællesskab på Venø, så meld dig som kandidat 
til Sussi Jensen eller Dorthe Brødbæk, eller mød uforpligtende op til oriente-
ringsmøde den 9. juni og hør om Menighedsrådets arbejde. 

Det er et stort ønske for det nuværende menighedsråd, at der findes tre 
kandidater, så Venø fortsat har sit eget menighedsråd. Alternativt vil Venø 
Menighedsråd blive lagt sammen med menighedsrådet i Resen–Humlum 
sogne. Vi har haft et fremragende og givtigt samarbejde i forbindelse med 
ansættelse af vores nye fælles præst, men det er Menighedsrådets opfattelse, 
at det tjener Venø sogn bedst også fremadrettet at have eget menighedsråd.

/ Venø Menighedsråd – Dorthe Brødbæk

ORIENTERINGSMØDE
Tirsdag den 9. juni kl. 19:30 
afholdes der orienteringsmøde i 
Venø Kirke som et led i menigheds-
rådsvalget.

Dagsorden:
1. Velkomst ved menighedsrådet.
2. Valg af dirigent.
3. Orientering om arbejdet i den 

forløbne funktionsperiode og 
orientering om det kommende 
menighedsråds opgaver.

4. Visioner, ønsker og idéer til 
det kommende menighedsråd. 
Oplæg ved menighedsrådet 
og debat.

5. Redegørelse for det seneste års 
regnskab samt det kommende 
års budget.

6. Orientering om datoer og 
regler for opstilling og valg-
forsamling, og orientering 
om muligheden for at udløse 
afstemningsvalg.

7. Oplysning om antallet af 
kandidater, der skal vælges til 
menighedsrådet.

8. Foreløbigt overblik over, hvem 
der eventuelt er interesserede 
i at opstille som kandidater og 
stedfortrædere på valgforsam-
lingen i september.

Mød op og få indflydelse på din 
kirke og dit menighedsråd! 

Grundet Coronasituationen 
vil vi gerne bede om tilmelding til 
Dorthe Brødbæk på tlf. 51 72 15 
64 senest den 8. juni.

/ Venø Menighedsråd  
– Dorthe Brødbæk

Foto: Jan Bendix
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DET  SKETE
BROEN, DER SIKREDE KONTINUITETEN
Siden sommeren 2019 har Per Toftdahl været Venøs præst. 

Månedsskiftet er også ”vagtskiftetid” for Venø-præsten. Som Dorthe 
Brødbæk skriver på side 3, indsættes Trine Parbo i embedet her i juni.

Præsteembedet på Venø er en totalintegreret del af lokalsamfundet og 
har været det siden 1750. 

Præstens opgave i overgangsperioden fra den ene til den næste faste 
præst har betydning for sikringen af kontinuitet og videreudvikling af samspil 
mellem kirke og lokalsamfund. Per Toftdahl har vist venøboerne, at det har 
været en opgave, som han har haft lyst, energi og evner til at tage på sig.

Udover de traditionelle kirkelige handlinger, så har Per taget initiativ til 
flittigt besøgte sangarrangementer for ”gråhårede”. I de seneste måneder 
har opgaverne også bestået af online-gudstjenester for at holde forbindelsen 
til kirkeinteresserede. VenøPostens side 2-læsere har i hele perioden haft 
mulighed for på tryk at følge arbejdet.

Venøboerne har mange grunde til at takke Per for det kirkelige arbejde 
og for hans bidrag til Venø som aktivt lokalsamfund. Mon Per kan holde sig 
fra et ø-besøg i ny og næ?  
/ VenøPosten – Jan Bendix

GEOPARKEN OG VENØ
Geopark Vestjylland har i slutningen af maj ind-
sendt ansøgning til Unesco om officiel  
geopark-godkendelse  i ”international forstand”. Ansøgningen 
er et resultat af et årelangt forarbejde for at afdække lokal-
områdets særlige geologiske og øvrige naturkendetegn.

Opnås godkendelse, så er Struer, Lemvig og Holstebro 
Kommuners indsats en åbning for en stærkt øget international 
interesse for at besøge området og få indsigt og gode oplevelser. Det vil 
være til gavn for bosætning og turisterhvervene.

Venø er et af de 48 ”geosites”, som Geoparken har meldt ind. Alle geosi-
tes er samlet på app’en Geopark Vestjylland.

I 2010/11 gennemførte VenøBoen et større turistprojekt, som bl.a. udpe-
gede det stisystem, som vi i dag fortæller øens gæster om i folderen Venøs 
vandre- og cykelruter. 

Organisationen bag Geopark Vestjylland har netop besøgt Venø for 
med VenøBoen at aftale de næste praktiske aktiviteter, som Venøs gæster 
kan få glæde af. VenøBoen indgik for et par år siden samarbejdsaftale med 
Geoparken. Den indebærer bl.a. geoparkens samarbejder om udformning 
og opstilling af skiltning. Skiltningen skal fortælle om stedets særlige forhold. 

VenøBoens formand Linda Tang aftalte på mødet, at Venø i forbindelse 
med geologiens dag i september vil se de første fysiske eksempler på geopar-
kens formidling gennem skiltning. Geopark skiltene opstilles ved Venø Havn 
og ved Nørskov Vig. 
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix

Anni Jensen fra Geopark Vestjylland (tv.) 

her sammen med Linda Tang.

Foto: Dorthe Brødbæk
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DET  SKER
SOMMERUDSTILLING PÅ VENØ GALLERI
Denne sommer udstiller fire kunstnere i galleriet, der er åbent juni, juli og 
august alle dage kl. 12 til 18.

Laila Thirup har været rundt på øen med akvarelblok, akvarelfarver og 
pensel. Det har givet nogle rigtig fine, naturalistiske motiver på papiret. 
Billederne kan ses på udstillingen. Billederne er endvidere trykt i en serie kort 
med kuverter.

På Venø er vi så heldige, at en spændende, dygtig og lokalkendt kunstner 
har slået sig ned hos os med atelier i sin campingvogn på campingpladsen. 
Her tænker jeg naturligvis på Nana Agger, som i perioder forlader sit hjem 
på Sydfyn for at fordybe sig i maleriet på Venø. Nana er samler, og tegnin-
gerne i stenene, som er samlet på stranden, bliver til motiver på lærredet. 
Nana formår at få farverne til at lyse op og skabe dybde. Jeg bliver trukket 
ind i billedet, og pludselig er stenmotivet meget mere end et stenmotiv. 
Det abstrakte og ubegribelige i tilværelsen fortælles af stenens storslåede 
billedverden. Nanas malerier skal bare ses.

Anne Hennig-Olsen er igen i galleriet med sine smukke keramiske værker. 
Der er brugsting - skåle og krus - med sarte lyse glasurer eller store kuglefor-
mede krukker med stærke grafiske mønstre på overfladen.

Selv er jeg bl.a. repræsenteret med små billeder, hvor grafik, akvarel og 
oliemaling har hjulpet de abstrakte motiver frem. Venøgøjerne er også fløjet 
ind og har taget plads på de grafiske søjler.

Kom og få en god oplevelse - tag gerne sommergæsterne med. Måske 
giver udstillingen også inspiration til et “must have”.
/ Venø Galleri – Lis M. Jensen

NY DATO FOR GENERALFORSAMLING
Der skulle have været afholdt ordinær generalforsam-
ling i Venø Vandværk den 28. maj. Men da forsam-
lingsforbuddet på 10 personer stadig var gældende 
pga. Covid-19 situationen, bliver generalforsamlingen 
udskudt til torsdag den 11. juni kl. 20:00 på Venø Kro.

Det forudsætter, at forsamlingsforbuddet som forventes hæves til 30-50 
fra den 8. juni, og der ikke er andre Covid-19 restriktioner, der forhindrer, at 
generalforsamlingen kan afholdes.

Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab forelægges til godkendelse
4. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Eventuelt.

/ Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær

Venø Galleri 
Tangvej 1, 7600 Struer 

Juni, juli, august 

Åbent alle dage kl. 12-18 

Laila Thirup, akvarel. Nana Agger, oliemaleri,  
Anne Hennig-Olsen, keramik. Lis Møller Jensen, grafik. 
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DET  SKETE
VenøBoen

Linda Tang (formand)
tlf. 22 90 42 89, ltm@venoe.dk

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

Berit Arberg Sauer (sekretær), Kristian 
Olesen (færgekontakt), Allan Bach, 
Annette Friis (ø-repræsentant) og Bodil 
Anker-Møller. 

Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til: 
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298.

venoe.dk/foreninger/venoeboen

Venø Børne- og Ungdomshus

Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 
10 gange, får man dagslejen til 175 kr. 
mod forudbetaling.

Priser for øboere:
1 dags leje:  150 kr.
Døgnleje: 350 kr.
2 døgns leje:  600 kr.

Priser for ”udenøs”:
1 dags leje:  500 kr.
Døgnleje: 800 kr.
2 døgns leje:  1.500 kr.

Henvendelse vedrørende udlejning og 
medlemskab skal ske til Mette Jaffke på  
tlf. 23 27 22 99. Et medlemskab koster  
kr. 100 pr. person pr. år.
/ Bestyrelsen

Sygeplejerske på Venø 

Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø
tlf. 97 86 80 76 / 23 27 22 99.

Hjertestartere

 - Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
Nørskovvej 8.

 - Ved Børnehuset, Lønningen 2.

Se mere om Venø på: venoe.dk

FRA VENØBOENS BESTYRELSESMØDE I MAJ…
VenøBoens bestyrelse havde ikke været samlet siden mødet 
den 18. februar, da vi endelig, en kølig majaften, samledes i 
Havnehuset, som vi havde fået lov at låne, så vi kunne holde 
behørig Coronaafstand. 

Vi indledte naturligvis med at tale om alt det, der var sket siden sidst. Det 
er bestemt ikke fordi bestyrelsesarbejdet har stået stille i to måneder. Mange 
ting er blevet klaret via mails. Blandt andet er der afsendt høringssvar til 
Struer Kommune om Kommuneplan 2020 og Klimatilpasningsplan. 

Mails kan man komme langt med, men vi var nu enige om, at det var rart 
at sidde til et rigtigt møde. Og der var masser af punkter på dagsordenen.

Som Søren Lang Hindkjær har skrevet på Facebook, så besluttede vi at 
aflyse “gratis færge”-dagene i pinsen. Vi håber, at det bliver godt vejr, og at 
der kommer mange af vores mere faste besøgende alligevel. Til gengæld 
arbejder vi med et forslag om at gøre efterårsferien til en “gratis færge”-uge, 
og vi håber at kunne stille op med forskellige børne- og naturarrangementer. 
Forslag, idéer og kommentarer modtages gerne. Det er helt i idéfasen, så lad 
os høre fra jer.

Vi er af Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) blevet bedt om at 
fortælle, hvordan coronaen har påvirket turismen på Venø.

Annette Friis har skrevet om vores svar i denne udgave af VenøPosten. 
Vi er enige om, at Venø er en let tilgængelig ø, der ikke kræver så meget 
planlægning, så ofte er det vejret og kendskabet til øen, der betyder mest.

Aktivitetsbanen i Præsteskoven er stadig i proces. Bestyrelsen har i flere 
omgange set på et projekt, som et tidligere udvalg har lavet. Dette skal 
opdateres - også økonomisk. Når det er strandet her nogle gange, så skyldes 
det, at vi endnu ikke har fået afklaret alt det med drift, vedligeholdelse og 
sikkerhed. Når bestyrelsen har fået overblik over driftsomfanget, vil vi drøfte 
det med Struer Kommune. 

Der er ansøgt om forskellige cykler til øen. De skal stå ved færgen og 
Havnehuset. Hvis vi får dem bevilget, er der allerede planer for driften og 
vedligeholdelsen af dem.

Struer Kommune har opfordret Struerborgere til at foreslå arealer, der kan 
bruges til solcelleanlæg. VenøBoen har indsendt forslag til kommuneplanen 
om areal ved Venø Seafood.

SaDS har inviteret til et energi- og bæredygtighedsprojekt i samarbejde 
med Samsø Energiakademi. Venø kan have interesse i at deltage, og vi 
efterlyser stadig interesserede.

Samarbejdsmødet med deltagelse af foreningsbestyrelser blev jo igen 
aflyst. Men det er bestemt hensigten at afholde mødet så snart som muligt.

Bestyrelsen ser frem til en god sommer, selvom mange ting dog ikke er, 
som de var planlagt til at være.

Men vi håber på meget liv og mange aktiviteter.
/ VenøBoen – Berit Arberg Sauer

http://venoe.dk
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DET  SKER
FORMANDENS HJØRNE 
Der er grønt og frodigt udenfor. Vi har i maj 
haft temperaturer op i nærheden af 20 grader 
og masser af solskinstimer. Det har betydet sejl-
skibe på fjorden og besøg af store og små både 
i Venø Havn. Flere er gengangere og har været 
her før. Andre er helt nye og går begejstrede rundt og kigger på, hvad Venø 
har at byde på. Helt sikkert vender de ind forbi havnehuset, som tilbyder 
take-away retter af mange slags samt is i lange baner. 

Kroen har langt om længe også fået lov at lukke op. I weekender og 
helligdage ses der liv i stort set alle sommerhuse. Nogle er lejet ud til turister, 
som har været her før. Andre sommerhusgæster er her for første gang, flere 
med et øpas i hånden. 

Det ville være så dejligt om flere sommerhusejere her på Venø ville prøve 
kræfter med at leje deres sommerhus ud, så endnu flere gæster kunne få lov 
at opleve, hvad Venø har at byde på. 

Flere og flere turister kommer cyklende eller gående hertil. De hygger sig 
ved havnehuset, når de har været Havstokken rundt eller en tur forbi ved 
Nørskov Vig. 

Snart vil Geopark Vestjylland sætte skilte op rundt omkring og reklamere 
for vores dejlige ø på deres hjemmeside/Facebook. Måske har de også gode 
idéer til, hvordan der kan skabes nye stier og naturoplevelser på Venø? 

Turisterne kommer helt af sig selv, også uden gratis færge, til glæde for 
kroen, Havnekiosken, havnen, gallerier og alle os andre. Heldigvis, når nu 
vi ikke må lave særlige tiltag pga. Corona/forsamlingsforbud. Vi glæder os i 
VenøBoen til, at vi forhåbentligt må gøre noget ekstra til efteråret for at få 
endnu flere besøgende hertil. Rigtig god juni til jer alle.
/ Linda Tang

CORONA OG VENØ
Sammenslutningen af Danske Småøer har spurgt ø-repræsentanterne for de 
27 småøer, hvordan coronakrisen har påvirket deres ø.

I VenøBoens bestyrelse er vi af den opfattelse, at vores ø er ramt på lige 
fod med erhverv, efterskoler osv. på det omkringliggende fastland, og det 
har vi svaret i spørgeskemaet.

Derudover har vi tilkendegivet, at turister som altid er meget velkomne 
på Venø, og vi vil for øen, kroen, havnekiosken, gallerier, turistguider m.v. se 
frem til en forhåbentlig dejlig solrig sommer, da dejligt vejr har stor betyd-
ning for tilstrømning af turister til Venø.

Det faktum, at vores nye forpagtere af havnekiosken ikke kunne åbne 
fuldt ud som planlagt, affødte et tiltag med pop-up take-away til stor glæde 
for venøboerne.

Som meddelt på Facebook og hjemmesiden, har vi planer om et åbent 
ø-arrangement til efteråret.
/ Ø-repræsentant — Annette Friis 

VELKOMSTGAVE
Kære venøboere!
I begyndelsen af juni bliver der 
igen lys i vinduerne i præstegården 
og Trine Parbo bliver officielt indsat 
i kirken den 14. juni. Det bliver dej-
ligt, og vi glæder os. 

Vi kunne godt tænke os, at 
Trine føler sig budt varmt velkom-
men her på øen ved at give hende 
en fælles gave.

Så hvis I har lyst til at være med 
i velkomstgaven, kan I indsætte 
35 kr. pr. person på mobilepay: 
6550WQ. Vi vil gerne bede om, 
at bidraget er på kontoen senest 
den 7. juni.

På forhånd tusind tak. 
/ VenøBoen og  
Venø Menighedsråd — Linda Tang

Foto: Jan Bendix
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”RUSSISK LÆRER MAN AT TALE I RUSLAND”
Det klarer man ikke fra Riisvej, fortæller Emil, som coronaen har tvunget hjem 
fra studieophold i Sankt Petersborg. I hele foråret skulle Emil have gennem-
ført et semester i sine ruslandsstudier i byen. 

Nu står den på fjernundervisning med et hold af dygtige lærere langt fra 
Venø. Studiet omfatter for 80 % vedkommende sprog og de sidste 20 % er 
samfundsfag, hvor indholdet er ”langhåret”. 

Emil er ikke i tvivl om, at han skal tilbage til Rusland senest efter endt 
eksamen, så han gennem ”et eller andet arbejde” får den nærkontakt med 
det russiske sprog, som han glæder sig til og virkelig kan lære noget af.

VenøPosten har i en samtale med Emil samlet indtryk af det kæmpeland, 
som vi andre har vanskeligt ved at komme tæt på.

Sankt Petersborg er en by, hvor kulturen gennem sin historie ligger tæt-
test på det europæiske. Zartidens byggeri og Stalins efterfølgende gør byens 
arkitektur spændende og imponerende. Det ser man fx i katedralerne og i 
metrosystemet med deres marmorvægge og sovjetsymboler.

”Folk smider ikke med tingene – byen er ren og pæn. Der er meget 
uniformeret mandskab på gaderne – alt fra politi, militær og sikkerhedsfolk, 
men man føler sig ikke utryg af den grund. Skal man ind i en boligblok, så 
passerer man først ”en vagtsom bedstemor” og derefter armerede døre og 
dobbeltlåse, før målet nås”.

“De russiske borgere er apatiske i forhold til det politiske system. Unge 
udtaler sig kritisk om systemet, når man er på tomandshånd med dem, men 
de møder ikke op til valgene. Samfundets beslutninger træffes på andre 
måder end de demokratiske. Det nytter ikke at stemme”.

”I den første del af sin regeringsperiode gennemførte Putin en række 
reformer, som gav ham en popularitet. Skattesystemet blev fx omlagt til en 
13 % generel skat. Skattesnyd er dog fortsat en populær sport”.

”I dag er magten i det russiske samfund samlet hos måske 20 oligarker, 
som Putin spiller ud mod hinanden, så han gennem censur, mediekontrol og 
i sidste ende gennem dekreter kan styre, hvorhen han ønsker. Putin og hans 
familie er blevet velhavende – et resultat af magtfordelingen”.

Emil fortæller om dagliglivet i et samfund, hvor han har befundet sig 
rigtig godt. 

”Måske, fordi jeg ligner en russer, er jeg ikke blevet stoppet af politi og 
sikkerhedsfolk, som der er mange af rundt i gaderne. Så let går det ikke for 
folk med anden hudfarve. 

Jeg har også lært, at den tillid, som er naturlig mellem danskere, den er 
et sjældent fænomen i det russiske samfund, som jeg har lært det at kende. 
Det kræver lang tid at opbygge. Når det lykkes, så er der gode muligheder 
for sådan en som mig. Og dem vil jeg selvfølgelig forsøge at bruge rigtigt”, 
slutter Emil.

Juni på Venø skal Emil bruge til skriftlige opgaver og semesterafslutning 
med sine russiske lærere. 
/ VenøPosten – Jan Bendix 

Blodskirken – navnet givet til ære af Alexan-

der d.2. af Rusland, der blev myrdet i 1881

Narvaskaya metro station – en af sovjet-

tidens markante byggerier

Typisk gadebillede fra Sankt Petersborg

Privatfotos
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DET  SKER 
KORTLÆGNING  
AF VENØS NATUR
Venø indgår i 2020 i Struer Kom-
munes feltstudier, der har til formål 
at kortlægge den beskyttede natur, 
som den er fastlagt i Naturbeskyt-
telseslovens §3. Samtidig sker der 
en kortlægning af sjældne og ”rød-
listede” insekter. Undersøgelsen 
gennemføres hvert 10. år.

Arbejdet koordineres af Kristian 
Mandsberg Nielsen, som gerne 
besvarer spørgsmål i forbindelse 
med undersøgelsen. Kristian kan 
kontaktes på tlf. 96 84 84 38 eller 
kristian@struer.dk.

VenøPosten vil orientere yderli-
gere om studiet og dets resultater.
/ VenøPosten – Red

FRA UDKANTEN AF DET DANSKE ØRIGE
”Der går et sagn om Mandø. Om død og ødelæg-
gelse. Og håb og kærlighed”. Sådan indleder Chri-
stina Vorre ”De sidste øboere” – en mesterlig skil-
dring om beboerne på 10 udvalgte danske øer.

Og historien om Mandø og stormfloden er 
i sandhed både grusom og alligevel livsbekræf-
tende. Christina Vorre har i det hele taget fundet 
en perlerække af historier frem fra de små øer: 

- Om Jens, der bare vil væk fra Livø, og til slut 
dør i forsøget på at slippe ud til en verden, der 
ikke vil have, at han er en del af den.

- Om de to fyrmestre på Hirsholmene, der ikke taler sammen – og hvor 
den ene går ud af bagdøren, når den anden kommer ind af fordøren ved 
vagtskiftet.

- Om hvordan de første jernfanger i 1725 ankommer til Ertholmene – til et 
ophold på livstid – men måske alligevel bedre end dødsstraffen?

Samtidig med disse historier fortæller Christina Vorre med stor indføling 
historien om de 10 små øer og udviklingen frem til i dag, hvor nogle af øerne 
næsten er affolket.

Midt i en Coronatid er bogen en dejlig opmuntring til sjælen, og den 
fortjener 5 stjerner ud af 5 mulige. Den vækker i den grad lysten til en rejse 
rundt i vores skønne ørige.
/ Anders Vandsø Pedersen, Lønningen 11
(Fakta: Christina Astrid Vorre, ISBN13: 97887119018, Lindhardt og Ringhof)

FORFATTEREN KOMMER TIL VENØ
Kom med på ø odyssé, når Christina Vorre gæster Venø torsdag den 10. 
september kl. 19:30 og præsenterer sine fortællinger fra det danske ørige. 
Praktiske oplysninger om arrangementet i Foredragsgruppen følger i en 
kommende udgave af VenøPosten.
/ Foredragsgruppen – Anders Vandsø Pedersen

VENØ PÅ TRYK
VenøBoen har genudgivet folder med fakta om 
Venø. Folderen blev for år tilbage udarbejdet i 
forbindelse med bosætningskampagnen: Bliv 
Ø-bo nu. Den nye udgave er forsynet med nye 
fotos og formatet er A5. Et eksemplar er ved-
lagt juniudgaven af VenøPosten. Folderen kan 
hentes på Kleppen og i Havnehuset.
/ VenøPosten – Red.

w w w . v e n o e . d k

VENØ

Foto: Preben Friis
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DET  SKER
ÅBNINGSTIDER  I  JUNI

• • • •

Frisør Hylleberg

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

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

• • • •

Havnehusets Café og Kiosk

Åbent hver dag fra kl. 14:00-20:00 

Venø Havn
tlf. 23 95 34 97

• • • • 

Venø Galleri

Åbent efter aftale. 

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

lis.moeller.jensen@gmail.com

• • • • 

Venø kartofler & lam

Kartofler, hele og halve lam  
sælges ved telefonisk henvendelse 

på tlf. 40 31 83 02.

facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk

• • • • 

Venø Kro

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

Lukket hver mandag. 

Vi gælder os til at byde jer velkommen!

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

UBETINGET JA TIL VENØ
På Venø Havn ligger et hvidt hus med den skønneste udsigt over Limfjorden. 
Der bor vi, Jakob, Ane Kathrine og vores tre teenagepiger. Vi flyttede ind 
oktober 2019, og det er den bedste beslutning, vi har taget. I flere år har vi 
taget tilløb til ølivet og de klassiske tvivlsspørgsmål er blevet drøftet mange 
gange. Her får du vores svar: 

Er færgetiden et problem? Nej, ikke for os. Man lærer hurtigt at rette sin 
afgang ind efter færgetiderne, som er meget hyppige og overfarten tager 
kun 2 minuttter. Vi havde inden flytningen hertil forhørt os grundigt hos de 
andre venøboere. Ingen betragter færgetransporten som en forhindring for 
at være øbo eller som et problem i det hele taget. 

Kan børnene trives? Vores børn er faldet rigtig godt til på Venø. De nyder 
huset, udsigten, naturen og samværet med de andre øboere. Bussen kører til 
skolerne på fastlandet, og møder man helt skævt en dag kan man altid få et 
lift enten ud eller hjem.

Er ølivet noget for os? Ubetinget ja – vi havde høje forventninger, og de 
er bestemt blevet indfriet. Her er smukt, frodigt og foranderligt. Blæser det 
fra vest, er der læ mod øst. Der er skov og strand, gåturen starter, når vi går 
ud af hoveddøren. Der er udsigter mod øst, vest, nord og syd. Vi bader, sejler 
i kajak, og nyder bare den ro, natur og dyreliv som øen byder på. 

Her er en venlighed og imødekommenhed, som vi ikke havde drømt om. 
Vi er blevet budt så varmt velkommen med ægte interesse, og absolut ingen 
har presset forventninger ned over os. Man kan komme som man er, man 
kan deltage, hvis man har lyst, eller man kan lade være. Man er ikke mere 
eller mindre velkommen. 

Vi fulgte vores mavefornemmelse for en tilværelse som øboere – og helt 
sikkert er: Vi er kommet for at blive. 
/ Jacob Thorgaard, Havstokken 16

Foto: Jan Bendix



11

DET  SKER
HAVNEHUSETS CAFÉ OG KIOSK
Først og fremmest tusind tak for de fine gaver, vi har modta-
get i forbindelse med vores åbning af butikken. Det var ikke 
helt ”den åbning”, vi havde ønsket os, men på trods af coro-
nasituationen er vi trods alt kommet i gang, og vi har oplevet 
stor opbakning fra mange - tak for det. 

Efterskoleeleverne er kommet tilbage, og det er dejligt med 
mere liv på havnen, vandet og i butikken. 

Vi har i april og maj tilbudt pop-up take-away, hvilket har 
været en succes set fra vores side. Nu har vi igen lov til at have 
kunder i cafeen. Derfor sætter vi vores pop-up take-away lidt i 
bero.

Fremover vil vi forsøge at arrangere fællesspisninger, når energien er til 
det. De første fællesspisninger, vi har i støbeskeen, er:

Grundlovsdag den 5. juni kl. 18:30: Vi tilbyder kartoffelsalat og 
frikadeller. Pris 70 kr. Tilmelding på tlf. 23 95 34 97 senest onsdag den 3. 
juni. Ved mange tilmeldinger må vi bede nogle spise udendørs, så vi håber 
selvfølgelig, at vejret er med os. Efter spisningen vil vi fejre Grundlovsdagen 
med fællessang på havnen. Medbring derfor Højskolesangbogen, hvis I har 
en. Man kan også bare møde op til fællessangen ca. kl 19:30.

Skt. Hans aften den 23. juni kl. 17:30: Vi tænder op for grillen, 
sørger for kød og tilbehør. Pris 100 kr. Tilmelding på tlf. 23 95 34 97 senest 
den 21. juni. Ved mange tilmeldinger må vi bede nogle spise udendørs, så 
igen her håber vi, at vejret arter sig. Efterfølgende håber vi på Skt. Hans bål 
på stranden.

Vi fortsætter med enkelte pop-up tiltag, som vi spontant annoncerer på 
Facebook eller i butikken. Vi har nu nye friskopgravede Venøkartofler i butik-
ken. Åbningstider i juni kl. 14-20. På gode dage kommer vi før eller bliver 
længere. På gensyn i butikken.
/ Sommerhilsner fra Carsten Nørager og Dorte Sauer

SOMMERSEJLADSER
Venøsund ligger klar til sommerens sejladser. Kul-
turturene Venø–Struer–Oddesund–Venø–Struer 
alle tirsdage fra den 23. juni til den 28. juli.

Der bliver guidet rundvisning med besøg i 
kunstbunkers Regelbau 411. Her genåbnes udstil-
lingen: ”The Mooncenter” www.regelbau411.dk/udstillinger-1. Og guidet 
rundvisning i Venø Kirke. Tilmelding:  
https://gotour.dk/product/view/id/30681.

Færgelauget tilbyder også andre ture til medlemmerne fx Venø Rundt, 
sælsafari til Bradser Odde, Tambosund og Handbjerg. Turene annonceres i 
nyhedsbreve til medlemmerne, som kan tilmelde sig på en SMS-liste. 

Hvis du ønsker at blive medlem af Venøsund Færgelaug, kan det ske her: 
http://venoesund.mono.net/bliv-medlem.
/ Venøsund Færgelaug – Bjarne Tingkær

Foto: Bjarne Tingkær Sørensen

Venøsund udlægger bøjer

Foto: Jan Bendix
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DET  SKETE
Færgetrafik  
i april

 2020 2019
Passagerer ............ 11.626 .....25.938
Personbiler ...............7.064 .....12.182
Busser ........................... 174 ...........358
Lastbiler ....................... 148 ...........126
Gods (tons) ................. 332 ...........235
Cykler............................ 420 ...........608
Campingvogne .............. 3 ............. 30

25 % FÆRRE BILER OG 36 % FÆRRE PASSAGERER
Overfartsleder Charly Clemmensen fortæller til VenøPosten, at trafiktallene 
for perioden marts-maj i år er kraftigt påvirket af den almindelige nedlukning 
af samfundet. Perioden omfatter påskeugen, hvor Venø-dagene sædvan-
ligvis trækker mange gæster til øen, og hvor bilerne heldigvis plejer at være 
godt fyldt op med familier. Derfor faldet i passagerer i forhold til i fjor.

Gennem VenøBoen, Kristian Olesen (kristian@venoe.dk) er det nu op 
til venøboerne at melde ønsker ind til, hvordan midlerne, der er afsat til 
reduktion af færgetakster eller gratis færge, skal bruges. På Fur har man fx 
valgt gratis overfart i nogle uger i for- og efteråret.

Charly er glad for passagerernes respekt med hensyn til overholdelse af 
de særlige Coronaregler, som færgen måtte tage i brug. Charly og kollegerne 
ser frem til igen at have de små daglige udvekslinger af bemærkninger under 
overfarterne – de fleste med ”glimt i øjnene”.
/ VenøPosten – Jan Bendix

KOR-ONA-SANG
For et begrænset, men begejstret publikum mødte ”Kor-Ona” op til danske 
og Bellman-sange i Havnehuset.

Det kom der en fin pop-up koncert ud af, fortæller Erling Roseth, der var 
blandt de heldige tilhørere.
/ VenøPosten – Red.

54 CM OG 1,6 KG
Sofie Jensen besøgte forældrene på Lønningen og kæresten Thomas Bjerre 
tog på lystfiskeri langs strandene.

Sofie skriver: ”Som lovet sender vi her billeder af Thomas’ fangst af en 
havørred på 54 cm og 1,6 kg. I fredags med en sydvestlig vind formåede 
Thomas at hive den i land på Kleppen. Han formåede ligeledes at hive to 
hornfisk i land ved Oddesund. Alle tre fisk blev tilberedt og nydt med stor 
glæde. Havørred blev bagt i gløder med ramsløg på bål og hornfiskene blev 
røget og lavet til rillette.

Thomas brugte hjemmesiden  
www.havorredlimfjorden.dk til at finde sine 
spots for fiskeriet. Hvilket resulterede i de fine 
fangster. Kan varmt anbefales!”
/ VenøPosten – Red.

Foto: Erling Roseth

Foto: Sofie JensenFoto: Sofie Jensen
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DET  SKER

JULEKATALOG 2020
Her hos Venø Bussen skuer vi frem-
ad i denne for alle meget specielle 
tid. Vi har derfor lavet vort julekata-
log klar - og I er naturligvis meget 
velkomne til at give os et ring og 
få et eksemplar sendt med posten. 
Alle julerejser ses også på hjemme-
siden www.venorejser.dk.
/ Venø Rejser –   
Hanne-Dorthe Skjernaa

VENØ MUSIK
De to planlagte arrangementer 
i Venø Musik: Koncert med Duo 
Strong den1. juni og korkoncerten 
med Good Vibrations den15. juni 
aflyses. 

Koncerten med Duo Strong, 
som blev introduceret i majnum-
meret, udsættes til den 22. 
november.

På gensyn til koncerter i Venø 
Musik efter sommerferien. 
/ Venø Musik  
– Grethe Munk-Andersen

SIGNALFLAG
Efter VenøPosten i sit majnummer 
havde et foto af Venø Færgens fejring 
af Dronningens fødselsdag, så fik redak-
tionen spørgsmål om flagene, deres 
brug og betydning. Redaktionen var 
åbenbart ikke alene om manglende 
kendskab til emnet.

Men her er lidt fakta om og oversigt 
over flagene, som er lånt fra  
www.mfs.dk. Signalflagene stam-
mer tilbage fra 1700-tallet, hvor 
orlogsflåder benyttede dem som 
signalsystemer mellem flådens 
skibe og til fastlandet. Den første 
signalbog udkom i begyndelse af 
1800-tallet.

Med gengivelserne af flagene 
har hidtil fremmedgjorte læsere 
mulighed for at signalere – også 
med flag.
/ VenøPosten – Red.

SÅ KOM DER GANG I DET!
Venø Seafood kunne ved forrige månedsskifte glæde sig over, at kæmpeind-
satsen for at nå igennem myndighedsgodkendelser, blev omsat til konkret 
byggearbejde. Der var rejsegilde på den nye produktionshal, der forventes at 
stå klar i august.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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AT VÆRE EFTERSKOLE UNDER OG EFTER NEDLUKNINGEN
Vi har stillet fire elever de samme spørgsmål:
• Hvordan var din oplevelse med at være hjemme under Covid-19 nedluk-

ningen?
• Hvordan er det at være tilbage på efterskolen igen?
• Hvis noget lignende opstår en anden gang, hvad er så dit bedste råd til 

fremtidens efterskoleelever?

Her er svarene…..

Ida Klose, Spjald
Jeg savnede efterskolen helt vild. Jeg savnede fællesskabet helt vildt. Jeg 
savnede et sted ikke at skulle være sammen med mine forældre. Men det var 
også fedt at have tid til at være sammen med familien, hvilket der ikke er tid 
til i weekenderne. Så det var lidt blandet.

Det er dejligt! Godt at se alle sine kammerater igen - men det er svært 
med den afstand. Fedt at vi er meget mere ude, vi er mere sammen på den 
måde.

Tag den med ro. Pas på hinanden. Hvis vi opfører os ordentligt, så er der 
ikke så mange, der bliver smittet, og vi kommer hurtigt videre!

Ida Vinther, Beder
Det var en hård oplevelse. Mange tænkte meget negativt, men jeg prøvede 
at være positiv: Vi har naturen, det er ved at blive sommer, vi kan komme ud!

Jeg værdsætter det mere nu. Man har været lukket inde så længe. Her er 
det som et kæmpe frirum, selvom der også er begrænsninger. Og så er her 
bare så smukt.

Vær forberedt på, at det kan være lidt voldsommere - trække ud og tage 
lang tid. Jeg troede det var to uger! Og så huske, at man ikke behøver at 
være alene: Man kan ringe, skype, spille over nettet og have kontakt på den 
måder.

Foto: Venø Efterskole Foto: Venø Efterskole
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. . .
Signe Rømer, Ringkøbing
Det var meget fint - hyggeligt nok at se sine gamle venner. Nederen at jeg 
savnede menneskene på efterskolen.

Det er meget fint. Savner at komme på de andres værelser. Tag en dag af 
gangen! 

Jacob Møldrup, Galten
De første to uger gik man og glædede sig til at komme tilbage, og man 
håbede, at det snart ville ske - man havde jo ikke lyst til at miste for meget 
af sit efterskoleår. Derefter begyndte humøret at falde. Når man er et socialt 
menneske, der normalt er vant til at få et kram og være sammen med nogen, 
så var det lang tid.

Utrolig fantastisk at få lov til at se dem, man bor sammen med i sit andet 
hjem. Men også en stor omvæltning i forhold til de nye måder at være sam-
men på. At man ikke må røre hinanden og sådan. Men jeg synes, vi er ved at 
have fundet en god måde at være sammen på.

Det er svært! Hold ud og forsøg at holde kontakten til de andre. Sæt 
musik på, så der ikke bliver alt for stille omkring dig.

/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Rindum

Foto: Venø Efterskole Arkivfoto: Jan Bendix



5. juni kl. 18:30 Fællesspisning i Havnehuset (tilmeld. 3/6)

7. juni  Planlagt messefald, Venø Kirke

9. juni kl. 19:30 Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg,  
  Venø Kirke (tilmeld. 8/6)

11. juni kl. 20:00 Venø Vandværk, generalforsamling på Venø Kro

14. juni  kl. 11:00 Indsættelsesgudstjeneste med efterfølgende 
  reception i præstegårdshaven (tilmeld. 9/6)

14. juni  kl. 13:30 Indsættelsesgudstjeneste med efterfølgende  
  reception i præstegårdshaven (tilmeld. 9/6)

15. juni kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Sussi Jensen

21. juni kl. 09:00 Gudstjeneste v/Trine Parbo

23. juni kl. 17:30 Fællesspisning i Havnehuset (tilmeld. 21/6)

28. juni  kl. 09:00 Gudstjeneste v/Jan Bjerglund 

5. juli  kl. 10:30 Højmesse v/Trine Parbo

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

Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19:00, fra Venø Efterskole - intro 29/4

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

JUNI

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

den 25. juni

i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektroni-
ske forsendelsesmuligheder.

VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser opta-
ges. Redaktionen forbeholder sig ret til 
af pladshensyn at redigere og forkorte 
det indsendte materiale.

Kommentering af meningstilkende-
givelser kan ikke forventes at ske før i det 
følgende nummer af VenøPosten.

Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd og VenøBoen.

Abonnement: VenøPosten kan tegnes i 
abonnement ved henvendelse til udgi-
verne.

Redaktion og layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær

Korrektur: Marianne Pedersen

Fotografer: Christian Dehnfeld Morten-
sen, Preben Friis og Erling Roseth

Trykning: Jan Bendix a/s 

venoe.dk/venoeposten

Venø-kalender
På venoe.dk findes en årskalender med 
alle registrerede ø-aktiviteter så langt 
frem, som arrangørerne indmelder dem. 
Brug kalenderen som værktøj i planlæg-
ningen og registrer via webmaster@
venoe.dk, når arrangementstidspunkt 
foreligger.

Næste gang vi ses
VenøPostens næste udgave er hos vores 
læsere den 1. juli.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix


