August 2019
Forenings- og kirkeblad
for Venøs beboere og venner af Venø

Foto: Marianne Pedersen
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Venø Kirke — kontakter
Sognepræst Per Mikkelsen
tlf. 97 86 80 15, mandag fri,
pm@km.dk
Enhver kan få en samtale med
præsten.
Formand Ove Bjerre-Pedersen
tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk
Kirkeværge Helle Gjern
tlf. 26 16 83 62,
314hg@apoteket.dk
Kirketjener Arne Middelhede
tlf. 22 16 85 64,
amvenoe@hotmail.com
Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 21 43 22 79,
munkandersengrethe@gmail.com
Irma Bjerre-Pedersen
tlf. 27 21 07 49,
ibjerrepedersen@hotmail.com
Organist Hans Sørensen
Graver, Struer Kirkegård
Kirkegårdsleder Ole Møller
Andersen, tlf. 96 84 92 09
Servicemedarbejdere
Mads Brødbæk og
Andreas Mejlholm Olsen

AFSKEDSGUDSTJENESTE MED/FOR
PER MIKKELSEN
Efter godt 12 års tjeneste går Per på pension fra 1.
september. Søndag den 25. august kl. 13:00 er
der afskedsgudstjeneste med/for Per. Udover sognet er der inviteret vores nuværende provst, Pers
præstekollegaer i Struer, tidligere provster i Pers virketid samt tidligere præster fra Venø. Efterfølgende,
Foto: Jan Bendix
ca. kl. 14:15, er der sammenkomst på Venø Efterskole, hvortil alle er velkomne. Af hensyn til traktementet ønskes tilmelding senest tirsdag den 20. august på mr@venoe.dk eller
direkte til et af menighedsrådsmedlemmerne.
Fællesgave
Til en fællesgave til Karin og Per kan indbetales et frit beløb enten direkte
eller via mobilepay 23 30 75 24 til Hanne Nielsen. Menighedsrådet foreslår et
beløb på kr. 75,00 pr. person. Sidste frist er tirsdag 20. august.
Solnedgangsmusik
Indtil nu er der afviklet fire koncerter på højt og
spændende niveau. Ved de to første koncerter var
det dårligt vejr, regn, blæst og koldt. Det kan vi se
på besøgstallet. Ydermere havde Ugeavisen ikke
optaget vores pressemeddelser. Det er der nu rådet
bod på. Der resterer to koncerter: den 1. og 8.
august. Se herom i omdelt folder med julinummeret af VenøPosten eller på venoe.dk.
Fotos af julis ”solnedgangssolister”: Ole Jørgensen & Kristian Enevoldsen, Louise Bjerre-Pedersen, Carsten Pedersen og H.P. Lange.

Venø Festival
Menighedsrådet blev forespurgt på et sent tidspunkt og kunne ikke lave skattejagt i Præstegårdsskoven. Vores indslag blev lagt til søndag den 21.
juli kl. 9:30 – netop den tid, hvor gæsterne var ved
at bryde op. Vi medvirker gerne i fremtiden, og vi
foreslår en aktivitet, der er mulighed for at deltage
i, når/hvis der er brug for at komme fra festivalpladsen.
Kommende gudstjenester
I den kommende tid, måske helt frem til jul, vil der
være morgen- og eftermiddagsgudstjenester indtil
præstestillingen er besat. Venø vil i perioden primært blive betjent af Thorkil Lundberg og Peter
Krabbe Larsen.
/ Venø Menighedsråd – Ove Bjerre Pedersen
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VENØ MUSIK – 30 ÅR
I 1989 besluttede en lille
gruppe venøboere, at øen
skulle have en musikforening
med hovedvægt på klassiske
koncerter med professionelle
30 ÅRS
musikere ca. fem gange om
JUBILÆUM
året.
De første mange
koncerter foregik i præstens
stue (hvor den daværende
SÆSONPROGRAM 2019
præst havde sit flygel stående), og i de efterfølgende år
har koncerterne været holdt på så forskellige lokaliteter
som Venø Kro, Venø Skole, Venø Campingplads, Venø
Efterskole, Venø Kirke og i de senere år på Nørskov i
gildesalen og ved sommerkoncerter i kartoffelhuset.
Desuden har der været ad hoc koncerter sponsoreret af
Venø Musik bl.a. i Havnehuset.
Legater og pengegaver gjorde det muligt for foreningen at købe eget flygel i 2003, som efterfølgende
fik sin plads på Venø Efterskole, så det også bliver
anvendt året rundt.
I 2015 fik Venø Musikforening overdraget det gamle
Venøorgel af samleren André Palsgaard. Orglet er
Danmarks mindste kirkeorgel og blev bygget omkring
år 1900. Det fungerede i Venø Kirke fra 1966-1977.
Det kom tilbage til øen og er midlertidigt opstillet på
Nørskov. Orglet er gennemrestaureret og fungerer
fint, hvilket kunne høres ved en koncert med øens
organist Hans Sørensen i 2016. VenøPosten, december
2015, indeholder et tillæg om Venøorglet med udførlig
beskrivelse og billeder af det gamle instrument.
Utallige musikere har været på øen
for at give koncerter, og alle udtrykker
deres glæde ved at spille for et engageret
publikum, som kan følge musikernes
mindste bevægelser og udtryk helt tæt
på. Det er kammermusik i bogstaveligste
forstand. Jazz har været en fast del af
programmet næsten hvert år, og vi er
så heldige at have en aftale med Willy
Egmose og hans trio senere i år - heldigt
da Willy Egmose også var en af musikerne på programmet i foreningens første
sæson.
Gennem årene har foreningen
arrangeret koncerter sammen med

Menighedsrådet og Venø Efterskole. Sidstnævnte er
ikke mindst vigtigt, når der er brug for et større lokale til
koncerter. Dejligt med muligheden for disse ø-samarbejder til fælles bedste.
Det koster 350 kr. at være medlem af Venø Musik og
foruden adgang til koncerterne på øen, giver det også
(gratis) adgang til Nordvestjysk Musikkreds i Holstebro
og til Lemvig Musikforenings koncerter. Man kan også
vælge enkelte koncerter til en pris af 100 kr. pr. koncert.
Venø Musik bliver støttet af Statens Kunstfond, Struer
Kommune og Solistforeningen.
Jubilæumskoncert: Ny Nordisk Folkemusik
Søndag den 1. september kl. 15:15 spiller trioen
Dreamers’ Circus ved jubilæumskoncerten på Venø
Efterskole. De tre unge musikere Rune Thonsgaard,
Nikolaj Busk og Ale Carr dækker et bredt spektrum af
instrumenter: Violin, guitar, synthesizer, flygel, citar, guitar, ukulele, træskoviolin og harmonium. De traditionelle folkemusiktraditioner bliver udforsket, og det kommer
der en helt speciel lyd ud af, når tre så dygtige musikere
står for bearbejdningen. Ikke så sært at Dreamers’ Circus
er efterspurgt internationalt. I 2018 sendte DR1 en
udsendelse fra Færøerne med Søren Ryge, hvor man
fulgte indfangningen af får på stejle klippesider. Dreamers’ Circus leverede lydsiden til denne udsendelse, og
på YouTube kan man bl.a. finde salmen ”Befal du dine
veje” i den version, som blev anvendt i udsendelsen.
Koncerten på Venø er muliggjort ved et sponsorat fra
Jysk Energis sponsorpulje. Læs mere på deres officielle
hjemmeside dreamerscircus.com.
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen
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DET SKETE
VenøBoen
Erling Roseth (formand)
tlf. 23 92 29 05, erli0055@hkcloud.dk
Søren Lang Hindkjær (kasserer)
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk
Berit Arberg Sauer (sekretær), Kristian
Olesen (færgekontakt), Linda Tang
Mortensen (ø-repræsentant), K.C.
Olsen og Allan Bach.
Medlemskab af VenøBoen opnås ved
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298.
venoe.dk/foreninger/venoeboen
Venø Børne- og Ungdomshus
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset
10 gange, får man dagslejen til 175 kr.
mod forudbetaling.
Priser for øboere:
1 dags leje:
Døgnleje:
2 døgns leje:

150 kr.
350 kr.
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

KRIS FRA CAMPINGPLADSEN ER DØD
På familiens vegne har Bente Bjerre skrevet mindeordene – Red.
Aase Kristiane Lykke Bjerre sov stille ind tirsdag den
16. juli på demensplejehjemmet Svalegangen. Bisættelsen fandt sted onsdag den 24. juli fra Venø Kirke.
Kristiane flyttede til Venø i 1985 sammen med
ægtefællen Jørgen Bjerre. De havde inden da købt
campingpladsen med tilhørende jorde til gården
Foto: Bente Bjerre
Nørreris af Jørgens bror Laust fra Sønderskov. For
Kristiane var det en stor omvæltning efter 30 år
som husmor i Aarhus at komme på arbejdsmarkedet. Men hun sled i det for
sammen med Jørgen at renovere ejendommen og få en rentabel forretning
ud af at drive campingpladsen. Campingkiosken blev hendes domæne. Det
var her hun regerede hele sommerperioden med lange arbejdsdage, en kvik
bemærkning og kontant afregning, hvis der var noget, hun ikke kunne lide.
Campisterne kaldte hende ’Kris’, hvilket var et navn hun tog til sig. Lige så
var hun så glad for sin butiksmedhjælp i et par lokale tvillingedrenge, at alle
siden blev sammenlignet med dem. Og så nød hun, når efterskoleeleverne
kom og købte cola og chips, og hun fik en lille snak med dem, eller når
børnene fra Børnehuset gik tur til stranden, og hun spottede et af sine
børnebørn iblandt.
Nørreris blev i flere år et omdrejningspunkt, hvor familie og venner fik
dejlige stunder. Kristiane nød at have gæster – men også at vi tog hjem igen.
Kristiane og Jørgen var langt over pensionsalderen før de efter 25 år
på Nørreris valgte at sælge campingpladsen. Det var en svær beslutning. I
stedet købte de Egeriis for der at nyde deres otium. Kristiane savnede i lang
tid livet på campingpladsen og sommerens aktiviteter, men vænnede sig
efterhånden til, at der blev lidt stille. Kristiane og Jørgen Bjerre nåede at være
gift i 66 år. Kristiane blev 87 år.
/ Bente Bjerre, Sønderskovvej 9

Sygeplejerske på Venø
Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø
tlf. 97 86 80 76 / 23 27 22 99.
Hjertestartere
-- Cykelskuret ved Venø Efterskole,
Nørskovvej 8.
-- Ved Børnehuset, Lønningen 2.

TAK
Hjertelig tak for venlig deltagelse ved Kristiane Bjerres bisættelse den 24. juli
og tak for al opmærksomhed, blomster og kranse.
/ På familiens vegne – Jørgen Bjerre, Egeris, Klitten 3A

Se mere om Venø på: venoe.dk

Foto: Jan Bendix
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DET SKETE
ÅBNINGSTIDER I AUGUST
••••
Frisør Hylleberg
Åbent torsdage kl. 12:00-20:00
og fredage kl. 9:00-17:00
Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79
••••

Foto: Kristian Dreier

VINGER OVER VENØ – I MASSEVIS
Hvert år i hele uge 29 stråler solen over Venøborg - let nordvestlig vind…
ideelt vejr til mere end 125 aktive og ledsagere til årets hang- og paraglider
lejr. Luften svirrer med farvestrålende hangglidere, og på skrænterne står
pilotelever med deres glidere i mere eller mindre udfoldet stand. Det er formiddag. Yngre kvinder og mænd er parate med hver deres glider og indføres
i sportens tricks af erfarne instruktører.
I næsten 40 år har ”Vinger over Venø” samlet landets mange foreninger
til dyrkning af deres fællesinteresse for det luftbårne på Venøborg. Hang- og
paraglidning er en sportsgren i Danmarks Idrætsforbund, som drives under
stramme regler i samarbejde med Trafikstyrelsen.
Venøborgs område er fyldt godt op med telte og installationer. Kristian
Dreier, Rasmus Rohlff og Kenneth Wittorff (foto til højre) er tre af de garvede
luftbårne, som fortæller VenøPosten om sporten og dens glæder. Venøborg
og Venø giver nogle særlige muligheder for deltagerne. Tætheden til
skrænterne og pladsmuligheden for familierne gør det muligt at få den gode
feriestemning frem – og børn under 15 år kan bruge områdets og strandens
øvrige muligheder.
Er man først fyldt 15 år, så er der mulighed for at blive elev og som 16-årig
at blive certificeret efter at have fået sit første ”Hang”, hvor mindstekravet er
viden om sikkerhed og mindst 10 minutter i luften – og det fejres. Al flyvning
registreres i logbogen, som følger den enkelte pilot.
Morgenen på Venøborg indledes med en fælles ”briefing” under formandens, Hyben Dige, ledelse. Hun har haft den post i 10 år og har selv ”overladt
luften” til de mange andre deltagere. Under ”briefingen” fordeles dagens
opgaver fra indkøb og rengøring til uddannelse og træning, hvor dagens
vejrforhold sætter rammerne.
Arrangørerne er mere end tilfredse med Venøborg. De glæder sig over
at høre om Venøborgs planer for området og ser gerne, at idéerne om
naturgenopretning på området virkeliggøres, så skrænterne slipper af med
hybenbuskene. Det gør det nemmere og mere ”tornefrit” at få samling på
skærmene efter landing. De vil også gerne kunne benytte området på andre
tidspunkter af året uden dog at skulle leje eller forstyrre lejere af Venøborg.
Så shelters i området er på ønskesedlen. ”Vinger over Venø” er med til at
gøre Struer og Venø til ”Luftens Cold Hawaii” og giver anderledes liv på øen.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Venø Galleri
Åbent indtil 1. september kl. 12-18.
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk
lis.moeller.jensen@gmail.com
••••
Venø kartofler & lam
Kartofler, hele og halve lam
sælges ved telefonisk henvendelse
på tlf. 40 31 83 02.
facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk
••••
Venø Kro
Tirsdag-søndag kl. 11:30-14:00
og kl. 17:30-21:00.
Kroen holder lukket hver mandag.
Vi glæder os til at byde jer velkommen!
Bestil venligst bord.
tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk

Foto: Jan Bendix
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DET SKETE
VEJBRED-SKEBLAD
Vejbred-Skeblad er en smukt
blomstrende vand- og sumpplante. Dens forgrenede blomsterstand er hvid til lysviolet, og
kan blive op til en meter høj.
Blomsterne har tre kronblade
hver og er ca. 1 cm i diameter.
Bladene på blomstrende individer er samlet i en grundstillet
roset. De bliver omtrent 30 cm
høje, er bredt lancetformede
og sidder på en lang stilk. Hvis
planten vokser på dybt vand er
det dog almindeligt at den kun
udvikler lange, båndformede
undervandsblade. Den bestøves af insekter, og formerer sig
ved hjælp af nødder, som har
små, luftfyldte frø, og derfor
kan flyde på vandet. Planten
vokser både i vand, men kan
også findes på jorden i udtørrede småsøer og på sumpet
jord. Det er en pionerart,
hvilket vil sige at den ofte er
blandt de første til at etablere
sig i fx nyopståede vandhuller.
Vejbred-skeblad er ikke en del
af vejbred familien. Hele planten indeholder en giftig, hvid
mælkesaft, så pas på med at
slikke på fingrene, hvis du har
plukket den!
/ Tina Moustgaard Pedersen

KAIS PROTOTYPEPUMPE I VANDET
Kai Rostrup Jensen beskrev i decemberudgaven af VenøPosten sin idé til billiggørelse af uddybning af Venø Havn og sejlrende. Skitsetegningen til pumpen er vist her på siden.
Projektet rykkede i juli et væsentligt trin videre i sin virkeliggørelse. Med
konstruktionsbistand af en af Kais venner, Bent Gøbel, og svejse- og løfteindsats fra Morten Gjern kunne en prototype af injektorsandpumpen sættes i
vandet.
Som det fremgår af foto, så lykkedes det at afprøve princippet. Der er fortsat et stykke vej endnu. Blandt andet
skal den gamle motorsprøjte have
en grundig gennemgang før den vil
koble motor og pumpe på ordentlig
vis. Prototypen skal selvfølgelig også
videreudvikles til den hårde opgave,
den skal til at udføre.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

VENØ KONTAKTER
På siderne 7 og 8 bringer vi den årlige oversigt over valgte medlemmer af
ø-foreningernes bestyrelser, som har videregivet oplysningerne til VenøPosten efter henvendelse.
/ VenøPosten - Red.

Foto: www.biopix.dk
EFTERLYSTE PLANTER
VenøPosten fortsætter eftersøgningen af øens sjældne
planter. Finder læsere planten,
så kontakt os på vp@venoe.dk
med oplysninger om findested.
På forhånd tak.
/ VenøPosten – Red.
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VENØ KONTAKTER - 2019
ENERGIGRUPPEN
Skafti Halldórsson
(konsulent/energirådgiver)
Fælledvej 17, 7600 Struer
Tlf. 22 55 03 96 / skafti@proenergi.dk

VENØBOEN
vb@venoe.dk
venoe.dk/foreninger/venoeboen
Erling Roseth (formand)
Riisvej 20, Venø, 7600 Struer
Tlf. 23 92 29 05 / erli0055@hkcloud.dk
Søren Lang Hindkjær (kasserer)
Riisvej 13, Venø, 7600 Struer
Tlf. 42 12 58 99 / soeren@venoe.dk
Birgit Arberg Sauer (sekretær)
Kimingen 8, Venø, 7600 Struer
Tlf. 29 26 11 91 / beritasauer@gmail.com
Linda Tang Mortensen (ø-repræsentant)
Strømmen 5, Venø, 7600 Struer
Tlf. 22 90 42 89 / ltm@venoe.dk
Kristian Olesen (færgekontakt)
Nørskovvej 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 31 23 63 83 / kolesen@sallingpost.dk
K.C. Olsen (medlem)
Kimsvej 13, 7500 Holstebro
Tlf. 97 42 94 02 / lsl40347@os.dk
Allan Bach (medlem)
Bassumgårdvej 6, 7400 Herning
Tlf. 22 69 27 64 / allan@ab-byg.dk
Inge Dehnfeld Mortensen (suppleant)
Riisvej 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 60 66 82 81 / inge@venoe.dk
Jan Bendix (suppleant)
Nørskovvej 13, Venø, 7600 Struer
Tlf. 40 42 21 05 / bx@jbx.dk

VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS
Flemming Damgaard (formand)
Havstokken 22e, Venø, 7600 Struer
Tlf. 50 39 57 15 / flemming@venoe.dk
Mette Jaffke (udlejning)
Strømmen 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 23 27 22 99 /
mettejaffke@hotmail.com

Christian Mortensen
Riisvej 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 91 55 10 15 /
chrism.dk@gmail.com

Anders Vandsø Pedersen
Lønningen 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 81 40 18 56 /
andersvandsoepedersen@yahoo.dk

Vibeke Staunstrup Borbjerggaard
Kimmingen 4, 7600 Struer
borbjerggaard@mail.dk

VENØ GYMNASTIK– OG

Birgitte Østergaard Nielsen
Vigen 1, Venø, 7600 Struer
Tlf. 25 36 52 06 /
birgitte.oe.nielsen@gmail.com

VENØ EFTERSKOLE
Nørskovvej 8, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 86 /
info@venoe-efterskole.dk
www.venoe-efterskole.dk
Tage Jepsen (forstander)
Nørskovvej 4B, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 78 09 17 /
tage@venoe-efterskole.dk

VENØ EFTERSKOLES STØTTEKREDS

Peter Petersen (formand)
Strømmen 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 76 / peter@venoe.dk
Bent Rønnest
Jens Karl Madsen

IDRÆTSFORENING
Dorte Sauer (formand)
(badminton, fitness)
Havstokken 10B, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 81 71 / GIF@venoe.dk
Jette Hansen (næstformand)
jetteh.98@gmail.com
Anne Thusgaard (kasserer)
(fitness, billard)
Havstokken 22 A, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 81 06 / 97868106@mail.dk
Jens Chr. Brødbæk (sekretær)
(havkajak)
Riisvej 4, Venø, 7600 Struer
Tlf. 40 91 50 91 /
jcbroedbaek@hotmail.com
Ingrid Korsgård (medlem) (havkajak)
korsgaard.ingrid@gmail.com
Marlene Vandsø (suppleant)
(vinterbadning, sauna)
Lønningen, Venø, 7600 Struer
Tlf. 22 53 53 23 /
marlenevandsoe@gmail.com

Laila Mejlholm Olsen
Mette Bjørn Christiansen
Birgitte Østergaard Nielsen
Tine Wacher Duus

VENØ FOREDRAGSGRUPPE
Kirsten Jensen
Sønderskovvej 7, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 21 76 27 / kirsten@beolab.dk

VENØ HAVN
www.venohavn.dk
Ulf Ipsen (formand)
Nørskovvej 4a, Venø, 7600 Struer
Tlf. 28 33 20 59 /
ulf@venoe-efterskole.dk
Tage Jepsen (kasserer)
Nørskovvej 4b, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 78 09 17 /
tage@venoe-efterskole.dk

Per Mikkelsen
Sønderskovvej 19, Venø, 7600 Struer
Tlf. 23 66 99 86 / pm@km.dk

Carsten Nørager (næstformand)
Vigen 1, Venø, 7600 Struer
Tlf. 27 51 20 59 /
carstennorager62@gmail.com

Tove Odgaard
Sønderskovvej 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 20 68 10 77 /
odgaard@privat.tele.dk

Mette Jaffke
Strømmen 14, 7600 Struer
Tlf. 23 27 22 99 /
mettejaffke@hotmail.com
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VENØ KONTAKTER - 2019
Arne Middelhede
Lønningen 10, Venø, 7600 Struer
Tlf. 22 16 85 84 / amvenoe@hotmail.com
Ingrid Korsgaard
Riisvej 20, Venø, 7600 Struer
Tlf. 20 43 88 13 /
korsgaard.ingrid@gmail.com
Jakob Bisgaard
Teknisk direktør, Struer Kommune
jakobb@struer.dk

VENØ MENIGHEDSRÅD
mr@venoe.dk
Ove Bjerre-Pedersen (formand)
Strømmen 8, Venø, 7600 Struer
Tlf. 20 42 72 44 / ovefys@hotmail.com
Per Mikkelsen (næstformand)
Sønderskovvej 19, Venø, 7600 Struer
Tlf. 23 66 99 86 / pm@km.dk
Susanne Marie Jensen (kasserer)
Klitten 3 B, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 81 14 / 40 83 20 60 /
Klitten3b.jensen@gmail.com
Hanne Nielsen (sekretær)
Nørskovvej 3, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 68 /
hannenielsen@venoe.dk
Kirsten Yde (kontaktperson)
Vigen 3, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 09 / kirstenyde@live.dk
Helle Gjern (kirkeværge)
Riisvej 9, Venø, 7600 Struer
Tlf. 26 16 83 62 / 314@apoteket.dk

VENØ MUSIK
Grethe Munk-Andersen (formand)
Riisvej 1, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 43 22 79 /
munkandersengrethe@gmail.dk
Marianne Pedersen (kasserer)
Riisvej 12 D, Venø, 7600 Struer
Tlf. 23 37 83 71 / mp@via.dk
Lilly Møller
Riisvej 5, Venø, 7600 Struer
Tlf. 24 47 90 77 / lian@venoe.dk
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Ester Sagen
Særkærparken 153, 7500 Holstebro
Tlf. 24 84 56 30 /
estermarie2@gmail.com
Per Mikkelsen
Sønderskovvej 19, Venø, 7600 Struer
Tlf. 23 66 99 86 / pm@km.dk
Axel Steenkjær
Revlen 7, Venø, 7600 Struer
Tlf. 51 26 08 85 /
axelsteenkjaer@gmail.com

VENØ TELTLAUG
www.tangvej6.dk/partytelt
Bestyrelsen v/ Peter Henriksen
Tangvej 6, 7600 Struer, tlf. 40 20 00 10
- der henvises til hjemmesiden

VENØ VANDVÆRK
vand@venoe.dk
venoe.dk/foreninger/venoe-vandvaerk
Dennis Borbjerggaard (formand)
Kimingen 4, Venø, 7600 Struer
Tlf. 61 13 14 07 /
borbjerggaard@mail.dk
Kjeld Jensen (næstformand)
Klitten 3B, Venø, 7600 Struer
Tlf. 60 48 73 14 /
klitten3b.jensen@gmail.com
Søren Lang Hindkjær (kasserer)
Riisvej 13, Venø, 7600 Struer
Tlf. 42 12 58 99 / soeren@venoe.dk

VENØSUND FÆRGELAUG
www.venoesund.dk
Bjarne Tingkær Sørensen
(formand, PR og fundraising)
Vigen 3, Venø, 7600 Struer
Tlf. 20 53 80 51 / info@venoesund.dk
Jørgen Vang
(næstformand, uddannelse og web)
Baunehøj 29, 7600 Struer
Tlf. 20 28 57 73 / jvang@live.dk
Finn Husum (drift og uddannelse)
Södertäljevej 15, 7600 Struer
Tlf. 27 82 51 06 / fhusum@mail.dk
Jan Schou Møller (kasserer)
Sveavej 4, 7500 Holstebro
Tlf. 40 46 72 90 /
janmol@webspeed.dk
Erik Glue (bestyrelsesmedlem,
skibsinstallatør, teknisk ansvar)
Hjermvej 24, 7600 Struer
Tlf. 21 24 16 12 / glue.el@mail.dk
Nina Bech Nilson (sekretær, tilsyn,
suppleant)
Gimsinghoved 14, 1. tv., 7600 Struer
K.C. Olsen (revisor)
Kimsvej 13, 7500 Holstebro
Tlf. 22 38 56 07 / isl40347@os.dk
Carsten Nørager (suppleant)
Vigen 1, Venø, 7600 Struer
Tlf. 27 51 20 59 /
carstennorager62@gmail.com

Villy Christensen
Park Allé 101, 7600 Struer
Tlf. 20 19 36 47 /parkalle@dlgmail.dk
Christian Dehnfeld Mortensen
Riisvej 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 91 55 10 15 / chrism.dk@gmail.com
Anders Ulfkjær (suppleant)
Nørskovvej 12, Venø, 7600 Struer
Tlf. 20 42 36 20 / aulf@mail.dk
Ryan Jensen (daglig drift)
Riisvej 5, Venø, 7600 Struer
Tlf. 40 63 54 76 / lian@venoe.dk

Se mere om Venø:
www.venoe.dk
www.facebook.dk/venoestruer

VENØ FESTIVAL
RAMT I PLET
Venø Festival blev den succes, som deltagerne, arrangørerne og venøboerne
havde drømt om. Selv ikke bygevejret kunne tage humøret fra nogen. Venø
Festival føjer sig smukt ind til de aktiviteter, som gennem hele året er med til
at synliggøre Venø, som fint besøgssted, men også som bosætningsmulighed for folk i alle aldre. Festivalen adskiller sig fra de øvrige ø-arrangementer
ved at samle børne- og ungefamilier til musik, leg og socialt samvær i øvrigt.
Arrangørerne havde sat fantasien i sving. Det satte sig spor overalt på festivalområdet. Samspillet mellem initiativtagerne, sponsorerne, Venø Klit Camping
og de mange aktive hjælpere blandt venøboerne forankrede festivalen, så
den ikke blot kan leve videre, men også udvikle sig yderligere. Der er allerede
sat dato på Venø Festival 2020 – og overvejelser om at forlænge den med
et døgn. Så for alle tilfældes skyld - kryds dagene den 17., 18. og 19. juli
2020 af i kalenderen.
Opgaverne med at stable et arrangement af festivalens størrelse på benene er voldsomt. Initiativtagerne er sikkert på rekonvalescens i en periode,
men lysten til at videreføre er heldigvis tilstede. VenøPosten ser frem til i
månederne forud for Venø Festival 2020 at orientere venøboerne om planer
og behov for hjælp og støtte, så succesen også kommer i hus næste år.
VenøPostens fotografer: Preben Friis, Christian D. Mortensen, Erling
Roseth og undertegnede har fastholdt Venø Festival i glimt, som vi bringer
på de følgende sider.
/ VenøPosten – Jan Bendix
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VENØ FESTIVAL

Foto: Laura Hvidaa Hjørnholm
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DET SKETE
HILSEN OG TAK
Hermed en hilsen fra Festival-bestyrelsen efter en
veloverstået, vellykket og lidt våd festival.
Bestyrelsen vil hermed sige tusind tak til alle
venøboere og fastliggere på campingpladsen, der
var med til at gøre festivalen så vellykket. Tak fordi I
knoklede i ugen op til og tak fordi I hjalp til med at
få dagene til at hænge sammen og tak til alle dem,
der også havde kræfter til at hjælpe med at få det hele pakket ned og gjort
marken pæn igen. Det havde været svært at få det til at hænge sammen
uden alle jer.
Og så kommer det spændende, gør vi det igen næste år? JA - det gør vi
helt sikkert, og vi håber på, at I har lyst til at hjælpe til igen, og at der er flere,
der vil være med. Til jer, der i år har købt en frivillig- eller tilkøbsbillet, så er I
helt automatisk blevet meldt ind i festivalforeningen.
De, der har lyst til at være medbestemmende til næste år, kan melde sig
ind i foreningen via vores hjemmeside: venoefestival.dk. I får på et senere
tidspunkt en invitation til generalforsamlingen, der afholdes i oktober måned
(tidspunkt oplyses senere), hvor resultatet af økonomien kommer, og der vil
være mulighed for at få indflydelse på næste års festival.
Hermed vil Festival-bestyrelsen gå på en velfortjent sommerferie og ønske
alle fastliggere og venøboere en fortsat god sommer. Vi håber på at se
mange til generalforsamlingen og til næste års festival.
/ Venø Festival – Inge Dehnfeld Mortensen

SÆSONKORT OG LAVERE
FÆRGEPRISER
Som venøboerne har kunnet glæde sig
over, så traf Folketinget i foråret beslutning
om større tilskud til kommunernes drift af ø-færgerne. Det betyder lavere priser for overførsel af biler. Prisen på sæsonkortene næsten halveres.
Overfartsleder Søren Adsersen fortæller til VenøPosten, at venøboere
med årskort får tilbagebetalt en del af det indbetalte beløb.
Tilbagebetalingen sker, når Økonomi- og Indenrigsministeriet får udsendt
ny bekendtgørelse på området.
Læsere, der har henvendt sig til VenøPosten om emnet, må derfor væbne
sig med tålmodighed, til bekendtgørelsen foreligger, og Struer Kommune
efterfølgende overfører det skyldige beløb fra sæsonkortene.
For venøboere med folkeregisteradresse på Venø er persontransporten
med færgen fortsat gratis.
/ VenøPosten – Red.

Færgetrafik
i juni

2019
2018
Passagerer............. 26.172......24.836
Personbiler............. 13.610......11.302
Busser............................ 422............426
Lastbiler........................ 124............182
Gods (tons).................. 178............708
Cykler.........................1.184........ 1.178
Campingvogne.............66.............. 38

Foto: Jan Bendix
1. kuld svaleunger afventer prøvetur

BOLIGER TIL SALG
-- Klitten 6
Pris: kr. 695.000
Boligareal: 69 m2
-- Høfden 5 (ny pris)
Pris: kr. 1.095.000
Boligareal: 122 m2
Se nærmere på: edc.dk. Bestil
et gratis salgstjek af din bolig.
/ Patrick Krarup Rasmussen
EDC Ejendomsgruppen Struer
Strandvejen 1, 7600 Struer
v/ Gitte Lund Ellebæk
tlf. 97 85 19 00
mail: 705@edc.dk
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DET SKETE
OM AT BO PÅ VENØ
For nogle måneder siden
opfordrede VenøPosten læserne til at komme med beretninger om deres liv på øen.
Baggrunden for opfordringen
er ønsket om at forny den folder, som VenøBoen udgav for
snart mange år siden. Formålet
med folderen er sammen med
mange andre ø-initiativer at
øge interessen for bosætning
og ø-liv.
Anders Vandsø Pedersen
(foto), Lønningen 14, var
hurtig til at bidrage til den
kommende folderudgave.
Nedenfor bringer vi et par
klip i Anders’ historie. Hele
beretningen kan vores læsere
glæde sig til. Den bringes i
den nye udgave af folderen.
Redaktionen gentager derfor
opfordringen til læserne om
selv at skrive eller fortælle
redaktøren om ”at bo på
Venø”.
/ VenøPosten – Red.

Arkivfoto

14

”JAMEN DET ER DA (IKKE) BESVÆRLIGT AT BO PÅ VENØ?
Når jeg fortæller folk, at jeg bor på Venø, mødes jeg af mange forskellige
reaktioner. En af de typiske er, hvorvidt der går en færge til øen, mens et
andet spørgsmål er, om der findes en skole på øen.
Men den reaktion jeg nok oftest møder er den meget skeptiske; Venø? En
ø? Hvordan kan du bo på en ø? Det må da være besværligt? Det må da også
være ensomt og røvkedeligt? Ja i hvert fald om vinteren…”
Herefter tager Anders fat i nogle af de forestillinger om ø-liv, som fastlandsfolk ofte fremfører og giver eksempler på egne ø-oplevelser fra hans og
Marlenes første tid på Venø. Her er et par af dem:
”Spiller du ikke badminton?
Mit næste projekt var at få monteret et ophæng til vores kajakker. Jeg kontaktede den lokale bygmester på øen og spurgte om ikke han kunne klare
den opgave; Joeæh… det tænker jeg nok, men spiller du ikke badminton? var
svaret. Det blev starten på mit comeback til badmintonsporten. For Venø har
naturligvis egen idrætsforening med eget badmintonhold. De to første sæsonener foregik det i en hal i Struer. Nu har øen egen idrætshal og samtlige
tider er besat! Og jo – vi fik hængt kajakkerne op. Kajakkerne viste sig i øvrigt
at være inderligt overflødige. For på Venø får vi lov til at låne efterskolens
kajakker - kvit og frit. Idrætsforeningen har naturligvis også egen kajakafdeling, der mødes hver onsdag.
Hvordan en kajaktur førte til mødet med Per Stig Møller, Tom Buk
Swienty og drabschefen
Så en af de første onsdage troppede jeg op til min første tur med resten af
flokken. Jeg var dog ikke nede i kajakken før Kirsten venligt spurgte om jeg
da ikke kunne have lyst til at være en del af øens foredragsgruppe.
Jeg har ikke fortrudt, at jeg sagde ja til tilbuddet. Vores lille gruppe har
siden arrangeret foredrag med forfatteren til 1864 (Tom Buk Swienty),
tidligere udenrigsminister Per Stig Møller samt senest Bent Isager, der er
tidligere drabschef, ligesom Lotte - øens egen forfatter - har fortalt om sin
skriveproces.”
Anders slutter sin ø-beretning:
Kedeligt? Nærmere grænsende til stressende
Hvis man savner selskab eller keder sig, så vil jeg vove at påstå, at det er selvforskyldt. Øen er nærmest et overflødighedshorn af aktiviteter og i perioder
kan man sgu blive helt stresset af alle de aktiviteter. Påske og pinse er der
gratis færgefart til øen og det medfører et hav af besøgende og en lang række aktiviteter, der skal planlægges. Når det er overstået priser man sig lykkelig
for, at færgen ikke altid er gratis.
Og apropos færgen. Jamen er det da ikke besværligt med den færge. Nu
går den jo altså to-tre gange i timen mellem kl. 5:30 og 24:00. Desuden kan
du altid betale for en ekstrafærge.
/ Anders Vandsø Pedersen, Lønningen 14

DET SKER
TUPPERWARE + KAFFE & HYGGE
Kan det friste dig, så skal du sætte kryds i kalenderen søndag den 15. september kl. 14:00. Mona Sandbæk Larsen kommer til Klitten 17 og viser de
gode produkter frem, og du har mulighed for aflevere produkter med skader.
Nærmere om tilmelding i næste udgave af VenøPosten. Alle er velkomne.
/ Laila Mejlholm Olsen, Klitten 17

KRISTIAN OG
STILLEHAVSØSTERSEN
På udstillingen ”Dyr og mennesker” på
Moesgård Museum, som blev omtalt i
juliudgaven af VenøPosten, blev resultatet af de antropologistuderendes besøg
på Venø Seafood en videooptagelse,
som samler sig om fænomenerne om
Foto: Jan Bendix
stillehavsøstersens rolle i de danske farvande. Kristian Borbjerggaard fortæller og viser frem. Foto fra videoskærmen.
/ VenøPosten – Red.

NY SÆSON I LÆSEKREDSEN
Tiden er inde til at mødes i læsekredsen. Vi mødes første gang torsdag den
15. august kl. 19:00 i Havnehuset. Kaffe og kage kan købes for 45,- kr.
Sidste tilmelding er den 12. august til Birgitte Østergaard Nielsen på
sms/tlf. 25 36 52 06. Vi vil denne aften blive præsenteret for forskellige bogforslag og fordele os i mindre grupper, hvor vi siden kan udvælge os emner
for vinterens læsning. Kom frisk og vær med til at skabe en indsigtsfuld og
berigende læsesæson.
/ Læsekredsen – Inge Baggesen, Lis Jensen, Mette Haagensen, Annette
Skovhøj og Birgitte Østergaard Nielsen

Foto: Jan Bendix

GUL OG GIFTIG
Store dele af Venø lyses her i sommermånederne op af den gule
engbrandbæger. Det ser smukt ud,
men brandbægerne er nogle giftige væsner i hvert fald, hvis man er
hest, kvæg eller får!
Engbrandbægeren er 30-100
cm høj, flerstenglet og to- eller
flerårig. Også i tørret tilstand er
den giftig og derfor kan hø med
tørrede brandbægere ikke bruges
til foder. Den spreder sig ”helt
vildt”, så er den i vejkanten eller
i haven, så riv den op og brænd
den.
I modsætning til mange andre
giftige blomster, så er det en plante
med dansk oprindelse. Læs mere
om ”det gule uhyre” på mst.dk/
natur-vand/natur/artsleksikon/
froeplanter/eng-brandbaeger
/ VenøPosten – Red.

ARKTISKE SKRØNER FRA GRØNLAND
Vi har været så heldige, at storyteller Lena Bjørn fra Storyworks på Samsø har
sagt ja til at komme til Venø og fortælle nogle af Jørn Riels arktiske skrøner.
Hun er en fantastisk fortæller, et livstykke, der spreder glæde og godt humør.
Har I lyst til at høre hende, så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 3.
oktober kl. 19:30. Yderligere information følger.
/ Foredragsgruppen – Kirsten Jensen

STEMNING, SØMANDS- OG FOLKESANGE
Havnehuset var fyldt med venøboere og sommergæster til hyggelig fællesog solosang (foto til højre). Det var Per Jensen og Lise Mortensen (Lise fra
Færgesekretariatet), der stod for underholdningen og VenøBoen for arrangementet.
/ VenøPosten – Red.
Foto: Jan Bendix
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AUGUST

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

Foto: Kristian Dreier

den 22. august
i elektronisk form (uden formatering,
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog
også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder.
VenøPostens spalter er åbne for alle.
Signerede meningstilkendegivelser optages. Redaktionen forbeholder sig ret til
af pladshensyn at redigere og forkorte
det indsendte materiale.
Kommentering af meningstilkendegivelser 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
Korrektur: Marianne Pedersen
Fotografer: Christian Dehnfeld Mortensen, Preben Friis og Erling Roseth

1. august

kl. 20:15

Fortælling om kirken forud for Solnedgangsmusik

1. august

kl. 21:00

Solnedgangsmusik

4. august

kl. 08:30

Morgengudstjeneste v/Thorkil Lundberg

8. august

kl. 20:15

Fortælling om kirken forud for solnedgangsmusik

8. august

kl. 21:00

Solnedgangsmusik

11. august

kl. 08:30

Morgengudstjeneste v/Thorkil Lundberg

15. august

kl. 19:00

Læsekreds sæsonstart, Havnehuset (tilmeld. 12/8)

18. august

kl. 08:30

Morgengudstjeneste v/Peter Krabbe Larsen

20. august

kl. 19:00

Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen

25. august

kl. 13:00

Afskedsgudstjeneste v/Per Mikkelsen

25. august
kl. 14:15
		

Sammenkomst med præsteparret på Venø
Efterskole (tilmeld. 20/8)

1. september

Morgengudstjeneste v/Thorkil Lundberg

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 arrangementstidspunkt
foreligger.
Næste gang vi ses
VenøPostens septemberudgave er hos
vores læsere den 28. august.
/ VenøPosten – Red.

16

kl. 08:30

Badning: Lørdage kl. 8:00 (mødested oplyses ved kontakt til tlf. 23 37 83 71)
Billard, GIF: Mandage kl. 14:00 på Nørskov
Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00, Hallen, Venø Efterskole
GIF: Hver tirsdag og torsdag kl. 19:00, Havnehuset
Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19:00-21:00, Efterskolens cykelskur
Tirsdagsholdet: Tirsdage kl. 9:00-12:00, Venø Havn
Venø Aktivitetsklub: Mandage kl. 14:00, Børnehuset

