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Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

TO NAVNE… OG EN SUCCES 

Venødagene, som gennemførtes i påskeugen, 

blev en succes for Venø og en god oplevelse 

for de mere end 6000, der valgte Venø som 

besøgsmål i ugen. 

 Der står som bekendt kvinder bagved 

alt – og i tilfældet med Venødagene — var det 

Aase Askanius og Irma Bjerre-Pedersen fra Ve-

nøBoens bestyrelse. De to knyttede og samle-

de trådene i det, der undervejs udviklede sig til 

et ganske stort arrangement. 

 I overfartsleder Søren Adsersens artikel 

inde i bladet understreger Søren, at en ting er, 

 

at der er gratis færge, men uden tilbud om 

oplevelser for vores gæster, var Venødagene 

ikke blevet den succes, de blev. Vejret var ikke 

med os, men det afholdt ikke gæsterne fra at 

tage over til os. 

 Venødagene med de meget forskellige 

muligheder for børn, voksne og seniorer kan 

forhåbentlig give lyst til lignende initiativer.  

 

Tak til de, der lagde kræfterne i! 

 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Foto: Christian Mortensen 
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VENØ  SOGN 

SKÆRTORSDAG - FÆLLESSKAB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditionen tro var der skærtorsdag fællesspisning efterfulgt af gudstjeneste 

i Venø Kirke. Næsten 100 venøboere og gæster deltog i arrangementet. 

Her er glimt fra forberedelserne i køkkenet og velkomsten i Efterskolens 

spisesal. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

500-ÅRET FOR DE 95 TESER 

Fejringen af Luther, ophavsmanden til 

reformationen, fandt sted i Venø Kirke 

i april. Det skete ved en musikgudstje-

neste, hvor organist Hans Sørensen 

havde samlet et mands- og kvindekor 

og sammen med Gertrud Damgaard 

på blokfløjte akkompagnerede til både 

kor- og fællessang.  

 Per Mikkelsen fortalte om Luthers rolle for den evangelisk-lutherske 

kirke og for musikken i den forbindelse.  

 I sin fortælling henviste Per interesserede til bogen: Heinz Schilling: 

Martin Luther. Rebel i en opbrudstid. 691 s. Kristeligt Dagblads forlag, 2014. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

KONFIRMATION 

Årets konfirmation finder sted i Venø 

Kirke fredag den 12. maj kl.11:00. 

 Konfirmanden er:  

Matias Tarbensen Pedersen, Riisvej 6. 

/ VenøPosten — Red. 

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 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Jan Bendix Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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. . . 

været rygter. Vedkommende har selvfølgelig fået et 

svar, som vi håber giver en bedre forståelse for vores 

beslutninger.  

 Da det kan have en generel interesse, vil vi 

omtale dem her for at være så informerende som 

muligt. Det mener vi selv, vi har været siden 2005, 

hvor hele idéen om restaurering begyndte. Der har 

været fire skitseforslag fra 2007-2012, som har været 

tilgængelige undervejs, og illustrationer har været 

bragt i VenøPosten. Siden opstart i 2005 er der publi-

ceret over 100 udgaver af VenøPosten. Der er af-

holdt over 100 menighedsrådsmøder, som alle har 

været offentlige. Der er afholdt tre møder om projek-

tet. Der har i perioden været tre menighedsrådsvalg, 

hvor der har været mulighed for at stille op, bruge 

sin demokratiske ret og gøre sin indflydelse gælden-

de. På orienteringsmøderne forud for valgene har 

der været orientering om restaureringen.  

 Der stilles i brevet spørgsmålstegn ved den 

”nænsomme restaurering”. Det er ikke Menighedsrå-

det, men daværende Kgl. bygningsinspektør Niels 

Vium, der i 2012 gav projektet dette prædikat. Han 

har været med i hele processen og været garant for, 

at der ikke blev begået overgreb på kulturarven. Det 

første forslag fra 2007 var langt mere omfattende 

end det godkendte fra 2012. Den nænsomme re-

staurering består også i udførelsen og brugen af ma-

terialer med eksempelvis rene kalkmørtler og kalk af 

lagret kulekalk, hvor der tidligere er brugt ødelæg-

gende cementmørtler, stampet kalk og sågar plast-

holdig maling, der alle holder på fugten og dermed 

nedbryder murene. 

 Sammen med den Kgl. bygningsinspektør har 

det også været provsti, stift, Nationalmuseum og an-

dre konsulenter, der har sikret, at der er passet på 

kulturarven. 

 Brevskriveren savner også det gamle krucifiks, 

som påstås at være lavet specielt til Venø Kirke. Her 

er Menighedsrådet helt enig i, at der mangler et kru-

cifiks i kirken, og vi er i dialog med arkitekten om den 

rette løsning i tråd med det, der indtil nu er udført i 

kirken. Det gamle krucifiks er ikke lavet specielt til 

Venø Kirke, men er en ”tysk standardvare”. Tilsvaren-

de er at finde i en række andre kirker ifølge National-

museets ekspert: Sidsel Plathe.  

. . . fortsættes på side 4 

EFTERARBEJDE I VENØ KIRKE 

Nu godt fire måneder efter genindvielsen af kirken 

er der stadigt arbejde, der forestår. 

 Lige nu er vi i gang med at forbedre drænet 

omkring kirken. Årsagen er, at vi fysisk kan se, at der 

trænger fugt op i murværket. Det er skadeligt for 

murværket, specielt også for de meget bevaringsvær-

dige kalkmalerier, og det vil desuden kunne påvirke 

indeklimaet. Det eksisterende dræn fra omkring 

1990 er kameraundersøgt. Det er korrekt lavet efter 

Nationalmuseets anvisninger, men det dræner bare 

ikke vandet væk fra murværket. Med det nye dræn 

forventer vi, at murværket holdes tørt, og at vi på sigt 

kan restaurere de gamle kalkmalerier. 

 Træværket på kirken er ret ødelagt. Her søger 

vi Stiftet om tilladelse til at skifte det ud. Det skal så 

have milebrændt trætjære som indgangsdøren (når 

den er blevet tør). Efterfølgende skal kirkens yder-

væg renses og kalkes. 

 Der er i 

skrivende stund 

forhåbentligt op-

stillet nye bænke i 

våbenhuset frem-

stillet af Anders 

Hunsballe. 

 Der arbej-

des på at få frem-

stillet et krucifiks 

specielt lavet til 

Venø Kirke. 

 En nyind-

retning af kapel-

let arbejdes der 

også på. Her vil 

der indgå to af de gamle bænke fra kirken, alter-

bordsfrisen, del af antependiet, den syvarmede lyse-

stage samt messingkronen. 

 I fortsættelse af det informative, så er vi glade 

for, at en enkelt øbo skriftligt har henvendt sig til Me-

nighedsrådet om, hvad vedkommende, men sikkert 

også andre øboere, efterfølgende har af meninger 

og ønsker i forbindelse med restaureringen. Vi har 

nok fornemmet, at nogle ikke ligefrem var glade for 

den ændring, der er sket med Venø Kirke. Men det 

har været svært at forholde sig til, når det kun har 
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. . .  

Derfor kan der følelsesmæssigt godt være nogle, der 

savner krucifikset. Det opbevares af kirken, da hver-

ken Nationalmuseet eller Struer Museum ønsker at 

opbevare det. 

Brevskriveren synes også Biilmanns messingkrone 

hænger for lavt over døbefonden. Den er justerbar. 

Hænger lavt ved gudstjenester. Ved barnedåb hæ-

ves den, så der er frit udsyn til præsten og dåbshand-

lingen. Til advent skiftes den ud med adventskrans. 

 Pladsforholdene omtales også i brevet. Både 

omkring døbefonden og ved bænkene. Der er blevet 

bedre plads omkring døbefond og prædikestol, så 

der samlet er væsentlig mere plads til at udføre dåbs-

ritualet. Men der er rigtignok ikke plads til pynt og lys 

på bænkene. De er udført lave og har bevidst ingen 

gavle, da de er tegnet med en idé om at gøre rum-

met større ved ikke at fylde i højden og om at få 

skabt en god siddekomfort. Det er derfor ikke muligt 

at have lys i denne lavere højde uden for stor fare for 

at man brænder sig, så det er fravalgt.  

 Restaureringen er foregået ud fra filosofien 

om at forny og bevare. På den baggrund har arkitek-

tens bærende idé været at bringe kirken tilbage til et 

lyst og mere asketisk udtryk inspireret både af refor-

mationen og de rene hvidkalkede mure af kløvede 

marksten. Nyindretningen danner en ensartet og 

anonym baggrund for de særligt bevarede inventar-

dele, prædikestolen, døbefonden, lysekronen, alter-

sølvet, de gamle sidefløje, præstetavlerne, der frem-

står med fornyet egenart og styrke i den nye sam-

menhæng.  

VENØ  SOGN 

Der bliver også frem-

ført, at nogle måske 

savner inventardele 

fra før restaurerin-

gen. Der arbejdes på 

en nyindretning af 

kapellet, hvor to af 

de gamle bænke vil 

blive opstillet. Korset 

på antependiet er 

blevet indrammet.  

 

 

 

Det samme er den broderede frise fra alterbordet, så 

den fremover kan ses i sin fulde udstrækning på i alt 

350 cm. Den anden messingkrone og den syvarme-

de lysestage har været ved gørtler og fremstår nu 

som nye og planlægges at indgå i nyindretningen af 

kapellet. 

 

Vi må tænke i forhold til det nye, der er os givet, frem 

for at se at det gamle kun var bedre. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

Fotos: Ove Bjerre-Pedersen 
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TAK TIL KAGEBAGERNE… 

… og alle andre, der var med til at gøre Venødagene til en  

succes.  

 Frivillige, turistaktører, Venø-kunstnerne, Venøsund  

Fisk og Skaldyr og Nørskov tog fat og resultatet viste sig. Det lykkedes med 

frivillig hjælp at få bemandet Venø Café og Havnekiosk. Selv med det be-

skedne udvalg af hjemmebagte kager, kaffe, te og is blev Havnehuset en 

hyggelig ramme for mange af øens besøgene. Tak! 

/ VenøBoen — Aase Askanius og Irma Bjerre-Pedersen 

 

 

GRATIS I PÅSKEN MED MIDLER  

FRA LANDEVEJSPRINCIPPET 

Regeringen vil gradvis indføre landevejs-

princip på alle øer i Danmark, så det vil have fuld effekt fra 2020. Landevejs-

princippet går ud på, at 1 km med en færge skal koste det samme som 1 km 

på landevejen. De takster, der anvendes til dette regnestykke, er som føl-

gende - transport pr. kilometer: 

 Personbil, campingvogn ............... kr. 3,66 

 Bus ....................................................... kr. 6,18 

 Motorcykel ........................................ kr. 1,83 

 Gående .............................................. kr. 1,28 (grundtakst 20,22) 

 

Implementeringen havde virkning fra den 8. august 2016, men fordelings-

nøglen rammer lidt skævt, og Venø (Struer Kommune) fik derfor ikke meget 

fra puljen. Med de midler vi fik, kunne vi ændre taksten på personbiler i ef-

teråret 2016 med 29 % prisfald og gøre cykler gratis. Dette havde ingen 

positiv indvirkning på besøgende til Venø. Derfor har vi i samråd med Ve-

nøBoen valgt at bruge midlerne i 2017 til gratis overfart i udvalgte perio-

der. Med undtagelse af køretøjer over 3.500 kg, så har overfarten været 

gratis for alle i hele påskeugen. Helt præcist drejer det sig om den 9. – 17. 

april begge dage inkl. Til trods for vejrforholdene, så har trafikken være et 

pænt stykke over vores forventninger.  

 Færgen har i ovenstående periode flyttet: 5.100 biler, 12.156 passa-

ger, 66 busser, 96 cykler og 14 campingvogne. 

 Takket være en fælles indsats, hvor specielt de arrangementer øboer-

ne har bidraget med, har haft stor betydning, blev det en succes. Alle pen-

gene er heller ikke brugt, så vi ser mulighed for at lave et lignede arrange-

ment senere på året.  

 De resterende midler vil formentlig kunne række til en gratis week-

end. Ikke brugte midler overføres og for meget brugte midler modregnes 

efterfølgende år. Med undtagelse af perioden fra den sidste lørdag i juni 

måned og 6 uger frem, inkl. lørdag og søndag i umiddelbar forlængelse 

heraf er det valgfrit, hvilken weekend vi vælger. Dog skal det være afviklet 

inden den 30. november 2017. 

/ Venø Færgefart — Søren Adsersen 

NY BROCHURE 

Vedlagt denne udgave af Venø-

Posten er brochure om Venø Kir-

ke. Den tidligere tekst af Jørgen 

Anker Jørgensen er blevet redi-

geret af Ove Bjerre-Pedersen, 

således at den er opdateret i for-

hold til restaureringen. 

 I brochuren er følgende 

digt gengivet: 

”Men bonden tog fat med sin  

hest og sin plov 

og stredes med lyngen og sandet,  

han pløjed fra Lilsig til Knak og Fostov  

og plantede granernes skærmende skov 

med ryggen mod stormen og vandet”. 

 

Vi mener forfatteren er Jens Ryt-

ter og fra omkring 1985, men i 

hvilken anledning eller sammen-

hæng? 

 Er der nogen, der kan hjæl-

pe med svar på dette, så kontakt 

venligst undertegnede på tlf. 20 

42 72 44 eller mail mr@venoe.dk. 

 

/ Venø Menighedsråd 

— Ove Bjerre-Pedersen 
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Ø-DAGE  I  GLIMT 

VENØ-DAGENE DEN 9. - 17. APRIL  

Glimt fra påskeugens arrangementer fanget af Preben Friis, Christian  

Mogensen, Erling Roseth, Anette Korgaard og Jan Bendix. 

/ VenøPosten — Red.  
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TURISTAMBASSADØRER 

I samarbejde med Venø-

turisme har Struer Turistfor-

ening i vinterhalvåret gen-

nemført et uddannelsesforløb 

for frivillige turistambassadø-

rer. Målet var både at styrke 

de nuværende guiders kom-

petencer inden for formidling 

samt få uddannet nye guider. 

Der var god interesse fra ve-

nøboerne.  

 Forløbet har resulteret i 12 turistambassadører, hvoraf fem er fra 

Venø. Aase og Mogens Askanius var desværre forhindret i at komme til det 

sidste møde, hvor billedet er taget.  

 

Visit Venø 

Turisthjemmeside på dansk, engelsk og tysk er nu online: www.visitveno.dk 

 

/ Venøturisme — Hanne-Dorthe Skjernaa 

 

 

KLAR TIL VENØS GÆSTER 

Vejret var med VenøBoen og Venø Efterskole 

på årets strandrensningsdag, ”Palmelørdag”.  

 Vest-turen fra syd til nord gav lastvogne 

fyldt med skrald til forbrændingen og brædder 

til Sankt Hans-bålet senere på sæsonen. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

FRA 95 TIL 200 BEBOERE 

I VenøBoens ”fortællingsserie” om Venøs histo-

rie underholdt Claus Bjørnbak (foto) med sine 

oplevelser i tiden som rigtig venøbo fra 1967-

87. Det blev til mange ”nedslag” i perioden og 

kig bagud til tidligere tider. 

 Der var genoplevelser for mange af mø-

dedeltagerne og ”nyheder” og ”spøjse” histori-

er for tilflyttere efter 1987. Her er overskrifter 

fra ”nedslagene”: Krobal — Vejskiltning —  

Flyveplads — 25 års færgejubilæum med vand-

ski — Kommunalreform — Skolen som festsal — 

Buskarl — VenøBoens etablering og mange 

flere. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Foto: Hanne-Dorthe Skjernaa 

Foto: Jan Bendix 

Foto: 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 Ingrid Skadhede, tlf. 
42 43 21 33. 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 

http://www.visitveno.dk
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DET  SKER 

SÅDAN GØR VI NÆSTE GANG — VENØDAGE 

Vil du være med til at gøre ”de næste” Venødage endnu  

bedre for øens gæster? VenøBoen inviterer alle, der har lyst til 

at evaluere påskeugens Venødage, så vi kan lære af vores erfa-

ringer. På gensyn onsdag den 10. maj kl. 19:30 i Havnehuset.  

/ VenøBoen — Aase Askanius 

 

 

REGIONSRÅDET BESØGER VENØ 

VenøBoen er blevet inviteret til at møde medlemmer af Re-

gionsrådet: Region Midt, der kommer til Venø den 9. maj.  

Ved mødet ønsker Rådet bl.a. at blive orienteret om øens  

frivillige arbejde. 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

 

 

POLITI PÅ ØVELSE 

Politiet holder øvelse på Venø den 2. og 3. maj. 

Helikopter og gummibåde deltager. Hovedkvarte-

ret er Firbjergsande. 

/ Ryan Jensen, Riisvej 5 

 

 

FILMAFTEN 

Husk filmaftenen den 5. maj kl. 19:30 i Børnehuset.  

 Filmen: Mustang er tyrkisk og aktuel med tanke på situationen i lan-

det (Erdogan, tørklædedebat, frihed fra undertrykkelse). Se frem til en god 

aften med filmvenner. Tilmelding til en af undertegnede. 

/ Flemming Damgaard, tlf. 27 29 66 00 – Erling Roseth, tlf. 23 92 29 05 

 

 

FÆLLESSPISNING 

Fredag den 21. april var der "Fredagsklub for voksne" med fællesspisning i 

Børnehuset. Aftenen bød på tre retter: Thailandsk suppe, Asiatisk hovedret 

med kylling samt æblekage til dessert.  

 Næste fællesspisning er fredag den 19. maj kl. 17:30, hvor menu-

en bliver tilrettelagt af Erling Roseth og undertegnede.  

 Tilmelding skal ske til undertegnede på tlf. 91 55 10 15 eller mail: 

chrism.dk@gmail.com senest den 17. maj.  

/ Venø Børne- og Ungdomshus — Christian Mortensen 

BOLIGER TIL SALG 

 

 

Foto: Erling Roseth 

 Riisvej 11 

 Strømmen 2 

 Strømmen 4  

 Strømmen 7 

 

Se nærmere på: www.edc.dk 

 

Bestil et gratis salgstjek af din 

bolig. Tak for jeres venlighed i 

uge 15. 

 

EDC Ejendomsgruppen Struer 

Strandvejen 1, 7600 Struer  

v/ Gitte Lund Ellebæk, tlf. 97 85 

19 00, mail 705@edc.dk 

 

/ Patrick Krarup Rasmussen 

http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
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venoe.efterskole, på youtube.com og på 

plus.google.com, hvor livet på skolen følges løbende. 

 Der er søgt fondsstøtte til et multianvendeligt 

hus/hal med nye anvendelsesmuligheder for både 

efterskole og venøboere. Lokale og Anlægsfonden 

har reageret positivt, bedt om yderligere materiale 

og udtrykt ønske om at indgå i en dialog. 

 Nikolai takkede for det gode samarbejde med 

venøboerne; det årlige aftenkaffebesøg i mange 

hjem på Venø, ugen med venøboere til morgensam-

linger, de populære sangaftener, ø-banko, juleværk-

sted og ”strikkedamerne”. Det er enestående blandt 

efterskoler, og eleverne værdsætter det meget højt. 

 Ved valget blev Laila Mejlholm valgt ind i be-

styrelsen. Det økonomiske resultat viste et underskud 

på 153 tkr. Egenkapitalen er på 11,3 mio. kr. og de 

likvide beholdninger er på 10,7 mio. kr.  

 

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

 

 

VENØ EFTERSKOLE – ÅRET, DER GIK 

På efterskolens generalforsamling blev ca. 30 med-

lemmer fra skolekredsen orienteret om udviklingen 

på skolen.  

 De tre cross culture klasser har haft besøg fra 

og efterfølgende været på spændende genbesøg 

hos skoleklasser i Frankrig og Holland. Vinterturen 

gik til Neukirchen i Østrig i samarbejde med Venø 

Bussen.  

 Skolen har oprettet et forlag, der udgiver for-

fatterlinjens bøger, nu med rigtige ISBN-numre. Lin-

jen har endvidere indledt et lovende samarbejde 

med talentakademiet i Holstebro.  

 De tre nye Match 28-både har givet Surf & Sej-

lads linjen et løft, der også trækker i surferne. I maj 

deltager fem besætninger fra Surf & Sejlads linjen i 

en matchrace konkurrence for efterskoler i Hou. Lin-

jen bliver senere i foråret ”first mover” med sæt wind-

surf hydrofoil udstyr, som den tidligere elev Sebastian 

Kornerup og en af verdens bedste på dette felt kom-

mer og introducerer. 

 På Natur & Friluftsliv er der stor interesse for 

de nye tilbud i dykning og jagt. Et hold elever har for 

første gang taget klatreforbundets sikringskursus, og 

der arbejdes målrettet med Euro Paddle Pass forløb. 

 Næste skoleår indføres nye rejser, hvor linjerne 

i slutningen skoleåret skal ud i verden og bruge de 

kompetencer og færdigheder, de har lært i årets løb. 

Destinationerne er ikke fastlagt endnu. Surf & Sejlads 

skal sydpå, sandsynligvis til Middelhavet, Natur & Fri-

luftsliv skal opleve bjerge og floder, mens Forfatterlin-

jen skal til en storby. 

 Der er ikke fuldt elevhold i indeværende skole-

år, ligesom der er ledig pladser til næste skoleår. Der 

satses på to fronter for at få flere elever: Udvikling af 

nye tilbud samt markedsføring. Der arbejdes med at 

udvikle et ny tilbud til afløsning af musiklinjen. Den 

må gerne tiltrække piger, og idéerne går i retning af 

kunst og design, der ligesom de eksisterende linjer 

kan tage udgangspunkt i noget af det, Venø kan 

byde på. 

 Skolen har indledt et samarbejde med et nyt 

bureau om markedsføring, hvor der lægges meget 

vægt på de sociale medier. Resultatet kan ses på sko-

lens nye hjemmeside venoe-efterskole.dk, på face-

book.com/venoeefterskole, instagram.com/

Foto: Preben Friis 

http://www.instagram.com/venoe.efterskole
http://www.youtube.com
http://www.plus.google.com
http://www.venoe-efterskole.dk
http://www.facebook.com/venoeefterskole
http://www.facebook.com/venoeefterskole
http://www.instagram.com/venoe.efterskole
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DET  SKER 

VANDVÆRKETS GENERALFORSAMLING 

Der indkaldes hermed til ordinær generalfor-

samling i Venø Vandværk onsdag den 17. 

 maj kl. 20:00 på Venø Kro.  

 

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 

 

 

LÆSEKREDSEN - EVALUERINGSMØDE 

Husk, husk, husk: den 9. maj kl. 19:30 holder vi evalueringsmøde hos 

Jonna Stenkjær. Send venligst papirer og tilmelding senest den 4. maj til 

Kirsten Yde. På gensyn! 

/ Gruppe 1 — Inge Baggesen 

 

 

SÅ ER DER ÅBENT…  

Selv om vi allerede nu er ved at gå ind 

i maj måned, så har vejret ikke forstå-

et, at vi skulle være midt i foråret. Lige 

fra gode forårsdage, trods alt, til frost 

og sne, så har Venø Klit Camping og 

vores medlemmer ikke stået stille.  

 Pladsen og kiosken er åbnet og 

klar til de kommende gæster. Bade-

broen er sat op, så alle - store som små 

- kan komme ud og fiske krabber og 

andre sjove dyr i vandet. Mon ikke et 

par sektioner vil blive tilføjet senere i 

år. 

 Den 29. april kl. 10:00 afholder 

Venø Klit Camping generalforsamling 

for foreningens medlemmer, hvor vi 

som altid forventer at få en god snak 

og hyggelig samvær, inden sæsonen 

nok for alvor bliver skudt i gang. 

 Vi glæder os til at ser jer alle i den kommende sæson - både turister 

og fastboende. 

/ Venø Klit Camping — Hardy Andreasen 

 
ÅBNINGSTIDER  I  MAJ 

 
 

Galleri KK 
 

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

 

 

 
Venø kartofler & lam 

 
Kartofler, lammespegepølser og frosset 

lammekød i forskellige udskæringer 
sælges ved telefonisk henvendelse  

på tlf. 40 31 83 02. 
 

facebook.com/venoekartofler 
venoe-kartofler.dk 

 

 

 
Venø  Galleri 

 
Åbent efter aftale. 

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

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

 

 

 
Venø  Kro 

 
Køkkenet har åbent tirsdag til lørdag 

fra kl. 17:30-21:00. 
 

Mors Dag søndag den 14. maj  
holder vi åbent fra  

kl. 11:30-14:00 og 17:30-21:00.  
 

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

Foto: Hardy Andreasen 

http://www.veno-galleri.dk
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Færgetrafik i 

marts 

 

 2017 2016 

Passagerer ........... 14.658 .... 15.006 

Personbiler ............. 8.228 ....... 7.986 

Busser.......................... 386 .......... 340 

Lastbiler ......................... 76 .......... 104 

Gods (tons) ................... 13 .......... 272 

Cykler .......................... 172 .......... 252 

Campingvogne ............. 0 ............... 8 

 

 

 

DET  SKETE 

VENØ GIF – KLIP FRA BERETNINGEN 

Formand Dorthe Sauer kunne også i år berette om masser af 

aktivitet for både børn og voksne (fredagsklub, billard, hav-

kajak, svømning og fælles aktiviteter). Det kniber fortsat med 

økonomien for svømning, men aktiviteten fortsættes. 

 Foreningen nyder godt af sponsorer både med hensyn til lokalelån, 

bustransporter, madlavning, kagebagere og ”andet godtfolk”. 

 Der var genvalg på alle poster. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

SIKKEN PÅSKEUGE 

Tak for en fantastisk påske på Venø Havn.  

 Gratis færge, åbne gallerier med spænden-

de kunst, Venøfortællinger, lammebrægen og 

skaldyr. Regn og sol, blæst og kulde. Alt sammen 

gjorde, at caféen på havnen blev et hit for de mange gæster. 

 VenøBoen tog initiativet, gik foran og sørgede for god og lækker be-

værtning. 

 Tusinde tak til især VenøBoen, men også de mange bagere, kaffe-

bryggere og kulissefolk, som hjalp til. Det var en kæmpe opgave for alle in-

volverede, og som endnu en gang blev løftet perfekt!  

 VenøBoen har besluttet at overskuddet i caféen går til havnens kas-

se. Tusinde tak for det hele! 

/ Venø Havn — Mette Jaffke 

 

 

SIKKEN ARBEJDSDAG 

Sikke en dejlig arbejdsdag på havnen. Godt vejr med sol, glade arbejdsom-

me mennesker og dejlig morgenbuffet. Tak til havnen. 

/ Inge Baggesen, Havstokken 

Arkivfoto 
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DET  SKER 

BOGRECEPTION  

Torsdag den 1. juni kl. 16:30 fejrer  

Forfatterlinjen på Venø Efterskole udgivel-

sen af elevernes bøger. Det er kulminatio-

nen på året og forløsningen på seks måneders intensivt arbejde. Den røde 

løber rulles ud, glassene med stilk støves af og efter den stolte undervisers 

korte skåltale vil der være mulighed for at høre de endnu mere stolte forfat-

tere læse op af deres dugfriske debutværker. 

 Det bliver forventeligt uforglemmeligt. Alle venøboere er velkomne! 

/ Venø Efterskole — Peter Rewers 

 

 

LADYWALK DEN 29. MAJ 

Husk arrangementet i Agger, som omtalt i aprilnummeret. 

Eventuelle praktiske spørgsmål kan stilles til undertegnede  

på tlf. 23 95 34 97.  

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

HAVKAJAK 2017 

Igen i år ror vi i havkajak på onsdage fra kl. 19-21.  

 Vi mødes ved cykelskuret på efterskolen. Første gang  

er onsdag den 3. maj kl. 19:00.  

 Vi håber at se gamle som nye roere. Henvendelse/

tilmelding kan ske til undertegnede på tlf. 40 91 50 91. 

/ Venø GIF — Jens Christian Brødbæk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANMARKS GRØNNESTE LØB 

I samarbejde med Venø GIF og godeben.com er der organiseret et moti-

onsløb med plads til både løbere og fodgængere. Startsted er Venø Kro og 

datoen er den 17. juni kl. 13:00-16:00. Læs mere på hjemmesiden. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Majas dagbog 

af Isabel Allende 

Forlag: Gyldendal 

ISBN-13: 9788702118544 

 

19-årige Maya bliver sendt til 

den afsidesliggende øgruppe 

Chiloé. Historien fortælles af 

Maya, da hun er gemt af vejen 

af sin formidable farmor. Her 

skal hun komme sig efter et 

hårdt år i Las Vegas’ allerværste 

kredse, hvorfra de stadig leder 

efter hende. Hun skal også fin-

de ud af sig selv og sin families 

historie.  

 

Bedømmelse:  

http://www.godeben.com
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DET  SKETE 

Ø-HISTORIE 

Ved lapidarium på Venø kirkegård lig-

ger denne gravsten for Karen og Mads 

Svarre.  

 Men hvem var Karen og Mads 

Svarre? Nok kun de færreste af nutids-

folket på Venø har kendskab hertil. Det-

te par har haft deres gøremål med at 

sejle Postbåden ”Svanen” indtil 1945.  

 Om dette par og deres fortidsslægter på Venø, fortæller deres søn, 

pensioneret lærer og forfatter Ole Svarre på sin hjemmeside: 

www.olesvarre.dk/19627177. 

/ Chr. Østergaard Jensen, Aulum 

 

 

 

MARIMBA PÅ EFTERSKOLEN 

Tre store marimbaer var grundstammen i  

El Ricos koncert i Venø Musiks serie.  

 Efterskolens foredragssal kunne rumme 

både instrumenter og publikum. Holstebro Musikskoles Marimbaorkester 

under ledelse af Sanne Boel spillede med en smittende begejstring. 

/ VenøPosten — Red. 

Foto: Jan Bendix 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvartsit 

Bjergarten er oprin-

delig aflejret som en sandsten, 

som efterfølgende er udsat for 

større tryk- og temperaturforhold 

end ved dannelsen. Ved disse 

ekstreme forhold i jordens skorpe 

er de enkelte sandkorn omdan-

net. Under denne geokemiske 

ændring har der været fluider 

tilstede, som er trængt ind i 

bjergarten og har dannet den 

mørke lineation (streg).  

 At bjergarten sidenhen er 

udsat for ændrede kemiske for-

hold skyldes pladetektoniske pro-

cesser og afspejler jordens dyna-

miske kræfter. 

 

Foto: Gertrud Damgaard 

Tekst: Johanne Bendix 

Foto: Jan Bendix 

http://www.olesvarre.dk/19627177
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DET  SKER 

VENØSUND I FORÅRET 

Venøsund har været på bedding i Agger og er 

klar til sæsonen, når vi har fået malet lønning og 

styrehus. 

 Den 20. maj er der sejlads for medlemmer til Jegindø Havn med 

medbragt madkurv. 

 Den 26. maj, 2. og 23. juni sejler vi ture fra Lemvig, Glyngøre og 

Struer i samarbejde med Enjoy Limfjorden. 

 Den 10. juni deltager Venøsund Færgelaug i ”Havnens” dag i sam-

arbejde med Nordvestjysk Fjordkultur, Struer Sejlklub, Søspejderne, Marilyn 

Annes Venner, Struer Musikskole, Shantykoret og Sejlerbixen. Programmet 

omfatter bl.a. prøvesejladser, kapsejlads, musik og småture med Venøsund 

og boder på kajen. 

 Vi bidrager til fortællinger om Limfjorden, Venø og færgehistorien på 

sejladserne. 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

 

 

SOMMERLØRDAG I VENØ BØRNEHUS  

Vil du gense din gamle pædagog? Eller vil du se, hvor store dine børnehus-

børn er blevet siden sidst? 

 Vi inviterer alle, der har en tilknytning til Venø Børnehus til en hygge-

lig sommerdag i godt selskab den 26. august fra kl. 11:00 i Børnehuset.  

 Kom når du vil, og bliv så længe du lyster. Der vil være pølser på gril-

len og kage til kaffen hele dagen. Fælles rundboldkamp kl. 14:00.  

 Ligger du inde med fotos eller film, så send dem endelig til os. Så kan 

vi se tilbage på gode tider sammen. Mail: karendamgaard@hotmail.com. 

 Vi håber på en herlig dag, og at mange har lyst til at komme. Af hen-

syn til planlægning er tilmelding nødvendig. Det det skal ske senest den  

1. august ved enten mobilepay til 60 71 95 00 eller bankoverførsel til kon-

to: 9294-11409806. Pris 40 kr. pr. person. Husk at opgive alle navne ved 

tilmeldingen.  

 Øl og sodavand kan købes på dagen til 5 kr. Husk derfor småpenge.  

/ Lene Marie Jensen, Julie Gjern og Karen Damgaard 

 

Tegning: Thomas Skovhøj Arkivfoto 2007: Karsten Jensen 

Foto: Bjarne Tingkær Sørensen 
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3. maj kl. 19:00 GIF havkajak, sæsonstart 

5. maj kl. 19:30 Filmaften i Børnehuset 

7. maj  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

9. maj kl. 19:30 Evalueringsmøde i læsekredsen 

10. maj kl. 19:30 Venødage, evalueringsmøde i Havnehuset 

12. maj  kl. 11:00  Konfirmation v/Per Mikkelsen 

14. maj  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

16. maj  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen 

17. maj kl. 20:00 Venø Vandværk, generalforsamling, Venø Kro 

19. maj kl. 17:30 Fællesspisning i Børnehuset (for voksne) 

21. maj  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Per Mikkelsen 

25. maj  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Inger Bettina Franch 

28. maj  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Thorkil Lundberg  

29. maj  Ladywalk i Agger 

1. juni kl. 16:30 Bogreception på Venø Efterskole 

 

 

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

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

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

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

VENØ  I  MAJ 

 
 
 
 

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

senest den 27. maj 
 
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: Christian Mortensen 


