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Forenings– og kirkeblad  
for Venøs beboere og venner af Venø

Det er formentlig ikke uden grund, at Struer 
Kommunes hjemmeside indirekte opfordrer 
borgerne til at benytte deres demokratiske 
ret ved det kommende valg. 

Sammensætningerne af By- og Regions-
råd er signaler om, hvem vi ønsker lægger 
rammer for og administrerer vores fælles 
forhold i den kommende 4-års periode.

I indeværende valgperiode har der været 
ganske megen enighed på tværs af partierne 
i Struer Byråd om kurslægning for Kommu-
nen. Det giver stabilitet og begrænser politi-
kerleden, som findes andre steder.

I 2016 viste Struerborgerne, at de ikke var 
enige med flertallet i Byrådet om Struer Kom-
munes fremtid. Det blev bemærket i politiske 
kredse og fik politikerne til at lytte.

Venøboerne kan ikke klage over politi-
kerinteressen. På tværs af partierne er der 

opbakning til ø-udviklingen, og der er lydhør-
hed i forvaltningen. Den personlige stemme 
er med til at forstærke vores stemme i det 
kommende byråd.

Der er større afstand til Regionsrådet, der 
først og fremmest tager sig af sygehusfor-
hold og regional udvikling. Det ses på stem-
meprocenten. Men også til det valg er det 
vigtigt, at de nordvestjyske borgere markerer 
deres personlige ønsker.

Stemmerne til både Kommunal- og Regi-
onsvalg afgives på Bremdal Aktivitetscen-
ter kl. 8:00-20:00.

Som ved tidligere valg, så har venøboerne 
en særlig mulighed for at afgive brevstemme 
på Venø Efterskole. Det kan ske mandag 
den 6. november kl. 17:00-19:00.

/ VenøPosten – Jan Bendix
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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 Ander-
sen, tlf. 96 84 92 09

Servicemedarbejder  
Gertrud Damgaard

SYNDERNES FORLADELSE
Syndernes forladelse er et kristent grundfænomen, måske det væsentligste 
fænomen overhovedet i den kristne religion, Nu er det imidlertid sådan i vor 
tid, at begynder man en tale om syndsforladelse, ja, så er det som om, at man 
dermed bringer en art dyster formørkelsesteologi på bane, og man kan blive 
anklaget for, at trække folk helt ned under gulvbrædderne med et kristent 
sortsyn. ”Evangeliet er for syndere”, sagde i sin tid biskoppen i Roskilde, Jan 
Lindhardt, ”ja, men hvad nu, hvis man ikke vil forstå sig selv som synder eller 
skyldner”? fortsatte han og fremhævede, at det måske er den største kløft 
mellem kirke og folk i dag, at et nutidigt menneske ikke opfatter sig selv som 
en synder.

Og Jan Lindhardt kan have noget ret i denne anskuelse. For det græske 
ord evangelium, som ordret betyder det glade budskab, bør da i stedet og 
tværtimod være lyst, venligt og godt, fristes mange til at fremføre. For Gud er 
kærlighed, hører vi ofte! Men selvom det er sandt, så skal man passe på med 
at gøre Gud til et slags krammedyr, som passer ind i ens egen forestillings- og 
lykkeverden. Så bliver kristendommen til en slags feel good-religion. Og så 
kan man nemt gå glip af det med syndernes forladelse. 

Det er værd at huske på Storm P.’s gode, gamle bemærkning, hvor han 
stiller spørgsmålet: Hvad er en synderinde? Og han svarer selv og siger, at 
det er en, der er gift med en synder! Hvormed er sagt, at alle er vi syndere. 
I den kristne tankeverden er vi alle syndere, og det er vi, fordi vi ikke kan 
leve op til De 10 Bud. Vi kan ikke leve op til Loven, som den også kaldes i de 
gamle skrifter

Jeg har her i efteråret arbejdet lidt med De 10 Bud sammen med konfir-
manderne, og vi var sådan set enige om, at alle buddene var rigtig gode som 
vejledning for et menneske, men at leve op til alle buddene, det indså vi også 
var temmelig vanskeligt – for ikke at sige umuligt. Og konfirmanderne ville 
vel at mærke ikke skifte buddene ud. For de er gode som rettesnor! sagde de. 

Så når vi i kirken taler om syndere, så taler vi altså slet og ret om menne-
sker. Derfor er der også mening i syndernes forladelse. I vort liv med hinan-
den, der kæmper vi om at få vort liv til at lykkes. Ikke blot kæmper vi om at 
få en god position i samfundet, men vi kæmper også om at overleve. Og 
undervejs i denne kamp, som til tider kan blive benhård, kan vi som menne-
sker ikke undgå at træffe skæbnesvangre valg, nogle gange med vidtgående 
konsekvenser for andre mennesker. Vi kan derfor ikke undgå at få et synde-
register, som godt kan blive temmelig belastende og tage os til fange. Det 
kan lamme os og blive et mørkekammer inden i os, som er forbudt område 
for andre. Og dette mørkekammer kan sagtens vokse sig stort og forplante 
sig til andre kamre i vort indre.

For måske kan andre godt tilgive andre, men man kan ikke tilgive sig selv. 
Det er måske det farligste ved synden, at det er én selv, der holder fast ved 
den. Men at vi ikke kan komme ud af syndens fangearme, det er en indbild-
ning, hævder Kristus. Den er et produkt af angsten for det gode. Syndernes 
forladelse består i, at indbildningen hæves, og at det gode får lov at komme 
til i vort liv. Og det er det, Kristus gør, når han tilsiger syndernes forladelse. 

. . . fortsættes på side 3 nederst

VENØ  KIRKE
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ALLEHELGENS GUDSTJENESTE
Søndag den 5. november kl. 19:30 er der Allehelgens gudstjeneste.

Vi mindes dem, vi har mistet i det forgangne år, og dem vi har mistet tid-
ligere. Konfirmanderne deltager med læsninger, og Hans Sørensens ”Venø-
kor” synger. Efterfølgende er der kaffe i kirken.
/ Venø Menighedsråd - Ove Bjerre-Pedersen

VENØDAGE
Den 6.-8. oktober deltog kirken i Venødagene, hvor der var gratis færgefart. 
Der var en lind strøm af gæster alle tre dage.

Menighedsrådet var til stede for at møde gæsterne, tale med dem og sva-
re på spørgsmål. Om fredagen, hvor der var sat en time af hertil, blev det til 
tre timer med frugtbare samtaler. For flere var kirken første stop, og det faldt 
naturligt at guide gæsterne videre til de andre aktiviteter på øen.

Indtrykket var, at der kom gæster fra det meste af landet - mange i forbin-
delse med, at de var på ophold i nærområdet.

Lørdag, hvor det regnede, var der ca. 150 gæster til fortælling om kirken. 
Erik Foged havde to små ”orgelkoncerter” og under øvningen om formidda-
gen blev det til en fælles morgensang for en gruppe på 16 voksne og børn, 
hvilket kom som en overraskelse for dem. De var ikke vant til morgensang i 
skolen.

Højmessen havde dobbelt så mange deltagere som almindeligt, og her 
deltog mange i den efterfølgende fortælling om kirken.

Fra kirken har vi kun positive tilbagemeldinger om arrangementet, og vi 
deltager gerne til næste år igen.
/ Venø Menighedsråd - Ove Bjerre-Pedersen

. . .  Så får vi livet igen. For han kan tilvejebringe den glæde, der ler ad truslen 
om, at vi kan gøre for det liv, som vi har fået. Som om vi selv har skabt det, 
men det har vi ikke. Vi har fået det givet. Og han kan le ad den dystre forestil-
ling, som vi har om, at vi skal sone alle de forkerte valg, vi livet igennem har 
truffet. 

Og det menneske, der gennem syndernes forladelse opnår den glæde, 
ved også, at der er sket ham et under. Han er blevet forvandlet. Han er ikke 
længere lammet og plaget af sine synder, men han kan fryde sig og få lyst til 
at dele ud af sin glæde. 
/ Per Mikkelsen

VENØ  SOGN
VenøBoen

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: Ove Bjerre-Pedersen

http://venoe.dk
http://visitvenoe.dk
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DET  SKER
FORMANDEN TAGER ”ORLOV”
På VenøBoens generalforsamling meldte Aase Askanius 
ud, at hun ikke ønskede genopstilling som formand for 
VenøBoens bestyrelse. Aase ønskede at give plads til nye 
folk i bestyrelsen, men gjorde heldigvis opmærksom på, at 
hendes udtræden ikke var et farvel til arbejdet for Venøs 
udvikling og for VenøBoen. 

Med bestyrelsens anbefaling blev Erling Roseth, Riisvej 20, nyvalgt som 
bestyrelsesmedlem - enstemmigt af de mange fremmødte medlemmer. Aase 
kunne i sin beretning oplyse, at medlemstallet i beboerforeningen er 168, 
hvoraf de 110 er fastboende. 

Aase orienterede om arbejdet i foreningsåret. Her fik det positive samar-
bejde med Struer Kommune, Venø Færgefart og Sammenslutningen af Dan-
ske Småøer særlig omtale. Aase opfordrede venøboerne til fortsat at arbejde 
intenst på at skabe rammer for øget bosætning. Mange helårshuse bruges 
nu som sommerhuse, mens befolkningstallet på øen har vanskeligt ved at 
nå over de 200. I diskussionen efter beretningen fremkom medlemmer med 
ønsker om flere lejeboliger, boligmuligheder for seniorer med mindre plads-
behov og om byggegrunde.

I både beretning og diskussion blev ”Venødagene” i påskeugen og i første 
uge af oktober omtalt med begejstring både for de mange besøgene og for 
venøboernes engagement. Den kommende bestyrelse evaluerer og lægger 
sammen med Venø Færgefart planer for kommende ”Venødage”.

Irma Bjerre-Pedersen, Inge Baggesen og Jan Bendix takkede Aase for 
hendes hidtidige kæmpeindsats for Venø og VenøBoen og tilsagnet om 
fortsat at bidrage. Formelt referat fra generalforsamlingen findes på venoe.
dk. Her vil konstitueringen af den nye bestyrelse også fremgå, da denne ikke 
forelå ved redaktionens slutning.
/ VenøPosten – Jan Bendix 

REALDANIA OG ”VENØ I FORTSAT UDVIKLING”
VenøBoen har fået bevilget 125.000 kr. fra Realdania til 
sammen med bidrag fra øvrige interessenter at udarbejde 
en prioriteret plan for udviklingsaktiviteterne på Venø. I 
januar sammenskrev VenøBoen alle de initiativer, der er 
gang i på Venø (se venoe.dk/venoeposten).

Efter prospektets udarbejdelse har Struer Kommune, ejerne af Firbjergsan-
de og Venøborg, Venø Efterskole, Dansk Hanggliding & Paragliding Union, 
Geopark Vestjylland og Realdania holdt møde på Struer Rådhus om prospek-
tet.

Med bevillingen fra Realdania og interessenterne inviteres venøboerne 
og Venøs foreninger til at medvirke i konkretisering og planlægning af ud-
viklingen. Det bevilgede beløb bruges til at dække omkostningerne til faglig 
bistand og gennemførelse af selve udviklingsprocessen.

VenøPosten orienterer i kommende udgaver om fremdrift og planer.
/ VenøBoen – Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

http://www.venoe.dk
http://www.venoe.dk
http://www.venoe.dk/venoeposten
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ENDNU EN SUCCES – VENØDAGENE I OKTOBER
Vejret var ikke i hopla, men det var de gæster, der valgte 
Venø i dagene den 6.-8. oktober, hvor VenøBoen havde 
samlet et aktivitetsprogram med inspiration fra påske- 
ugens arrangementer. Programmet var tillæg til oktober-
udgaven af VenøPosten.

VenøPostens fotografer var også i gang og nedenfor 
er en billedkavalkade. 

Venødagene er ”kommet til verden” i forlængelse af de politiske beslut-
ninger om gradvist at indføre ”Landevejsprincippet” for færgepriser. Det 
bliver dog hidtil ikke til så meget for Venøs vedkommende, så VenøBoen og 
Venø Færgefart har aftalt at benytte det øgede færgetilskud til at give gratis 
overfart for turister.

At idéen er god, viser færgestatistikken. Vejret til trods, så skønner over-
fartsleder Søren Adsersen, at ca. 1600 gæstede øen i de tre dage, som pen-
gene strakte til.

VenøBoens bestyrelse vurderer dagene og programmet, så Venø kan vise 
sig i bedste stil også i 2018. 
/ VenøPosten – Red. 

Foto: Erling Roseth

Foto: Jan Bendix

Foto: Preben FriisFoto: Preben FriisFoto: Preben Friis

Foto: Christian MortensenFoto: Christian MortensenFoto: Christian Mortensen

Foto: Jan Bendix
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GADEFEST - RIISVEJ
En mangeårig tradition for Riis-
vej-folket blev genoptaget i okto-
ber. 18 af beboerne havde fælles-
spisning i Børnehuset, da vejret 
ikke udpræget var til udendørs 
fornøjelse. Foto er efter det oplyste 
taget under selskabets mere rolige 
forløb.
/ VenøPosten – Red.

LAG-SMÅØERNE OG ERHVERVSUDVIKLING
På VenøBoens generalforsamling omtalte Jan Ben-
dix kort initiativer, som LAG Småøerne har iværksat 
eller planlægger. Jan er bestyrelsesmedlem i organi-
sationen.

Der er udsendt invitation til Erhvervsdag den 20. november, hvor der er 
lagt program for erhvervs- og turistaktører fra de enkelte øer. Deltagelse er 
gratis og tilmelding sker via: http://lag-smaaoerne.blogspot.dk/2017/09/
smaernes-erhvervsdag-2017.html#more.

Jan opfordrede deltagerne i VenøBoens generalforsamling til indmel-
ding/genindmelding i LAG Småøerne, da medlemskab betyder markering 
af interesse for udvikling af vores øer. Medlemskab er gratis. Læs mere på 
hjemmesiden. Venø har på mange forskellige områder fået LAG-midler 
(Venøsund Fisk og Skaldyr, Venø Havn, Venø Kro, Venøturisme m.fl.). 
/ LAG Småøerne – Jan Bendix

GÅDEN OM DEN FORSVUNDNE PEN…
Fotoet viser den pen, som gæster til Venø med 
Ø-Pas skal benytte til at ”stemple” deres pas 
og kvittere for tilstedeværelsen på øen. Der er 
anbragt penne i færgehuset på Sønderskovvej 
og ved Havnehuset. Pennen på Sønderskovvej 
har det med at forsvinde! Det er nu 3. pen, der 
er sat op. Er der venøboere, der kender til denne 
meget specielle samlermani?
/ VenøPosten – Red. 

HVEM VED NOGET OM MALEREN IMMANUEL IBSEN - PÅ VENØ?
I efterårsferien besøgte Kai og jeg Nivaagaards Malerisamling, hvor der er en 
udstilling med maleren Immanuel Ibsen. Der er udstillet ca. 90 af kunstnerens 
malerier, og blandt dem dukkede pludselig to malerier op med titlen ”Venø”. 
De to malerier er næsten ens. Immanuel Ibsen var en maler, som altid søgte 
nye veje, og han blev en stor inspirationskilde for andre kunstnere som Asger 
Jorn, Ejler Bille og Erik Hoppe. Den 21. juli 1943 ankom han til Venø på et 

finanseret ophold givet af en tandlæge Børge Høft, Vim-
melskaftet. Formålet med opholdet var, at kunstneren 
skulle tænke mindre og i stedet for male mere. 

I oktober 1943 måtte Immanuel Ibsen med familie 
flygte til Sverige, fordi hans kone Astrid var jøde. Im-
manuel Ibsen dør den 24. februar 1944 i Gøteborg på 
grund af dårligt hjerte.

Hvor boede kunstneren, mens han var på Venø? 
Hvor er motivet fra? Det vil jeg gerne høre mere om - 
kom forbi eller ring og fortæl.
/ Venø Galleri - Lis Jensen

DET  SKETE

Foto: Jan Bendix

Foto: Christian Mortensen

Foto: Lis Jensen
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JULEKROBAL
Lørdag den 25. november kl. 18:00-01:30  
inviteres ALLE venøboere og folk med tilknytning til 
Venø til julekrobal.

Kroen sørger for en klassisk julebuffet inkl. kaffe til 
220 kr. pr. person. Drikkevarer sælges til speciel julepris:  
Husets rød- og hvidvin 160 kr pr. flaske og øl/vand 20 kr.

GIF sørger for små ”julelege” i løbet af aftenen, og på et 
tidspunkt skruer vi op for musikken, så der bliver mulighed for 
en svingom.

Tilmelding inkl. betaling til Anne Thusgaard enten via mobilpay på 29 87 
39 70 eller på GIF’s kontonr: 7602-1019526 (ved evt. aflysning tilbagebetales 
beløbet). 

Vi gennemfører arrangementet ved minimum 40 tilmeldte, og vi håber 
naturligvis på stor opbakning.

Tilmelding senest den 10. november og gerne så hurtigt som muligt.
/ Med glade julehilsner - Venø Kro og Venø GIF 

KLAR TIL HAL - SKOVRYDNING
Så er det tid til at få ryddet det sidste skov ved efterskolen. Hvis du vil være 
med, skal du sende en mail til friis@venoe.dk med navn og mailadresse  
senest den 5. november.

Såfremt der er flere deltagere end parceller, vil der blive trukket lod. 
Grenaffaldet skal lægges i en bunke midt på det allerede ryddede areal mod 
vest, og de enkelte deltagere står selv for afbrænding af affaldet.

Arealet skal være ryddet den 1. januar.
/ Preben Friis, Kimingen 6

JYDSKE DRAGONREGIMENT ÅBNER DØRENE
Venøboerne inviteres på besøg hos Jydske Dragonregiment onsdag den 
15. november kl. 19:15 ved Hovedvagten, Dragonkasernen, Holstebro.

Program:
19:15-19:30 Modtagelse ved Hovedvagten (parkering anvises), K.C. Olsen

19:30-20:30 Rundvisning på ”Dragonmuseet”, K.C. Olsen

20:30-20:45 Transport til p-plads ved ”Officerscasinoet”, K.C. Olsen

20:45-22:00 Orientering om Jydske Dragonregiment, Regimentschef 
  Oberst B.H. Jensen 
  (Kaffe/the, kage, øl/sodavand), K. C. Olsen

22:00-22:15 Afslutning, Aase Askanius

Pris kr. 50,00. Seneste tilmelding den 8. november på tlf. 97 42 94 02 /  
22 38 56 07 eller pr. mail isl40347@os.dk.
/ VenøBoen - K.C. Olsen

DET  SKER

 - Riisvej 11
 - Strømmen 2
 - Strømmen 7

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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”VI SYNES BARE, DET ER RART”
Birgitte Østergaard Nielsen og Carsten Nørager er flyttet ind i ”Venø Gl. 
Skole”. Birgitte kommer fra Silkeborg og Carsten fra Herning. Overskriften er 
svaret på VenøPostens spørgsmål om, hvordan det er at være flyttet hertil. 

At det blev Venø, skyldes at Carsten havde set, at skolen var til salg, og 
efter nogen tid overvandt Birgitte sine bekymringer for vestenvinden, og 
mødet med Venø og skolen blev kærlighed ved første blik.

Carsten, der er uddannet elektriker, har de seneste tre år arbejdet som 
underviser og instruktør på Siemens i Brande. Birgitte er pædagog og i gang 
med at finde job i Struer.

I oktober var de til spisning og film i Børnehuset - og de har stadigvæk 
”armene oppe” over arrangementet. Næste gang tager de nu pandelygten 
med, så de også kan finde den korteste vej hjem. De er overraskede over de 
mange mulige aktiviteter, som venøboerne præsterer, så der må vælges til 
og fra.

De glæder sig begge over, at tidens megen stress, ræs og jag kommer på 
god afstand af Venø - der er nemlig ro på, ligeså snart de når Kleppen.

Velkommen til Venø!
/ VenøPosten – Jan Bendix 

UDENRIGSKORRESPONDENTEN PÅ FERIE
Jeg har været på to ugers ferie til Vest Papua-provinsen (stadig i Indonesien). 
Det er ret langt fra, hvor jeg bor: 2x2 timers fly uden en direkte forbindelse. 
Jeg rejste sammen med en klassekamerat fra Østrig, og vi tilbragte 10 dage 
i ø-paradiset Raja Ampat. Det er en gruppe af øer, som ligger meget afsides. 
Der skal sejles til hovedøen Waigeo og derefter går det med speedbåd til der, 
hvor man nu skal hen. Vi prøvede fire forskellige ”homestays” (indkvartering, 
der fortrinsvis styres af familier). Det var en spændende oplevelse - perfekte 
strande, masser af spændende liv under vandet og spændende at se, hvor-
dan de lokale bor og lever. 

Vi besøgte også to lokale landsbyer, hvor det er på samme måde med 
transporten - enten foregår det pr. båd eller gennem junglen. Vi spiste man-
ge friske kokosnødder og svømmede til øde strande. Det er helt igennem et 
fantastisk sted.

Udover disse øer tog vi en tur (med fly) til byen Manokwari, som også lig-
ger i Vest Papua. Fra byen tog vi en Jeep i fire timer mod Arfak-bjergene. Det 
er nødvendigt med en Jeep, da ”vejen” er meget ufremkommelig og meget 
stejl, fuld af mudder og ind imellem er der små floder, der skal krydses. Vi 
opholdt os i to dage i Arfak-bjergene for at se, hvordan de lokale bor. Folk er 
meget venlige og lod os bo i deres huse. Vi fik friske ananas fra deres køkken-
have og ellers handlede vi os til lidt af hvert spiseligt. 

Nu er jeg tilbage i Jogja, tilbage i ”civilisationen”. Papua er bestemt en 
spændende ø, og jeg håber på at få muligheden for at opleve mere ”derov-
re”. 
/ Nina Frimodt Jensen (fotos), pt. Indonesien

DET  SKETE

Foto: Jan Bendix
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JULETRÆER 
OG GRØNT
Der vil igen i år 
være mulighed 
for at få leveret 
juletræer og pyn-
tegrønt gennem 
Venø Børne- og 
Ungdomshus. 

Bestilling skal ske ved henven-
delse til undertegnede på tlf. 27 29 
66 00.

Størrelser og priser oplyses i 
decemberudgaven af VenøPosten. 
/ Venø Børne- og Ungdomshus 
- Flemming Damgaard

VENØ MUSIK I NOVEMBER
En trio med to kontrabasser (ja!) og klaver kan 
opleves søndag den 26. november ved 
koncert på Nørskov. Jens Kristian Andersen og Kristine Hanskov er de to 
kontrabassister, og Lise Hanskov er pianisten i trioen. Jens Kristian Andersen 
har både en rytmisk og en klassisk uddannelse bag sig. Det er ikke en helt 
gængs triosammensætning, og repertoiret er da også for det meste originale 
kompositioner. Der er lagt op til et musikalsk møde med en spændende trio, 
når koncerten begynder kl. 15:15.
/ Venø Musik - Grethe Munk-Andersen

112-FØRSTEHJÆLPERORDNING PÅ VENØ
112-førstehjælperkorpset på Venø var i oktober på det årlige genopfrisk-
ningskursus, hvor kunstigt åndedræt, hjertemassage og brug af hjertestarter 
blev øvet. Korpset på Venø består af 10 frivillige venøboere, der bliver tilkaldt 
fra 112-alarmcentralen, hvis der er mistanke om hjertestop. 112-førstehjæl-
perne henter hjertestarteren og giver førstehjælp indtil anden hjælp når 
frem. Netop i tilfælde af hjertestop er det altafgørende for udfaldet, at der 
ydes førstehjælp med bl.a. hjertemassage inden for de første minutter efter 
en person er faldet om.

112-førstehjælperordningen på Venø blev etableret tilbage i 2012 i et 
samarbejde mellem Region Midtjylland og Struer Kommune. 112-førstehjæl-
perordningen er en del af det samlede akutte præhospitale beredskab, der 
også omfatter ambulancer, lægeambulance og lægehelikopter – se mere på 
ph.rm.dk.

Har du spørgsmål vedrørende 112-førstehjælperkorpset på Venø, kan du 
rette henvendelse til undertegnede på tlf. 42 12 58 99.
/ Søren Lang Hindkjær

DET CAMOUFLEREDE VALG – JYSK ENERGI
Jysk Energis forbrugere på Venø har ikke modtaget 
information om det kommende valg til Jysk Energis 
repræsentantskab. Det er noget af en brist i det forbrugerdemokrati, der er 
basis for energiselskabets drift.

Ikke desto mindre, så har forbrugerne på Venø mulighed for at deltage 
i afstemningen om pladser i energiselskabets ledelse. Afstemningen finder 
sted mandag den 13. november kl. 19:00 i Bur Forsamlingshus, Byga-
den 19 i Bur. Tilmelding kan ske på jyskenergi.dk senest den 8. november. 

Stemmer kan afgives ved fremmøde af forbrugerne eller ved fuldmagt. 
Venø er i dag repræsenteret af Ryan Jensen, Peter Petersen og Peder Mejl-
hede Olsen. Til trods for den manglende opfordring til deltagelse i valget, så 
bør vi arbejde på fortsat at have pladserne i repræsentantskabet. Venøboer-
ne bør markere deres interesse for indflydelse på selskabet gennem at møde 
op. Selskabet synes at trænge til det i lyset af de ”oplevelser”, som vi som 
forbrugere har haft i det seneste halve år med systemsvigt og svag service.
/ VenøPosten – Red. 

DET  SKER

Foto: Marianne Pedersen

http://www.ph.rm.dk
http://www.jyskenergi.dk
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Færgetrafik 
i september

 2017 2016
Passagerer ............ 19.178 .....29.524
Personbiler ...............9.608 .....10.208
Busser ........................... 374 ...........410
Lastbiler ..........................94 ...........104
Gods (tons) ................. 203 ...........158
Cykler............................ 662 ...........962
Campingvogne ............16 ............. 18

FLERE BORGERE TIL STRUER
Repræsentanter for 10 politiske lister 
havde taget imod tilbuddet fra Venø 
Efterskole og VenøBoen om at frem-
lægge deres billede af, hvilke udfordrin-
ger Struer Kommune står over for i de 
kommende fire år.

Helt usædvanligt var der blandt politikerne enighed om, at det for Struer 
drejer sig om at få flere til at bosætte sig i kommunen. Det er nødvendigt for 
at imødegå den nedgang i befolkningstallet, der er skyldes, at der dør flere, 
end der fødes i disse år. Tiden var ikke til, at de mange fremmødte elever og 
venøboere kunne få svar på eventuelle forskelle i politikernes løsningsforslag.

Det var også tydeligt, at den nu snart afsluttede valgperiode har været 
præget af samarbejde på tværs af partiskel. 

Fra tilhørerne kom der derfor en række spørgsmål om de prioriteringer, 
som er gennemført og som rammer vigtige områder for venøboerne. Spørgs-
målene handlede om alt fra offentlig transport, bogbusbetjening, til støtte til 
musiklivet. I den kommende periode får også togtrafikken en væsentlig plads 
i byrådets arbejde. Fra embedsmænd og -kvinder i det københavnske er der 
lagt op til elendig togbetjening af Struer. Heldigvis er der allerede også her 
en fælles politisk holdning til, at det ikke må blive tilfældet.

Fra politikerne var der ros til venøboerne for deres mange initiativer – og 
en understregning af, at det også fortsat er nødvendigt med engagementet, 
når den politiske interesse for Venø skal bevares.

De enkelte partilisters hovedsynspunkter blev bragt i oktoberudgaven af 
VenøPosten.
/ VenøPosten – Jan Bendix

”EN DRØM OG EN MULIGHED”
Kære venøboere: For snart fire år siden kom min fa-
milie og jeg til Venø. Det har været en fantastisk tid, 
der altid vil have en plads i vores hjerter. Efterskolen 
har været, og er, en fantastisk arbejdsplads, og vi har 
fra dag ét følt os velkomne overalt på Venø. 

Men nogle gange er der drømme og muligheder, 
der kommer på tidspunkter, man ikke altid selv er 
helt herre over. Jeg har været så heldig at få job som 
forstander på Skals Efterskole. En skole, der i mange 
år har spøgt i min bevidsthed og som nu blev en mulighed – et par år for 
tidligt. 

Vi flytter mellem jul og nytår, så der er heldigvis lidt tid endnu, der blandt 
andet skal bruges til at sende efterskolen godt videre, hvilket jeg er helt sikker 
på vil lykkes med de gode kræfter, der er på og omkring skolen. Så hermed 
en varm tak til alle jer, der har gjort Venø til en rigtig god og varm oplevelse 
for min familie og mig. 
/ Nikolai Terp, Nørskovvej 8

DET  SKETE

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. 27 62 03 87
veno-galleri.dk

lis.moeller.jensen@gmail.com

• • • •

Venø  Kro

Åbent mod forudbestilling  
af selskaber.

 
Tlf. 97 86 80 06

venoekro.dk — info@venoekro.dk

Foto: Jan Bendix

Foto: Venø Efterskole
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NY FORSTANDER TIL NYTÅR
Efterskolens forstander gennem fire år, Nikolai Vangkilde Terp, har søgt og 
fået forstanderstillingen på Skals Efterskole. Læs om baggrunden for Nikolais 
fratræden på side 10. Han stopper ved udgangen af 2017.

Da overraskelsen over opsigelsen havde lagt sig, tog skole og bestyrelse 
arbejdstøjet på og satte sig selv på overarbejde for hurtigt at finde den rigti-
ge afløser for Nikolai. Der blev arbejdet i to spor; headhunting og en traditi-
onel ansættelsesproces med opslag, ansøgninger osv. Resultatet er, at vi har 
headhuntet Tage Jepsen, mangeårig forstander på Fjordvang Efterskole og 
senest projektleder for Efterskoleholdet til DGI Landsstævnet i Aalborg 2017 
samt et collegeprojekt i Ringkøbing-Skjern Kommune.

Et enigt ansættelsesudvalg med bestyrelse og personalerepræsentanter 
har ansat Tage. Vi er stolte og glade for at kunne tiltrække Tage. Han er en 
kapacitet i efterskoleverdenen, absolut kompetent og højt kvalificeret afløser 
for Nikolai. Han overtager forstanderjobbet fra januar 2018 og glæder sig til 
opgaven. Når forstanderboligen er gjort klar til en ny familie, flytter Tage ind 
med sin hustru.

Halprojektets status
Ansættelsen af ny forstander har kun forsinket halprojektet ganske lidt. De 
sidste træer på grunden fældes, og der bliver taget jordbundsprøver. Byg-
geprojektet skal nu finpudses i samarbejde med den kommende forstander 
og hovedentreprenøren. Herefter bliver der søgt byggetilladelse. Parallelt 
hermed arbejdes med den sidste finansiering og fondsansøgninger.

/ Venø Efterskole - Peter Petersen

”I RESPEKT OG MED YDMYGHED”
Kære venøboere: Mit navn er Tage Jepsen, og jeg har fået tildelt den store 
tillid og ære at skulle afløse Nikolaj som forstander på Venø Efterskole pr. 1. 
januar 2018.

Jeg glæder mig rigtig meget til skulle føre Venø Efterskoles stolte traditio-
ner videre. Det er med stor respekt og ydmyghed for det arbejde skolens an-
satte, bestyrelse og bagland gennem årene har udført, jeg overtager jobbet 
som forstander til januar.

Min kone, vores tre børn og jeg glæder os til at flytte til Venø for at blive 
en del af øens liv, vi skal for første gang være rigtige øboer – det blir’ godt! 
Børnene er dog mere eller mindre ”fløjet fra reden”, men vil ofte komme til 
øen og Venø Efterskole, de nyder at være ”efterskolebørn”.

Vi ses på Venø Efterskole.
/ Tage Jepsen – snart Nørskovvej 8!

Privatfoto

TAGE JEPSEN

Født 1960
Gift - tre børn (18, 20, 24)

Uddannelse
Folkeskolelærer fra Nr. Nissum, 1986
DGI friluftsuddannelse, 1998
Efterskolernes lederuddannelse, 1999

Ansættelser
Lærer, Lomborg Efterskole, 1980
Lærer, Agerskov Ungdomsskole, 1986
Forstander, Fjordvang Efterskole, 1999
Projektleder for Efterskolernes deltagel-
se ved DGI-landsstævnet 2017
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Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten decem-
ber 2017 bedes sendt til: vp@venoe.dk 
senest 

den 25. november 

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 op-
tages. 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 
udgiverne.

Redaktion og layout: Jan Bendix og 
Bettina Kjær

Korrektør: Marianne Pedersen 

Fotografer: Christian Mortensen og 
Preben 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.

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

6. november kl. 17-19 Brevstemning, Venø Efterskole

12. november kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen

13. november kl. 19:00 Repræsentantskabsvalg, Jysk Energi,  
  Bur Forsamlingshus (tilmeld. 8/11)

15. november kl. 19:15 Besøg hos Jyske Dragronregiment,  
  Holstebro (tilmeld. 8/11)

19. november kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen

21. november kl. 8-20 Kommunal- og regionsvalg, Bremdal

21. november kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen

25. november kl. 18:00 Julekrobal, Venø Kro (tilmeld. 10/11)

26. november kl. 14:00  Eftermiddagsgudstj. v/Thorkil Lundberg

26. november kl. 15:15 Venø Musik: Koncert på Nørskov

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 4., 11., 18. og 25. november kl. 13:00

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

NOVEMBER

Foto: Jan Bendix


