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Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

BBC LIFESTYLE 2014 
I begyndelsen af august havde Limfjordskommunerne Skive, Lemvig, Holstebro og Struer  

besøg af et tv-hold, der optog et madprogram til en af BBC’s kanaler.  

 Klovvig blev benyttet til en af optagelserne, hvor tv-kokken Tareq Taylor havde Venø  

lam og kartofler på menuen. 

 Optagelsen var kommet i stand gennem det fælles kommunale markedsføringsprojekt: 

Enjoy Limfjorden. 

/ VenøPosten — Red. 
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VENØ  KIRKE 

GENTAGELSEN 

I døgnets løbende nyhedsformidling hører man ofte betegnelsen 

”innovation” blive nævnt. Ordet betyder skabelse af noget nyt, og den nuti-

dige brug har positive undertoner, for den antyder, at man ikke skal sidde 

fast i bestemte forestillinger, i bestemte arbejds- og produktionsmønstre 

eller i gamle undervisningsformer eller lignende, men man skal have modet 

til at tænke nyt. For at følge med tiden, som det ofte hævdes og for at skabe 

udvikling og vækst. 

 Og det er klart nok, at stillestående samfund nemt bliver overhalet af 

andre samfund. Det er rammende blevet sagt, at i vores globale tidsalder er 

nationerne blevet til konkurrencestater, som indbyrdes konkurrerer om at 

skaffe arbejdskraft og indtjening til sine indbyggere. Og for at kunne gøre 

det er begrebet innovation ganske givet en bydende nødvendighed på 

talrige områder. 

 Det rejser imidlertid det spørgsmål, om der da slet ikke findes noget i 

vores jordiske tilværelse, som er stationært og bestandigt? Noget som er fri 

af vedvarende ændringer og ind i mellem nævenyttig og stakåndet foretag-

somhed?  

 Spørgsmålet optog i høj grad den danske filosof Søren Kierkegaard 

(1813 -1855), hvis 200 års fødsel, vi fejrer i år. Hans svar var det overrasken-

de, at det bestandige i tilværelsen er fænomenet gentagelse. Og for Kierke-

gaard er det ikke blot årets tilbagevendende tider, der med usvigelig sikker-

hed gentager sig eller døgnets tider, som gentager sig med morgen, mid-

dag og aften, eller generation, der følger efter generation, men for ham er 

det også en etisk kvalitet snarere at ville gentagelsen end altid at ville noget 

nyt. 

 Som han skriver: ”Der hører ungdom til at håbe, ungdom til at erin-

dre, men der hører mod til at ville gentagelsen. Den, der blot vil håbe, han 

er fej; den, der blot vil erindre, han er vellystig; men den, der vil gentagel-

sen, han er en mand, og jo fyndigere han har vidst at gøre sig den klar, de-

sto dybere menneske er han. Men den, der ikke fatter, at livet er en genta-

gelse, og at dette er livets skønhed, han har dømt sig selv og fortjener ikke 

bedre end, hvad der også vil hænde ham, at omkomme; thi … gentagelsen 

er det daglige brød, der mætter med velsignelse; … den, der valgte genta-

gelsen, han lever. Han render ikke som en dreng efter sommerfugle eller 

står på tæerne for at kigge efter verdens herligheder; … men han går roligt 

sin gang, glad ved gentagelsen. Verden består derved, at den er en genta-

gelse. Gentagelsen, den er virkeligheden og tilværelsens alvor. Den, der vil 

gentagelsen, han er modnet i alvor”. (Samlede Værker, bind 5, side 116). 

 Lad Kierkegaards etiske anskuelse stå som en replik til vores innovati-

ve nutid, for selv her er der brug for gentagelsen. 

/ Per Mikkelsen  

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

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 

 

Servicemedarbejdere:  

Lene M. Jensen, tlf. 97 86 81 14  

Julie Gjern 

 

Organist  

Ubesat 

 

Kirkesanger  

Grethe Munk-Andersen,  

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

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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”DET ARABISKE FORÅR” I OKTOBER 

I det kommende efterår tager vi revanche for det seneste års tids fravær af 

foredrag på øen. Desværre lykkedes det jo ikke at få tv-journalisten Puk 

Damsgaard til at komme, men i stedet er det lykkedes af få en fuldgod er-

statning, nemlig den gamle chefredaktør på Politiken, Herbert Pundik. 

Skønt Pundik efterhånden er oppe i årene, så er han still going strong, og 

han en af landets mest vidende om konflikterne i Mellemøsten, dansk-

israeler som han er. Dertil kommer, at han er en udsædvanlig god formidler 

og kan fortælle, så enhver kan begribe det. 

 Herbert Pundik kommer i oktober måned og taler over emnet ”Det 

arabiske forår og dets perspektiver”. Han vil belyse, hvad der er sket i den 

arabiske verden siden omvæltningerne begyndte for knap 3 år siden i både 

Tunis, Egypten og Libyen og med en borgerkrig i Syrien, terror i Bahrain og 

frygt for et regimeskifte i Jordan. Truslerne om en iransk atombombe ulmer 

nedenunder det alt sammen, og vil USA gå i krig med Iran for at forhindre 

det? Eller vil Israel? De kaotiske tilstande i de arabiske lande påvirker ikke 

mindst Europa herunder Danmark, og hvordan bør vi i de kommende år 

forholde os til de skelsættende begivenheder? 

 Sådanne spørgsmål vil Herbert Pundik tage fat i, og der er lagt op til 

en spændende aften, som foregår på Venø Efterskole den 23. oktober kl. 

19:30. 

 Men inden denne aften med et internationalt udsyn, så har vi i fore-

dragsgruppen besluttet også at sætte fokus på det lokale. Det sker ved at 

om ikke at gentage, så dog igen at forsøge os med en Venø-aften. Senest vi 

havde en sådan aften var i 2010, hvor vi bl.a. genså DR’s gamle film om 

Venø fra 1970. Det var en fin aften, og denne 2. gang har vi bedt kunsthi-

storikeren Lars Aabo om at komme og fortælle om maleren Elise Konstantin 

Hansen, der livet igennem var knyttet til Venø, og som malede mange bille-

der med perspektiver her fra øen. Lars Aabo skrev en anmelderrost bog om 

Elise Konstantin Hansen i 2007, og vi har bedt ham fortælle om kunstneren 

med særligt henblik på malerier fra Venø.  

 Det skal blive spændende at høre om kunstnerens ophold på øen for 

godt 100 år siden samt opleve, om vi kan genkende hendes landskabsmale-

rier fra dengang, da øen var knap så skovrig som nu. Arrangementet fore-

går i Havnehuset den 26. september kl. 19:30.  

/ Foredragsgruppen v/ Kirsten Jensen, Tove Odgaard,  

Morten Gjern og Per Mikkelsen 

VENØ  SOGN 

GUDSTJENESTER 

Sommeren går på hæld og mor-

gengudstjenesterne flyttes igen 

tilbage til kl. 14:00. 

 Det umiddelbare indtryk er, 

at der ikke har været samme til-

slutning til kl. 8:30 denne sommer 

sammenlignet med sidste år.  

 

Høstgudstjeneste 

Søndag den 22. september  

kl. 10:00 afholdes der høstguds-

tjeneste. Det er en af årets fire 

familiegudstjenester. 

 Vi ser frem til en festlig dag 

med masser af forældre/bedste-

forældre og børn, men naturligvis 

er alle velkomne også uden børn. 

 Bring et høstoffer med. Det 

vil ved det efterfølgende arrange-

ment i præstegården blive bort-

loddet.  

 Det indkomne pengebeløb 

vil gå til julehjælpen i Struer Kom-

mune. En hjælp, der er stort be-

hov for. 

 Der serveres boller/kaffe/

the og saftevand. Derudover vil vi 

synge et par sange. Hjertelig vel-

kommen! 

 

/ Venø Menighedsråd 

— Ove Bjerre-Pedersen 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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AT  BO  PÅ  VENØ 

”ORDENTLIG MODTAGET OG GODT I GANG” 

Sådan kendetegner Hanne Marie  

Jensen sin flytning til Nørre Vejsbjerg, 

Havstokken 11 i en samtale med  

VenøPosten om sin nye tilværelse,  

som Venøbo. 

 ”Venø er ikke ny for mig. Jeg er 

født og opvokset i Struer by, men har i 

en årrække boet i Thy. Min nuværende 

arbejdsplads i Struer by gav lysten til at 

komme tættere på arbejdet i Struer Kommune”. 

 Hanne Marie er uddannet socialpædagog og deltager i kommunens 

ungetilbud, der bl.a. omfatter særligt tilrettelagt undervisning for unge i 

aldersgruppen 17 til 23 år.  

 ”Jeg valgte Venø frem for Struer by, når jeg nu ville nærmere. Det 

skyldtes lysten til fortsat at være tæt på naturen og samtidig få den ro og 

afslapningsmulighed som ø-livet giver”, fortæller Hanne Marie. 

 ”Helt fra lille er jeg kommet på Venø sammen med mine forældre og 

senere med mine børn, så jeg kendte til ø-mulighederne, det gjorde ikke 

beslutningen så vanskelig. Og bomulighederne åbnede sig efter et brev til 

Christian Kjær, ejer af Havstokken 11, som hurtigt gav sit ja til, at Anders og 

Linda Ulfkjær kunne hjælpe mig med det praktiske. Venøboens formand 

Aase Askanius var en af de første, der stod i døren og bød velkommen – 

hendes velkomsthilsen står på bordet endnu. Jeg er blevet rigtig godt mod-

taget, og nu glæder jeg mig til sæsonåbningen i Læseklubben, det er lige 

mig”. 

 Martin, Hanne Maries søn, er på besøg sammen med barnebarn og 

svigerdatter. Martin er også en ”gammel” bekendt af Venø. Han er fra 3. 

årgang på Venø Efterskole og har rygsækken fuld af gode minder om sit 

ophold. 

 I forrige uge havde Hanne Marie 12 elever med fra ungetilbuddet – 

de fik sig nogle gode dage med praktiske opgaver, godt vejr og vellykket 

teltophold på Venø Klit Camping. 

 Så for Hanne Marie har Venø levet op til forventningerne og mere til. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

Nørre Vejsbjerg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUL SNERRE  

(Galium vérum)  

Kaldes også Jomfru Marias Senge-

halm, for pga. duften og de bløde 

blomster mente man, at Jomfru 

Maria havde brugt den i krybben 

til den lille Jesus.  

 Den vokser langs vejene. 

Den er en god snapseurt. Blom-

sterne dækkes med snaps og 

trækker et par dage. Den bliver 

afgjort bedre ved lang lagring. 

/ Søren Baggesen 

Foto: Jan Bendix 
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MÅNEDENS KUNSTNER: LIS JENSEN 

"Bølgen skyller ind over os" står der i Struer Dagblad — altså kulturfesti-

val Bølgen.  

 Min "Bølge" er malet i foråret 2013 og er en del af en serie malerier, 

som jeg kalder "Elementerne". 

/ Lis Jensen 

 

 

VENØ  KUNST 

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 150 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:  400 kr. 
Døgnleje: 700 kr. 
2 døgns leje:  1.200 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning samt med-
lemskab skal ske til kasserer Antoinette 
Jensen, mobil 21 62 35 76, mail 
anj@revisionlimfjord.dk. Et medlemskab 
koster kr. 100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 

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

 

 

 

 

VENØ BORGER- OG GRUNDEJERFORENING NEDLÆGGES 

En ekstraordinær generalforsamling den 17. august besluttede at nedlæg-

ge Venø Borger- og Grundejerforening. 

 Samtidig blev det besluttet, at foreningens formue gives til Venø 

Havn til brug ved opsætning af en stor udgave af kort over Venø efter sam-

me princip, som er brugt på færgehuset på Kleppen. Det oplyser forenin-

gens tidligere kasserer Hans L. Pedersen. 

 VBGF har i en periode været medudgiver af VenøPosten og i de se-

neste år bidragyder til udgivelsen på linje med øens øvrige foreninger. 

VenøPosten takker for samarbejdet gennem tiden. 

/ VenøPosten – Red. 

 

 

IKKE GODT NOK  

– MEN MEGET BEDRE END GENNEMSNITTET! 

VenøPosten har fået mange reaktioner på indstikket med Venøs børn i au-

gustnummeret. På baggrund af dem må redaktøren beklage, at han ikke 

gjorde arbejdet med billedkavalkaden godt nok – selv om mange kræfter 

støttede op om initiativet. 

 Det råder vi bod på – og så glæder vi os over, at alle Venøs børn nu 

er på plakaten, og de har oven i købet deres egne navne! 

 På næste side er plakaten med Venøs børn i alderen 0-15 år den 30. 

juni 2013.  

 Er der læsere, der ønsker oversigten i plakatstørrelse (A3), så send en 

mail til vp@venoe.dk inden den 15. september og VenøPostens redaktør vil 

gå bodsgang og udlevere kort tid efter! 

 Med ”de nye” børn, så noterer vi, at Venøs børnetal er over gennem-

snittet for Struer Kommune generelt. Det er omhyggeligt udregnet på bag-

grund af befolkningsoplysningerne på kommunens hjemmeside. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venøs nye busventesal for børn. 

 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

EN RIGTIG GOD SÆSON 

Tiden flyver af sted: Campingsæsonen for 

2013 er snart ved at være slut. Sæsonen har 

været rigtig god, og vi har haft rigtigt travlt på 

Venø Klit Camping.  

 Vi har været i medierne, både i radioen, 

Struer/Holstebro Dagblad og i TV Midt Vest. 

Dette har været medvirkende til, at ”myten” om, at campingpladsen er luk-

ket, nu er manet i jorden. 

 Vi har haft besøg af rigtig mange korttidscampister både fra Dan-

mark og udlandet. 

 Jeg kan med glæde konstatere, at korttidscampisterne er meget gla-

de for at være på besøg på Venø Klit Camping. Flere af campisterne er kom-

met flere gange i år. Vi har også haft unge mennesker fra ungdomsinstituti-

oner, der har været på overlevelsestur, som har været så glade for at være 

her, at de kommer igen til næste sæson.  

 Her i denne sæson fik vi vores flydebro sat ud. Denne har været til 

stor glæde for både børn og sejlende besøgende. Ydermere har vi fået WiFi, 

som campisterne kan bruge. 

 Økonomien går så godt for Venø Klit Camping, at vi har købt ny lege-

plads og ny hoppeborg. Dette bliver dog først sat op i sæson 2014.  

 Da vi overtog driften af Venø Klit Camping i 2010, var der ikke nogen 

af os der vidste, hvor meget arbejde der skulle ydes, for at få campingplad-

sen til at fungere igen. Sammen har fastliggerne hjulpet hinanden med at 

få alt til at fungere. Der er blevet malet, slået græs, klippet træer ned og fjer-

net træer. Der er blevet plantet blomster, og der er blevet ryddet op og 

gjort rent. Kiosken er blevet gjort i stand. ”Bagermester Harepus” har overta-

get kiosken, hvilket vil sige, at han står op hver morgen kl. 6:00 og bager 

brød, så alle, der har bestilt brød dagen før, kan få friskbagt brød til deres 

morgenkaffe. Kiosken fungerer så fint, at vi igen i år har fået en smilende 

”Smiley”.  

 I dagligdagen er der et lille og solidt hold fastliggere, der gør rent på 

badeværelserne, slår græs, klipper hæk, hjælper i kiosken, gør rent i kiosken, 

køber ind til kiosken, og hjælper kortidscampisterne. Hvis dette lille hold 

ikke var der, kunne vi ikke få campingpladsen til at fungere. Tusind, tusind 

tak for jeres hjælpsom-

hed og store indsats. 

 At sidde i en god 

bestyrelse for en så vel-

fungerende forening 

som Venø Klit Camping 

er en stor glæde. Vel er 

der meget arbejde, men 

det giver jo også gode 

og positive resultater. 

/ Venø Klit Camping  

— Margaret Langemose 

Færgetrafik  

i juli 

 

 

 

 2013 2012 

Passagerer ........... 29.584 .... 26.870 

Personbiler .......... 12.094 .... 10.572 

Busser ......................... 398 .......... 396 

Lastbiler ...................... 180 .......... 138 

Gods (tons) ................ 324 .......... 118 

Cykler ........................ 2010 ........ 1392 

Campingvogne ........... 70 ............. 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blind passager går fra borde! 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEDNINGSBRUD 

Som nogle forbrugere sikkert op-

dagede, var drikkevandet væk et 

par gange i begyndelsen af au-

gust. Det skyldes reparation af et 

ledningsbrud på Kimingen, hvor 

det var nødvendigt at lukke for 

vandet kortvarigt.  

 Venø Vandværk beklager 

de gener det måtte have medført. 

/ Venø Vandværk  

— Søren Lang Hindkjær 

 

Foto: Eva Jaffke 

Foto: Jan Bendix 
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ÅBNINGSTIDER  I  SEPTEMBER 
 
 

Gårdbutikken  på  Nørskov 
 

Salg af kartofler og frosset  
lammekød i forskellige udskæringer.  

Desuden lammespegepølser. 
 

Åbent efter forudgående telefonisk 
henvendelse på tlf. 40 31 83 02. 

venoe-kartofler.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Havnehus 
 

Åbningstider: 
Se opslag på havnen og færgen. 

 
Tlf. 40 20 00 10 

phendrix@mail.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Galleri 
 

Åbent alle dage kl. 12:00-18:00 
ellers efter aftale. 

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

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

 
 

 

 
 

Venø  Kro 
 

Køkkenet har åbent  
torsdag, fredag og lørdag  

fra kl. 17:30-21:00. 
 

Søndagsbrunch den 29. september  
fra kl. 11.00-15.00.  

Bordbestilling nødvendig - bemærk at 
der kun serveres brunch i dette tidsrum. 

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk  

SÅ MELDES DER LIMFJORDEN RUNDT 

Den 11. og 12. september er Venø ”omsejlingspunkt” for den årlige lim-

fjordssejllads. Det fremgår af det trykte program, der beskriver detaljerne i 

træskibssejlladsen. Læs mere om den på www.limfjordenrundt.dk. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GADERUNDBOLD 2013 

Der var varmet godt op i Gryden på Efterskolen til årets gaderundboldtur-

nering. Både solen og Laila, der stod for opvarmningen sørgede for at  spil-

lerne var varmet op til årets turnering. Der var ca. 68 venøboere mødt op. 

De fleste var aktive på banerne, men der var også en del tilskuere.  

 Alle hold spillede to kampe. Der blev kæmpet og heppet på alle hol-

dene- og årets vinder af Gaderundbold 2013 blev Riisvej, der med deres 

talstærke hold først spillede sig i finalen og dernæst vandt den. Tillykke til 

Riisvej. Der var en rigtig god stemning både på og uden for banen og alle 

kunne bagefter hygge sig med kaffe og dejligt hjemmebag. Helt igennem 

en  hyggelig og aktiv eftermiddag.  

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

DET  SKER 

Foto: Dorte Pedersen 
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TRAVLHED TIL VANDS OG DESVÆRRE OGSÅ TIL LANDS! 

Selv om mange sejladser blev aflyst på grund af dårligt vejr i foråret, blev 

det en travl og udfordrende sommersæson for Venøsund Færgelaug. 

 Efter at have været på bedding til det årlige eftersyn, var færgen klar 

til at fejre Oddesundbroens 75 års jubilæum. Det var en dejlig dag med 

mange gæstesejladser på den gamle færgerute. Undervejs fortalte forhen-

værende museumsleder Benny Boysen om broens og færgefartens historie.  

 I Pinsen blev færgens overdækning og sliddæk indviet af Struers 

borgmester. Det var en dag med højt solskin, mange glade mennesker, 

skøn musik, og mad på havnen. Om eftermiddagen kunne gæsterne få en 

lille sejltur. 

 Det unikke møblement med ”Venøsundkorkproppen” er ved at blive 

fremstillet i Portugal, og det lidt for fremtrædende ”festivaltoilet” skal udskif-

tes med en fast installation. 

 Den 12. juni deltog færgen i DR’s optagelser til programmet Puk og 

Herman går i land på Venø.  

 ”Limfjordsmuseernes Samvirke” havde booket færgen hele juli må-

ned. Der blev sejlet rundt til ni havne i Limfjorden med en forsøgsudstilling 

ombord. Fra landsiden kom Limfjordsmuseets biologer, hvor de sammen 

med de lokale museer opstillede teltpavilloner og fortalte om ”Livet under 

overfladen” med brug af levende fisk og skaldyr fra fjorden.  

 Der er desværre opdaget utætheder i færgens skrog. Reparationerne 

kræver en overhaling på beddingen i Lemvig. Derfor har vi måttet aflyse et 

par sejladser og desværre også vores sædvanlige deltagelse i Sansefestiva-

len, hvor færgen normalt er ladet med Venø kartofler og lam.  

 Færgen ventes klar igen i uge 37, og vi håber på at kunne være med 

i kulturfestivalen Bølgens arrangementer for skoleelever. 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

Venøs deltagelse i årets Sansefestival i 

Struer var lidt hæmmet på grund af Venø-

sunds værfstophold, så andre veteraner 

måtte frem. 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Bjarne Tingkær Sørensen 
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DET  SKER 

GENERALFORSAMLING 

VenøBoen afholder generalforsamling  

torsdag den 24. oktober kl. 19:30 på Venø Efterskole. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 

Vedrørende pkt. 4: Forslag skal være formanden i hænde senest den 15. 

september. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

 

 

VENØ SVØMNING 

Vi tager nu hul på svømmesæsonen igen på det sædvanlige 

tidspunkt om lørdagen fra kl. 13:00 til 13:40 i Struer Svømme-

hal, hvor vi har hele svømmehallen med livredder for os selv. 

Venø Svømning er for alle aldersgrupper, så både børn og 

voksne kan deltage.  

 Udover det store bassin i svømmehallen kan vi også benytte det lille 

bassin med 34 grader varmt vand med en dybde på mellem 60 og 90 cm. 

 

 Priserne for at deltage i svømning er følgende: 

 Voksne:  kr. 25,- pr. gang  

  eller kr. 200,- for 10 gange ved tilmelding som fast svømmer. 

 Børn:  kr. 15,- pr. gang  

  eller kr. 110,- for 10 gange ved tilmelding som fast svømmer. 

 

Tilmelding som fast svømmer skal ske til undertegnede på tlf. 97 86 84 00 

eller soeren@venoe.dk senest den 6. september. Hvis man ikke ønsker at 

være tilmeldt som fast svømmer, skal man blot møde op i svømmehallen fra 

gang til gang. 

 

 Der er svømning disse 10 lørdage: 

 Den 7., 14., 21. og 28. september 

 Den 5. og 26. oktober 

 Den 2., 9., 16. og 23. november 

  

/ Venø GIF - Søren Lang Hindkjær 

GÆSTER I LEKTIECAFEEN? 

Så er holdet bag lektiecaféen klar 

igen hver mandag kl. 16:15, før-

ste gang mandag den 9. sep-

tember kl. 16:15-17:30. 

 Erfaringerne fra forårets 

caféer er, at deltagelsen fra gang 

til gang er meget forskellig. Vi vil 

gerne have et indtryk af interes-

sen for fortsættelsen af caféen, så 

giv en af os et praj. Under alle 

omstændigheder åbner vi den 9. 

september. 

/ Dorthe Brødbæk, Lilly Møller, 

Peter Petersen, Bodil Anker Møller 

og Jan Bendix 
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DEBAT 

HVAD HAR DE SÅ TRAVLT MED? 

Det er sidst på sommeren. De, der har tilbragt en hyggelig dag på ”vores” 

dejlige ø, er ved at vende næsen hjemad. Solen har skinnet, og der har næ-

sten ingen vind været. Mange har sikkert nydt en is på havnen eller cam-

pingpladsen, købt en øl eller sodavand på kroen, og de har sikkert alle nydt 

naturen og dyrelivet på Venø.  

 Nærmere betegnet udspiller det, jeg vil fortælle om, sig lørdag den 

17. august klokken er 17:30. Jeg ser et par neden for Ørbjerg, som hånd i 

hånd nyder hinandens selskab i al fordragelighed. Pludselig begynder de at 

løbe. Jeg iagttager dem, mens de opnår en god fart. Jeg kigger ned mod 

færgen og opdager, hvorfor de pludselig får denne indskydelse til motion – 

færgen har lagt fra på fastlandsiden. Da de er kommet et stykke hen, dukker 

en lille familie op over bakketoppen – far, mor og to teenagepiger. De ser 

det løbende par, som nu har opnået en anseelig fart, og færgen, som stadig 

er på vej ind mod færgelejet, og beslutter sig for at følge trop. På det tids-

punkt, den cyklende familie passerer det løbende par, er de ca. 50 meter. fra 

færgen. Desværre for dem er det da lykkes færgefolket at tømme færgen, få 

nye biler ombord og bommen går ned. Sikke en spøgefugl tænker jeg – 

men nej – der var ikke tale om nogen spøg. Færgen lagde fra og efterlod 

de to små familier stående på kajen og spekulere på, hvornår de skulle være 

kommet.  

 Desværre kan jeg jo ikke hjælpe med et svar. Somme tider er det tre 

minutter efter afgang fra fastlandssiden og somme tider ti minutter, alt efter 

strømforhold, vindretning og styrke og ikke mindst efter hvem som sejler. 

Som venøboere er vi blevet orienteret om, at den, der sejler, skal sikre sig, at 

der ikke er nogen på vej, inden færgen lægger fra. Man kan jo så undre sig 

over, at man fra vejen kan se, hvad der sker, men ikke fra styrehuset.  

 Den usikkerhed, om hvornår færgen sejler fra Venøsiden, oplever jeg, 

giver anledning til mangt et hasarderet forsøg på at nå en færge. Langt 

oppe på øen kan man se, om færgen er på vej, så speederen trykkes i bund, 

og hastigheder på langt over det tilladte nås. Om man rent faktisk kommer 

med eller ej, ligger i hænderne på den, der står i styrehuset. I mine øjne vil 

det være en forbedring med faste afgangstider fra Venø, fx ti minutter efter 

at færgen er lagt fra fastlandssiden.  

/ Hans Peter Jensen, Sønderskov 

SERVICE OG DIALOG 

”Det er aldrig godt, hvis der er 

rejsende til og fra Venø, der ikke 

får den gode oplevelse af færge-

overfarten og dens medarbejde-

re, som vi stræber efter”, siger 

overfartsleder Søren Adsersen i 

en samtale med VenøPosten på 

baggrund af Hans Peter Jensens 

debatindlæg. 

 ”Venø Færgefart er til for 

lokalsamfundet. Jeg glæder mig 

på færgefartens vegne over de 

kun få kritiske bemærkninger, vi 

hører om vores service. Måske får 

vi ikke dem alle, og det er ærger-

ligt, for god service og dialogen 

om den er vigtig for os. Kontakt 

personalet, mig eller venøboernes 

repræsentant, Uffe Lundby i det 

rådgivende færgeudvalg”, siger 

Søren Adsersen. 

 ”Med hensyn til afgangsti-

der, så har vi i sejlplanen indlagt, 

at Venø Færgen afgår fra Venø 

tidligst 3 minutter efter afsejling 

fra Kleppen. Uden at fornærme 

nogen, så tror jeg ikke, at ændrin-

ger i det tidspunkt vil ændre vores 

mange og meget forskellige rej-

sendes måde at møde frem på!”, 

slutter Søren. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

Det klarer Venø Færgen også:  

134 biler og 292 personer  

- fragtet på 5 kvarter. 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Charly Clemmensen 
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VIBEKE STAUNSTRUP BLIVER 

DEN NYE FORPAGTER AF  

VENØ HAVNEHUS 

Som Venø Havns bestyrelse oplyste i 

augustnummeret af VenøPosten, så 

har Peter Henriksen opsagt forpagt-

ningsaftalen med Venø Havn og op-

hører pr. 30. september med sin forret-

ning. 

Venø Havn har indgået en aftale med Vibeke Staunstrup om overtagelse af 

opgaven fra den 1. april 2014. 

 Ved et borgermøde i slutningen af august inviterede havnestyrelsen 

til en ø-drøftelse af ønskerne til den fremtidige drift af Venø Havnehus. 

 Morten Gjern, der er formand for Venø Havn, indledte mødet med 

en tak til Vibeke, fordi hun har valgt opgaven. 

 Mere end 50 personer var mødt op for at byde Vibeke velkommen 

og høre hendes idéer til aktiviteter i Venø Havnehus. Mødet viste venøboer-

nes interesse for, at der fortsat er mulighed for at handle på havnen og for 

nødvendigheden af, at Venøs gæster til vands og til lands kan betjenes med 

de mest almindelige dagligvarer og god service. 

 Eleverne på efterskolen er flittige kunder i Venø Havnehus. Derfor er 

der behov for, at Venø Havnehus har åbent hele året, også indtil Vibeke 

overtager forpagtningen til sæsonåbningen næste år. På mødet kom der 

flere forslag til, hvordan venøboere på frivillig basis kan støtte den aktivitet. 

Vibeke har sagt ja til at bruge den mulighed til at komme godt i gang. Vin-

teråbningstiden blev foreslået til mandag til torsdag fra kl. 16-17. 

 Vibeke vil invitere til dialog om, hvordan interesserede venøboere 

kan være med i det frivillige arbejde. Der vil blive brug for hjælp både i vin-

teren og efter den 1. april, når sæsonen åbner og Vibeke tager fat på fuld 

tid. 

 På mødet fremkom en lang række idéer til at tiltrække gæster og flere 

venøboere. Vibeke sagde på mødet, at hun er klar over, at det vil kræve 

blod, sved og tårer, men at vi (venøboerne) skal have Venø Havnehus til at 

fungere ved fæl-

les hjælp, støtte 

og handel. 

/ VenøPosten  

— Jan Bendix 

TAK  

FRA HAVNESTYRELSEN 

Det var fantastisk at se 53 venø-

boere og sommerhusfolk myldre 

ind i Venø Havnehus mandag 

den 26. august.  

 I skal alle have tak for, at I 

kom og deltog positivt og ivrigt. 

Bestyrelsen er meget tilfredse 

med og glade for den store op-

bakning, der viste sig både til Vi-

beke og til at få vinterperioden i 

år til at fungere.  

 37 personer meldte sig 

som frivillige. Indtægterne, som 

den frivillige indsats i vinter gene-

rerer, går til at dække omkostnin-

gerne til huset og derefter inve-

steringer i køkkenet til fordel for 

Vibeke.  

 Derfor en opfordring til alle 

på Venø - private som foreninger: 

brug Venø Havnehus! 

/ Venø Havn — Mette Jaffke 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

EN REJSEBESKRIVELSE I ET UKENDT ANTAL DELE: 2. DEL 

Siden Ha Noi har jeg krydset to landegrænser, og lært at tilegne mig et land 

ved hjælp af en smule sprogkendskab, historienedslag og indblik i lokalbe-

folkningens påklædning, gastronomien, kunsten og kulturen. Vi var i Laos i 

en måned. Vi afdækkede alle afkroge af landet med den røde jord, de dårli-

ge veje og de smukkeste bjerge, og den 21. august flyver vi til Kathmandu 

efter lidt over tre uger i varme og generøse Cambodia ved havet.  

 Begge lande bærer en tung byrde, der afspejles i ekstrem fattigdom, 

korruption og traumer iblandt lokalbefolkningen: Laos med sin "Hemmelige 

Krig" - i 9 år faldt en bombe hvert 8. sekund - USA besluttede, af frygt for 

kommunismens udbredelse, at landet "skulle bombes tilbage til stenalde-

ren". Cambodia med Khemer Rouge - styret, 1975-1979, hvor Pol Pot om-

dannede landet til en frygtelig fangelejr med revolution som mål. Folket 

blev sat til at arbejde i rismarkerne 12, 15 timer om dagen og et ukendt an-

tal millioner mennesker brutalt blev tortureret og myrdet. Nina og jeg så 

massegravene; alle hovedskallerne fundet på The Killing Fields ud for ho-

vedstaden Phnom Penh.  

 Det er både hårdt og godt at rejse. At åbne op for lande, som man er 

nødt til at gøre, når man krydser en grænse uden en plan eller en rute. Den 

åbenhed vil jeg tage med mig hjem.  

/ Sofie Damgaard, Havstokken 22 

 

 

ØJEBLIKSBILLEDE: NORDKAPEREN 

I begyndelsen af juni sad jeg i Venø Bussen på vej til besøg hos min mor 

Inga Mygind. Vi holdt om bord på færgen og ventede på et skib, der skulle 

forbi. Og hvem var det: Selveste Troels Kløvedal kom sejlende med 

”Nordkaperen".  

 Alle hans bøger har jeg pløjet igennem med stor fornøjelse og drømt 

mig med på hans ture.  

På et tidspunkt konstaterede jeg dog, at jeg nok var mere landkrabbe end 

sømand, og at det var sjovere og mere spændende at sidde i lænestolen og  

læse om sejlads i høj søgang end selv at væ-

re der!  

 Som han skrev i en af sine bøger, så be-

høver man ikke tage på langfart for at leve 

livet - det handler om at følge sit hjerte og 

være tilfreds med det man gør.  

 Sjældent rammer "Nordkaperen" Dan-

mark. Ofte ligger båden i eksotiske farvande 

på den anden side jordkloden - så det var da 

stort lige at se den sejle forbi - og så ved 

Venø. Jeg tror nok han var rundt i Danmark 

for at lave nogle tv-udsendelser for DR.  

/ Gitte Mygind (tidligere "venøbo") 

 

Privatfoto 

Foto: Gitte Mygind 
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”PIONERÅNDEN ER DER STADIG OG BÆRER SKOLEN VIDERE” 

”Vinden – fjorden – øen” – de tre ord bruger forstander Erik Poulsen til at 

forklare, hvorfor Venø Efterskole står stærkt i efterskolemarkedet. I de sene-

re år er efterskolerne blevet tvunget til at nytænke og profilere sig mere for 

at tiltrække de unge mennesker. 

 Erik og hans familie flytter deres teltpæle til nye jobs og skole i Silke-

borg. Erik tiltræder stillingen som viceungdomsskolesinspektør i Silkeborg 

Kommune, hvor han får ansvaret for dagtilbud blandt andet i Silkeborg 

Kommunes 10. klasse center. I Silkeborg trækker også venner og netværk. 

Helle og Erik mødte i sin tid hinanden på Silkeborg Højskole. 

 I en samtale med VenøPosten i forbindelse med Eriks farvel til Venø 

Efterskole, har VenøPosten spurgt til skolens fremtidsmuligheder. Adskillige 

efterskoler er kommet i klemme og har måttet se faldende elevtilgang til 

trods for stærke baglande og stærke skoleidéer. Årsagerne er dels demogra-

fiske forhold med færre unge, men det skyldes også, at en del skoler ikke 

har indrettet sig efter tidens tendenser. 

 Erik trækker den nye forfatterlinje frem, som et af flere eksempler på, 

at det er lykkedes at forny Venø Efterskoles profil. Den nye linje udgør sam-

men med de tre hidtidige: Surf og sejlads, Natur- og friluftsliv og Musiklinjen 

den faglige ramme for skolelivet. Valgmulighederne og profilen har ført til, 

at efterskolen er blevet et bevidst tilvalg for dens elever. Eleverne kommer 

ikke længere alene fra nærområdet, men fra en bred geografi. Se på kortet, 

hvor dette års elever er fra.  

 ”Vi er blevet mindre sårbare overfor ændringer lokalt – det giver mu-

ligheder. Når efterskolesøgerne eksempelvis ser efter surf-muligheder, så er 

det vores efterskole, der trækker. Vinden – fjorden – øen og den årlige kon-

kurrence: Venø Water Stars gør Venø til noget ekstra”. 

 ”Hvad venøboerne måske ikke er klar over er, at traditionen med 

Venø-kaffe hjemme hos venøboerne, er noget, eleverne har gode oplevel-

ser med. De fortælles videre og sender gode signaler om efterskolen, som 

en del af lokalsamfundet”. 

 På spørgsmålet om efterskolernes fremtid svarer Erik bl.a.: ”Efter-

skoletraditionen holder ikke op, hvis efterskolerne forstår den tid, de skal le-

ve i. Vi vil kunne udgøre en forenklet udgave af den verden 24/7, som ele-

ver oplever senere i deres liv. Vi har også bedre muligheder end andre sko-

leformer for at imødekomme behov, som forskelligheder i elevkredsen giver 

grundlag for”.  

 Erik slutter samtalen med et ønske om, at de unge vil forstå, at deres 

fremtid ikke er af X-factor-typen. Deres fremtid er bl.a. bestemt af opbygnin-

gen af robuste netværk og dyb indsigt i de faglige områder, den unge væl-

ger. Den indsigt får man ikke over nettet en eftermiddag. Den kræver inte-

resse og vedholdenhed. Det er noget Venø Efterskole kan være med til at 

skabe forståelsen for. 

 Farvel, tak og gode fremtidsønsker til Erik og familien og tak for deres 

bidrag til Venøs udvikling. 

/ VenøPosten – Jan Bendix 

 

 

Martinus og Erik klar til næste dribling! 

Foto: Jan Bendix 
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1. september kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

6. september  Tilmelding til Venø svømning 

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

11.-12. september Limfjorden Rundt 

15. september kl.14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

22. september kl. 10:00 Høstgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

24. september kl. 19:00 Menighedsrådsmøde 

26. september kl. 19:30 Foredrag: Lars Aabo, Havnehuset 

27. september kl. 16:30 Fredagsklub, Børnehuset 

29. september kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

 

Lektiecafé: Den 9., 16., 23. og 30. september kl. 16:15 

Venø Svømning: Den 7., 14., 21. og 28. september  

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

Havkajak: Cykelskuret v/ Efterskolen hver onsdag fra kl. 19:00-21:00 

GIF gåtur: Ved Havnehuset hver tirsdag kl. 19:00 

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

VENØ  I  SEPTEMBER 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten oktober 
2013 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 22. september 
 

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

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

Foto: Jan Bendix 


