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for Venøs beboere og venner af Venø 

REFLEKSTID! 

Foto: Gertrud Damgaard 
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VENØ  KIRKE 

HVOR ER DER EN SYNDER? 

De gamle teologer vidste godt, hvad synd er. Helt ind i sjælen og ned i hel-

vede, vidste de det. For dem var forestillingen om skærsilden en levende 

virkelighed, men nu er det som om alle vore følelser i forbindelse med be-

grebet synd er blevet udvandet. Måske pga. af tidligere tiders overforbrug? 

Hvem ved! Men tilbage står vi nærmest kun med en tom skal.  

 Og det er jo ikke blot selve ordet synd, men det er også erfaringen af 

synd, der er på retræte. Vi skal i grunden være glade, hvis det lykkes os at få 

fat på den, synden! Og især hvis vi støder på en, der rent ud tilstår, at han er 

en synder. For en synder, det ved man da, hvad er! Det er én, der tager sin 

skyld på sig, og derved får sig en skæbne. Den person, der gør det, ham kan 

man da forholde sig til! En sådan person får tyngde og historie, for han står 

med sin synd inde for sig selv. For han bekender synden. Den giver ham 

substans. Men det er i grunden sjældent, man støder på en sådan person.  

 Syndsbegrebet savner tyngde og også i nutidig teologi. Som jeg læ-

ste en underviser i prædikenlære ironisk formulere det – efter at han havde 

læst i hundredvis af prædikener fra vordende præster – så er det efterhån-

den blevet temmelig svært at komme i Helvede, når man er i Folkekirken! 

For det er jo ofte sådan, at den vrede Jesus, den ildevarslende Jesus, den 

fordømmende Jesus bliver nedtonet til fordel for den milde, den imødekom-

mende, den rummelige Jesus.  

 Det er vel jævnt hen sådan, som Woody Allen viser det i sin film, Sto-

re og små synder fra 1989, om en mangeårig gift øjenlæge, der har en el-

skerinde, som på et tidspunkt gør oprør. For hun vil ikke længere være 

nummer to, så hun vil have ham, øjenlægen, helt og fuldt og fremover i 

fuld offentlighed. Hun vil ud af skyggen, og hun truer ham med at lave 

skandale ved at afsløre deres flerårige affære, hvis han ikke vil.  

 Men frygten for både at miste kone og børn og at få ridser i sin glim-

rende karriere, får lægen til at hyre en lejemorder, der gør det beskidte ar-

bejde med at rydde elskerinden af vejen. Da det er gjort, løber tiden, men 

ingen opdager noget. Øjenlægen, som er jøde, går og venter på at det 5. 

bud ”Du må ikke slå ihjel” skal gøre ham tung om hjertet. Snart farer skylden 

vel i struben på ham, tænker han, men intet indtræffer, ikke engang en 

smule dårlig samvittighed!  

 Efter at et år er gået, må han indrømme, at han næsten helt har 

glemt den hele affære. Og det beklager han på sin vis. En ven, han betror 

sig til, siger til ham: Du er det ulykkeligste menneske, jeg kender. Den sæt-

ning er ladet med dyb mening og er en nøglereplik i filmen, men den prel-

ler af på lægen, for han får ingen skæbne af sin skyld. Intet bider på ham, 

og da slet ikke synden. Den er hverken stor eller lille, men nærmest forsvin-

dende mikroskopisk.  

 Hvem er denne øjenlæge? Det er filmens stærke spørgsmål, siden 

selv et mord gør så ringe indtryk på ham. Er han overhovedet til? Er vi over-

hovedet til, hvis vi ikke vil tage skylden og synden på os?  

/ 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 

Gertrud Damgaard 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesangere:  

Grethe Munk-Andersen,  

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

Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com


3  

VENØ  SOGN 

 ALLEHELGEN 

Der er Allerhelgens gudstjeneste søndag den 6. november kl. 19:30. 

Det er en aften, hvor vi mindes dem, vi har mistet i det forgangne og dem, 

vi har mistet tidligere. Efter gudstjenesten er der kaffe i pavillonen. 

 

Fredsvalg 

Sidste frist for at indlevere en alternativ liste til menighedsrådsvalget 2016 

var den 27. september. Da der ikke indkom yderligere liste(r), er der således 

fredsvalg. I alfabetisk rækkefølge er valgt: 

 Ove Bjerre-Pedersen 

 Helle Gjern (ny) 

 Susanne Marie Jensen 

 Hanne Nielsen 

 Kirsten Ethelberg Yde 

 Suppleanter: Dorthe Gramstrup Brødbæk og Bodil Stenkjær 

 

1. søndag i advent 

Søndag den 27. november er det 1. søndag i advent. Der er den traditi-

onsrige familiegudstjeneste, hvor børnene bærer de nye lys ind. Vi tænder 

adventskransen og Per fortæller sikkert en god historie for både børn og 

voksne. Efterfølgende er der sammenkomst i Præstegården, hvor der serve-

res gløgg og æbleskiver. Alle er velkomne. 

 

Genindvielse af kirken 

Genindvielsen var oprindelig planlagt til 1. søndag i advent. Men da det 

trækker ud med godkendelse af, hvordan vi funderer våbenhuset, vil vi først 

kunne oplyse nærmere herom i decembernummeret af VenøPosten. 

 Vi kunne godt have genindviet kirken, så vi kunne tage den i brug, 

men det ville ikke blive lige så festligt, som når kirken er færdigrestaureret. 

 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den første bænk er samlet - og godkendt! 

Dan Ljungar og Sussie Jensen følger processen. 

Bænkene fremstilles af Anders Hunsballe.  Fotos: Ove Bjerre-Pedersen 
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DET  SKETE 

I NATUREN – ÅRET RUNDT 

Det er baggrunden for, at Kristian Olesen (54), Nørskovvej 14, valgte jobbet 

i landbruget på Øster Nørskov. 

 Kristian har boet på Borbjerggaard i lidt over en måned, da VenøPo-

sten får samtalen med ham om den nyvalgte tilværelse på Venø. Kristian 

overtager pr. 1. januar ansvaret for den daglige drift i forbindelse med et 

generationsskifte.  

 Valget af Venø er også et tilvalg til Kristians gamle fag. Kristian kom-

mer fra et job som rørlægger på Fyn, men med en landmandsfortid i sit fø-

dehjem i Thorum, Salling fra 1984-2014. I 2014 solgte han sit landbrug med 

120 malkekøer. 

 Det er naturen, nærheden til årstidernes skiften, og deltagelsen i gen-

opdyrkningen af en stor del af de jorde, der i de seneste år har været med 

græs, som har lokket, fortæller Kristian. 

 Kristian er aktiv jæger og et antal gevirer er allerede på væggene i 

huset. Jagten sker med venner i ind- og udland.  

 Venø er ikke ukendt land. Kristian er adskillige gange kommet sejlen-

de til øen. Faderen er hyppig gæst på Venø Havn i båden Plyds, der hører 

hjemme i Glyngøre. 

 Kristian vil gerne være med, hvor der sker noget på Venø. Han er 

nylig indvalgt i bestyrelsen for VenøBoen - og har idéer til fællesarrange-

menter, som han glæder sig til at få vendt. Hvad med en ”høstfest”, for ek-

sempel? 

 Velkommen til Venø! 

/ VenøPosten – Jan Bendix 

 

 

FRA VORES EGEN VERDEN: 

VenøPosten udvider staben 

Som opmærksomme læsere formentlig har be-

mærket i oktoberudgaven af VenøPosten, så har 

Christian Mogensen stillet sig til rådighed som 

fotograf. Christian har foto som hobby, og har 

tilbudt os at gå med i arbejdet og vil sammen 

med Gertrud Damgaard være vores faste foto-

graf. 

 VenøPosten modtager meget gerne foto 

fra øvrige venøboere, når de har lyst til at bidrage 

til billeddækningen af livet på Venø. 

 Christian og hans kone Ingrid kom til Venø tidligere i år og blev budt 

velkommen i VenøPostens augustudgave. 

/ VenøPosten – Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLIGER TIL SALG 

Følgende huse er til salg på Venø: 

 Riisvej 11 

 Strømmen 2 

 Strømmen 4  

 Strømmen 7 

 Vigen 1 (Venø Gl. Skole) 

 

Se nærmere på: www.edc.dk 

EDC Ejendomsgruppen Struer 

Strandvejen 1, 7600 Struer  

v/ Gitte Lund Ellebæk, tlf. 97 85 

19 00, mail 705@edc.dk 

 

/ Patrick Krarup Rasmussen 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
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EFTERÅRSSTATUS 

VenøBoen inviterer alle venøboere til aftenmøde tirsdag den 22.  

november kl. 19:30 i spisesalen på Venø Efterskole. 

 Gennem oplæg og debat får vi sammen mulighed for at bear-

bejde nogle af de helt centrale emner, som er med til at forme ølivet 

for os. 

 Bestyrelsen har inviteret Søren Adsersen, Venø Færgefart, til at 

komme med oplæg om status for færgedriften. Mon ikke både uhel-

det i august, færgepriserne og sejlplanen bliver vendt og drejet i de-

batten? Vi har også inviteret Jan Oversø, Vestgruppen, til at fortælle 

om gruppens arbejde og de aktiviteter, som gennemføres på Venø. 

 Venøturisme-projektet, som er støttet af LAG- og ø-støttemidler 

er ved at nærme sig sin afslutning. Projektkoordinator Hanne-Dorthe 

Skjernaa og Jan Bendix vil på projektets vegne orientere om resultater 

og de seneste initiativer. Kommer der deltagere fra Venø Havns besty-

relse, så kan vi måske høre mere om deres overvejelser i forbindelse 

med Havnehusets fremtid (se indlæg side 10). 

 Vi håber, at alle interesserede har mulighed for at møde op.  

Vi sørger for en let forfriskning. På gensyn! 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

 

 

2 X THOMAS 

Thomas Skovhøj, Havstokken 24, har lagt blyant og  

papir til denne tegning af havskibet Thomas. Havskibet 

Thomas er hjemmehørende i Hvide Sande, men ses i 

sommersæsonen ofte i farvandene omkring Venø.  

 Færgemand Sven Bendix Pedersen er medlem af 

bådelauget og deltager i sejlads med Thomas. Det skete 

i år bl.a. i forbindelse med Træskibssejladsen.  

 Bådelauget har tilknytning til Fiskeriets Hus 

www.fiskerietshus.dk, hvor historien bag Thomas er  

fortalt – og den er ikke kedelig. Skroget har bl.a. tjent 

som tag på skuret hos den oprindelige bådebygger, 

Alfred Jensen. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

http://www.fiskerietshus.dk
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ERHVERVSAKADEMI MIDTVEST OG TURISMEN 

Øget turisme og kendskab til Venø var hovedemnet for den camp, som 

Erhvervsakademi MidtVest i Herning gennemførte på Venøborg sidst i sep-

tember. Som et led i professionsbacheloruddannelsen skulle 12 grupper 

konkurrere om det bedste forslag til initiativ til at styrke turismen. 

 Dommerne i konkurrencen var Maja Hjortdal fra Enjoy Limfjorden og 

sognepræst Per Mikkelsen. Som bedste idé og koncept valgte de ”Jord til 

bord”.  

 ”Konceptet er et madlavningskursus til turister, hvor de selv henter 

Venø-råvarer som fx kartofler, østers, bøf og lam mm. Idéen kan eventuelt 

gennemføres i samarbejde med kokken fra Venø Kro. Det skal også være 

muligt at købe bokse med Venø-mad i supermarkeder” (ref. uddannelsesle-

der Klemens Skaarup Damgaard Nielsen). 

 På billedet ses vinderholdet med Cecilie Nørgård, Jonas Nielsen, Si-

mon Frilund, Stine Christensen og Louise Andersen sammen med de to 

dommere.  

 Andre forslag der fremkom på campen var: 

 brug af efterskolens sejlsportsudstyr til turister 

 motionsevent som fx en triathlon 

 styrkelse af miljøet omkring Venø Havn. 

/ VenøPosten – Jan Bendix 

 

 

Færgetrafik  

i september 

 

 

 

 2016 2015 

Passagerer ........... 29.524 .... 18.926 

Personbiler .......... 10.208 ....... 9.408 

Busser ......................... 410 .......... 476 

Lastbiler ...................... 104 .......... 122 

Gods (tons) ................ 158 ............. 32 

Cykler .......................... 962 .......... 582 

Campingvogne ........... 18 ............... 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bål-, losse- eller campingplads? 

Foto: Erling Roseth, Riisvej 20 

Foto: Klemens Skaarup Damgaard Nielsen 
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Isvinter 1996 

SÅ SKAL VANDMÅLEREN AFLÆSES! 

Venø Vandværks forbrugere skal huske at aflæse 

vandmåleren pr. 31. oktober og returnere det 

fremsendte aflæsningskort eller sende aflæsningen 

på mail til vand@venoe.dk senest den 8. november. 

 Bemærk at der tillægges et gebyr på kr. 300, hvis indberetningen 

ikke modtages rettidigt. 

/ Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær 

 

 

BOWLING 

Fredag den 11. november kl. 18:00 er der mulighed for 

alle børn og voksne, unge som ældre, at tage med Venø GIF til 

bowling i Struer. Vi begynder at bowle kl. 18:00 og en time 

frem. GIF betaler for baner og sko. 

 Efterfølgende vil der være spisning. Menu og drikkevarer er for egen 

regning. Menuen består af enten oksefilet, spareribs, kyllingefilet eller lakse-

steak - med diverse tilbehør. Prisen er kr. 149,- pr. person. Til børn kan der 

vælges mellem kyllingespyd, fiskefilet, pølser, nuggets, kødsauce, hotwings 

eller burger til priser fra kr. 39,- til 59,- (se mere på www.vestbowl.dk).  

 Tilmelding skal ske senest mandag den 7. november på tlf. 97 86 

84 00 eller soeren@venoe.dk. Husk angivelse af antal personer og ønske til 

menu!  

 Hvis du/I ønsker kørelejlighed eller har ekstra plads i bilen, så sig til. 

Med ønsket om en fornøjelig aften! 

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

 

 

BILLARD   

Der er allerede godt gang i billardspillet på Nørskov mandage fra kl. 14:00.  

 Er du interesseret i at spille billard, så mød op mandag kl. 14:00 i kæl-

deren på Nørskov. Eventuelle spørgsmål kan rettes til gif@venoe.dk eller 

undertegnede på tlf. 23 95 34 97. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

”SKRØNER” OG ANDRE FÆRGEFORTÆLLINGER 

VenøBoen fortsætter sin serie: Fortælleaftner. Denne gang  

er det tidligere overfartsleder Thorkild Brosbøl, der giver et  

historisk blik på Venø Færgefart. 

 Arrangementet er onsdag den 2. november kl. 

19:30 i spisesalen på Venø Efterskole.  

/ VenøPosten — Red. 

ÅBNINGSTIDER  I  NOVEMBER 
 
 

Galleri KK 
 

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

 

 

 
Venø kartofler & lam 

 
Kartofler, lammespegepølser og frosset 

lammekød i forskellige udskæringer 
sælges ved telefonisk henvendelse  

på tlf. 40 31 83 02. 
 

facebook.com/venoekartofler 
venoe-kartofler.dk 

 

 

 
Venø  Galleri 

 
Åbent efter aftale. 

 
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 80 10 

venoe-billedvaerksted.dk 
lis.moeller.jensen@gmail.com 

 

 

 
Venø  Kro 

 
Åbent mod forudbestilling af selskaber. 

Kontakt os for nærmere information.  
 

”Smagen af Venø” 
Lørdag den 5. november kl. 18:00 

(alt udsolgt) 
 

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

http://www.vestbowl.dk
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VENØEKSEMPEL I FOLKETINGET 

Den 26. oktober havde Sammenslutningen af Danske Småøer 

foretræde for Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg. Bag-

grunden for deltagelsen er forslaget til ændringer i Natur-

beskyttelsesloven.  

 Det er specielt reglerne i 

forbindelse med dispensationer i 

forhold til strandbeskyttelseslin-

jen, der rammer de 27 småøer. 

Venø - med sin langstrakte form - 

har meget begrænsede mulighe-

der for at gennemføre ønsket ud-

vikling både privat og erhvervs-

mæssigt.  

 På mødet kommenterede 

formanden for Ø-sammen-

slutningen Dorthe Winther lov-

forslaget og fremlagde forslag til 

ændret formulering, der bør gæl-

de for småøerne. Jan Bendix for-

talte om Venøs udfordringer i 

forbindelse med forslaget, som 

udvalget behandler for tiden. 

Venøkortet viser muligheder og 

umuligheder. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

BANGE FOR DEN STORE STYGGE ULV? 

Venø Færgefart har skiftet tekst på mærkaten til bilruderne for 2017. Det 

har undret mange venøboere, herunder redaktøren. Overfartsleder Søren 

Adsersen oplyser, at ændringen er sket efter henvendelse fra en venøbo, 

der ikke ønsker at blive genkendt på fastlandet. 

 Mærkaten har i sin hidtidige form været med til at reklamere for øen 

– og et positivt samtaleemne. VenøPosten stiller gerne spalteplads til rådig-

hed for den eller de venøboere, der kan uddybe motivet til ændringsønsket. 

 Forhåbentlig kan mærkaten fra 2018 igen sende positive signaler om 

både færgeforbindelse og Venø. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

VenøBoen 
 
Aase Askanius (formand) 
tlf. 97 86 80 59, askanius@privat.dk 
 
Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
venoe.dk/foreninger/venoeboen 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 10 
gange, får man dagslejen til 175 kr. 
mod forudbetaling. 
 
Priser for øboere: 
1 dags leje:  150 kr. 
Døgnleje: 350 kr. 
2 døgns leje:  600 kr. 
 
Priser for ”udenøs”: 
1 dags leje:  500 kr. 
Døgnleje: 800 kr. 
2 døgns leje:  1.500 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning samt med-
lemskab skal ske til Ingrid Skadhede, tlf. 
42 43 21 33. Et medlemskab koster kr. 
100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 

Hjertestartere 
 
- Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
  Nørskovvej 8, Venø. 
- Ved Børnehuset, Lønningen 2, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 
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FREDAGSKLUB FOR VOKSNE 

Så er der igen fællesspisning... Fredagsklub for voksne i gang efter pause. 

 Idégrundlaget er det samme som tidligere: Vi mødes i Venø Børne- 

og Ungdomshus til fælles madlavning og efterfølgende spisning. Alle voks-

ne er velkomne til at deltage, hvilket en god blanding nye og knap så nye 

venøboere gjorde på trods af efterårsferie. Det var en stor fornøjelse at se, 

hvor ihærdigt der blev gået til arbejdet med aftenens menu, kinesisk kylling 

wokret, bagt æblekage med smuldret dej og flødeskum samt kaffe. 

 Af hensyn til forskellige ønsker til drikkevarer medbringer man selv 

disse. Det blev aftalt, at vi som før vil lade gå på omgang at bestemme me-

nu og handle ind hertil. Vi er også enige om at gentage fredagsklub for 

voksne i november, læs mere nedenfor.  

 Tak for opbakningen til sæsonens første fredagsklub for voksne. Vi 

håber at se alle, der har lyst til at nyde samværet med andre voksne venø-

boere, uden at være forpligtet på de kulinariske evner, men blot med lyst til 

at deltage i fællesskabet. 

/ Fredagsklub for voksne — Flemming Damgaard og Morten Gjern 

 

....og næste gang er: fredag den 18. november kl. 17:00 i Børnehuset. 

 Tilmelding til Korsgaard.ingrid@gmail.com senest onsdag den 16. 

november. Vi håber på at rigtig mange vil komme og være med. 

/ Fredagsklub for voksne — Ingrid Korsgaard 

 

 

FREDAGSKLUBBEN JULER 

Der afholdes fredagsklub for børn i Venø Børne- og Ungdomshus fredag 

den 25. november kl. 16.30. Der bages til jul og laves julehygge. 

/ Fredagsklubben — Morten Gjern og Inge Dehnfeld 

 

NY PÅ FACEBOOK: VENØ BEBOERNE 

Gruppen "Venø Beboerne" er en lukket gruppe for fastboende på Venø. 

Idéen er, at gruppen skal bruges til kommunikation og hjælp beboerne 

imellem. Alle medlemmer er meget velkomne til at oprette opslag og dele 

ting.  

 Brug også meget gerne kalenderen til arrangementer, der kan have 

interesse og vedrører alle. (Husk koordinering med venoe.dk kalender, red.) 

/ Christian Mogensen, Riisvej 14, tlf. 91 55 10 15 

Foto: Christian Mortensen 

Foto: Christian Mortensen 

Foto: Gertrud Damgaard 
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HAVNEHUSETS FREMTID  

20 personer var mødt op til dialog om Havnehusets 

fremtid i oktober - det glædede bestyrelsen.  

 Bestyrelsen bad først forsamlingen komme med 

bud på, hvad Havnehuset skulle kunne præstere og byde på.  

 Masser af forslag og drømme både for huset, for turister og for venø-

boere kom frem. Sammenfattet ønskes det kendte koncept gennem årene: 

Kiosk- og butikstilbud, mulighed for turister at få et let måltid og kaffe, kaffe-

mulighed for hele busselskaber, mødested for venøboere med fællesspisnin-

ger. Måske luftige drømme… for alle nikkede til udsagnet. Problemet er blot, 

at næsten ingen byder ind på det koncept, som kræver mange timer og 

giver en for lille indtjening. Der skal tænkes anderledes! 

 Sommerudlejning af huset til et større, allerede etableret koncept, 

som så laver en filial på Venø – med vinterlukket, hvor bestyrelsen kan råde 

over huset til brug for Venø-arrangementer – var et forslag. Bestyrelsen ar-

bejder videre.  

/ Venø Havn — Ulf Ipsen og Mette Jaffke 

Foto: Jan Bendix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalksten 

En slags kalksten 

som dannes tæt på stranden i 

tropiske egne. Kalkstenen består 

af irregulære kugler af calcium-

karbonat og er dannet ved at 

kalkholdige sedimenter er blevet 

akkumuleret fx på en strand. 

Over en relativ lang tidsperiode 

er de enkelte sedimenter blevet 

sammenkittet og har dannet 

bjergarten.  

 

Foto: Gertrud Damgaard 

Tekst: Johanne Bendix 
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VENØBOEN 

NYE ANSIGTER I BESTYRELSEN 

På VenøBoens ordinære generalforsamling i oktober blev der, med Marian-

ne Pedersen som dirigent, nyvalgt tre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen i 

det nye foreningsår består af følgende: Aase Askanius, Søren Hindkjær, Ir-

ma Bjerre-Pedersen, Nina Bech Nilson, Kristian Olesen, Karl Christian Olsen 

og Inge Dehnfeld. Som suppleanter valgtes Lars Vangsgaard og Jan Bendix 

og som revisor Ryan Jensen. 

 

Et travlt år 

Formanden for VenøBoen, Aase Askanius gjorde på generalforsamlingen 

status for foreningsåret. Foreningen har i alt 161 medlemmer, hvoraf de 

102 bor på Venø og 59 er på anden vis interesseret i at følge udviklingen 

her på stedet. 

 Ved årsskiftet – og den officielle folkeregistertælling – måtte Venø 

konstatere en mindre nedgang, der heldigvis er kompenseret for i 2016. 

Aase kunne glædeligvis notere, at ni nye beboere er budt velkommen til 

øen siden nytår.  

 Venøturisme-projektet, som VenøPostens læsere månedligt har kun-

net følge, er ved vejs ende. På det planlagte beboermøde den 22. novem-

ber (læs mere om det på side 5) gøres der status på projektet, der snart for-

ventes afsluttet. Projektet har skabt markedsføringsmateriale, der er til rå-

dighed i Færgehuset på Kleppen.  

 Der er udviklet en Venø App, som giver turisterne kort information 

om øen og dens muligheder – og som også indeholder en skattejagt.  

 VenøBoen kunne glæde sig over, at projektet og indsatsen for turis-

me blev belønnet med årets turismepris af Struer-Egnens Turistforening. I 

efteråret begynder den guideuddannelse, som har været efterspurgt i gen-

nem årene.  

 Aase omtalte samarbejdet med Venø Færgefart og forsøget med 

takstændringer, der er et resultat af det seneste politiske forlig på området. 

Forholdene omkring færgen er ligesom turisme emner på beboermødet 

senere på måneden. 

 Aase takkede alle venøboere, der var med til at gøre årets generalfor-

samling i Sammenslutningen af Danske Småøer til en succes, som med sik-

kerhed vil blive husket af alle medvirkende! 

 VenøBoens forsøg på sammen med Venø Efterskole at fastholde 

Bogbilen på Venø er ikke lykkedes, hvilket foreningen beklager. 

 Årets arrangementer nye, såvel som de traditionsrige, har haft god 

deltagelse. Især fortælleaftnerne, som er med til at sprede kendskabet til 

Venøs historie og personligheder, har været givende. 

/ VenøPosten — Red. (pluk fra formandens mundtlige beretning)  

 

  

 

 

 

Ø-SAMMENSLUTNINGENS 

REPRÆSENTANTSKABS-

MØDE 

I den første weekend i november 

afholder Sammenslutningen af 

Danske Småøer sit årlige repræ-

sentantskabsmøde. Fra Venø del-

tager Irma Bjerre-Pedersen og 

Aase Askanius fra VenøBoen og 

Jan Bendix, som bestyrelsesmed-

lem i Ø-Sammenslutningen. 

 Et fast programpunkt er Ø-

runden, hvor de 27 øer giver sta-

tus og orienterer om initiativer 

med henblik på gensidig inspirati-

on. Har venøboerne idéer til om-

tale så kontakt gerne underteg-

nede. 

 Hovedpunkterne på mødet 

vil i øvrigt være en opfølgning på 

de forslag, som fremkom på årets 

generalforsamling på Venø i maj: 

Kystsikring, boligforhold, mobil-

dækning, telemedicin, ældrepleje 

og generationsskifte. 

/ VenøBoen — Aase Askanius, tlf.  

23 27 05 66 
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DET  SKETE 

EN AFTEN MED TOM BUK-SWIENTY  

Foredragsgruppen på Venø havde den 5. oktober arrangeret foredragsaf-

ten med en af Danmarks i øjeblikket mest succesfulde forfattere. Som begej-

stret læser af hans bøger om krigen i 1864 og om Wilhelm Dinesens liv i 

1800-tallet havde jeg set frem til aftenen med foredraget af Tom Buk-

Swienty.  

 Per Mikkelsen bød velkommen og indledte med at fortælle, at han i 

forbindelse med læsning af historikeres værker generelt må erkende, at han 

af og til taber tråden og må vende tilbage til de foregående sider for at læse 

dem igen, men at sådan er det ikke med Tom Buk-Swientys bøger, som er 

så levende fortalt, at man bliver fanget på en ganske anden måde.  

 Det er jeg enig i, og det skulle vise sig, at også foredraget blev gen-

nemført på en nærværende måde, som fangede opmærksomheden gen-

nem hele aftenen. Vi blev inviteret inden for i historikerens store og grundi-

ge forarbejde med kildelæsning og rejser til alle de steder, som Wilhelm 

Dinesen havde været i sit til tider meget dramatiske liv. Der blev vist billeder 

fra kilderne, fra de mange rejser og fra arbejdet med at skaffe kildemateria-

le. Bl.a. så vi et billede af Bendt Wedel på Frijsenborg med hovedet nede i 

en kiste, hvor hans mor Irene Wedel havde efterladt personlige breve og 

dagbøger fra sin slægt. Wilhelm Dinesen moster Thyra Friis var en sådan 

slægtning, og hun havde hyppig brevveksling med sin nevø. Herfra er man-

ge oplysninger hentet.  

 Der er ikke tvivl om, at Tom Buk-Swientys egen begejstring for sit stof 

både giver ham adgang til oplysninger, som kun få ville kunne skaffe, og til 

en stor læserskare, som måske ikke ville læse 1800-tals historie, hvis den ikke 

var fortalt så medrivende, som selv den bedste romanforfatter ikke kunne 

gøre bedre. Vi kan nu alle glæde os til den netop udkomne bog fra Buk-

Swienty: ”Tommy og Tanne – Det store i livet” som er en biografisk fortæl-

ling om to af Wilhelm Dinesens børn nemlig Karen Blixen og Thomas Dine-

sen. 

 Tak til foredragsgruppen for et 

rigtig godt initiativ.  

/ Helle Gjern, Riisvej 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tommy og Tanne 

af Tom Buk-Swienty 

Forlag: Gyldendal 

ISBN-13: 9788702179101 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Novellesamling: 

Stikkerens begravelse 

af Herdis og Johannes Møllehave 

Forlag: Sesam 

ISBN: 87-7801-356-9 

 

Herdis og Johannes Møllehave 

har samlet et bredt udsnit af 

danske noveller, når de er 

bedst. De skriver selv, at de al-

drig er blevet færdige med dis-

se, fordi novellerne hele tiden 

viser nye facetter af tilværelsen.  

 

Bedømmelse:  
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Fotos: Jan Bendix 

DET  SKER 

SVENSKE OG DANSKE TONER  

Venø Musiks novemberkoncert er søndag  

den 20. november kl. 15:15 på Nørskov.  

Ved koncerten optræder Bodil Heister og Idil Alpsoy. 

 Bodil Heister er nok bedst kendt for musikken til DR’s Jul på Slottet, 

men hun har også komponeret for Den Jyske Opera, Tivoligardens 150 års 

jubilæum mm. Desuden har hun skrevet flere musikbøger. Bodil Heister 

spiller klaver og harmonika, og vi vil opleve hende på begge instrumenter 

til koncerten på Venø. 

 Den unge svenske mezzosopran, Idil Alpsoy, er uddannet fra Det 

kongelige Danske Musikkonservatorium, og hun har bl.a. arbejdet sammen 

med Den Danske Strygekvartet, Middle East Peace Orchestra og Gitta Ma-

ria Sjöberg.  

 Koncerten på Venø bliver en blanding af svenske viser, et par Bell-

man salmer, danske sange af Bodil Heister og H.C. Andersen. I anden halv-

del af programmet bevæger vi os over i opera-/operettegenren.  

 Da vi nærmer os adventstiden med hastige skridt, bliver der helt sik-

kert også plads til lidt juleagtigt. 

 Velkommen til en koncert med svenske og danske toner samt kend-

te opera- og operettearier.  

/ Venø Musik — Grethe Munk-Andersen  

 

 

VenøBoen har fået en del henvendelser om en episode med en ung dreng, 

der vakte en vis uro. Aase Askanius har bedt institutionslederen om bag-

grunden for den unges Venø-ophold. På beboermødet den 22. november 

er emnet på programmet. / Red. 

 

ADFÆRDSVANSKELIGE UNGE 

Vi er en lille institution i Ikast, som har med adfærdsvanskelige unge at gøre. 

Det kan være unge, som er omsorgssvigtet hjemmefra og unge, som har en 

udadreagerende adfærd, der gør, at de ikke kan være på andre institutio-

ner. 

 Vi bruger ofte, når vi får en ny ung, at tage den unge med i et som-

merhus for at lære den unge at kende, og for at den unge kan lære os at 

kende, inden den unge kommer ind på selve institutionen. Vi bor på et ned-

lagt landbrug lidt uden for Ikast. Der bor otte unge på institutionen. 

 Vi har været mange gange på Venø, og vi er rigtig kede af den episo-

de, der har været med en ung i oktober. Vi ønsker på ingen måde, at folk 

skal føle sig utrygge over, at vi er på øen. 

 Såfremt der er spørgsmål til det, vi laver eller, hvis man bare er nys-

gerrig på, hvem vi er, så er man meget velkommen til at ringe til underteg-

nede. Man kan også læse lidt mere om os på: www.vestgruppen.dk. 

/ Vestgruppen — Jan Oversø, tlf. 35 26 20 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Før 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

Efter! 

http://www.vestgruppen.dk
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kende. Dem skal de bruge til at planlægge angrebet 

med.  

 De kan se, hvilke døre der bliver brugt. De kan 

se, at eleverne fra tid til anden er på "gårdtur" og de 

forsøger at se, hvor mange gidseltagere, der er. Med 

de informationer specialoperationssoldaterne får, 

planlægger de et angreb, der skal sikre, at alle elever 

og lærere bliver befriet uskadt.  

 Kl. 17:06 

går det hele løs. 

Helikoptere sæt-

ter styrkerne af. 

De trænger hur-

tigt frem og ind i 

bygningen. Ele-

ver og lærere er 

samlet i den store 

aula. Vinduer og døre er blændet og mørklagt. Dø-

ren går op og på splitsekunder trænger 8-10 special-

operationssoldater ind. Gidseltagerne forsvarer sig 

med deres våben, men bliver hurtigt "neutraliseret". 

En efter en bliver de livløse kroppe trukket ind i et af-

sides lokale. 

 Efter gan-

ske få minutter er 

operationen af-

sluttet. Gidselta-

gerne og Per Pro-

fy er uskadelig-

gjort. Specialope-

rationsstyrkerne 

holder mandtal 

over elever og lærere og sikrer sig, at alle har det 

godt, og at ingen er såret under angrebet. 

 Derefter gennemfører soldaterne en systema-

tisk afsøgning af området for at sikre sig, at der ikke 

er gidseltagere eller elever, der skjuler sig. Herefter 

rulles gardiner op, og afblændingen tages af døre og 

vinduer. Freden kan igen sænke sig over Venø Efter-

skole.  

 Udenfor står en foredragsholder (Tom Buk-

Swienty. / Red.), der er blevet bedt om at holde fore-

drag om Karen Blixen. Han skulle begynde kl. 18:00, 

men forstår, at der lige skal ryddes op efter befrielses-

aktionen.  

 

/ Night Hawk — Niels Sawman Brandt 

Venø har endnu en gang været centrum for en øvel-

se, denne gang under navnet Night Hawk. Øvelsen 

var et led i træningen af totalberedskabet – det vil 

sige samarbejdet mellem militære og civile myndig-

heder. Presseofficer Niels Sawman Brandt har til 

VenøPosten beskrevet øvelsen – og dem, det gik ud 

over. / Red. 

 

GIDSELDRAMA PÅ VENØ EFTERSKOLE 

Lærere og elever på Venø Efterskole taget 

som gidsler 

Onsdag den 5. oktober kl. 10:00 blev lærere og ele-

ver på Venø Efterskole taget som gidsler. Det var den 

berygtede klanleder, Per Profy, fra den religiøse be-

vægelse, Det Gule Øje, som havde taget initiativ og 

gennemførte aktionen. 

 Scenen er opdigtet. Den store landsdækkende 

øvelse for specialoperationsstyrkerne, øvelse Night 

Hawk, foregår i et opdigtet land, der hedder Kumra-

ni. Det er et land med en trist historie og skæbne. 

Igennem mange år har det internationale samfund 

forsøgt at skabe stabilitet i landet, som bliver styret af 

rivaliserende klaner. Det skaber grobund for terrori-

ster og kriminelle, der hærger landet.  

 Allerede fra begyndelsen af aktionen udsendte 

Per Profy en video, hvori han opremsede sine krav. 

Den internationale koalition i Kumrani skulle forlade 

landet og præsidenten i Kumrani, Christian Jensen, 

skulle træde af. 

 Timerne går og Per Profy får ingen reaktion. 

Det får ham til at skærpe sine krav. Hvis han ikke får 

det, som han vil have det, vil han begynde med at 

henrette gidsler hver time. Den første henrettelse vil 

finde sted kl. 13:00.  

 Kl. 13:00 tager han en af skolens lærere, Ras-

mus. Han bliver ført ud på plænen øst for skolen. Her 

tvinges Rasmus i knæ, og han bliver skudt i panden 

af en af bevægelsens medlemmer.  

 Henrettelsen bliver optaget på video og udgi-

vet på "Youtube". Her kan koalitionen og Kumranis 

præsident se, at Per Profy mener, hvad han siger. Det 

bliver signalet til, at befrielsesoperationen kan begyn-

de. 

 I timerne derefter bliver området omkring sko-

len overvåget af et fly, der kredser i stor højde. Herfra 

kan de følge alle bevægelser på området. Informatio-

nerne bruger specialstyrkerne til at lære rutinerne at 

Foto: Venø Efterskole 

Foto: Niels Sawman Brandt 
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. . .  

LANDDISTRIKTSPRIS TIL SKOLEN OG ØEN 

Den 3. oktober var der uddeling af årets Landdistriktspris i kursuscenter 

”Kobæk Strand” ved Skælskør. Prisen uddeles af Erhvervs- og Vækstministeri-

et, og minister Troels Lund Poulsen overrakte prisen.  

 Jammerbugt Kommune løb med førstepladsen, mens Venø Eftersko-

le fik andenpladsen. Begrundelsen for tildelingen af prisen til efterskolen er 

den tætte og nære relation mellem skolen og øen, og den gensidige glæde 

og afhængighed, vi har af hinanden.  

 Lysten til fortsat tæt samarbejde, ved jeg, ligger dybt i både skolen og 

øboerne og kræver ikke ekstern anerkendelse for at blomstre – men det er 

nu altid rart at blive bekræftet i, at det er godt, det vi går og gør!  

 Prisen er selvfølgeligt resultatet af alle de gode ting, der er sket, men 

kan også blive et godt afsæt for fremtidige udfordringer. Her tænker jeg 

blandt andet på opførelsen af det, der forhåbentligt kan blive et fantastisk ø

-hus til glæde for både skolen og øen. Et projekt, hvor jeg tror på at et tæt 

forpligtende samarbejde mellem skole og ø, kan løfte projektet fra ”kun” en 

idrætshal til noget unikt og særligt til gavn for os alle.  

 Tak for samarbejdet. Vi glæder os til at fortsætte udviklingen sammen 

med jer! 

/ Venø Efterskole — Nikolai Vangkilde Terp  

 

 

HALLEN, VI VENTER PÅ 

Efter redaktionens slutning har Venø Efterskole holdt møde med repræsen-

tanter for Venøs foreninger og organisationer og andre interesserede venø-

boere. Formålet med mødet var at give en status for Efterskolens arbejde 

med at få etableret hallen og ikke mindst at få skabt en fælles opfattelse af, 

hvilken glæde hallen kan være for hele Venø. 

 Decembernummeret af VenøPosten bringer resultatet af mødet og 

orienterer om de næste faser i arbejdet med at få Hallen gjort til virkelighed. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

VELKOMMEN TIL SANGAFTEN 

Sæt kryds i kalenderen tirsdag den 15. november kl. 19:30, hvor vi invi-

terer venøboerne  til fællessang og hyggeligt samvær på Venø Efterskole. 

 Tilmelding senest søndag den 13. november til Lilly Møller og Ry-

an Jensen på: lian@venoe.dk. 

/ Venø Efterskole — Claus Regli  

 

 

 

 

 

Fredeligt efterskoleliv 

Foto: Venø Efterskole 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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2. november kl. 19:30 Fortælleaften, Thorkild Brosbøl, Venø Efterskole 

6. november kl. 19:30 Allehelgensgudstjeneste v/Per Mikkelsen  

  Efterfølgende kaffe i pavillonen 

8. november  Sidste frist for aflæsning af vandmålere 

11. november kl. 18:00 GIF: Bowling i Struer (tilmeld. 7/11) 

13. november kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Per Mikkelsen 

15. november kl. 19:00 Menighedsrådsmøde 

15. november kl. 19:30 Sangaften på Venø Efterskole (tilmeld. 13/11) 

18. november kl. 17:00 Fredagsklub for voksne, Børnehuset (tilmeld. 16/11) 

20. november kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Thorkil Lundberg 

20. november kl. 15:15 Venø Musik, koncert på Nørskov 

22. november kl. 19:30 VenøBoen, beboermøde, Venø Efterskole 

25. november kl. 16:30 Fredagsklub for børn, Børnehuset 

27. november kl. 10:00 1. søndag i advent, familiegudstj. v/Per Mikkelsen

  Efterfølgende sammenkomst i Præstegården 

 

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

Havkajak, GIF: Hver onsdag kl. 19-21, mødested: Efterskolens cykelskur 

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

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

Venø Svømning: Den 5., 12., 19. og 26. november kl. 13:00 

VENØ  I  NOVEMBER 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten decem-
ber 2016 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 23. november 
 

i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektro-
niske forsendelsesmuligheder.  
 
VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser  
optages. Redaktionen forbeholder sig 
ret til af pladshensyn at redigere og for-
korte det indsendte materiale.  
 Kommentering af meningstilken-
degivelser kan ikke forventes at ske før i 
det følgende nummer af VenøPosten.  
 
Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd og VenøBoen. 
 
Abonnement: VenøPosten kan tegnes  
i abonnement ved henvendelse til  
udgiverne. 
 
Redaktion og layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær 
 
Korrektør: Marianne Pedersen  
 
Fotografer: Gertrud Damgaard og  
Christian Mortensen 
 
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 


