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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 Helle Gjern
tlf. 26 16 83 62,  
314hg@apoteket.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

VENØ  KIRKE
JORDOPGANG
I 1960’erne udviklede der sig et rumkapløb mellem de daværende to super-
magter, USA og Sovjetunionen. Og for 50 år siden, i 1968, var amerikanerne 
kommet så langt med deres Apollo-raketter, at op til julen 1968 blev Apollo 
8 opsendt med de tre astronauter James Lovell, Frank Borman og William 
Anders ombord. Det var den første bemandede rumflyvning rundt om 
månen, og det var en øvelsesflyvning forud for den rigtige månelanding. Det 
var en temmelig dristig opsendelse, men den blev besluttet pga. konkurren-
cen med russerne, fordi de var i gang med deres succesfulde Zond-raketter.

Opsendelsen fra Cape Canaveral gik planmæssigt, og Apollo 8 gik først 
ind i en lav bane om jorden i et par timer. Derpå fik astronauterne ordren 
fra kontrolrummet i Houston, og motoren genstartedes. Den brændte i 5,5 
minut og sendte Apollo 8 videre med en fart på 39.000 km/t – det hurtigste 
noget menneske på det tidspunkt havde fløjet. 

Teknologien dengang var langtfra som i dag. Der var fem små vinduer i 
raketten, og meningen var, at astronauterne skulle navigere efter stjernerne, 
men det var svært, for små mængder af frosset brændstof kom til at virke 
som falske stjerner. Så kontrollen i Houston foreslog, at de i stedet skulle styre 
med jordkloden bagude som pejlemærke, hvad de gjorde.

Det tog tre dage at flyve til månen, og de nåede frem juleaftensdag, den 
24. december 1968. Da de kom til månen skulle de have justeret rumson-
dens raketmotor. Det skulle ovenikøbet finde sted, mens de var på månens 
bagside og dermed ude af radiokontakt med jorden. Desuden fotograferede 
de månens overflade som forberedelse til den første landing, men det er nu 
ikke de endeløse billeder af månens øde kratere og bjerge, som huskes. 

Nej, det billede, som huskes, var det syn, de så, da de bevægede sig ud 
af månens natside, og de pludselig foran dem så den blå og hvide jordklode 
stige op over den grå og øde måne. Det var et mageløst syn for de tre astro-
nauter. De var noget nær alle tre rystede over skønheden. Det var William 
Anders, der tog det berømte billede af jordopgangen (på engelsk: earthrise), 
som siden er gået over i historien som ikon for, hvor enestående vores 
planet er i det store univers. Billedet indgik siden i enhver miljøorganisations 
billedmateriale. Anders fortalte senere om oplevelsen og sagde: ”Vi kom hele 
den lange vej for at udforske månen, og den vigtigste ting, vi opdagede, var 
vores jordklode”.

Den juleaften i 1968 oplevede astronauterne og resten af menneskehe-
den, der fulgte med nede på jorden, en omvendt kopernikansk vending, 
for det gik op for dem, at det er jordkloden, livets planet, der er universets 
centrum så at sige. Resten af universet er blot perifert, et dødt og øde og 
aldeles livløst materiale i det uendelige verdensrum. Den bibelske skabelses-
beretning fik en særlig aktualitet den aften. 
/ Per Mikkelsen
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FASTELAVNSFEST
Søndag den 3. marts kl. 15:00 er der fastelavnsfest i Hallen på Venø 
Efterskole. Traditionen tro slår vi katten af tønden, udnævner kattekon-
ge/-dronning og nyder fastelavnsboller.

Fodbeklædning i Hallen er indendørssko eller strømpefødder. Alle er 
velkomne!
/ Venø Menighedsråd – Ove Bjerre-Pedersen

FORTÆLLING, SANG OG MUSIK – 100 NYE SALMER
Der digtes i disse år mange nye salmer. Skønt det kun er godt 15 år siden, vi 
fik en ny salmebog, så har den voksende salmepoesi ført til udgivelsen 100 
Salmer, som også Venø Kirke har anskaffet sig. 

Vi har bedt redaktøren, sognepræst Morten Skovsted i Hjortshøj og Egå 
ved Aarhus, om at komme og fortælle om nogle af denne lille og gode 
sangbogs salmetekster, dens digtere og nye melodier. Det foregår søndag 
den 10. marts kl. 19:30 og arrangementet finder sted i samarbejde med 
Venø Musik.
 / Venø Kirke og Venø Musik – Per Mikkelsen

KLOSTERSTEMNING I VENØ KIRKE
Forfatter Lars Novrup Frederiksen kommer den 21. marts kl. 19:30 i Venø 
Kirke og fortæller om sin historiske middelalderroman ”Kirstine”.

En storslået roman, der foregår i Nordvestjylland med omdrejnings-
punktet på Stubber Kloster ved Vinderup. Romanen handler om 16-årige 
Kirstine, som kommer fra en adelig familie. Efter at være blevet voldtaget af 
stedfaderen, anbringes hun på Stubber Kloster. Kirstine har gode evner og 
stor handelstalent og bliver meget hurtigt udnævnt til priorinde. Romanen, 
der foregår i 1200-tallet, beskriver på fornem vis middelaldersamfundet med 
dets mange spændinger mellem adelen, kirken, storbønderne, kongemagten 
og klostrene. Heriblandt et af danmarkshistoriens mest gådefulde drab, 
kongemordet på Erik Klipping i Finderup Lade i 1286. 

Der er lagt op til en spændende aften i Venø Kirke med en forfatter, der 
har beskæftiget sig med lokalhistorie i mange år og brugt 6-7 år på research 
til romanen. Der serveres kaffe og kage i pausen. Fri entre.
/ Foredragsgruppen – Tove Odgaard

Morten Skovsted, privatfoto
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ØBOERNES MULIGHEDER OG FORHOLD
I februar fik Venø besøg af Dorthe Winther og sekretariatsleder 
Lise Thillemann Sørensen fra Sammenslutningen af Danske Små-
øer (SaDS) og projektkoordinator Morten Priesholm fra LAG 
Småøerne (LAG). De tre var inviteret af VenøBoen til at fortælle 
interesserede om arbejdet i de to foreninger og om muligheder 
for og støtte til udvikling på Venø. 

Besøget omfattede også samtaler med Kristian 
Borbjerggaard, Venø Seafood og Ulf Ipsen, Venø Havn. Her 
var emnet fremtidsplanerne de to steder.

På det efterfølgende beboermøde på Venø Efterskole 
tog Morten deltagerne på ø-hop og viste eksempler på projekter, som LAG 
har støttet dels med rådgivning og dels med de midler, som LAG har til rådig-
hed fra EU-fonde. Morten opfordrede venøboerne til gratis medlemskab af 
LAG og dermed påvirkning af valg af indsatsområder og til at vise øernes 
interesse for udvikling til politikerne.

Lise og Dorthe fortalte om arbejdet med at påvirke betingelserne for livet 
på øerne. Der er fx sket forbedringer i de kommunale støtteordninger til fær-
gedrift. Venøboerne kan i dialog med kommunen være med til at udmønte 
forbedringerne i taksterne. VenøBoens formand, Erling Roseth, der ledte 
beboermødet, inviterede deltagerne til at komme med idéer på området.

SaDS foreslog, at venøboerne benytter det kommunale arbejde med de 
nye kommunalplaner til overfor Struer at fremlægge øens ønsker med hen-
syn til fremtidig udstykning. Det gælder også indsatsen for kystsikring. Der er 
afsat puljemidler i 2020/21, hvis brug forudsætter udarbejdelse af konkrete 
projekter og ansøgning fra kommune og Venø.

Lise og Dorthe omtalte SaDS bosætningsprojekt, som skal medvirke til 
at sprede erfaringer blandt småøerne. Projektet og SaDS’s arbejde i øvrigt 
formidles blandt andet på danske-smaaoer.dk og gennem Ø-Posten, der 
udkommer fire gange om året.

På vegne af arbejdsgruppen for Havnebåndet fremlagde Peter Petersen 
projektidéer, hvor hovedoverskriften er øget bosætning af børnefamilier. 
Projektet, der er omtalt side 7, peger netop på flere boligmuligheder, -former 
og -arealer til det. Projektet peger også på nødvendigheden af kystsikring 
nord for Venø Havn. 

Kaj Rostrup Jensen konkretiserede idéer til uddybning af sejlrende og 
forbedring af strand og indbød til samarbejde om virkeliggørelsen.

Beboermødets deltagere kunne glæde sig over, at Venø har ”bagland” 
i form af SaDS og 
LAG, der på nationalt 
og ø-plan direkte og 
indirekte kan medvirke 
til gode rammer for livet 
på øerne.
/ VenøPosten  
– Jan Bendix

EFTERLYSTE PLANTER
VenøPosten fortsætter efter-
søgningen af øens sjældne 
planter. Finder læsere planten, 
så kontakt os på vp@venoe.dk 
med oplysninger om findested. 
På forhånd tak. 
/ VenøPosten - Red.

KRYBENDE PIL
Efter en kort vinterpause gen-
optager vi efterlysningen af de 
forsvundne planter på Venø. I 
marts efterlyser vi Krybende pil.  
Krybende pil er meget almin-
deligt udbredt i den nordlige 
og vestlige del af Jylland. Den 
vokser især på heder, på san-
det bund og enge samt i klitter 
og moser. Krybende pil er 
normalt en ret lav og krybende 
busk med en højde på 10-100 
cm. Hvis planten vokser på 
mere fugtig bund, kan busken 
dog blive høj. Krybende pil 
trives særligt godt i klitområder 
med meget sandet bund. Fak-
tisk kan planten binde sand og 
let jord og derved forhindre, 
at sandet fra klitterne spredes 
med vind og blæst til andre 
områder, hvor det kan være 
meget uhensigtsmæssigt.
/ Tina Moustgaard Pedersen

Foto: www.biopix.dk

Foto: Preben Friis
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FORMANDENS HJØRNE
Vi er ”Tordenskjolds soldater”! Udtrykket bruges 
i dag, når en lille gruppe personer går igen i 
mange sammenhænge. På Venø har vi også 
nogle ildsjæle, mænd og kvinder, der yder en 
stor indsats for øens bedste, om det er i idrætsforeningen, 

havnebestyrelsen, læseklubben eller noget andet. Det er godt for et lille sam-
fund som vores, at ”soldaterne” findes. Et udtryk for solidaritet og engage-
ment for det fællesskab, vi er en del af.

”Ingen kan alt, alle kan noget, sammen kan vi endnu mere”. 
Det gode ved Venø er, at vi er mange, der deltager i øens aktiviteter. 

Ingen deltager i det hele, og nogle deltager ikke i så meget. Og, det er helt 
fint! At have dårlig samvittighed fordi man ikke ”gør nok” er en ufrugtbar 
tanke. Det er lysten til at bidrage, der skal og må være den drivende kraft!

”Den stærkeste mand i verden er ham, der står ene.”(Citat Henrik Ibsen). 
Salig Ibsen var en klog mand og en stor forfatter, men dette citat viser, at selv 
genier kan fejle! Min mening og livserfaring har lært mig det modsatte af 
Ibsen. 

”Den stærkeste mand i verden er ham, der IKKE står ene”… Her på vores 
lille ø er vi afhængige af, at der er nogle personer, der står sammen med 
andre og bidrager til fællesskabet. Ikke i jagt på profit og ære, men fordi det 
er godt for krop og sjæl at arbejde sammen for et fælles bedste. 

Ps: Den omtanke, som vises i dag, kan bære frugt i morgen (M. Gandhi, 
1869-1948).
/ VenøBoen – Erling Roseth

ÅBEN Ø AKTIVITETER - OVERBLIK
VenøBoens bestyrelse vil gerne have et overblik over alle 
aktiviteter i forbindelse med ”Åben-Ø” dagene den 14. til 
22. april. Har du noget, du vil bidrage med, så giv lyd! Vi 
laver en informationsfolder i forbindelse med ”Åben – Ø” 
og vi vil gerne have alle med! Kontakt vb@venoe.dk.
/ VenøBoen – Erling Roseth

GENERALFORSAMLING I VENØ GIF
Der indkaldes til generalforsamling i Venø Gymnastik- og 
Idrætsforening onsdag den 19. marts kl. 19:30 i spisesa-
len på Venø Efterskole. 

Dagsorden ifølge vedtægterne - se også venoe.dk/for-
eninger/venoe-gymnastik-og-idraetsforening. Forslag til generalforsamlingen 
skal være formanden i hænde senest den 10. marts på gif@venoe.dk. 

Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg: Anne Thusgaard, Jens Chr. 
Brødbæk, Søren Hindkjær, Laila Olsen, Malene Vandsø og Dorte Sauer. Laila 
Olsen modtager ikke genvalg.

Vi glæder os til at se jer og byder denne aften på ost og rødvin.
/ Venø GIF – Dorte Sauer

HUSKER!
Havnebestyrelsen indkaldte i 
VenøPostens februarudgave til 
den ordinære generalforsamling 
tirsdag den 12. marts kl. 19:30 
i Havnehuset. 

Det her er ”bare” en husker!
/ VenøPosten – Red.

GENERALFORSAMLING I VBU
Den ordinære generalforsamling 
afholdes tirsdag den 26. marts 
kl. 20:00 i Børnehuset. 

Dagsorden i henhold til 
vedtægterne.
/ Venø Børne- og Ungdomshus  
– Flemming Damgaard

MAD OG FILM
Sæt kryds i kalenderen fredag 
den 29. marts kl. 18:00 i Børne-
huset. På programmet er som sæd-
vanligt mad og film.
/ Venø Børne- og Ungdomshus  
– Erling Roseth
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Færgetrafik 
i januar

 2019 2018
Passagerer ............ 11.944 .....12.786
Personbiler ...............7.148 ....... 7.476
Busser ........................... 398 ...........374
Lastbiler ....................... 106 ...........150
Gods (tons) ....................75 ...........480
Cykler............................ 108 ...........108
Campingvogne .............. 0 ................0

Et hit i 2018!

LIMFJORDEN SEJLES TYND
På Venøsund Færgelaugs generalforsamling i 
februar kunne formanden, Bjarne Tingkjær Søren-
sen, fortælle om det høje aktivitetsniveau, der 
havde præget foreningsåret 2018. Der var samarbejdet med Struer Kommu-
ne, Turistforeningen og en lang række af Struers turistaktører om at udvikle 
turistarbejdet og om at inddrage Venøsund i nye arrangementer. Bjarne 
løftede sløret for et tilsvarende højt niveau i 2019. Her vil Struer Havns jubilæ-
um – og rundsejling mellem Venø, Humlum, Oddesund og Struer og mange 
andre ture være på programmet.

Venøsund skal på sit årlige værftseftersyn, hvor roret står overfor repara-
tion. Det forhold afspejledes i budgettet, som kassereren Jan Schou Madsen 
fremlagde. Både regnskab for 2018 og budget 2019 godkendtes. 2018 
resultatet blev et overskud på ca. 1000 kr. og en egenkapital på ca. 100.000 
kr. 

Der var genvalg til de to bestyrelsesmedlemmer på valg: Erik Glue og 
Jørgen Vang og nyvalg af Nina Bech Nilson og Carsten Nørager som sup-
pleanter. Formanden glædede sig over mange positive tilbagemeldinger på 
2018-gæsteturene, som jo havde været begunstiget af det flotte sommervejr. 
Han så også ad den vej muligheden for at få opfyldt bestyrelsens ønske 
om flere aktive medlemmer i foreningen. Referat fra generalforsamlingen, 
beretning og regnskab kan læses på venoesund.dk.
/ VenøPosten – Jan Bendix 

INSPIRERENDE INDGANG  
TIL JUBILÆUMSÅR
Det var de helt unge søskendeviolinister (8 og 
17 år), som med klaverakkompagnement af 
Anne-Marie Meincke fik en fyldt sal på Nørskov til med stående klapsalver at 
sige tak for en fin og stærk musikoplevelse. Aoi og Miyabi Tomioka har efter 
Suzuki-metoden lært sig violinspil i mesterklassen og arbejder nu videre med 
at udvikle deres talenter. 

På den efterfølgende generalforsamling i Venø Musik var der genvalg til 
bestyrelsesmedlemmer på valg, suppleant og revisor. Formanden, Grethe 
Munk-Andersen, gav i sin beretning udtryk for et tilfredsstillende koncertår 
med flere gæster end sædvanligt. Grethe gennemgik foreningens jubilæ-
umsprogram 2019. Venø Musik fylder 30 i år. Sponsorstøtte fra Jysk Energi 
har muliggjort en større jubilæumskoncert og i øvrigt foreningens hidtil mest 
ambitiøse årsprogram. Programmet var vedlagt VenøPostens januarudgave 
(venoe.dk/foreninger/venoe-musikforening).

Udover programmets syv koncerter antydede Grethe, at foreningen 
vil gennemføre pop-up-koncerter, når mulighederne viser sig. Venø Musik 
deltager i 2019 også i Venødagene i både april og juni. Foreningen samar-
bejder endvidere med Venø Menighedsråd og Venø Efterskole om arran-
gementerne. Medlemskab af Venø Musik giver gratis adgang til koncerter i 
Nordvestjysk Musikkreds og Lemvig Musikforening.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

Arkivfoto: Christian Dehnfeld Mortensen
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HAVNEBÅNDET  
– BØRN OG BOSÆTNING
På beboermødet den 5. september 2018 og i 
rapporten ”Venø – fortsat i udvikling” blev der 
lagt op til at arbejde med udvikling af ”Havne-
båndet”. Det gjorde en gruppe omkring Havne-
styrelsen, og den har nu barslet med en strategi. 
En visionær udviklingsplan for Venø Havn skal 
være lokomotiv for udviklingen i hele Havne-
båndet, der skaber bosætning og tiltrækker 
yngre familier ved en bosætningsstrategi.

Nøglen til Venøs udvikling som helårssam-
fund ligger i Havnebåndet, og en havn er ind-
begrebet af en ø – derfor skal udviklingen starte her. En levende og autentisk 
havn er et stærkt grundlag for bosætning, turisme og lokal stolthed. Havnen 
skal være mere tilgængelig for sejlere, og der skal være flere aktiviteter og 
mere liv. Et sted, hvor både fastboende og gæster gerne vil opholde sig – 
både børn, unge og voksne. Fundamentet er en gennemgribende opgrade-
ring af selve havneanlægget; servicefaciliteter, toiletter, kajer, pæle, broer og 
moler samt uddybning af bassiner og sejlrende. Det er en forventning, men 
Venø Havn skal udvikles til at blive et helt særligt sted i Limfjorden med Venø 
Cold Spa, Fjordens Hus og et fjordsport mekka. Den ultimative udendørs 
wellnessoplevelse på en ny badebro med vildmarksbad, boblebad, svedekas-
ser og en udsigtssauna. Flydebroer og plateauer, hvor børn kan lege med 
vandet og høste i en saltvandsfjordhave og et klimabeskyttet formidlings- og 
oplevelsesrum med fjorden i centrum. Det er fyrtårnsprojekterne.

Der er andre elementer i bosætningsstrategien. På kort sigt børnefamilie-
venlige arrangementer, som den kommende Venø Festival den 20. og 21. 
juli, hvor børn, forældre og bedsteforældre inviteres til 1½ dags flow af fælles 
oplevelser med musik, aktiviteter og måltider. Sti i præsteskoven med forskel-
lige simple aktivitetsredskaber i træ. På længere sigt skal der arbejdes med 
at øge tilgængelige overnatningsmuligheder for turister, flere lejeboliger, 
herunder en prøvebolig, og udstykning af flere byggegrunde, som der vil 
blive mangel på.

Og så skal vi fortælle meget mere og meget bedre om det på de sociale 
medier; om arrangementerne, om livet og om det særlige bo-miljø, vi har på 
Venø. Et bo-miljø som færgens 46 daglige dobbeltafgange gør tilgængelig 
uden isolation, som det står i ”Venø – fortsat i udvikling”. 

Der er søgt midler i 2019 til detailprojektering og fundraising til 
projekterne.
/ Havnebåndsgruppen – Peter Petersen

VENØ  
– FORTSAT I UDVIKLING
Havnebåndet, som Peter Petersen 
skriver om her på siden, er den 
ene af de to udviklingsopgaver, 
som er igangsat efter beboermø-
derne i 2018 om Venøs fremtid. 
Den anden opgave handler om 
Naturbåndet – om udvikling af 
mulighederne for naturoplevelser, 
naturpleje mv. fra syd til nord langs 
vestsiden af Venø. 

Der har været en del presseom-
tale af mulighederne for etablering 
af Naturpark på Sønderskovs 
jorde. Status er, at der for tiden 
afventes svar på fondsansøgning, 
der skal muliggøre projektet 
om Naturparken. Når svaret 
foreligger, så kendes rammerne for 
Naturbåndet og udviklingsarbejdet 
kan videreføres. Det omfatter som 
bekendt samspil med Geopark 
Vestjylland, Firbjergsande og 
Venøborg-området.
/ VenøBoen – Jan Bendix

VENØ -  FORTSAT I  UDVIKLING
Forprojekt: Potentiale, prioritering og vision

Venø 2018

Udsigten fra Firbjergsande over Limfjoden og Venø Havn
1
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”VENTET, HÅBET OG SPARET, OG SÅ…”
Der var topstemning, da Dorte Sauer på vegne af Venø Gymnastik- og 
Idrætsforening holdt indvielsestalen i forbindelse med åbningen af fitnesslo-
kalet på Venø Efterskole.

”Vi har ventet, håbet og gennem mere end 10 år sparet sammen til 
lokaler til indendørs aktiviteter”, sagde Dorte.

”Det mangeårige fine samarbejde vi har haft med Venø Efterskole på det 
kulturelle og sociale område, kan vi nu udbygge med sportsaktiviteter”.

”Indretningen af lokalet kunne vi ikke klare alene. Derfor er vi dybt 
taknemmelige for, at vores to sponsorer Jysk Energi og Nordea Fonden med 
store beløb har sikret, at vi nu kan tilbyde medlemmerne og efterskolens 
elever en masse fysiske udfordringer”. 

”Her på indvielsesdagen har vi allerede 70 efterskolebrugere og 1/5 del af 
Venøs beboere som GIF-fitnessmedlemmer”. ”Jeg håber, at alle medlemmer-
ne bliver aktive, sunde, stærke og tilfredse brugere af Venø Fitness”, sluttede 
Dorte og erklærede lokalet for åbent.

De mange fremmødte kunne derefter forsyne sig med sodavand, bobler 
og kage - og enkelte kastede sig frygtesløst ud i afprøvning af udstyret.
/ VenøPosten – Jan Bendix

SAMARBEJDET OG LEVEALDER
Efter åbningen af efterskolens og Venø GIF’s nye fitnesslokale i Hal 3 summer 
det af liv og energi i lokalet. Vi er meget glade for samarbejdet - det er skønt 
at se elever og lokale venøboere benytte rummet sammen.
Fra tidlig morgen til sen aften kan vi træffe lokale i lokalet, herligt. Jeg vurde-
rer at gennemsnitslevealderen vil stige voldsomt på øen! Endnu engang tak 
til Venø GIF for samarbejdet. 

Go’ stemning
Vi har et godt elevhold, der er en rigtig god stemning på skolen. Pt. går alle 
og glæder sig til linjeturene sidst i marts.

Forfatter- og kunstlinjen drager til New York, Surf og Sejlads skal 
sejle i Middelhavet ved Athen og endelig skal Natur og friluftsliv også til 
Middelhavet ved Grækenland, hvor de skal sejle i kajak og vandre i bjergene.

Jeg tager med sejladsfolket til Middelhavet som sømand - man kan jo ikke 
bo på Venø uden at kunne sejle!

/ Venø Efterskole – Tage Jepsen

Foto: Erling Roseth

Foto: Tage Jepsen

Foto: Preben Friis
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VENØ FESTIVAL TIL SOMMER
Nu sker det igen - festival på Venø den 20. og 
21. juli i år på den gamle Sammensurieplads. 
Planlægningen er i gang i en arbejdsgruppe på 
initiativ af lokalt engagerede og ”hjemvendte” 
Struer-unge og med et par venøboere; Inge 
Dehnfeld Mortensen og Peter Petersen. ”Vi venø-
boere synes, at det er fantastisk, at en gruppe 
udefra tager dette initiativ for Venø, det støtter vi 
og går ind i arbejdet”.

Det bliver en all-inclusive bæredygtig kulturfestival med musik, frilufts- og 
kreative aktiviteter og tre fællesspisninger i et ”slow-flow” format, hvor 
deltagerne følges gennem programmet. Den er målrettet børnefamilier, ikke 
kun børn - ikke kun voksne. 

Der er arbejdsgrupper for musik- og aktivitetsprogram, pladsindretning, 
mad og PR. Musikken og aktiviteterne om dagen vil være for både børn 
og voksne, og når børnene er puttet, vil der være musik for de voksne. 
Programmet begynder lørdag formiddag og afsluttes med morgenmad 
søndag. Maden laves af lokale råvarer - gerne økologiske - af lokale kokke. 
Deltagerne kan også være med i madlavningen og i opvasken, for der skal 
være så lidt affald som muligt. Derfor genbrugsservice, karklude, viskestykker, 
håndklæder og lignende frem for engangsservice. Er der nogen, der har til 
overs, så tager vi gerne imod. Pladsen indrettes med et aktivitetstelt, et mad-
telt med køkkenområde og et campingområde for telte og campingvogne.

Forsalg af all-inclusive billetter begynder snart fra Facebook og hjemmesi-
de, hvor musiknavnene offentliggøres hen af vejen, når aftalerne er i hus - vi 
kan sige, at der kommer gode navne. 

Ligesom ved Sammensuriet bliver der behov for praktisk hjælp til plads- 
indretning med mere, som vi håber venøboere igen vil bidrage til – mere om 
det senere.
/ På Venø Festivalgruppens vegne – Inge Dehnfeld Mortensen og  
Peter Petersen

VenøBoen

Erling Roseth (formand) 
tlf. 23 92 29 05, erli0055@hkcloud.dk

Søren Lang Hindkjær (kasserer)
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk

Berit Arberg Sauer (sekretær), Kristian 
Olesen (færgekontakt), Linda Tang 
Mortensen (ø-repræsentant), K.C. 
Olsen og Allan Bach. 

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

Foto fra Facebook: ”Frivilliggruppen Venø Festival”
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VENØ PÅ FORSIDEN
Strueregnens Turistforening udgiver årligt en guide på dansk, engelsk og 
tysk til sine gæster. Guiden samler et stort antal begivenheder, som er med til 
at tegne et billede af områdets oplevelsesmuligheder.

Venø har sin egen dobbeltside i guiden. Den er betalt af sidens annoncø-
rer. Vi gengiver her Venøsiderne – og glæder os samtidigt over, at forsiden 
også peger turisterne mod Venø. 

Hele guiden kan ses på Struer Lydens By: lydensby.dk/turist. Den kan give 
idéer til en lang række spændende begivenheder – også uden for Venø.
/ VenøPosten – Red.

VENØKLIP
Lørdag 23. februar var der åbnings-
reception for Annette Hyllebergs nye 
frisørsalon på Venø. Det blev et tilløbs-
stykke med mange besøgende fra nær 
og fjern. Et stort antal øboere benyttede 
anledningen til at ønske Venøs nye fri-
sør velkommen. Annette Hylleberg og 
hendes mand Jørn Madsen havde, med 
god hjælp af familie og venner, dækket 
det store bord med snitter, kager og 
andet godt til ganen. 
/ Erling Roseth, Riisvej 20

Foto: Erling Roseth

BOLIGER TIL SALG

 - Klitten 6
 - Høfden 5 

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



11

DET  SKER
MINDFULNESS OG MÆND...  
OG EN FORDYBELSESDAG?
Efter to mindfulnesshold på Venø, hvor 
deltagerne har været kvinder, er jeg nys-
gerrig på, om der er mænd, som er inte-
resseret, hvis holdet kun er for mænd? 
Forløbet vil bestå af 6 x 1½ times under-
visning, som er en kombination af teori 
og praksis i form af meditationer og 
kropslige øvelser med fokus på ånde-
drættet. Tidspunkt: Kunne være tirsdag aften kl. 19:00–20:30. Nogen mænd 
der tør være med?

I samarbejde med en meget erfaren yogalærer havde jeg udbudt en 
Fordybelsesdag her i foråret, som der desværre ikke var tilslutning til. Men 
jeg er nysgerrig på om, det bare var en uheldig dato eller det er konceptet/
idéen, der ikke tiltrækker? En fordybelsesdag er en hel dag, hvor der er 
fokus på bevidst nærvær i form af yoga  og mindfulness. En dag, hvor du 
kan fordybe dig i din krop og dit sind i form af 3½ times yoga og 2½ times 
mindfulness, hvor naturen også inddrages som et rum for rekreation. Tanken 
er ligeledes at afslutte dagen med fællesspisning. Lyder det interessant?

Kunne et af disse tilbud friste dig, så kontakt mig endelig på tlf. 30 20 84 
34 eller Laila@venoe.dk.

Jeg tilbyder mindfulness, stresscoaching, coaching og NADA (øre-
akupunktur), så har du behov for min hjælp og støtte, så tøv ikke med at 
kontakte mig og høre nærmere om, hvad jeg kan gøre for dig.
/ Laila Mejlholm, Klitten 17

HAVØRREDER OG VENØ
Fur og Venø er med i projekt, der skal fremme turismemulighederne for 
lystfiskere. Det er Limfjordsrådet, der har taget initiativ til projektet, som er 
finansieret bl.a. med midler fra LAG Småøerne. Idéen er at udpege oplagte 
fiskesteder på Fur og Venø og støtte etablering af støttepunkter i form af 
opholdssteder, grejadgang, renseplads og kølekapacitet - kort sagt gøre det 
nemt for den aktive lystfisker at komme i gang med fjordens ”frugter”. 

Det er i første omgang havørredfiskeri, som projektet ønsker at fremme – 
og mulighederne for ”bid” er gode efter udsagn fra de hav- og miljøbiologer, 
der står bag projektet.

Som led i projektet er der allerede udarbejdet en guide for lystfiskere: 
Lystfiskeri i Limfjorden, hvor fiskestederne er vist. I løbet af foråret kommer 
der yderligere hjælpemateriale i form af designtips til skiltning, tips til etable-
ring af nødvendige faciliteter i forbindelse med overnatningssteder osv.

Projektet har på Venø bl.a. kontakt med Venø Bed & Breakfast, Venø Klit 
Camping og Venø Café og Havnekiosk, der ses som muligheder for at være 
støttepunkter for lystfiskerne. På havorredlimfjorden.dk kan interesserede 
læse mere om idé og planer for projektet.
/ VenøPosten – Jan Bendix 

ÅBNINGSTIDER  I  MARTS

• • • •

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

Vi holder åbent mod forudbestilling  
af selskaber. Kontakt os venligst for 

nærmere information. 

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



12

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

3. marts kl. 15:00 Fastelavnsfest, Venø Efterskole

10. marts kl. 19:30 Salmesangsaften i Venø Kirke, Morten Skovsted

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

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

19. marts kl. 19:30 Venø GIF, generalforsamling, Efterskolen

21. marts kl. 19:30 Foredrag med forfatter Lars Novrup Frederiksen,  
  Venø Kirke

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

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

26. marts kl. 20:00 Venø Børne- og Ungdomshus, generalforsamling, 
  Børnehuset

29. marts kl. 18:00 Mad og film i Børnehuset

31. marts  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Peter Krabbe Larsen

Badminton, GIF: Mandage kl. 20:15, Hallen, Venø Efterskole 

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

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

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

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

Vinterbadning: Lørdage kl. 8:00 ved saunaen på Venø Havn 

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

Venø Aktivitetsklub: Mandage kl. 14:00, Børnehuset

MARTS

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten april 
2019 bedes sendt til: vp@venoe.dk 
senest 

den 28. 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  
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. april.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Preben Friis


