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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
TANKER OM FREMTIDEN
Fremtiden er altid uvis! Ingen af os ved, hvad der sker i morgen. Den sand-
hed kender vi alle til. Men i disse coronatider, tror jeg, tænker vi endnu mere 
over fremtiden. Vi er med Covid-19 blevet stillet i en situation, som vi ikke selv 
er herrer over. Menneskeheden har i længere tid troet, at vi kunne alt – at vi 
havde magt over alt. Men virussen har vist os, at det har vi altså ikke. Alle som 
én står vi mere eller mindre magtesløse over for fremtiden. Hvad vil den brin-
ge os? Bliver det nogensinde igen, som det var før? Bliver vi eller vores kære 
ramt af sygdommen? Hvordan er chancen for at overleve, hvis vi bliver ramt? 
Listen af spørgsmål er uendelig lang, og du kan selv fortsætte den!

Nok er samfundet begyndt at blive lukket op igen – langsomt og 
forhåbentligt sikkert. Det vil de kommende uger vise. Men der er mange 
ting på denne side af sommerferien, der ikke bliver, som det plejer, og som 
vi kunne ønske os. Og endnu flere spørgsmål dukker op: Kan vi holde ferie, 
som vi plejer? Kan vi holde den familiefest, som vi har glædet os til i lang 
tid? Hvordan kommer økonomien til at se ud – både vores egen og i sær-
deleshed samfundets? Kommer landet på fode igen? Mange er blevet fyret 
fra arbejdspladsen på grund af pandemien, og alle som én spørger sig selv: 
Kommer jeg i arbejde igen?

Der er to grupper, jeg har særlig ondt af: Årets konfirmander og vores 
efterskoleelever. Det bliver nok muligt at blive konfirmeret, men sikkert på 
mindre hold, men hvad med familiefesten? Og hvor er det synd for eftersko-
leelever, at de måske ikke kan få en afslutning på skoleforløbet.

Nej, fremtiden er uvis for os alle. Og vi er alle påvirket af situationen. 
Vi håber på, at det snart bliver godt igen, men kan ikke lade være med at 
tænke på, at situationen kan gå hen og blive værre end den er nu. Det er et 
skrækscenarium at tænke på, at alt lukkes op nu for så at skulle lukkes ned 
igen til efteråret. Det vil ikke være til at bære.

Men er der slet ikke noget, der har været godt med coronavirussen? Jo, 
det tror jeg! Jeg tror, den har givet stof til eftertanke for mange af os. Vi er 
begyndt at tage os mere af hinanden – godt nok på afstand, men alligevel. 
Gid det må fortsætte! Og måske tænker vi også vores eget liv igennem: Er 
der noget, jeg skal have lavet om i mit liv? Er der ting, jeg bør nedprioritere? 
Er der ting, jeg skal prioritere højere, end jeg hidtil har gjort? Kan man sige 
noget godt om denne tid, så er det dét, at vi har fået tid til at tænke vores 
egen fremtid godt igennem. Og det tror jeg, er sundt.

I vores magtesløshed er der rig mulighed for at søge ham, der er større, 
stærkere og mægtigere end alt andet: Gud, vor Far og skaber!
/ Per Toftdahl
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VENØ  SOGN
MENIGHEDSRÅDSVALG 2020
Pr. 1. januar 2020 trådte en ny lov om valg til menighedsråd i kraft. På bag-
grund af denne nye lov indkalder Venø Menighedsråd til orienteringsmøde 
den 9. juni kl. 19:00 i Børnehuset. 

Dagsorden for orienteringsmødet: 
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 bud-

get
6. Orientering om datoer og regler for opstilling og valgforsamling og ori-

entering 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 valgforsamlingen i september. 

Den nye lov indebærer, at Menighedsrådets medlemmer skal vælges på en 
valgforsamling den 15. september. Her opstilles kandidater, og kandidaterne 
præsenterer sig selv. Der vil efterfølgende være mulighed for debat. Der 
vil være en skriftlig afstemning om de opstillede kandidater. Resultatet af 
afstemningen afgør, hvem der er valgt til Menighedsrådet. 

Der er mulighed for, at der efterfølgende kan udløses et afstemningsvalg, 
hvis der indleveres en liste med kandidater og stillere. 

Der skal vælges fem kandidater til Menighedsrådet på Venø. Flere af de 
nuværende medlemmer genopstiller ikke. Vi har derfor brug for nye kandida-
ter. Vi håber derfor at se rigtig mange til orienteringsmødet. 

Skulle du gå med en lyst til at blive menighedsrådsmedlem, må du meget 
gerne kontakte formand Susanne Marie Jensen på tlf. 40 83 20 60 inden 
opstillingsmødet. Ligesom du er meget velkommen til at kontakte hende, 
hvis du har spørgsmål til menighedsrådsarbejdet.
/ Venø Menighedsråd og valgbestyrelse – Dorthe Brødbæk 

INDTIL DEN NYE PRÆST…
Som bekendt er Venøs nye præst, Trine Parbo, først ansat fra 1. juni. 

Det betyder, at jeg også betjener Venø i maj måned. Dog med en anden 
ansættelsesform, idet jeg i stedet for at være fastlønnet får løn for de enkelte 
tjenester, møder m.m. Det er efter eget ønske.

Jeg håber så meget, at kirken lukkes op igen i maj måned, så jeg kan 
holde gudstjenester igen. I så fald bliver min sidste gudstjeneste Pinsedag 
kl. 10:30.
/ Venø Kirke – Per Toftdahl

AFLYSNING AF  
PROVSTIGUDSTJENESTEN
Provstiet må desværre aflyse den 
fælles gudstjeneste 2. Pinsedag 
pga. af coronasituationen. Det er 
rigtig ærgerligt, for det er en god 
og festlig tradition.

Gudstjenesten lægges i stedet 
ud i de enkelte sogne og gennem-
føres på den måde, det er muligt til 
den tid.
/ Venø Menighedsråd  
– Dorthe Brødbæk

KIRKELUKNING
Venø Kirke er foreløbig lukket til og 
med den 10. maj. Bliver gudstjene-
ster herefter mulige, så er datoer 
og tider listet på VenøPostens bag-
sidekalender.
/ Venø Kirke – Per Toftdahl

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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DET  SKETE
FORMANDENS HJØRNE 

De hårde og gode tider
Nu er april ved at synge på sidste vers. 

Måneden bød på rigtig mange solskinstimer 
hen over Venø med dejlige forårssysler overalt i 
helårs- og fritidshuse. Vi har fejret vores Dronning med virtuel fællessang, og 
jeg har sammen med flere andre danskere fra hver vores stuer sunget med 
hver morgen, når Philip Faber har spillet op til fællessang. 

Påsken blev en periode, vi sent vil glemme på Venø. Der var ingen 
aktiviteter og kun ganske få turister. Gallerier måtte ikke holde åbent og 
måtte tænke kreativt for at vise deres værker frem. Fårenes søde lam blev i år 
ikke klappet af mange små børnehænder, fordi Fårets Dag måtte udsættes 
til næste år. Der var ingen kø ved færgelejet, idet gratis færge perioden var 
aflyst, og mange folk blev hjemme på Statsministerens anbefaling. Kroen 
måtte ikke slå dørene op til årets sæsonstart og venter nu kun på, at fru 
Statsminister siger, at det er forsvarligt, at restauranter, kroer, caféer og 
værtshuse åbner. 

Det er hårde tider for nogle, men gode tider for andre. Vi savner efter-
skoleeleverne, som ikke må være fysisk på Venø, men alligevel er ganske 
nærværende, når man følger lidt med på deres Facebookside. 

Havnehuset med Dorte Sauer og Carsten Nørager i spidsen åbnede så 
småt dørene i påsken for lidt salg af drikkevarer og is. Der blev inviteret på 
to-go-kaffe, og folk, som gik forbi på Havstokken, blev kaldt på og inviteret 
indenfor. Selvfølgelig sikkert og forsvarligt med restriktioner - to kunder 
ad gangen i butikken. Nu er konceptet udvidet til take-away retter, boller 
og knækbrød. Det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske på 
havnen denne sommer på trods af al den modgang, der allerede har været 
inden, der overhovedet kunne åbnes. 

I VenøBoens bestyrelse har vi ikke 
været samlet de sidste par måneder, 
men der har heller ikke været meget 
at beslutte eller tage stilling til. For-
håbentlig får vi lov at mødes i maj 
måned for at tage stilling til, om det er 
forsvarligt at have Venødage i Pinsen 
som i år dog bliver uden “Danmarks 
Grønneste Løb” og muligvis Eftersko-
lens sejlads rundt om øen. 

Jeg ønsker jer hermed en skøn 
maj, som jeg krydser fingre for vil vise 
sig lidt mere “normal” end april.
/ VenøBoen – Linda Tang

 
 
 
 
 

Ø-SAMMENSLUTNINGEN 
UDSÆTTER  
GENERALFORSAMLING
Sammenslutningen af Danske Små-
øer, som VenøBoen er medlem af, 
har som mange andre foreninger 
og organisationer måtte udskyde 
den årlige generalforsamling. 
Den var planlagt afholdt på Fur 
– i øvrigt sammen med ø-træf for 
familier. 

Generalforsamlingen er nu 
ændret til et dagsmøde i Odense 
søndag den 28. juni kl. 11:00-
15:00. Arrangementerne på Fur er 
flyttet til 2021.
/ VenøPosten – Red. 

Foto: Peter Bjerre
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DET  SKER
”OFFICIEL” ÅBNING
Vi måtte desværre aflyse vores planlagte åbning af 
Havnehusets Café og Kiosk den 1. april. Derfor har vi 
brugt april måned til at tænke over, hvad vi så gør. 
Omstændighederne ændrer sig hele tiden, og det 
må vi prøve at agere i. 

Vi har nu besluttet at åbne officielt den 1. maj. Vi 
kan jo ikke samles til kaffe og kage, som vi oprinde-
ligt ønskede os. Det må I have til gode. 

I maj måned bliver åbningstiden alle dage 
kl.14-19. På gode dage bliver vi naturligvis i butikken 
længere eller kommer før.

Alt varesalg er indtil videre ud af huset, og vi 
lukker kun to kunder ind i butikken ad gangen.

Vi kan tilbyde hjemmelavede isvafler, slik, chips, 
is, øl, vin, sodavand, coffee-to-go m.m. 

Caféen kører indtil videre med takeaway. Fast 
sortiment: Fish and chips, kylling og chips samt sandwiches.

Vi tilbyder desuden popup-takeaway. Vi annoncerer på Venøgruppens 
facebookside, i butikken, og hvor vi lige finder det muligt. Desuden kan man 
tilmelde sig vores SMS-service, hvis man ønsker at høre om vores løbende 
popup-tiltag. 

Popup-takeaway kan bl.a. være: En frokostmenu, hjemmebag eller et 
aftensmåltid. Spørg gerne i butikken, så forklarer vi.

Vi glæder os til at betjene jer og tak til alle, der støtter os. Mange 
forårshilsner!
/ Havnehusets Café og Kiosk – Carsten Nørager og Dorte Sauer

EN DAG/AFTEN AT FEJRE
Struer Kommune foreslår, at 75 året for Danmarks befrielse markeres 
med lys i vinduerne. Her er plakaten med opfordringen. 

Mon ikke mange venøboere følger opfordringen. Den giver 
anledning til at tænke over den frihed, som vi i dag ofte tager som 
en selvfølge og som andre i ord og handling skabte for os i årene 
1940-45? 
/ VenøPosten – Jan Bendix

Havnefogeden gør klar til åbning af  

et Havnehus med gæster (udenfor!).

D. 4. maj 1945 kl. 20.36 lød de berømte ord: 
"I dette øjeblik meddeles det, at Montgomery har
oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvest-tyskland
og i Danmark har overgivet sig... Her er London, Vi
gentager..."
 
Vær med til at sætte lys i vinduerne i hele Struer
kommune – i dit hjem, i dit sommerhus, i din
forretning, på din arbejdsplads, på dit plejecenter,
på din skole, ja, hvor som helst...
 
Vi opfordrer til at vi alle, sammen og hver for sig,
markerer denne begivenhed ved at sætte lys i
vinduet 18.30 - 22.30.

Lad os markere Danmarks befrielse
sammen og hver for sig

BEFRIELSEN 
D. 4. MAJ 2020

75 ÅRS JUBILÆUM

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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DET  SKETE
BOSKIFTE  
MIDT I EN CORONATID
På Riisvej 11 er der her i foråret sket et 
boskifte. Den 1. marts flyttede familien 
Haahr ind i det lille, charmerende hus, 
som Vibeke Fenger og Finn Rantzau 
selv byggede tilbage i 1980. 
      Familien Haahr består i sin fulde 
besætning af far (Niels 56 år), mor 
(Mette 55 år), tre store ikke-hjemme

boende drenge, og så datteren Stine på 18 år. Den 4 år gamle hvide labra-
dor hund ”Tjiko” hører vel også med.

Vi har i 30 år boet på et lille husmandssted tæt på de kendte Mønsted 
Kalkgrubber i det midtjyske højdelandskab. Tanken om, at skulle bosætte 
sig på en lille afgrænset næsten flad ø, har da også løbende i flytteperioden 
givet stof til eftertanke!

Selvom vi selvfølgelig finder naturen på Venø utrolig smuk og dejlig, 
må vi nok inderst inde erkende, at den primære grund til at Niels og Mette 
valgte at flytte til ”øen”, er de mange søde mennesker, som vi allerede kendte 
herovre. Trods mange advarsler fra Struerboere (hvad vil I dog derovre hos 
de skøre øboere?), ja, så var det jo nok disse ”skøre” øboere, vi faldt mest for. 
Vi har efter bare en måned som fastboere også allerede opdaget, at øen jo 
vrimler med imødekommende og rigtig søde mennesker.

Datteren Stines første bemærkning, da der i familien blev snakket om at 
flytte til Venø, ”JEG sætter ALDRIG mine ben på den ø”, er siden hen heldig-
vis også gjort til skamme.
/ Mette og Niels Haahr, Riisvej 11

FÆRGEN FEJRER FØDSELSDAG
Dronning Margrethes fødselsdag den 16. april blev signaleret fra Venø Fær-
gen. Her var signalflagene sat til ”80”, som en hilsen i anledningen af dagen. 
Mange Venø-flagstænger sendte også deres hilsen.
/ VenøPosten – Red.

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

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

http://venoe.dk
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DET  SKER  (IKKE?)
VENØ VANDVÆRK
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 
torsdag den 28. 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.

I tilfælde af at myndighederne ikke tillader et sådant arrangement pga. 
Covid-19 restriktionerne, vil generalforsamlingen blive udsat til senere på 
året.
/ Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær

DUO STRONG 
Mandag, 2. Pinsedag, den 1. juni kl. 15:15 
på Nørskov har vi planlagt næste koncert i Venø 
Musik.

I skrivende stund er det stadig uvist, hvorvidt vi må afholde koncert for et 
publikum i Pinsen, og i fald vi må, hvilke regler, vi skal overholde. Det sidste 
vil vi selvfølgelig gøre, så alle kan føle sig trygge ved at være sammen om 
den musikalske oplevelse. 

Duoen består af pianisten David Strong og cellisten Muriel Cellier Strong. 
Vores bekendtskab med David går helt tilbage til musikforeningens første 
år (1990), hvor han spillede solokoncert på flyglet i præstegården. På det 
tidspunkt var han pianist i Det Jyske Ensemble. Siden dannede han par med 
cellisten Muriel Cellier, og vi kan nu byde velkommen til en musikalsk duo, 
som har kørt parløb privat og musikalsk siden 2009. 

Programmet for koncerten vil 
byde på Beethoven, som fejres i år 
på grund af 250-året for hans fødsel, 
Shostakovich, en uropførelse af Søren 
Birch skrevet til Muriel og David samt 
musik af Charlie Chaplin - et meget 
varieret program. 

Vi håber, at den planlagte koncert 
med Duo Strong kan gennemføres, 
og ser frem til igen at kunne afholde 
koncerter i foreningen. 

Oplysninger om koncerten vil fremgå 
af Venøs hjemmeside, når vi nærmer os 
datoen.
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

VENØDAGE  
I PINSEN
Efter planen skal der 
være Venødage i 
Pinsen med gratis 
færge. I skrivende stund er det 
dog stadig usikkert, hvilke restrik-
tioner, der vil være gældende pga. 
Covid-19. 

VenøBoen har derfor besluttet, 
at der ikke udarbejdes et samlet 
program for eventuelle arrange-
menter. Men der vil stadig være 
gratis færge - dvs. fra den 30. maj 
til og med den 1. juni, hvis det 
ikke strider imod myndighedernes 
restriktioner og anbefalinger på 
dette tidspunkt.

Der vil blive informeret på 
Facebook og på Venøs hjem-
meside i tilfælde af, at gratis færge 
i Pinsen aflyses. Det vil derfor være 
op til de enkelte aktører på Venø 
selv at reklamere for arrangemen-
ter, aktiviteter, åbningstider osv.
/ VenøBoen  
– Søren Lang Hindkjær

Pressefoto



8

DET  SKETE
Fra vores udenrigskorrespondent

ET MEGET LUKKET SPANIEN 
Kære alle på Venø. 
Jeg opholder mig på dette tidspunkt i Spanien, hvor jeg har boet det meste 
af de sidste to år. Som nogen af jer nok har hørt, er Spanien hårdt ramt af 
corona. Vi er også hårdt “ramt” af restriktioner.

Vi har siden den 15. marts haft et delvist udgangsforbud. Dvs., at vi kun 
må gå udenfor, hvis vi skal til det (allernærmeste) supermarked, apotek eller 
læge. Nogle må nu igen gå på arbejde, hvis hjemmearbejde ikke er muligt. 
Hvis man har hund, må den luftes tæt på ens bolig, men kun i meget kort tid. 
Når man forlader sin adresse, skal man have sine papirer på sig, hvis politiet 
spørger (pas, adressepapir, etc.). Det betyder altså, at det er ulovligt at gå en 
tur. Der er rigtig meget politi som patruljerer. Bøderne starter fra 600€.

Disse regler gælder hele Spanien. Jeg bor i Malaga-området, og vi er hel-
digvis ikke særlig hårdt ramt af corona (ingen dødsfald de sidste par dage), 
men vi må stadig ikke gå udenfor. 

Jeg har meget svært ved ikke at kunne få motion og frisk luft, så jeg 
“går tur” på vores udendørs gange i bygningen. Det må man vist nok heller 
ikke, men der er dog intet politi, der vover sig inden for vores porte, som 
bygningen er omhegnet af. Disse gitterporte repræsenterer meget godt den 
fængselsfølelse, det giver. Jeg står tit og kigger ud på palmerne gennem 
tremmerne og drømmer om igen at måtte gå rundt ude i den åbne verden. 

Indtil videre gælder disse betingelser til den 11. maj. 
Der er ingen tvivl om, at den spanske økonomi er i sænk. Her i Malaga 

og omegn handler rigtig meget om turisme. Rigtig mange er ansat til en i 
forvejen lav løn og uden kontrakt og kan derfor have svært ved at overleve. 
For at give et eksempel står 5 ud af 10 lejligheder tomme her blandt mine 
naboer. Det betyder højst sandsynligt, at de er ferielejligheder. 

Vi håber meget, at de nedadgående smittetal fortsætter, og at den 
spanske regering tør åbne bare en lille smule op. 
/ Nina Frimodt Jensen, Torremolinos

Kø ved supermarkedet

Foto: NinaFrimodt Jensen



9

SÆSONKLAR VENØSUND
Det lykkedes at få Venøsund tilbage fra den årlige 
dokning og syn på Agger Værft, så vi igen var klar 
til at overtage sejladsen på Venø – Kleppen over-
farten. Vi havde heldigvis reserveret plads på beddingen i god tid.

Vi mangler den sidste del af klargøringen med lakering af styrehusets 
døre, og så vi kan være klar til de sejladser, vi forhåbentlig snart får lov til. 

En del arrangementer, hvor vi skulle medvirke - blandt andet Venø 
Festival og Sansefestival - er allerede aflyst. Men vores sejladser til Oddesund 
gennemføres. Vi regner med at gøre stop på Venø på de ugentlige ture.

På Struer Havn vil vi have fast anløbsplads på Sarpsborgkajen i Træskibs-
havnen. De ugentlige Venøfortællinger i juli og august vil få udgangspunkt 
ved færgeskuret på Venø Havn. Vi glæder os til at byde velkommen ombord 
på en nymalet og renoveret færge.

Der vil komme opslag i VenøPosten og på hjemmesiden med mulighed 
for at tilmelde sig sejladserne.
/ Venøsund Færgelaug – Bjarne Tingkær Sørensen

DE FÆLLES KAJAKTURE BEGYNDER IGEN
Restriktionerne omkring udendørssport er ophævet, så vi 
begynder med kajak igen hver onsdag kl. 19:00 fra Efter-
skolen - når vejr og vind vil! 

Af hensyn til hygiejneforskrifterne skal vi afspritte de lånte 
pagajer m.m. efter brug. Tag gerne selv håndsprit med. 

Tilmelding til Jens Christian Brødbæk, tlf. 40 91 50 91 eller Ingrid 
Korsgaard, tlf. 20 43 88 13 eller på Facebook - venøbeboerne.
/ Venø GIF – Ingrid Korsgaard

VENØ FORTÆLLINGER
Vi er en gruppe venøboere, som har påtaget os opgaven 
med at guide og fortælle besøgende om Venø. 

I samarbejde med Struer-Egnens Turistforenings  
”turistambassadører” og Lydens By er der planlagt fortæl-
linger i juni og juli. 

Tilmelding på www.gotour.dk/product/view/id/21469.
Fortællingerne omfatter: Venø Kirke og kirkegård, Venøs historie og 

Dagligdagen som venøbo.
Der er forbehold for evt. aflysninger pga. Covid-19. Ellers gælder reglerne 

om afstand og antal deltagere.
Nærmere oplysning fås ved henvendelse til Aase Askanius, tlf. 23 27 05 

66 eller Bjarne Tingkær, tlf. 20 53 80 51.
/ Bjarne Tingkær Sørensen, Vigen 3 

DET  SKER 

Arkivfoto: Grethe Munk-Andersen

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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VENØ FESTIVAL UDSKYDES TIL 2021
Denne gang er det ikke så gode nyheder, jeg har fra 
Venø Festivalens bestyrelse om årets arrangement, 
desværre!

Covid-19 fik også skovlen under os, og vi har set 
os nødsaget til at aflyse vores festival i år. Men det 
gode er, at så har vi bare mere tid til at lave næste års 
festival endnu mere lækker, hyggelig og ligesom vi 
ønsker det.

Jer, der har købt billetter, får en mail fra os, hvor der er mulighed for at 
få billetten refunderet inden 14 dage efter, I har modtaget mailen. Vi håber 
selvfølgelig, at I beholder billetten, for den gælder naturligvis til næste år.

Og næste års festival vil også være i uge 29 og datoerne er fra den 23.-25. 
juli, og vi glæder os til at se jer.

Vi arbejder på at finde ud af, hvilke navne, der kommer med næste år. 
Alle kunstnere er jo selvfølgelig også udfordrede af Covid-19, og vi venter 
stadig på svar fra enkelte. Derfor venter vi med at melde ud, hvordan det ser 
ud på den front.

Men husk, pas på jer selv så vi ses til næste års Venø Festival.
/ Venø Festival – Inge Dehnfeld Mortensen 

ENERGI OG BÆREDYGTIGHED  
PÅ VENØ
Samsø Energiakademi har på opfordring af 
Sammenslutningen af Danske Småøer søgt og 
fået midler til udarbejdelsen af energi- og bæredygtigheds-
planer på 5-7 øer.

Energiakademiet tilbyder at besøge øerne for sam-
men med interesserede øboere at afdække behov og 
udfordringer.

Læs mere om projektet på  
www.energiakademiet.dk/aktivering-viden-indsigt. 

Det er mere end 10 år siden, Venø sidst gennemførte et grundigt eftersyn 
af sine energiforhold og igangsatte forbedringer på området.

Venøboere med lyst til at være med i projektet og dialogen med vidende 
folk på området bedes snarest kontakte Søren Lang Hindkjær,  
soeren@venoe.dk, der efterfølgende formidler interessen til samsingerne.
/ VenøPosten – Red

ÅBNINGSTIDER  I  MAJ

>> med forbehold overfor  
myndighedernes udmeldinger <<

• • • •

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. 14:00-19:00 

Venø Havn

• • • • 

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 for forudbestilling  
af selskaber.

tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk
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GEOPARK VESTJYLLAND – NU MED APP
Geopark Vestjylland har givet interesserede nye muligheder for at forstå 
og opleve naturen i lokalområdet. Det sker gennem en åben invitation til 
at hente app’en via Apple Store og Google Play.

Som bekendt indgår Venø, som et ”geosite”, G41, ud af geoparkens 
48 steder, det er værd at gæste. På Venø drejer det sig om Nørskov Vig. 
Kystskrænterne langs Venøs vestside er også blandt de bemærkelsesvær-
dige geologiske fænomener, som tilsvarende kan opleves andre steder i 
geoparken også.

Geoparken har iværksat arbejde med tilrettelæggelse af vandreture 
og skiltning på Venø. Det drejer sig om en videreudvikling af de eksiste-
rende ruter, som er beskrevet i folderen “Vandreruter + en cykelrute”, der 
kan hentes elektronisk på Venøs hjemmeside eller fysisk i færgehuset på 
Kleppen. 
/ VenøPosten – Jan Bendix

TURISTERNE OG VENØ
I foråret er der dannet en ny organisation, 
Destination Limfjorden, hvis opgave er at mar-
kedsføre turismeaktiviteter i Struer, Morsø og 
Skive Kommuner. Destination Limfjorden oveta-
ger opgaver fra de lokale turistforeninger.

Hvor de enkelte kommuner før har medfinansieret det lokale turistar-
bejde, så sker det nu via destinationsselskabet. Baggrunden er en ny national 
strategi på området og et politisk ønske om, at det ikke skal være kommune-
grænser, der begrænser gæsterne i at opleve områdernes værdier.

I Destination Limfjordens bestyrelse er Struer repræsenteret af borgmester 
Niels Viggo Lynghøj og Kristina Skøtt Pedersen, Tambohus Kro og Badehotel. 
Destinationsselskabet inviterer turistaktører, foreninger og andre interes-
senter til medlemskab og til samarbejdet om at gøre Limfjordsområdet til et 
godt sted at gæste.

På hjemmesiden  
www.ferievedlimfjorden.dk er der links 
til diverse oplysninger for både aktører 
og gæster.

Kristina Lehmann Schjøtt  
(kls@morsoe.dk) er direktør for det nye 
selskab og kan kontaktes for yderligere 
information.
/ VenøPosten – Jan Bendix

DET  SKER

Foto: Peter Bjerre
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Færgetrafik  
i marts

 2020 2019
Passagerer ............ 11.504 .....14.338
Personbiler ...............6.698 ....... 8.226
Busser ........................... 424 ...........404
Lastbiler ....................... 180 ...........100
Gods (tons) ..............1.110 ............. 94
Cykler............................ 224 ...........212
Campingvogne .............. 2 ................0

BOLIGER TIL SALG

 - Klitten 6  
Pris: kr. 695.000 
Boligareal: 69 m2 

Se nærmere på: edc.dk. Bestil 
et gratis salgstjek af din bolig.
/ Patrick Krarup Rasmussen 
EDC Ejendomsgruppen Struer
Strandvejen 1, 7600 Struer 
v/ Gitte Lund Ellebæk 
tlf. 97 85 19 00 
mail: 705@edc.dk

LÆSEKREDSEN
Som situationen er i landet i øjeblikket, har vi valgt ikke at holde afslutning i 
læsekredsen i denne sæson.

Hver gruppe/person sørger for aflevering på biblioteket, når det engang 
bliver muligt. God sommer!
/ Gitte Børsting, Ingrid Møller, Kirsten Yde, Bodil Stenkjær og Annette Friis

VAR DER NOGEN,  
DER BLEV NARRET?
VenøPostens apriludgave blev 
omdelt den 1. april. Derfor 
vovede redaktøren at bringe de 
urovækkende artikler på side 18 
om henholdsvis vognbaneaf-
mærkning på Venø Færgen og 
om loftshøjder i Hal 3 på Venø 
Efterskole.

Begge artikler var forfattet af 
spindoktor hr. Anders Vandsø 
Pedersen, Lønningen 14, som 
diskret overlod det til andre at 
signere.

Overfor redaktionen forlyder 
det, at ”et antal” venøboere blev 
bragt ud af fatning. Redaktionen 
håber, at alle er blevet skruet på 
plads igen.
/ VenøPosten – Red.

Morgentåge på Sønderskovvej

18

DET  SKER
VENØFÆRGEN MED NYE BANER
Fra den 1. september overvejer Venø Færgen nyt tiltag overfor øens faste 
beboere og de mange, der gæster øen.

Iværksættes forslaget, bliver færgedækket opdelt, så VENSTRE side af 
færgedækket forbeholdes erhvervsaktive beboere. Det vil sige, at beboere, 
der skal på arbejde, får fortrinsret på færgen og dermed bedre muligheder 
for at nå rettidigt frem.

Rent praktisk får erhvervsaktive bilister et GRØNT mærkat til forruden, 
mens ikke-erhvervsaktive får et RØDT mærkat. Følges retningslinjerne ikke, 
kan det medføre karantæne fra Venø Færgen.

På samme måde vil biler, der betaler endagsbillet og øvrige biler med 
erhvervsformål få fortrinsret på færgen.

Alternativt overvejes det, om Venøsund skal indsættes som ekstrafærge til 
ikke-erhvervsaktive beboere.

VenøBoen oplyser VenøPosten, at bestyrelsens kontaktperson forventer 
at blive hørt om forslaget. 
/ VenøPosten – Red.

VENØ EFTERSKOLE TVINGES TIL OMBYGNING
Den nye hal på Venø Efterskole har været en ubetinget succes og fungerer 
rigtig godt. Desværre har det vist sig, at Hallens dimensioner (højden) giver 
problemer i forhold til strandbeskyttelseslinjen. Kystdirektoratet har foretaget 
besigtigelse af hallen fra vandet og besigtigelsen viser, at hallen er bygget 15 
centimeter højere end tilladt. 

Kystdirektoratet og Struer Kommune medgiver begge, at de har 
godkendt byggeriet og dermed burde have opdaget fejlen. Det ændrer 
imidlertid ikke på, at byggeriet skal lovliggøres. Kystdirektoratet har givet 
Venø Efterskole frist frem til den 1. april 2021 til at få lovliggjort byggeriet.

Venø Efterskole har haft arkitektfirma og entreprenør til at beregne på 
omkostningerne. Den billigste løsning vil være at ændre tagkonstruktionen. 
Denne løsning betyder dog, at tagkonstruktionen vil blive ændret så grund-
læggende, at der reelt ikke vil kunne spilles badminton i hallen.

Alternativet er en løsning, hvor der graves ud under selve fundamentet 
og hallen dermed indvendigt bevarer sine dimensioner. Denne løsning er 
imidlertid meget bekostelig.

Såvel Kystdirektoratet som Struer Kommune beklager deres fejl, men har 
ikke mulighed for at bidrage til projektet. Venø Efterskole går snarest i gang 
med at undersøge mulighederne for økonomisk tilskud.

Realistisk skal venøboerne og eleverne dog nok forvente, at hallen vil 
være under ombygning fra efteråret 2020.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen

Foto: Venø Efterskole

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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UDSTYR TIL FRILUFTSAKTIVITETER
Sammenslutningen af Danske Småøer er som forening 
medlem af Friluftsrådet. Det giver mulighed for at søge 
om midler til udstyr til fritidsbrug. VenøBoen har mulig-
hed for at søge op til 50.000 kr. 

Kig ind på www.kortlink.dk/25tr6 for nærmere 
information.
/ Friluftsrådet Kreds Limfjordsyd – Jan Bendix

SANKT HANS FORBEREDELSER
Venøboere og andre(!), der gerne vil 
bidrage til årets Sankt Hans bål den 23. 
juni mindes om, at det alene er grene, 
der skal danne grundlag for årets flam-
mer. 

Genbrugspladsen i Struer tager 
sig venligt af øvrigt ikke-bål-egnet 
materiale!
/ VenøPosten – Red.

Corona-skygge

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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OPKLARET!
Anders Hunsballe, Nørskovvej 1, har hjulpet VenøPosten til svaret på april-
udgavens spørgsmål: Hvad er historien bag maleriet på Esbjerg Fiskeri- og 
Søfartsmuseum, som vi gengav . Anders henviser til bogen ”Små fisk og store 
fisk”, som udkom i 2000.

Bogen handler om storfiskeren Kristian Venøs liv og er fortalt til Niels 
Bach. Kristian er født i Grenå og søn af fiskeren Peder Jensen. Peder er ud 
af fiskerfamilie, der fiskede fra Venø i slutningen af det 19. århundrede. 
Peder og hans familie boede på ejendommen, hvor Vibeke og Dennis 
Borbjerggaard bor i dag.

Da det gik sløjt for fiskeriet, flyttede familien først til Skagen og derefter til 
Grenå, hvor Peder blev kaldt ”Peder Venø” og derefter tog navnet. Her blev 
Kristian født i 1901. 

At dømme efter Kristians livserindringer, så har Kristian været en yderst 
foretagsom herre, som i dag formentlig ville blive omtalt som iværksætter, 
eventyrer og forretningsmand.

Maleriet viser kun en enkelt side af Kristian Venøs mange gøremål. 
Navnene på kutterne er familienavne, som fx Dora Venø, som han var gift 
med. Dannebrogsflagene på kutterne var et krav om neutralitetsbemaling 
under 2. Verdenskrig, hvor Kristan fiskede ud fra Esbjerg.

Esbjergfiskeriet er en af brikkerne i Kristian Venøs liv. De andre brikker er 
også værd at kende til. Biblioteket kan hjælpe til – og det er ingen kedelig 
fortælling!
/ VenøPosten – Red.

Dora og Kristian Venø med maleriet i baggrunden

VenøPosten, april 2020: 
HVEM KENDER HISTORIEN?
På Fiskeri- og Søfartsmuseet i 
Esbjerg hænger maleriet, som vist 
på fotoet. Alle kutterne er forsy-
net med venønavne. Er der unge 
eller ældre venøboere, der har en 
forklaring og vil fortælle den til 
VenøPosten?

Billedudsnittet kommer tæt på 
en af kutterne.
/ Red.
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APRIL - HER ER ALT FOR STILLE!
Corona, åbne op og fjernundervisning - tre ord, som vi allerede nu gætter på 
vil komme til at indgå i listen over ord, der fremover vil kendetegne 2020.

Og med udsigt til tidligst at få elever tilbage på skolen den 10. maj fylder 
fjernundervisningen en del. Eleverne får opgaver tilsendt på nettet, nogle 
timer arbejder de hovedsageligt selvstændigt og andre timer byder på 
undervisning og gruppearbejde i Google Meet. Fuldstændig ligesom alle de 
mange folkeskoleelever, der også modtager fjernundervisning.

Forfattereleverne bruger mange timer på deres bøger, Kunstlinjen får 
tilsendt opgaver og Friluftseleverne modtager i disse dage en pakke med 
posten med materialer til en kniv, som de kan arbejde på derhjemme. Mange 
surf-elever har selv udstyr og vi ved, de har udnyttet dagene med vind til en 
tur på vandet.

Men også det helt særlige ved efterskolelivet: Sang, fortælling og fælles-
skab holder vi liv i virtuelt: Vi spiller bingo, holder aftensang, quizzer, bager, 
puster æg og har morgentur til fjorden online - og mange elever vælger at 
dukke op, fordi de savner skolen og samværet.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

EFTERSKOLEN UDSÆTTER GENERALFORSAMLING
Venø Efterskoles ledelse har udsat afholdelsen af den ordinære generalfor-
samling i Skolekredsen. Samtidig med orienteringen om udsættelsen er med-
sendt fyldig årsrapport med beretning om et aktivt 2019. 

2019 blev året, hvor skolen ”kom tilbage på sporet” både med hensyn til 
elevantal, tilbud og omfattende ombygninger af den mere end 20 år gamle 
skole.

Et medlemskab af Skolekredsen koster 100 kr. og er åben for alle, der er 
interesseret i skolens ve og vel. Henvendelse til info@venoe-efterskole.dk.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Venø Efterskole

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen



4. maj kl. 18:30 Sæt et lys i vinduet

17. maj kl. 10:30 Højmesse v/Per Toftdahl

19. maj kl. 19:05 Menighedsrådsmøde

21. maj kl. 10:30 Højmesse v/Per Toftdahl

24. maj kl. 09:00 Morgengudstjeneste v/Jan Bjerglund

28. maj kl. 09:30 Formiddagssang ”De grå synger”, Venø Kirke

28. maj kl. 20:00 Venø Vandværk, generalforsamling på Venø Kro

31. maj kl. 10:30 Højmesse v/Per Toftdahl 

1. juni kl. 15:15 Venø Musik, koncert med Duo Strong, Nørskov

Badminton, GIF: Mandage, Efterskolens hal

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

Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00, Hallen, Venø Efterskole

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

Venø Aktivitetsklub: Mandage kl. 14:00, Børnehuset

>> Forbehold overfor myndighedernes udmeldinger<<

MAJ

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten juni 2020 
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 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 apriludgave er hos vores 
læsere den 3. juni.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen


