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VENØ  KIRKE 

OVERBUDSKRISTENDOM 

Johannes Møllehave fortæller i en af sine bøger, at han engang blev bedt 

om at redigere en samling breve fra en gammel afdød præst, Jens Mathias 

Eriksen, som i 1919 blev præst ude på Mols på Djursland i Tved Kirke. I et af 

brevene fortæller Eriksen, hvordan han som ung præst kom til sit sogn en 

lun og solrig efterårsdag i 1919. 

 Just den dag var der auktion på nogle af hans forgængers møbler, 

en del mennesker var mødt op, og Eriksen sad da på en hestevogn og bød 

på den tidligere præsts bohave. Den pågældende dag var der også andre, 

der bød, men Eriksen bød hele tiden over!  

 Og så forklarer han i sit brev, hvorfor han gjorde det? Ja, han define-

rer simpelthen en præsts funktion i sit brev, for han skriver, at det altid er 

præstens arbejde at byde over. Og det, skriver han, har han som præst set 

som sin opgave hele livet: At byde over. For der er nok af instanser, der by-

der under! Og det er godt, der findes en funktion, nemlig den kristne kirke 

konkluderer han, hvor arbejdet består i at komme med overbud! Når nu 

samfundet og alle samfundets instanser som regel byder under. Og det har 

han ret i. 

 For med det kristne evangelium, da har Gud løftet sit ansigt på os og 

ladet det lyse over os. Der er ingen, hvis ansigt ikke er blevet løftet. Der er 

intet liv, som er ligegyldigt eller overflødigt. Der er ingen, som skal kasseres, 

fordi de ikke duer. Det er det, som man med rette kan kalde kristendom-

mens overbud. Og Møllehave ser i Eriksens brev en parallel til H.C. Ander-

sens historie om selvsamme store digters egen mor, vaskekonen, i fortællin-

gen: Hun duede ikke. Hun duede ikke, sagde byfogeden, og H.C. Andersen 

kom aldrig over det, for det var jo hans egen mor, ordene blev sagt om. 

Hun drak, hun ødelagde sig selv, hun duede ikke. Det var for H.C. Andersen 

en pæl i kødet, som altid voldte ham smerte i al hans levetid. Han skamme-

de sig over hende.  

 Men ikke desto mindre så slutter den tragiske historie overraskende 

med, at en af hendes veninder, en anden vaskekone, efter hendes død på 

trods af byfogedens ord siger til drengen ude ved graven: ”Jeg siger, hun 

duede, og Vorherre siger det med.” Med andre ord: Vorherres dom lyder 

ikke som byfogedens, men Vorherre ser det gode selv i H.C. Andersens for-

drukne mor. 

 Og det er det, der er præstens opgave, siger Møllehave, ja, det er sim-

pelthen præstens embede at byde over. Ikke fordi han er en rar og skikkelig 

mand eller er en mand med stor medfølelse e.l., men ”fordi Vorherre siger 

det”. 

 Derfor kan enhver, som en søndag formiddag mellem 10:00 og 

12:00 indfinder sig i en kirke, blive udsat for, at hvor meget end verden by-

der under, så byder evangeliet over. 

/ Per Mikkelsen 

 

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

Enhver kan få en samtale med 

præsten. 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

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

 

Graver, Struer Kirkegård,  

Kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

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

 

Servicemedarbejder 

Sârka Wiesnerova 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesangere:  

Grethe Munk-Andersen,  

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

Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

Ejerne af gravstedsretten er naturligvis velkomne til 

at kontakte Menighedsrådet, fx det medlem af Me-

nighedsrådet, som man synes, det er naturligt at tale 

med. Det vil vi selvfølgelig lytte til og om muligt tage 

hensyn til. Gravstedsejerne vil blive kontaktet af Stru-

er Kirkegård inden udskiftning af hække pågår. 

 Vi håber på, at vores kirkegård også fremover 

vil være en god oplevelse at besøge enten som bru-

ger eller som besøgende. 

 

Skærtorsdagsarrangement 

Den 2. april inviteres der til fællesspisning på Efter-

skolen. Det begynder kl. 17:30. 

 Menuen er lam, rollingekartofler, flutes og sala-

ter. Is. Øl/vin og vand. Efterfølgende aftengudstjene-

ste med Per Mikkelsen. Der vil være korsang i kirken, 

og det begynder kl. 20:00. 

 Tilmelding senest mandag den 30. marts til 

Menighedsrådet, mr@venoe.dk eller på tlf. 20 42 72 

44 (Ove), 97 86 81 14 (Sussi), 46 40 30 09 (Ellen), 97 

86 80 09 (Kirsten), 20 85 61 04 (Hanne). Alle er vel-

komne, også gæster du måtte have på besøg. 

 

Fastelavn 

Søndag den15. februar var det fastelavn. Per Mikkel-

sen havde udskiftet evangeliet med folkeeventyret 

om Lindormen. Et eventyr og en fortællestil, der fan-

gede små som store. Efterfølgende var der tønde-

slagning på Efterskolen med 22 slående børn, faste-

lavnsboller i alle afskygninger samt socialt samvær. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

GRAVSTEDERNES INDHEGNING 

Kirkegårdsudvalget har holdt møde med kirkegårds-

leder Ole Møller Andersen, Struer Kirkegård, som 

servicerer Venø Kirkegård. Et arbejde, der udtrykkes 

stor tilfredshed med fra alle sider.  

 Efter anbefaling fra Ole Møller Andersen plan-

tes der fremover thuja som gravstedernes indheg-

ning. Årsagen hertil er, at buksbom mistrives flere 

steder på kirkegården, mens thuja klarer sig fint. 

 Ifølge vores vedtægter for kirkegården §14 så 

”må gravstederne ikke uden Menighedsrådets/

kirkegårdsbestyrelsens godkendelse hegnes med 

andet end levende hegn. Undtagelse kan kun gøres, 

hvor den stedlige tradition tilsiger det”. Stk. 2 ”Alle 

levende hække plantes, vedligeholdes og klippes ved 

Menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hække 

er kirkegårdens ejendom”. Derfor vil der løbende 

blive plantet thuja som indhegning af gravstederne. 

Det foregår efter et skøn, hvor det er nødvendigt fx 

at udskifte en gammel, måske bred hæk med skader 

eller, hvor hækken ikke kan klippes ”pæn”. Det kan 

være et stenomgærdet gravsted, hvor det skønnes, 

at et levende hegn vil give et mere harmonisk og 

æstetisk indtryk. Skønnet vil også bero på omkringlig-

gende gravsteder, så der bliver helhed over indheg-

ningen. For nyligt var det i forbindelse med en begra-

velse nødvendigt at fjerne en del af en gammel buks-

bomhæk, for at kunne gennemføre begravelsen. Her 

vil der blive lavet en ny indhegning med thuja. Men 

det vil desuden medvirke, at de tilstødende gravste-

der vil få nye hække af hensyn til helheden. Det ville 

de fleste også gøre privat i deres haver, hvis en del af 

en hæk var gået ud. 

 Menighedsrådet er klar over, at det er et følel-

sesladet område, fordi det er ”mit” gravsted, det går 

ud over, og ”jeg” er glad ved, som det fremstår. Vi 

kommer måske også til at såre nogen eller gøre no-

gen kede af det, men Menighedsrådet har også et 

ønske om, at kirkegården fremstår harmonisk, og at 

den også fremover giver dette indtryk, når man besø-

ger kirkegården. Det er vigtigt at pointere, at kirke-

gården ikke skal fremstå fuldstændig ensrettet, og 

derfor vil indhegningen bero på et skøn. Nogen vil 

derfor kunne sige, hvorfor skal det ske på ”mit” grav-

sted og ikke på det og det gravsted. Men sådan er 

det med skøn.  Fotos: Ove Bjerre-Pedersen 
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DET  SKETE 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Svar på Helgas brev 

af Bergsveinn Birgisson 

Forlag: C & K 

ISBN:9788792884091 

 

Brevroman fra Island. En gam-

mel fårebonde skriver et langt 

brev til Helga, som han havde 

et kort og meget hektisk kærlig-

hedsforhold til, og som han 

hele livet har bevaret en læng-

sel efter. 

FREDAGSKLUB I FEBRUAR 

Det var en rigtig god aften. Det hele begyndte med, at vi fik delt arbejdet  

med maden ud til alle, så vi ikke bare sad og kiggede ud i luften. Efter vi 

havde aftalt, hvad vi skulle gøre, begyndte nogle at spille og andre bagte 

burgerboller. Da det hele var færdigt, skulle vi selvfølgelig spise, og det 

smagte så godt. Efter vi havde spist, gik vi drenge ind og legede pudekamp 

og nogle få piger kom med efter lidt tid. Til sidst spillede vi alle brætspil og 

spiste chips. 

/ Line Borbjerggaard Staunstrup og Minik Villadsen 

 

 

FREDAGSKLUB I JANUAR 

Fredag den 30. januar var der fredags-

klub i Børnehuset. De fremmødte børn, 

syv i alt, hjalp med at få klaret aftensma-

den først. Vi lavede minestrone og hot-

dogs. Alle spiste med stor appetit.  

 Efter spisningen delte vi os i to 

hold og begyndte at gå asfalten rundt, 

iført helt nye refleksveste fra Venø Bus-

sen. Vi havde aftalt med Bodil Anker-Møller, at hun skulle køre asfalten 

rundt i bilen og lyse på os, så alle kunne se, hvor meget en refleksvest bety-

der. Efter demonstrationen af refleksvestene, samledes vi igen og nød at gå 

turen rundt sammen og så på den klare stjernehimmel. 

 Vel hjemme igen (én dog med våde sokker, pga. uforsigtighed på 

isen i et havebassin) fik vi flødeboller til dessert. Nogle af børnene misfor-

stod, hvordan man spiser flødeboller. 

/ Venø Børne- og Ungdomshus — Morten Gjern og Flemming Damgaard 

 

Foto: Flemming Damgaard 

Foto: Anja Villadsen 
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Grand Hotel i Struer bød på regionale 

smagsprøver. 

 

VI FIK SOLGT VENØ 

62.855 besøgende var til feriemesse i Herning i weekenden 20.-22. februar, 

og en del af dem passerede forbi Struers stand i Danmarkshallen. Her stod 

vi – holdet fra Venø Bussen samt Aase og Mogens Askanius og Jan Bendix 

– klar til at sælge Venø. Vi lokkede gæsterne til med en rejsekonkurrence fra 

Venø Rejser, hvor vi hver dag trak lod om en rejse. Spørgsmålet var ”Hvor 

ligger Venø?” med svarmulighederne 1) I Limfjorden, 2) I Kattegat eller 3) I 

Lillebælt. Dette spørgsmål vakte enkelte problemer, men de fleste havde 

dog helt styr på geografien. 

 Rigtig mange kender allerede Venø: En stor del af dem har været på 

lejr som børn, enkelte har arbejdet på Venø eller har familie der, og en del 

forbinder naturligvis Venø med Christian Kjær og halbyggeri. Uanset hvad, 

var det nemt at få en god snak om Venø. Rigtig mange fra lokalområdet var 

også henne og hilse på. Flere gav udtryk for, at det var ret ”sejt”, at en lille ø 

som Venø var med på feriemessen!  

 Vi opfordrede naturligvis alle interesserede til at komme til Venø 

(igen) og uddelte vores nye brochure om Venø samtidig med information 

omkring ”Fårets Dag” og den nye turistguide Compas med samtlige arran-

gementer i området. En del var også meget interesserede i brochuren 

”Cykelture på småøerne”, og der er helt klart en trend omkring ”ø-hop”. Fle-

re spurgte også nærmere ind til mulighederne for overnatning på Venø og 

gik selvfølgelig fra messen med alle nødvendige informationer.  

 Vi fik også en række konkrete henvendelser, som gerne skal bære 

frugt. Aase blev kontaktet af en journalist fra Jydske Vestkysten. Hun har jo 

efterhånden rutine i at tale med journalister, så det håber vi, der kommer en 

god artikel ud af på et tidspunkt. Vi fik endvidere en konkret henvendelse 

fra en sommerhusejer, der gerne vil leje ud via Venøturisme projektet, samt 

henvendelse fra to busselskaber, der gerne vil have Venø i deres katalog 

under dagsture.  

 Hvor mange turister, der fremover kommer til Venø, fordi de har 

mødt os på Feriemessen, er svært at sige. Vi gik imidlertid fra standen søn-

dag aften med en rigtig god fornemmelse og meget tilfredse med en vel-

overstået feriemesse. Vi kommer forhåbentlig igen næste år. 

/ Venøturisme — Hanne-Dorthe Skjernaa 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Hanne-Dorthe Skjernaa 

Foto: Hanne-Dorthe Skjernaa 
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VENØBOERE VIL TURISTER 

Venøs turistambassadør, Hanne-Dorthe Skjernaa, havde sammen med Ve-

nøBoen indbudt til aktør- og beboermøde i begyndelsen af februar. Mødet 

indledtes med en kort gennemgang af de mange initiativer, der er på vej i 

forbindelse med den kommende sæson.  

 Hovedopgaven, som Hanne-Dorthe løser, er at skabe et samlet over-

blik over de tilbud, som Venø kan give vores gæster, hvad enten de er på 

endagstur eller ønsker et længere ophold på øen. 

 Hanne-Dorthe lagde på mødet ikke skjul på, at udfordringen for 

Venø er at få skabt sammenhæng mellem aktiviteter, bo- og spisesteder. 

Venøturisme-projektet har derfor udarbejdet en liste over, hvad der kan 

indgå i en ”pakkeløsning”, som kan tilbydes foreninger, virksomheder og 

organisationer. 

 På mødet, som havde samlet rigtig mange venøboere, var interessen 

for at gøre ”noget” og det ”rigtige” stor. Ikke alle aktører var mødt frem – og 

det var ærgerligt – for så havde de kunnet opleve tilslutningen fra venø-

boerne til at medvirke i turistarbejdet, der skal give liv og omsætning hos 

aktørerne. 

 Hanne-Dorthe udleverede idélister. På mødet blev en idé fra en af de 

andre øer foreslået. Den går i sin enkelthed ud på, at stille et skilt ”mød en 

øbo” udenfor sin indgang, hvis øboen har lyst til at give venøgæsterne en 

særlig oplevelse. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

VENØ - LIMFJORDENS HJERTE 

Feriemessen i Herning blev også premiere for en ny informationsfolder om 

Venø. Folderen vil i sæsonen blive fordelt i oplandet. Den udsendes som 

tillæg til dette nummer af VenøPosten. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

Ø-SAMMENSLUTNINGEN OG TURISMEN 

Sammenslutningen af Danske Småøer har i disse måneder 

flere seminaraktiviteter, hvor erhvervsudvikling og turisme 

er på dagsordnen. I februar var emnet ”spisesteder”. Des-

værre kunne Venø ikke være repræsenteret.  

 I marts er emnet ”turistarbejdet”. Her deltager bl.a. 

Hanne-Dorthe Skjernaa. 

/ VenøPosten — Red. 

 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

VENØ I AVISERNE 

Årets første måneder har budt på omtaler af Venø forhold, som på en god 

måde er med til at udbrede kendskabet til Venø og beboere, der er med til 

at tegne billedet af en levende ø. 

 I januar omtalte Dagbladet i en artikel over to sider Anders Skadhede 

og hans beherskelse af guitaren som instrument.  

 I en helsides artikel om Struer havde Kristeligt Dagblad en samtale 

med Dennis og Vibeke Borbjerggaard om at vokse op og bo på Venø.  

 I februar fortalte Per Mikkelsen om kir-

kens rolle i lokalsamfundet i forbindelse med 

en landsdebat, som Dagbladet tog del i. For 

de danske småøer har det historisk vist sig,  

at befolkningstal og det sociale liv hæmmes, 

når fastboende præsters job nedlægges. 

 Avisomtalerne styrker forståelsen for 

Venø, men også for det vestjyske område, 

som bosted.  

/ VenøPosten — Red. 
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DEBAT 

(http://naturstyrelsen.dk/media/130608/

n62_basisanalyse16-21_revideret.pdf) 

NY FREDNING TRUER 

Naturstyrelsen fortsætter sine ”munterheder”, når det drejer sig om at be-

grænse mulighederne for naturoplevelser på Venø. 

 I en rapport: Natura 2000, basisanalyse 2016-2021 anbefaler forfat-

terne, at der lægges yderligere begrænsninger på adgang til Nørskov Vig.  

 Nu har Naturstyrelsens eksperter fundet ud af – eller har de? – at de 

spættede sæler, der holder til på Bradser Odde året rundt, generes af van-

drere og sejlsportsfolk. Det fører til et forslag om udvidelse af fredningsperi-

oden til den 30. september. I dag er perioden fra den 1. april til 15. juli. Til-

med skal sejladsen inden for 500 meter fra kystlinjen forbydes. 

 Kajakroere og sejlsportsfolk bekræfter, at sælerne ikke forlader deres 

pladser på Odden, når de passerer forbi i tæt afstand, men det har eksper-

terne i København og Aarhus formentlig ingen anelse om. 

 VenøBoens bestyrelse har besluttet sig for at afgive høringssvar til 

Miljøministeriet. Bestyrelsen har vanskeligt ved at se belæg for fredningen, 

og opfatter den først og fremmest som et sygt embedsmandsarbejde gen-

nemført uden reelt kendskab til forholdene på stedet og til den ”trafik” af 

besøgene til lands og til vands i området.  

 De venøboere og gæster, der vælger at gå turen langs stranden, gør 

det alle sammen for at få naturoplevelsen og ikke for at skræmme, hverken 

fugle eller sæler væk. Kunne sund fornuft råde hos de endelige beslutnings-

tagere? 

/ Jan Bendix, Nørskovvej 13 

 

 

RESTRIKTIV PLANLOV HÆMMER SMÅØERNE 

De danske småøer udgør en unik del af det danske land og bidrager med 

deres vidt forskellige naturrigdom og mangfoldighed til vores fælles kultur-

arv. Samtidig spiller småøerne en væsentlig rolle i udviklingen af de regiona-

le turismeerhverv. Men en alt for restriktiv planlov og en ligeså restriktiv ad-

ministration af dispensationsmulighederne spænder i dag ben for, at små-

øerne kan realisere deres fulde potentiale.  

 Som ø-ordfører for Venstre bliver jeg kontaktet af initiativrige er-

hvervsdrivende og lokale ildsjæle, som brænder for at fastholde livet på 

småøerne, men som gang på gang bliver mødt af administrativt bøvl, når 

de ønsker at bygge nyt eller renovere.  

 Hensynet til naturen og hensynet til væksten skal naturligvis gå hånd 

i hånd, men jeg er overbevist om, at der ikke er nogen bedre til at finde 

denne balance end de mennesker, som har valgt at bo og leve på småøer-

ne. Jeg kæmper for at få sat småøernes udviklingsmuligheder over rigidt 

bureaukrati.  

 Vi skal have liberaliseret Planloven, så vi kan styrke vækstmuligheder-

ne. Det er helt afgørende for, at øerne kan blomstre. Ulogiske og restriktive 

regler betyder, at ildsjælene forstummer og deres idéer blot må forblive idé-

er. Det vil jeg ikke være med til! 

/ Flemming Damgaard Larsen, MF, Ø-ordfører for Venstre 
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VENØS SVAMPE 

 

ROSA FAGERHAT 

Calocybe Carnea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Græsvoksende. 

 Uspiselig. 

 

 

PÆRE-STØVBOLD 

Lycoperdon Pyriforme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Forekommer i klipper i sen-

sommeren.  

 Vokser på rådent løvtræ.  

 Som ung er den hvidlig - 

dette eksemplar har smidt 

støvet.  

 

Tekst: Søren Baggesen 

Fotos: Karen Damgaard 

DET  SKER 

TROELS KLØVEDAL BESØGER EFTERSKOLEN 

Sømand, forfatter og globetrotter, Troels Kløvedal, kommer onsdag den 9. 

marts kl. 19:30 på besøg på Venø Efterskole og fortæller om sine mange 

rejser rundt på verdenshavene med sit 100 år gamle sejlskib Nordkaperen.  

 I Danmark er Troels Kløvedal noget nær en institution, og han har de 

sidste 30 år været en meget efterspurgt foredragsholder rundt i hele landet. 

Ved hjælp af lysbilleder krydret med sine egne oplevelser, iagttagelser og 

synspunkter giver han krop og liv til H.C. Andersens kendte fyndord ”At 

rejse er at leve”. 

 Vi glæder os til en god aften i selskab med Troels Kløvedal. Aftenen 

arrangeres i samarbejde med efterskolen og koster kun 50,- kr. inklusiv kaffe 

og brød. 

/ Foredragsgruppen — Morten Gjern, Kirsten Jensen, Tove Odgaard  

og Per Mikkelsen 

 

 

STRIK PÅ VENØ 

Alle strikkeinteresserede inviteres hermed til inspirationsaften med Birte Riis, 

Riis Design, Jegindø. 

 Birte kommer hjem til undertegnede onsdag den 11. marts  

kl. 19:30, hvor hun vil fortælle om diverse garntyper, have gode tilbud på 

garn og strikkeopskrifter/idéer med. 

 Medbring dit strikketøj og godt humør, så giver jeg kaffe og lidt godt 

til ganen. Tilmelding (også, hvis det tidligere er gjort) senest den 8. marts 

på tlf. 30 20 84 34. 

/ Laila Mejlholm Olsen, Klitten 17 

 

 

LØBEKLUB PÅ VENØ 

Hver torsdag med start fra den 5. marts kl. 18:30.  

Vi mødes ved busskuret på Riisvej. Nu er der mulighed for  

at komme i skarp træning til en eventuel deltagelse ved  

”Run to The Beat” i Struer den 5. september eller, hvis man  

ønsker at pudse formen af i selskab med andre løbere på Venø. 

 Har du lyst til at løbe eller lære det, så mød op. 

/ Venø GIF — Anja Villadsen 

 

 

BOLIGER TIL SALG 

Vi har følgende huse til salg på Venø i dag: 

 Riisvej 8 

 Havstokken 10 

 Revlen 9 

 

Nybolig Struer, tlf. 97 85 55 55, mail 7600@nybolig.dk. 

/ Nybolig Struer — Maria Kongsgaard Ottesen 
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GENERALFORSAMLINGER 

 

 

 

VENØ EFTERSKOLE 

Der afholdes generalforsamling i 

skolekredsen for Venø Efterskole 

onsdag den 8. april kl. 19:30. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forstanderens beretning 

4. Godkendelse af den revidere-

de årsrapport 

5. Kontingent fastsættes 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

og suppleanter 

7. Indkomne forslag (skal være 

bestyrelsen i hænde senest 

den 11/3) 

8. Eventuelt. 

 

/ Venø Efterskole  

— Peter Petersen 

 

VENØ GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 

Venø GIF afholder generalforsamling torsdag  

den 17. marts kl. 19:30 i Havnehuset. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Godkendelse/omgørelse af beslutninger vedr. aktivitetsgrupper 

4. Godkendelse af regnskab og budget 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingenter 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant 

9. Eventuelt. 

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 

10. marts.  

 Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg (Anne Thusgaard, Jens Chr. 

Brødbæk, Søren Lang Hindkjær, Jacob Olsen, Anja Villadsen og Dorte Sau-

er). Alle modtager genvalg 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

VENØ HAVN 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i  

Venø Havn onsdag den 25. marts kl. 19:45  

i Havnehuset. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisorberetning 

4. Behandling af evt. indkomne forslag 

5. Godkendelse af budget 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt. 

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen modtages gerne og skal væ-

re sendt til bestyrelsens formand Morten Gjern, Riisvej 9, Venø, 7600 Struer 

senest den 11. marts. 

/ Venø Havn — Mette Jaffke 
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VENØ MUSIKFORENING 

Flygelkoncert den 22. marts kl. 15:15 på Nørskov. 

Julia Tabakova, tidligere organist ved Venø Kirke - nu bosiddende i Hader-

selv - vender tilbage til øen for at give flygelkoncert.  

 Julia Tabakova er født og opvokset i Chernigev i det nordlige Ukrai-

ne. Hun er ud af en musikerfamilie, hvor moren er klaverlærer. Lige fra sit 

sjette år har hun fulgt det ukrainske musikundervisningssystem, som hun 

har gennemgået helt til sin debut fra det nationale konservatorium i Kiev i 

2004. Siden har hun studeret på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus 

hos Anne Øland, hvorfra hun afsluttede som kandidat i 2006, og efterføl-

gende debuterede som solist i 2008. Hun har spillet adskillige koncerter 

rundt om i Europa, blandt andet i Ukraine, Rusland, Grækenland, Bulgarien, 

Italien, Østrig, Tjekkiet og Danmark. Desuden har hun arbejdet en del som 

akkompagnatør, både for mange unge solister i Danmark, men også ved 

Den Jyske Opera.  

 Ved koncerten i marts vil første del bestå af Tjajkovskis ’Børnealbum’, 

og efter pausen skal vi høre Bach, Mozart og Skriabin.  

 Vi glæder os til et genhør med Julia.  

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen  

 

 

25 ÅR MED MUSIKKEN PÅ VENØ 

Grethe Munk-Andersen, formand for Venø Musikforening, kunne på årets 

generalforsamling glæde sig over, at jubilæumsåret 2014 havde været en 

succes. Musikforeningen har udover egne koncerter i 2014 medvirket i flere 

af Venøs musikarrangementer. 

 Linjen fortsætter i 2015 med det program, som VenøPostens læsere 

fik med februarnummeret. Der var genvalg til alle tillidshvervene i bestyrel-

sen. 

 Traditionen tro behandledes 

medlemsforslag til sæsonprogram 

2016, som nu er på tegnebrættet. 

Blandt forslagene var ønsker om bl.a. 

jazz, Bellmann-sange, guitarsolist, kon-

certinvitation til interesserede flygtnin-

ge i Struer, trio, der har sit normale pub-

likum blandt kræftramte børn. 

 Musikforeningens økonomi byg-

ger på medlemsbidrag og på tilskud fra 

Kunststyrelsen, Solistforeningen, Struer 

Musiksamråd og Struer Kommune. 

 Før generalforsamlingen gen-

nemførtes musikprogram med fortolk-

ninger af H.C. Andersen kendte og  

mindre kendte digte. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Musikforeningens generalforsamling ind-

ledtes med trioen Mette Jakobsen, Jacob 

Nyborg og Kaj Thusgaard. 

Julia Tabakova 

Foto: Grethe Munk-Andersen 
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STRANDRENSNING 

Nu bliver det forhåbentligt snart forår, og det er derfor igen  

tid til af få indsamlet affald og drivgods på vores strande. Vi 

afholder strandrensning lørdag den 28. marts kl. 13:00. 

Samlingsstedet er på Venø Havn, hvor både venøboere og 

efterskoleelever mødes og får uddelt ruter. Efter et veludført arbejde slutter 

vi alle af i fællesskab med kaffe og kage på havnen. Mød talstærkt op til en 

hyggelig eftermiddag i Venøs smukke natur. 

 

Svømning - ny dato 

Da den årlige strandrensning på Venø finder sted lørdag den 28. marts, har 

vi valgt at aflyse svømning denne dag. I stedet bliver der mulighed for at 

svømme lørdag den 11. april. De resterende lørdage med svømning i den-

ne sæson er således: den 7., 14. og 21. marts og den 11. april. 

 

Oversvømmelse af Sønderskovvej 

Det er efterhånden blevet et årligt tilbageværende problem, at Sønderskov-

vej bliver oversvømmet i en sådan grad, at vi frygter, der på et tidspunkt 

sker et alvorligt uheld på stedet. Vandet har været så dybt, at der er stor 

risiko for, at man mister herredømmet over bilen, hvis man kører direkte ud i 

det med 80 km/t.  

 VenøBoen har derfor kontaktet Struer Kommune med en opfordring 

om, at Kommunen i samarbejde med lodsejer får fundet en løsning på pro-

blemet. Derudover har vi anbefalet, at skiltningen på stedet forbedres, så 

længe der stadig er vand på vejen, da gæster til øen let kan blive overrasket 

over mængden af vand. Vi kan glæde os over, at vandet nu ser ud til at væ-

re væk igen. 

 

/ VenøBoen — Søren Lang Hindkjær 

VenøBoen 
 
Aase Askanius (formand) 
tlf. 97 86 80 59, askanius@privat.dk 
 
Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
venoe.dk/foreninger/venoeboen 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 10 
gange, får man dagslejen til 175 kr. 
mod forudbetaling. 
 
Priser for øboere: 
1 dags leje:  150 kr. 
Døgnleje: 350 kr. 
2 døgns leje:  600 kr. 
 
Priser for ”udenøs”: 
1 dags leje:  500 kr. 
Døgnleje: 800 kr. 
2 døgns leje:  1.500 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning samt med-
lemskab skal ske til kasserer Antoinette 
Jensen, mobil 21 62 35 76, mail 
anj@revisionlimfjord.dk. Et medlemskab 
koster kr. 100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 

Hjertestarter 
 
Kapelbygningen ved Venø Kirke, 
Klitten 1, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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VENØ GALLERI 

Sidste år var galleriet lukket i påsken og det meste af sommeren. Denne sæ-

son begynder med en flot udstilling med Ib og Nana Agger. 

 Påskeudstillingen med Ib og Nana Agger er fra den 27. marts til den 

6. april kl. 12:00–18:00.  

 Fernisering den 27. marts kl. 17:00. Alle er meget velkomne. 

Begge kunstnere er til stede ved åbningen. 

 

Ib Agger skriver om sin del af udstillin-

gen: ”Billederne er det foreløbige resul-

tat af mit arbejde med slibning i alumini-

umsplade. For mere end 30 år siden  

sleb jeg i to store skulpturer, der siden 

har stået i haven. Slibesporene har i 

overraskende grad bevaret deres evne 

til at fremtræde lysende på den mere  

og mere matte grå bund. Det fik mig til 

at bruge slibningen som selvstændigt 

billedmedium. Snart begyndte jeg at 

fotografere resultaterne, og senest fik 

jeg så printet nogle af fotografierne ud på lærred. Det er disse print, der er 

mit bidrag til denne udstilling sammen med et par af de slebne plader. En 

overskrift kunne være ”Himmel og Hav””. 

 

Nana Agger skriver om sin del af ud-

stillingen: ”Igennem mine 60 år har jeg  

været meget på Venø og lært øen at 

kende. To sommerhuse på Venø har  

en speciel betydning for mig. Det var 

min farmor og farfars (tidligere Knud 

Aggers nr. 8) og Agnethe og Thor-

bjørns hus. For 15 år siden besøgte  

min mand og jeg Venø. For første gang 

lånte vi Agnethe og Thorbjørns hus. Mødet med farverne i husets rum var 

så stor en oplevelse, at jeg aldrig har glemt dem. Farverne i huset havde 

min farfar malet med limfarve. Et citrongult køkken, en rød stue, et grønt 

soveværelse og et blåt værelse. Der var passet godt på farverne. Nu er far-

verne tilbage som installationsagtige værker præget af det, jeg selv har op-

levet. To gule, to blå, to grønne og to røde malerier med spor af liv. Derud-

over udstiller jeg mine stenstudier. Mine skulpturer er ofte strandgods, men 

også alt muligt andet fundet og samlet op”.  

 

Nana bor en måned på Venø i forbindelse med påskeudstillingen. Jeg glæ-

der mig meget til mødet med Ib og Nana Aggers kunst. Jeg glæder mig 

også til at gense venøboere og påskegæster.  

/ Venø Galleri — Lis Jensen 

GALLERI KK 

Åbent den 1. lørdag i måneden 

fra kl. 12:30-16:00. 

 I påsken desuden Skærtors-

dag, påskelørdag og Påskedag fra 

kl. 12:30-16:00. 

/ Galleri KK — Karin Kristensen 
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NYE TIDER FOR VENØSUND FÆRGELAUG 

På generalforsamlingen i Venø Færgelaug orienterede formanden Bjarne 

Tingkjær om laugets overtagelse af ejerskabet til Venøsund Færgelaug. Si-

den 1970 har Venøsund været i Struer Kommunes ”varetægt”, hvilket har 

været med til at sikre stabilitet i driften og solid vedligeholdelse. Med gaven 

fra Kommunen er ansvaret helt og fuldt Færgelaugets. 

 Bestyrelsen gjorde det klart for medlemmerne, at de nye rammer, 

sikkerhedsforhold og bemandingsmuligheder ændrer både anvendelse og 

økonomi. For fremtiden vil en væsentlig del af driftsøkonomien afhænge af 

omfanget af udleje af Venøsund til reklameformål eller til virksomheder og 

foreninger. Venøsund kan være en god og anderledes platform for forskelli-

ge typer af begivenheder. 

 Generalforsamlingen nyvalgte Erik Glue og Jørgen Vang og genvalg-

te K.C. Olsen til bestyrelsen. Nina Bech Nilson og Carsten Tipsmark valgtes 

som suppleanter.  

 Kontingentet er fortsat 200 kr., og det blev foreslået, at medlemskab 

benyttes som gave til familiemedlemmer og venner. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færgetrafik  

i januar 

 

 

 

 2015 2014 

Passagerer ........... 13.066 .... 14.850 

Personbiler ............. 7.176 ....... 7.746 

Busser ......................... 386 .......... 390 

Lastbiler ...................... 172 .......... 116 

Gods (tons) ................ 638 .......... 196 

Cykler ............................. 50 ............. 82 

Campingvogne ............. 2 ............... 0 

 

 

 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Gertrud Damgaard 
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NYE ANSIGTER  

PÅ VENØ FÆRGEN 

Venø Færgefart har ansat to nye med-

arbejdere. Iver Thygesen er 47 år og 

fra Hvide Sande og har en fortid i fi-

skeriet. Pierre Becker er 29 år og fra 

Holstebro og har en fortid i Esvagt.  

/ Venø Færgefart — Søren Adsersen 

 

 

BUSTIDER 

Midttrafik planlægger bustider for Venø-Struer-ruten for det kommende 

skoleår.  

 VenøBoen har henvendt sig til Struer Kommune for at gøre opmærk-

som på de særlige forhold med hensyn til ændrede afslutningstidspunkter, 

ringetider, i Struers forskellige folkeskoler og Struer Statsgymnasium.  

 Ændringerne i skolestrukturen for byskolerne kan give anledning til 

lange ventetider for eleverne, når de skal tilbage til Venø. Yderligere oplys-

ninger kan fås ved henvendelse til Søren Lang Hindkjær. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

VENØ KRO 

Vi åbner sæsonen Palmesøndag den 29. marts. Kom og nyd udsigten 

fra vores nye vinduer! Vi glæder os til at byde jer velkommen. 

/ Venø Kro 

 

 

VENØ CAFÉ OG HAVNEKIOSK 

Så er foråret lige om hjørnet. Jeg har været på messe og bestilt nye souve-

nirs, bl.a. nogle håndmalede lys som kommer, så vi er klar til påske.  

 Vi holder fællesspisning fredag den 13. marts kl. 17:30 med  

flæskesteg, kartofler og rødkål.  

 Tilmelding senest den 10. marts. På gensyn! 

/ Venø Café og Havnekiosk — Vibeke Borbjerggaard Staunstrup 

 

 

ÅBNINGSTIDER  I  MARTS 
 
 

Galleri KK 
 

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

I Påsken er der åbent den  
2., 4 og 5. april fra kl. 12:30-16:00. 

 
Karin Kristensen, tlf. 20 51 25 34. 

 

 

 

Venø kartofler & lam 
 

Salg af kartofler, lammespegepølser  
og frosset lammekød i forskellige  

udskæringer. 
 

Henvendelse på tlf. 40 31 83 02 
venoe-kartofler.dk 

 

 

 
Venø  Café  og  Havnekiosk 

 
Åbningstider:  

Tirsdag-fredag kl. 16:00-17:30 
 

Vibeke Borbjerggaard Staunstrup,  
tlf. 25 46 66 76 

 

 

 
Venø  Galleri 

 
Påskeudstilling fra den 27. marts  

til den 6. april kl. 12:00-18:00. 
Fernisering den 27. marts kl. 17:00. 

Ellers åbent efter aftale. 
 

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 80 10 
venoe-billedvaerksted.dk 

lis.moeller.jensen@gmail.com 
 

 

 
Venø  Kro 

 
Fra Palmesøndag den 29. marts til 
mandag den 6. april har køkkenet 
åbent til frokost fra kl. 11:30-14:00  

samt aften fra kl. 17:30-21:00.  
Påskebuffet søndag den 5. april fra  

kl. 11:30-15:00. 
(Bordbestilling nødvendig - bemærk at 
der kun serveres buffet i dette tidsrum) 

 
Tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk 

Fotos: Søren Adsersen 
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1. marts  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Per Mikkelsen 

5. marts kl. 18:30 Venø Løbeklub, ved busskuret, Riisvej 

8. marts  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

9. marts kl. 19:30 Foredrag med Troels Kløvedal, Efterskolen 

11. marts kl. 19:30 ”Strik på Venø”, Klitten 17 (tilmeld. 8/3) 

13. marts kl. 17:30 Fællesspisning, Venø Café og Havnekiosk  

  (tilmeld. 10/3) 

15. marts  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

17. marts  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Sussi Jensen 

17. marts kl. 19:30 Venø GIF, generalforsamling i Havnehuset 

20. marts kl. 16:30 Fredagsklub i Børnehuset 

22. marts  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Per Mikkelsen 

22. marts kl. 15:15 Flygelkoncert på Nørskov 

25. marts kl. 19:45 Venø Havn, generalforsamling i Havnehuset 

27. marts kl. 17:00 Fernisering i Venø Galleri 

28. marts kl. 13:00 Strandrensning, mødested: Venø Havn 

29. marts  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Karen T. Hansen 

2. april kl. 17:30 Skærtorsdagsarrangement: Fællesspisning på  

  Efterskolen (tilmeld. 30/3) 

 

Billard: På Nørskov hver mandag fra kl. 14:00-16:00  

Bordtennis: På Nørskov hver mandag fra kl. 19:00-20:00  

Klubaften i Venøsund Færgelaug: I færgeskuret hver onsdag kl. 19:00 

Venø Aktivitetsklub: I Børnehuset hver mandag kl. 14:00 

Venø Svømning: Den 7., 14. og 21. marts kl. 13:00 

VENØ  I  MARTS 

 
 
 
 

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

senest den 24. marts 
 

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: Viktoria Jensen og Gertrud 
Damgaard 
 
Trykning: Jan Bendix a/s 
 
venoe.dk/venoeposten 
 
 

Venø-kalender 
På venoe.dk findes en årskalender med 
alle registrerede ø-aktiviteter så langt 
frem, som arrangørerne indmelder 
dem. Brug kalenderen som værktøj i 
planlægningen og registrer via 
webmaster@venoe.dk, når arrange-
mentstidspunkt foreligger.  
/ VenøPosten — Red.  

Foto: Gertrud Damgaard 


