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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

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

Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 97 86 80 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

Servicemedarbejder  
Gertrud Damgaard

VENØ  KIRKE
VENØKONFIRMANDERNE OPFØRER FYRTØJET  
AF H.C. ANDERSEN
Da der i år er hele syv konfirmander her på øen, er det oplagt at markere det 
på en særlig måde, for går man de gamle kirkebøger igennem, så skal man 
omkring 100 år tilbage i tiden, til 10’erne, 20’erne og 30’erne for at finde lige 
så store eller større konfirmandhold. I 1919 var der fx 13 konfirmander på 
Venø, seks drenge og syv piger. Det seneste større hold var i 1984, hvor der 
var fem piger på holdet.

Vi har besluttet at markere 2018 konfirmationen ved at opføre H.C. 
Andersens eventyr Fyrtøjet. Det har en størrelse og en længde, der passer til 
os.

H.C. Andersen (1805-1875) er en af Danmarks største forfattere. Han 
blev verdensberømt og anerkendt allerede i sin egen tid som en af Europas 
mest originale forfattere i 1800-tallet, og hans bøger er oversat til ca. 125 
sprog! Der kommer stadige nye optryk, bearbejdelser og dramatiseringer og 
filmatiseringer af hans eventyr i alle verdensdele. Han skrev i alt 156 eventyr, 
ofte små og korte og lige til at trykke i et ugeblad.

Skønt det blev eventyrerne, der i særlig grad kendetegner ham, så betrag-
tede han dem selv forbløffende nok som en slags venstrehåndsarbejde. De 
var digtet, primært for at tjene penge, sagde han. Det har ikke gjort dem 
ringere! De første eventyr kom i bogen Eventyr, fortalt for børn i 1835, og 
heri findes Fyrtøjet. Andersens forlæg til det eventyr stammer fra et kendt 
eventyr af de tyske Brødrene Grimm, Det blå lys, udgivet i 1821.

Da Københavns kendte kulturpersonligheder læste dem dengang midt i 
1830’erne, sagde Andersens ældre vejleder og ven, fysikeren og naturfilosof-
fen H.C. Ørsted til ham, at når hans hidtidige litterære arbejder havde gjort 
ham berømt, så ville eventyrerne gøre ham udødelig, for i Ørsteds øjne var 
de det mest fuldendte, han havde skrevet. Da svarede Andersen: ”Det synes 
jeg ikke”! 

Anekdoten fortæller os, at en kunstner ikke altid selv ved fuld besked om, 
hvilken værdi kunstværket er udtryk for. Fyrtøjet hører sammen med ca. 20 
andre af Andersens eventyr til de mest udbredte.

Her på Venø opføres eventyret den 24. marts kl. 15:30 for forældre 
og konfirmandernes familier. Men venøboere skal også have chancen for at 
se, hvad det bliver til, så derfor er der generalprøve torsdag den 22. marts 
kl. 19:30. Begge forestillinger opføres på Venø Efterskole og der er gratis 
adgang. I stykket indgår nogle sange på kendte melodier med tekst af under-
tegnede, og kirkens organist, 
Hans Sørensen, spiller til.
/ Per Mikkelsen

Illustration af Lorentz Frölich 
udført til H.C. Andersens bog 
“Eventyr og historier for børn” 
jubilæumsudgave (1905)
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VENØ  SOGN
SKÆRTORSDAG OG FÆLLESSPISNING
Torsdag den 29. marts kl. 17:30 er der fællesspisning på Venø Eftersko-
le. Menuen er lammesteg, lammefrikadeller, Venø-rollinger, salater og flutes 
samt is til dessert. Af hensyn til køkkenet er tilmelding nødvendigt senest 
den 25. marts på mr@venoe.dk eller til et af menighedsrådsmedlemmerne 
på telefon/sms. Alle er velkomne, og har du en gæst/gæster er de også vel-
komne. Efter fællesspisningen er der aftensgudstjeneste kl. 19:30 ved 
Per Mikkelsen.

Udvikling af Kirkegården
I februar besøgte landskabsarkitekt Anne-Marie Møller, Møller & Fauerskov, 
Venø med henblik på rådgivning vedrørende kirkegårdens fremtidige udvik-
ling. Det var primært for at lave et skitseforslag til hovedsti fra lågen og frem 
til kirken. Men i samme besøg kiggede vi også på hele kirkegården med hen-
blik på at lægge en helhedsplan for kirkegårdens udtryk samt plan for nye 
urnegravsteder. Der kan efterhånden ikke være flere urnegravsteder langs 
diget. Der er også pladsmangel i lapidariet, hvorfor det også er nødvendigt 
at finde et nyt område til udgåede sten. Når vi har fået planen, vil der komme 
yderligere orientering, da kirkegården vedrører mange venøboere.

Automatisk ringe-kimeanlæg
Den 20. februar blev kirkeklokken tilsluttet den automatiske styring, men 
først så sent at vi ikke havde mulighed for at ringe i forbindelse med H.K.H. 
Prins Henriks bisættelse. Der pågår nogle efterfølgende justeringer. Selvom 
motoren er ophængt i hanebjælken (og ikke på selve loftet), så er der reso-
nanslyde, som overskygger klokken. Men vi fik på forhånd at vide, at det var 
en udfordring på grund af de ”små forhold”. Leverandøren, Thubalka, skal 
nu løse eller mindske problemet enten i selve motoren eller i ophænget. Vi 
andre må vise lidt overbærenhed her i begyndelsen.

Ny præst i Struer og afløser ved Venø Kirke
Peter Krabbe-Larsen er ny sognepræst i Struer. Han afløser Karen Togsverd 
Hansen. Udover at være sognepræst er han også børne- og ungdomspræst. 
Desuden vil han være afløser for Per Mikkelsen ved tjenestefrihedsperioder. 

Palmesøndag den 25. marts kl. 14:00 holder Peter Krabbe-Larsen sin 
første gudstjeneste i Venø Kirke. Samme dag som ”åben ø” begynder.

Peter Krabbe-Larsen er 50 år og kommer fra en stilling som sognepræst 
ved Sindbjerg Sogn ved Hedensted. Samtidig har han været hjælpepræst i 
Tørring og diakonpræst i Vejle. 

Peter Krabbe-Larsen blev præst i en ung alder. Det var i Tjørring og 
Hedeager Sogn ved Herning. Men han har ikke været ved kirken hele sit 
erhvervsaktive liv. Før han fik sit seneste embede som præst i det østjyske, 
gik han på gaden som opsøgende gadeplansarbejder i en periode på syv år, 
og i de efterfølgende syv år arbejdede han som henholdsvis personalechef, 
ejendomsmægler og tjener. Så Peter Krabbe-Larsen kommer til Struer/Venø 
med en meget alsidig baggrund. Vi ønsker velkommen til Venø til Peter og 
hans familie.
/ Venø Menighedsråd – Ove Bjerre-Pedersen Privatfoto

Foto: Ove Bjerre-Pedersen

ALTERBILLEDET
Ove Bjerre-Pedersen har skrevet en 
artikel om alterbilledet i Venø Kirke, 
som er blevet udgivet i det lokalhi-
storiske magasin ”Struer 2018”, der 
udgives af Struer Museum.

VenøPostens redaktion har 
bearbejdet artiklen og omsat den 
til en folder, der ligger i Venø Kirke. 

Endvidere er folderen tilgænge-
lig på venoe.dk.
/ VenøPosten – Red. 

A L T E R B I L L E D E T
I  V E N Ø  K I R K E
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DET  SKETE
ELLEN HYLLEBERG ER DØD
Fredag morgen den 23. februar fik jeg en forfærdelig besked – Ellen min 
gode veninde var stille sovet ind efter et kort sygdomsforløb. Ellens indstilling 
var, at kunne hun ikke helbredes, måtte det helst gå hurtigt.

Jeg har haft så mange gode oplevelser med Ellen, vi har været på 
ferie sammen flere gange og skulle igen have været sammen på en tur til 
Færøerne her til sommer. En tur, som Ellen havde glædet sig meget til.

Ellen betød også meget for min familie, og både mine børn og børnebørn 
ville lige besøge Ellen, når de var hjemme på Venø.

Ellen var en meget stærk og aktiv kvinde – hun kunne alt. Det var ikke 
noget særsyn at se Ellen stå ude på gaden og skifte dæk på sin Golf. Hun 
passede sit hus og sin have, klippede hæk og flyttede rundt på træer og 
buske. I en del år har Ellen dyrket yoga, og hun startede altid dagen med 
nogle yogaøvelser. 

Hver dag kunne man møde Ellen på sine ture rundt på øen eller om som-
meren på cykel til Struer. Det er ikke til at forstå, hun ikke er blandt os mere.

En sidste hilsen fra Ellen, der i sine papirer har skrevet: En tak til alle. Venø 
har betydet meget for mig både socialt og naturmæssigt.

Æret være Ellens minde.
/ Inga Knudsen, Revlen 3

”JEG SVIMLER HELT”
Sådan beskriver Kasper Rossau sine indtryk af at bo på Venø. Kasper er en af 
Venøs senest tilflyttede beboere. Han er blevet lejer i sin nieces og hendes 
mands hus (Lise Aggerholm og Brian Højbjerg) på den absolut sydligste 
spids af Venø. 

Huset er et af de tre tidligere færgehuse, som Struer Kommune udbød 
til salg efter indsættelsen af Venø Færgen i 2010. Huset er kranset af vand 
og giver en uovertruffen udsigt og et lysindfald, som ikke mange har daglig 
mulighed for at få.

Venø er ikke helt fremmed for Kasper. Han er oprindelig Struerbo (f. 
1956) og har tidligere været mange gange på ø-besøg. Det foregik i hans 
motorbåd, der med udgangspunkt i Struer Havn tog eftermiddags-, aften og 
weekendture til øen med Venø Havn som mål.

Kasper arbejder til daglig som leder af FOA’s A-kasse med kontorer i 
Holstebro, Skive og Viborg. FOA er landets trediestørste fagforbund og 
A-kasse og omfatter medlemmer, der arbejder med offentlig service. A-kassen 
administrerer bl.a. dagpengeordningerne og støtter medlemmerne i jobsøg-
ning og overgang til pensionisttilværelse.

I sin fritid er det både natur og musik, der lokker. Den akustiske guitar 
står fremme i stuen, og det elektriske gear står klar på ”kontoret”. Kasper er 
opmærksom på Venøforeningernes mange tilbud. De skal bruges. Det skal 
også den kommende mulighed for at få sig en nybagt pizza i Havnekiosken 
og slippe for madlavningen en gang i mellem.

Velkommen til Venø!
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

Privatfoto
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Ø-DAGE – PÅ VESTJYSK
Det er noget af et program, VenøBoen har stablet på  
benene til gennemførelse i dagene fra den 25. marts  
til den 2. april. 

I forhold til sidste års besøgssucces med mere end 6.000 
gæster, der benyttede sig af den gratis færgetransport, så vil det kun være 
vejrguderne, der kan forhindre en besøgsrekord i påskeugen.

Omfanget og antallet af venøboere, der står bag de enkelte arrange-
menter, slår allerede rekorder. Nu gælder det om for alle venøboere at få 
fortalt om de muligheder, som åbnes for gæsterne i påskeugen. Det behøver 
ikke kun at blive ét dagsbesøg for øens gæster - for ugen igennem sker der 
masser af forskellige aktiviteter for alle aldersgrupper.

De fleste aktiviteter er uden deltagerafgift. Arrangørerne håber, at gæster- 
ne gennem frivillige bidrag støtter VenøBoens Udviklingsfond, som en 
anerkendelse af initiativerne.

VenøPosten udsender i nærmeste fremtid et særnummer med program- 
aktiviteter for alle dage. Redaktionen havde en plan om at udgive program-
met sammen med martsudgaven af bladet, men programomfanget har gjort 
det umuligt (heldigvis!), men undskyld alligevel.

Vi vælger dog at røbe lidt om programmet. Det bliver glimtvis – helheden 
må læserne som nævnt have til gode.

Det hele begynder før tid! Allerede den 23. marts er der fernisering i Venø 
Galleri – læs mere om det andet sted i VenøPosten. 

Som i fjor og fra den 25. marts, så er der også kunstudstilling på både 
Nørskovvej 2 og i Havnehuset. Havnehuset åbner med sine pizzatilbud og 
flotte åbningstider, som formentlig også giver mulighed for at købe både 
kaffe, øl og vand.

Blandt påskeugens nyheder kan vi nævne 
guidede vandreture, Rickshaw-kørsel øen 
rundt, plakatudstilling og vinterbadning 
(Uf-da!). 

Venø Seafood og Venø Kirke byder 
indenfor. Organist Hans Sørensen holder 
minikoncerter på kirkens udbyggede orgel,  
og der er skattejagter i kirkeskoven.

Redaktøren bliver helt forpustet af 
opremsningen af mulighederne. Se selv efter 
og inviter venner og bekendte til Venødagene 
- det fortjener de.
/ VenøPosten – Red.

VENØ FLAGER FOR SINE GÆSTER?
Venøboerne har mange flagstænger.

Lad os benytte dem i påskeugen til at vise, at vores gæster er velkomne 
på øen. 
/ VenøPosten – Red.

VENØDAGE
ÅBNINGSTIDER  I  MARTS

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

madsamling.dk (Ausumgaard)

• • • •

Venø  Galleri

Påskeudstilling:
Fernisering den 23. marts kl. 17:00.

Herefter åbent fra den 24. marts 
til 2. april kl. 11:00-18:00

Ellers åbent efter aftale.

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

lis.moeller.jensen@gmail.com

• • • •

Venø  Kro

Sæsonåbning den 25. marts

Fra Palmesøndag den 25. marts
til mandag den 2. april 

har køkkenet åbent: 
til frokost fra kl. 11:30-14:00  

samt aften fra kl. 17:30-21:00.

Påskebuffet søndag den 1. april  
fra kl. 12:00-15:00.

(Bordbestilling nødvendigt - der  
serveres kun buffet i dette tidsrum).

 
Tlf. 97 86 80 06

venoekro.dk — info@venoekro.dk

Foto: Jan Bendix
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DET  SKETE
NY I VBU-BESTYRELSEN
Der var ordinær generalforsamling tirsdag den 20. februar i Venø Børne- og 
Ungdomshus (VBU).

På valg var Antoinette Jensen og Flemming Damgaard. Antoinette mod-
tog ikke genvalg, men fortsætter med at være regnskabsfører for foreningen. 
I stedet valgtes Birgitte Østergaard Nielsen (Venø gamle skole.) Flemming 
Damgaard modtog genvalg. 

Aktiviteten i VBU har været normal. Struer Kommunes institutioner bruger 
huset lidt mindre end tidligere, men til gengæld er det lykkedes at udleje 
huset mere til både indenøs og udenøs folk.

Bestyrelsen i Venø Børne- og Ungdomshus takker brugere og lejere af 
huset for den gode opbakning.
/ Venø Børne- og Ungdomshus - Flemming Damgaard

FASTELAVN ER MIT NAVN…
Med Venø Menighedsråd, som  
arrangør, fortsatte traditionen med  
tøndeslagning på Venø Efterskole  
– efter Fastelavns-gudstjenesten i  
Venø Kirke. VenøPostens fotograf  
var på stedet!
/ VenøPosten – Red.

FRAGT AF JULEMÆND  
OG SAMSPIL MED TEATER
På generalforsamlingen i Venøsund Færgelaug  
i februar kunne formanden, Bjarne Tingkær  
Sørensen, i sin beretning fortælle om de mange forskellige aktiviteter, som 
Færgelauget med succes engagerer sig i. Venøsund Færgelaug er også for-
tjent belønnet med Struer Kommunes Kulturpris 2018. 

I foreningsåret har der dels været regulære turistture med Venøsund. 
Færgen har leveret julemænd til december måneds åbning af julehandlen. 
Struers borgmester har holdt tale fra Styrehusets tag i forbindelse med 
teaterarrangement på Struer Havn – og formanden kunne remse yderligere 
et omfattende antal ”events”, som færgen har medvirket i.

Venøsund Færgelaug har skabt en brugbar driftsøkonomi, selv om der er 
ønsker om fortsatte forbedringer af Venøsunds vedligeholdelsestilstand. 

Formanden efterlyste interesserede 
deltagere i uddannelse til skibsførere, så 
det ikke er de samme ”gamle”, der skal 
udføre opgaven.

Der var genvalg til bestyrelsesposter-
ne – og et stærkt ønske om udvidelse af 
medlemskredsen.
/ VenøPosten – Jan Bendix

VenøBoen

Inge Dehnfeld Mortensen (formand)
tlf. 60 66 82 81, inge@venoe.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 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, Venø.

 - Ved Børnehuset, Lønningen 2, Venø

Se mere om Venø på:  
venoe.dk og visitvenoe.dk

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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DET  SKER
ØEN OG FJORDEN
Påskeudstilling på Venø Galleri med fernisering den 23. marts kl. 17:00.
Udstillingen er åben fra den 24. marts til den 2. april. Alle dage kl. 11:00-
18:00.

”Hvor er her dejligt på Venø”, en sætning, som jeg ofte hører sagt af vores 
turister. Denne påskeudstilling skal være en hyldest til vores ø og fjorden 
heromkring. Til at hjælpe mig har jeg inviteret keramiker Kirsten Holm, som 
skaber de smukkeste krukker, hvor strandskaller og strandsten indgår i 
værkerne - ofte som låg. Følsomme naturfortolkninger som er helt i tråd med 
Eva Hermanns fade med fine dekorationer af små forblæste hedeplanter eller 
skulpturer af får fra heden i rakubrændt ler. 

Udstillingen rummer også Ulla Kobberup Brosbøls velkendte akvareller, 
som kan ses i Struer kalenderen. Jeg selv har trykt nye værker med motiver 
fra øen og fjorden på store grafiske blade. Oliemalerierne står lige nu og 
tørrer.

Til ferniseringen vil Lisbeth Simonsen lære os 
et par af sangene fra kalenderen, og både Kirsten 
Holm og Eva Hermann vil være til stede.

Det bliver en utrolig flot sammensætning, og 
jeg glæder mig meget til at byde velkommen 
til fernisering. Jeg håber, at I også vil tage jeres 
påskegæster med indenfor i løbet af ugen.
/ Venø Galleri - Lis M. Jensen

STRANDRENSNING
Foråret er på vej, og det er igen tid til at få indsamlet affald på 
Venøs strande og langs vejen. Venø Efterskole og VenøBoen 
afholder strandrensning lørdag den 24. marts kl. 13:00. 

Vi mødes på Venø Havn og får uddelt ruter. Vi planlægger 
med 4-5 ruter, hvor der gerne må være 6-8 personer, så vi håber der er 
talstærk tilslutning. Kristian Olesen kører folk til Mågedammen, hvor de kan 
gå sydpå og til Venøborg, hvor det hold går nordpå. VenøBoen sørger for 
affaldsposer til at samle affald i.

Efter veludført arbejde slutter vi alle af i fællesskab med kaffe og kage 
på havnen. Vi har i år fået lavet en aftale med vores nye forpagter af 
Havnekiosken, Marcello, og han vil gerne lukke op den dag, så vi kan afslutte 
en dejlig dag med fællesspisning hos ham.

For at vi bedre kan planlægge ruterne, og for at Marcello kan være 
forberedt på, hvor mange der kommer 
til fællesspisning, vil jeg gerne have til-
melding senest den 22. marts, enten 
via inge@venoe.dk eller tlf. 60 66 82 81.
/ VenøBoen - Inge Dehnfeld Mortensen

Foto: Lis M. Jensen

Arkivfoto: Preben Friis

MUSIKOPLEVELSE  
AF HØJESTE KARAT
Søndag den 11. marts får øen 
besøg af duoen Gryesten og Dam-
gaard. Denne duo består af Bene-
dikte Damgaard og pianisten Emil 
Gryesten. 

Benedikte Damgaard havde 
debut som solist med Aalborg 
Symfoniorkester allerede som 
15-årig, og i 2004 var hun vinder af 
Jacob Gades Violinkonkurrence. 

Hun debuterede fra 
solistklassen på Det Kgl. Danske 
Musikkonservatorium i 2014. 

Pianist Emil Gryesten har 
modtaget priser ved en del danske 
og internationale konkurrencer 
for unge pianister, bl.a. vandt 
han som 15-årig førstepris 
ved Steinway-konkurrencen i 
Hamburg samt guldmedalje ved 
Berlingske Tidendes Klassiske 
Musikkonkurrence i København. 
Han er modtager af en række 
legater og hæderspriser såsom 
Sonnings Musikstipendium, Harbys 
Legat og den finske Pro Musica 
pris.

Vi har noget at glæde os til, 
når duoen vil fremføre værker af 
Mozart, Beethoven, Brahms, Grieg, 
Strauss og Stravinsky. 

Koncerten finder sted kl. 15:15 
på Nørskov. 
/ Venø Musik  
- Grethe Munk-Andersen

Pressefoto



8

DET  SKETE
MANGE VIL GERNE SE NOGET 
AF VERDEN – PÅ EN DAG
Venø Rejsers nye katalog er nu på 
gaden med både spændende nyhe-
der og gode klassikere. Blandt andet er der endnu flere varianter af turen 
til Cirkusrevyen. Dagture er populære, mærker man hos Venø Rejser, som 
derfor byder på endnu flere af slagsen i det nye rejsekatalog, som netop er 
udkommet. Sidste år havde selskabet eksempelvis 266 personer på Samsø og 
148 personer på Rømø og Sild gennem sæsonen. Øer er derfor blevet det 
gennemgående tema i årets katalog – med både Samsø, Læsø, Sprogø, Man-
dø, Rømø og Sild på programmet. 

Der er også en tur til det nyåbnede Tirpitz museum i Blåvand, hvor der 
venter en spændende rundvisning og efterfølgende frokost hos et lokalt 
osteri i Ho.

Cirkusrevy med videre
Turene til Cirkusrevyen har været en stor succes de seneste år; sidste år kørte 
Venø Bussen 350 personer til Bakken for at se Danmarks største revy. Og 
selvfølgelig skal man afsted igen - der er endda flere varianter. Som tidligere 
år kan man med Venø Bussen kombinere turen til Cirkusrevy med et besøg i 
Korsbæk på Bakken til rundvisning og frokost på Postgaarden. 

Som noget nyt kan man i år også vælge at se Cirkusrevyen og derefter 
særudstillingen med Olsen Banden. I anledningen af 50 års jubilæet for den 
første Olsen Banden film har Nordisk Film netop i år lavet en eksklusiv Olsen 
Banden udstilling på Nordisk Films Scene 4 – scenen, hvor de fleste af Olsen 
Banden-filmene blev indspillet fra 1968 til 1998. 

Endelig er der en tur med Cirkusrevy og det spændende sporvejsmuseum 
Skjoldenæsholm.

Til Ikea med trailer
De længere ture er stadig på programmet hos Venø Rejser. Blomsterturen i 
foråret, turen til Bornholm og turen til Mosel er rene klassikere. Selskabet har 
dog opdateret turene: Bl.a. inkluderer blomsterturen nu en dag i Amsterdam 
med kanalsejlads, og turen til Mosel er forlænget med én dag, så udrejsen 
deles i to med en behagelig mellemovernatning undervejs. 

Endelig har Venø Bussen en anderledes indkøbstur til Ikea i Aarhus efter 
fyraften den 11. oktober. Det er en nem og hyggelig måde at komme en tur 
i Ikea på – og hvis indkøbene ikke kan være i bussen, er der masser af plads i 
traileren, lover Venø Bussen.

/ Venø Bussen – Hanne-Dorthe Skjernaa

CAMPING OG KYNDELMISSE
Kyndelmisse, en højtid, der skyder 
sidste vintermåned i gang. En høj-
tid med mange forskellige traditi-
oner både for katolske og kristne 
samfund. Vinterens midterste dag, 
Kyndelmissen, blev for bonden 
og andet godt folk grundlaget for 
rigtige mange varsler for den kom-
mende tid og år. ”Hvis Kyndelmisse 
er lys og pæn, kommer vinteren 
snart igen; men hvis Kyndelmisse 
med skyer går, er vinter forbi og 
væk for i år”

Varslet ser ikke helt ud til at hol-
de stik, da et vejrskifte med sne og 
frost den 2. februar, satte februar i 
gang og en gang sibirisk frost sen-
der os ud. Men foråret er lige om 
hjørnet. De første forårsblomster 
har for længst vist sig frem.

Den 1. marts åbner camping-
pladsen for fastlæggerne og 
mange vil bruge den kommende 
tid til at blive klar til påsken og de 
kommende højtider, som ligger 
forude.

Venø forsøger igen at fremme 
opmærksomheden for perlen i 
Limfjordens vande, og i perioden 
omkring påsken gennemføres flere 
arrangementer og gratis færgefart 
for at tiltrække gæster og vise 
Venø frem fra sin flotteste side.

Venø Klit Camping vil i sam-
arbejde med hele øen gerne vise 
kommende gæster, hvorfor Venø 
er et attraktivt og fantastisk sted at 
være. 

Vi holder åbent hus med kaffe 
på kanden både lørdag og søndag 
i påsken kl. 11:00-16:00 for alle, 
som vender turen forbi camping-
pladsen for at få en hyggelig snak 
om pladsen.
/ Venø Klit Camping  
– Hardy Stensgaard
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FÅRETS DAG
Traditionen tro, så inviterer Nør-
skov til Fårets Dag, påskelørdag 
den 31. marts kl. 10:00-16:00.

Fårets Dag er et landsdækken-
de arrangement, hvor fåreavlere 
i hele landet åbner stalddørene 
og giver interesserede i alle aldre 
mulighed for at se får og årets lam. 
/ VenøPosten – Red.

DET  SKER
FORÅRSFORNEMMELSER  
OG GENERALFORSAMLING
Venø Havn afholder generalforsamling onsdag den  
7. marts kl. 19:30 i Havnehuset. Alle er velkomne til at 
komme og høre, hvad der sker samt deltage i debatten, 
men stemmeret har kun indskudsbevisindehavere. 

Lørdag den 17. marts kl. 9:00 har vi den første arbejdsdag på havnen. 
Påsken med gratis færge falder tidligt, så vi håber at forårsfornemmelser-

ne kan findes frem, og at vi i fællesskab kan få gjort havneområdet præsenta-
belt. Afhængigt af vejret bliver opgaverne planlagt. Træarbejde ved broerne, 
tjek af borde/bænke, fliser, lugning, rengøring i havnehus og toiletter. Så der 
er noget for alle. Opslag følger på Facebook og på færgen.

I begyndelsen af marts kommer pizzamanden Marcello Federico til Venø 
og overtager Havnehuset. Han glæder sig til at åbne til påske, og han vil 
gøre sit bedste, skriver han til os. Vi byder Marcello hjertelig velkommen på 
Venø og glæder os på alles vegne til spændende tilbud fra Havnehuset.
/ Venø Havn - Mette Jaffke 

GENERALFORSAMLING I VENØ GIF
Der indkaldes til generalforsamling i Venø Gymnastik- og 
Idrætsforening tirsdag den 13. marts kl. 19:30 i spisesa-
len på Venø Efterskole. Dagsorden ifølge vedtægterne (kan 
ses på venoe.dk/GIF). Forslag til generalforsamlingen skal 
være formanden i hænde senest den 8. marts via gif@venoe.dk. 

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg (Anne Thusgaard, Jens Chr. 
Brødbæk, Søren Hindkjær, Laila Olsen, Susanne Overgård og Dorte Sauer). 
Susanne Overgård modtager ikke genvalg.
/ Venø GIF - Dorte Sauer

MARIA HELLEBERGS SLÆGT
Den historiske romans store danske forfatter Maria Helleberg kommer til 
Venø Efterskole onsdag den 14. marts kl. 19:30 og fortæller om sin egen 
slægt. Hun har udgivet over 80 bøger og mere end 30 af hendes romaner 
tager udgangspunkt i historiske emner, om guldalderens kunstnere, konger 
og dronninger.

I slægtsromanen: Kvinderne fra Thy, som udkom i efteråret 2016, tager 
hun fat i historien om sin egen slægt. Romanen beskriver to stærke kvinders 
liv på landet og i provinsen fra 1800-tallet og hen over århundredskiftet. De 
to kvinder er oldemoren Mariane, der bliver alene med en stor børneflok, 
og den oprørske mormor Marie Dusine, der vokser op uden en far. Det er 
historien om to kvinder fra samfundets bund, der hverken har magt eller 
myndighed, men ved stor udholdenhed formår at skabe muligheder for sig 
selv, på trods af datidens fastlåste normer.

Der er lagt op til en spændende aften, hvor vi alle kan blive klogere på 
vore olde- og bedsteforældres liv. Entre, kaffe og kage 50 kr.
/ Foredragsgruppen – Tove Odgaard

FÅRETS DAG
PÅ NØRSKOV - VENØ

Alle er velkomne til at se får og påskelam. 

Vores lammekød og kartofler kan købes i Havnehuset på Venø 
Havn og på madsamling.dk (Ausumgaard). 

Hele og halve lam kan bestilles ved kontakt til: 
Pip Thoustrup, Nørskovvej 15, Venø, 7600 Struer
tlf. 40 31 83 02, pip@venoe.dk
www.venoe-lam.dk
facebook.com/venoekartofler

Påskelørdag  
den 31. marts  

kl. 10-16

Venø Færgen sejler GRATIS fra Kleppen på fastlandet hver hele og halve time. 

 - Riisvej 11
 - Strømmen 2 

Se nærmere på: www.edc.dk
Bestil et gratis salgstjek af din 
bolig.

EDC Ejendomsgruppen Struer
Strandvejen 1, 7600 Struer 
v/ Gitte Lund Ellebæk,  
tlf. 97 85 19 00,  
mail 705@edc.dk

/ Patrick Krarup Rasmussen

BOLIGER TIL SALG
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DET  SKER
GUIDET TUR TIL FLYVESTATION KARUP 
Søndag den 8. april arrangerer VenøBoen en tur til Flyvesta-
tion Karup eller Fliegerhorst Grove som flyvepladsen hed i peri-
oden 1940-45.

Afgang med Venø Bussen fra færgen kl. 09:00. Forventet 
hjemkomst kl. 15:30. Opsamlingssted på Venø og i Struer aftales senere.

Ved ankomst til Flyvestationen stiger vores guide, kaptajn Anders 
Madsen, på bussen. Anders fortæller om Flyvestationens historie, mens vi 
kører rundt og ser befæstningsanlæg og bunkere, som har stået næsten 
urørte siden krigen. Vi slutter af med at se nogle af Flyvestationens mere 
nutidige kapaciteter.  

Efter rundvisningen kører vi til Grønhøj Kro, hvor der er bestilt frokost. 
Kroværten Gregers Laigaard fortæller om egnen og slægtens historie og 
diverterer med et par folkelige sange. Der er fri adgang til de små museer i 
laden bag kroen: Morten Korchmuseet og Kartoffeltyskermuseet samt minde-
stuen for dræbte besætningsmedlemmer af et Lancasterfly, som styrtede ned 
nær Grønhøj i 1942.

Invitationen fra Flyvestationen gælder venøboere, familie og venner. 
Prisen for turen (transport og guide) er 150 kr. pr. person. Prisen for froko-
sten 150 kr. Drikkevarer afregner hver især med kroen.

Husk fornuftig påklædning og fodtøj samt at have en lommelygte med. 
Tilmeldingsfrist med oplysning om navn og CPR nr. på deltagerne (krav 

fra Flyvestation Karup) senest den 18. marts til undertegnede på  
nina-nilson@hotmail.com. Betaling for tur og frokost på mobilepay 27 29 01 
99 senest den 24. marts.

Kaptajn Anders Madsen er mere eller mindre vokset op på flyvestationen. 
Han er forfatter til flere bøger om Flyvevåbnets historie, og har adskillige 
internationale missioner bag sig. 
/ VenøBoen – Nina Bech Nilson

FREDAGSKLUBBEN FOR BØRN OG UNGE I 2018
Sæt kryds i kalenderen, så ingen går glip af oplevelserne:
Den 20. april:  Spilaften i Børnehuset
Den 1. juni:  SUP/Kajak på Venø Havn
Den 24. august:  Sejltur på fjorden
Den 21. september:  Aktiviteter på Efterskolen
Den 26. oktober  
eller 2. november: Halloween i Børnehuset
Den 23. november: Julebag i Børnehuset

Mødetidspunktet er kl. 16:30-20:30 ved Børnehuset. 
 Hold øje med opslag på færgen. Eventuelle spørgsmål til undertegnede 
på tlf. 40 91 50 91.
/ Venø Børne- og Ungdomshus - Jens Christian Brødbæk

 

APOSTLEN 
”BARTHOLOMÆUS”

Bartholomæus løfter en storbladet 
kniv frem for sig. Det fortælles at 
han blev henrettet af kongen i  
Armenien, Astyages, med en kniv 
og levende fik huden flået af, en  
gyselig historie. 

Man plejer at afbillede ham med 
hans attributter, en kniv og en 
stump hud. Jeg har valgt kun at vise 
kniven. 

I legenderne fortælles, at han 
missionerede i Indien, Arabien, 
Mesopotamien og Armenien. Man 
fortalte om ham ”en Isralit, i hvem 
der ikke er svig”.

Tekst: Per Vestergaard
Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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DET  SKER
GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til generalforsamling 
i skolekredsen for Venø Efterskole torsdag 
den 5. april kl. 19:30 på skolen.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af den reviderede årsrapport
5. Kontingent fastsættes
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Indkomne forslag
8. Eventuelt. 

Efter generalforsamling er skolen vært ved et lettere traktement. Alle er vel-
komne, også selv om man ikke er medlem af skolekredsen. Det er dog kun 
medlemmer af skolekredsen, der har stemmeret. Kom og hør, hvordan det 
går bl.a. med planerne for halbyggeriet, som skal være til gavn og glæde for 
både efterskolen og venøboerne.

Halbyggeriet
Halbyggeriet går efter al sandsynlighed i gang i marts, når de sidste detal-
jer er faldet på plads: Byggetilladelse, dispensation fra skovbyggelinjen og 
dispensation fra strandbyggelinje. De sidste to er i høring, og hvis der ikke 
kommer indsigelser, sætter Dansk Halbyggeri gang i projektet. Byggeriet for-
ventes at være færdig i september – så skal vi have en længe ventet halfest.

Byggeriet omfatter 750 m2 hal og 160 m2 servicetilbygning med hall, 
anretter-køkken, toiletter, fitness, depot og teknik. Bygningen får jordvarme, 
og slangerne nedgraves under boldbanen, der anlægges øst for selve skolen.

Dansk Halbyggeri har delt projektet op i fagentrepriser, som bl.a. lokale 
håndværkere har budt på. De samlede omkostninger er budgetteret til 10,5 
mio kr., som skolen 
selv finansierer. 

/ Venø Efterskole – 
Peter Petersen

Foto: Jan Bendix

Færgetrafik 
i januar

 2018 2017
Passagerer ............ 12.786 .....12.774
Personbiler ...............7.476 ....... 7.376
Busser ........................... 374 ...........382
Lastbiler ....................... 150 ............. 92
Gods (tons) ................. 480 ............. 40
Cykler............................ 108 ............. 82
Campingvogne .............. 0 ................2

Brandgode grundforberedelser

Foto: Jan Bendix
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Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten april 
2018 bedes sendt til: vp@venoe.dk 
senest 

den 22. marts

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 Bet-
tina Kjær

Korrektør: Marianne Pedersen 

Fotografer: Christian Mortensen og Pre-
ben 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 planlæg-
ningen og registrer via webmaster@
venoe.dk, når arrangementstidspunkt 
foreligger.
/ VenøPosten - Red.

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

7. marts kl. 19:30 Venø Havn, generalforsamling, Havnehuset

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

11. marts kl. 15:15 Venø Musik, koncert på Nørskov

13. marts  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde v/Hanne Nielsen

13. marts kl. 19:30 Venø GIF, generalforsamling, Venø Efterskole

14. marts kl. 19:30 Foredrag med Maria Helleberg, Venø Efterskole

17. marts kl. 09:00 Arbejdsdag på Venø Havn

18. marts  Tilmeld. guidet tur til flyvestation Karup 8/4

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

22. marts kl. 19:30 Konfirmander opfører Fyrtøjet (generalprøve), 
  Venø Efterskole

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

24. marts kl. 13:00 Strandrensning på Venø (tilmeld. spisning 22/3)

25. marts  kl. 14:00 Gudstjeneste v/Peter Krabbe-Larsen

29. marts  kl. 17:30 Fællesspisning på Efterskolen (tilmeld. 25/3)

29. marts kl. 19:30 Aftensgudstjeneste v/Per Mikkelsen

30. marts  kl. 14:00 Gudstjeneste v/Thorkil Lundberg

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

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

Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19-21, Efterskolens cykelskur 

Svømning, GIF: Den 3., 10., 17. og 24. marts kl. 13:00

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

Vinterbadning: Hver lørdag kl. 8:15 på østsiden ved ”Badestranden”

MARTS

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen


