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GOD SOMMER!

VENØ KIRKE

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
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MEGAFONKIRKE ELLER SURDEJSKIRKE?
Når jeg for mange år siden som knægt stod i min fars bageri og så, hvordan
han altid lagde et stykke dej til side til næste dags rugbrødsproduktion, så
spurgte jeg ham, hvorfor han gjorde det, og han svarede, at det var en surdej, og den skulle til, for at brødet kunne hæve. Jeg har så siden fundet ud af,
at det er de mælkesyrebakterier, der findes i surdej, som bevirker, at brødet
hæver. Mælkesyrebakterierne overtager og vækker den gær, som allerede
findes i melet, og derfor hæver hele brødet. Surdej skal der altså til, for at få et
godt brød. Men for at få mening frem i dette surdejsbillede, er det relevant at
begynde et andet sted.
Vi har jo netop haft grundlovsdag den 5. juni, og her fejrede vi den nu
170 år gamle grundlov. Der står få ting om Folkekirken i grundloven, men §
66 i den nuværende Grundlov fra 1953 lyder helt kort: ”Folkekirkens forfatning ordnes ved lov”. Denne paragraf har været med i alle de 4 grundlove, vi
har haft. Den kaldes også løfteparagraffen. Hvorfor hedder den det, kan vi jo
spørge?
Jo, det er fordi, at da D.G. Monrad i 1848-49 skrev det meste af grundloven, så havde han så at sige ikke tid til at tænke hele problemkomplekset
med kirkens overgang fra en statskirke under enevælden til en folkekirke
under det kommende folkestyre igennem – det blev simpelthen for kompliceret – så derfor indsatte han formuleringen ”Folkekirkens forfatning ordnes
ved lov”. Det var en løfteparagraf, for Monrads mening var, at når først
grundloven blev vedtaget, så skulle der i årene bagefter skrives en forfatning
for Folkekirken.
Imidlertid er en sådan kirkeforfatning aldrig blevet til noget! For vi kom jo i
krig først med slesvig-holstenerne fra 1848-51 og siden med prøjserne i 1864,
så politikerne dengang havde nok andet at tænke på. Og da den reviderede
grundlov så dagens lys i 1866, så blev kirkeforfatningsspørgsmålet udskudt
til senere generationer derved, at man blot gentog Monrads formulering fra
1849. Dette skete også i 1915, og også i 1953, så i Danmark har vi den helt
særlige situation, at det, der var en løfteparagraf, aldrig er blevet til noget.
Men formuleringen er i stedet kommet til at betyde den løbende lovgivning!
I Danmark er det sådan, at i realiteten er det Folketinget, der med kirkeministeren i spidsen bestemmer over Folkekirken.
Denne tingenes tilstand har med jævne mellemrum givet anledning
til både panderynken og tilfredshed fra forskellig side. Tilbage i 1870’erne
stillede den store danske teolog og Sjællands biskop, Hans Lassen Martensen,
det retoriske spørgsmål: Hvorfor skal kirken overlades i gudløse rigsdages
hænder? Og med jævne mellemrum siden er spørgsmålet blevet rejst. Fx
mente den magtfulde statsminister, venstremanden I.C. Christensen, tilbage
i de første årtier af 1900-tallet, at kirken skulle stå på egne ben, og at kirke og
stat skulle adskilles. Men det blev den ikke.
Modsat har mange andre været godt tilfredse med tingenes tilstand. I
1950’erne udtalte den store danske kirkehistoriker, Hal Koch, de berømte
ord om, at i Folkekirken hersker det velordnede anarki! Anarki betyder jo
lovløshed, men i Folkekirken er anarkiet altså af den velordnede slags, mente
Hal Koch, og det gik han ind for.

...
Senest er spørgsmålet dukket op i forbindelse med den svenske kirkes adskillelse fra staten i år 2000. I Sverige har de fået en statsuafhængig kirke, og
nordmændene barsler vist også med lidt i den retning, så vidt jeg ved! Og
tilbage i 2009 da udtalte Københavns biskop, Erik Norman Svendsen lige før
han gik af, at hvis kirken blev adskilt fra staten, så kunne vi i kirken bedre ranke ryggen! Så spørgsmålet bliver, om vi også skal gå den vej?
Men her er det værd at blive i det spor, som de sidste 170 års politiske
praksis for Folkekirken har lagt. Det skal fortsat være Folketinget, der i princippet har det sidste ord at skulle have sagt.
For hvis vi adskiller kirke og stat, så vil Folkekirken sandsynligvis begynde
at løfte megafonen for at være en selvstændig stemme i samfundsdebatten
– på linje med alle andre partidannelser og organisationer. Den vil som
selvstændig institution have brug og behov for at markere sig både her og
der og sikkert tilslutte sig i stribevis af politisk korrekte erklæringer både nationalt og internationalt, den vil poste dem på sin hjemmeside eller markere
dem med, at et enigt bispekollegium står bag osv., osv. Der vil formentlig
være såre beskedne grænser for, hvad en sådan megafonkirke vil kunne
blande sig i. Eksempler fra Sverige fortæller os, at kort tid efter den svenske
kirke blev statsuafhængig, så mente den, at transportskibe bør bygges som
dobbeltskrogede – for at undgå miljøkatastrofer! Men skal en kirke som kirke
blande sig i sådan noget?
Frem for en megafonkirke er det så ikke bedre med en surdejskirke,
som den nuværende? Den kristne kirke er nemlig et fællesskab af døbte.
Disse mange døbte individer eller individer påvirket af et kristent grundsyn
har gjort sig gældende i en samfundsudvikling i retning af en velfærd og
omsorg for den svage – også hvor familie og andre personlige netværk
ikke fandtes. Når der i folketinget, kommunalbestyrelsen, eller i en af vores
utallige foreninger er nogen, der har taget ordet for at værne om individets
frihedsrettigheder eller ret til omsorg og velfærd, har det ofte været som
kristen – hvor bevidst eller ubevidst denne sammenhæng end måtte være!
Kristendommen – i dette land i den lutherske aftapning – har haft og har
en indflydelse på vores samfundsudvikling, som er vanskelig at overvurdere.
Og hvordan er det sket? Ja, det er sket gennem individer og disse individers
deltagelse og engagement i forskellige former for fællesskaber.
Det er ikke sket gennem kirken som institution, men det er sket gennem
individer. Det er ikke sket, fordi kirken har løftet megafonen, men det er sket,
fordi disse individer med deres menneskesyn har virket som surdej i samfundet. Ligesom mælkesyrebakterier, der vækker den gær, der allerede findes i
forvejen, men som påvirker den og hæver den op. Længe leve Surdejskirken!
/ Per Mikkelsen (tale ved årets Skt. Hansbål)

Anledningen, båltaleren og vejret gjorde
årets Skt. Hansaften til samling af størstedelen af venøboerne og øens gæster. Den
mandlige del af familien Borbjerggaard stod
for antændingen.

Foto: Erling Roseth

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

SOLNEDGANGSMUSIKKEN 2019
Program for sommerens koncerter er vedlagt denne udgave af VenøPosten.
/ VenøPosten – Red.
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VENØ SOGN
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
Sygeplejerske på Venø
Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø
tlf. 97 86 80 76 / 23 27 22 99.
Hjertestartere

MENIGHEDSRÅDETS SOMMERNYT
Højmessen søndag den 14. juli er Pers sidste gudstjeneste inden ferien.
Afskedsgudstjeneste er fastsat til søndag den 25. august kl. 13:00
hvortil provst, tidligere præster/provster inviteres. Vi håber mange venøboere vil deltage. Efterfølgende er der sammenkomst på Venø Efterskole, hvortil
alle er velkomne. Mere herom i VenøPostens augustudgave.
I forbindelse med Per Mikkelsens fratræden er det muligt at indbetale
et beløb til en fællesgave til Karin og Per. Menighedsrådet foreslår et beløb
på kr. 75 pr. voksen. Men det er selvfølgelig frit. Beløbet kan indbetales på
mobilepay 23 30 75 24 (Hanne Nielsen) senest den 15. august.
Kollekt/donation: Menighedsrådet har besluttet at opdele givne midler
til Venø Kirke. De penge, der lægges i kollektbøssen samt indsamling ved
høstgudstjeneste går til Juleindsamlingen i Struer Provsti. De penge, der
indbetales på mobilepay går til kirkelige og kulturelle aktiviteter på Venø.
Retningslinjer bringes i septemberudgaven af VenøPosten.
Allerede nu har Menighedsrådet tegnet et sølvsponsorat på kr. 5.000 til
Venø Festival.
Aktive Venø dage: Menighedsrådet gentog en skattejagt i
Præstegårdsskoven med hjælp fra Dorthe Brødbæk. Der var 41 besvarelser.
Vindere af skattejagten blev Rasmus og Jeppe Haaning, Tvis. De deles om et
gavekort på kr. 300 til Bog og Idé. Denne gang var der flest besvarelser fra
Herning og Holstebro.
Velkommen til en travl sommer: 16 planlagte aktiviteter i Venø Kirke i
løbet af juli måned. Gudstjenester kombineret med fortællinger om kirken.
Forud for solnedgangsmusik vil der også være fortælling, da mange gæster
kommer tidligt til koncerten.
God sommer!
/ Venø Menighedsråd – Ove Bjerre-Pedersen

GOOD VIBRATIONS I KARTOFFELHUSET
Der var sæsonafslutning og kartoffelspisning i Kartoffelhuset på Nørskov, da
Struerkoret traditionen tro gav koncert i Venø Musik. Koncerten var i sædvanlig fornem stil med solistoptræden og akkompagnement af Anna Lystbæk
samt aftensol.
/ VenøPosten – Red.

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

Foto: Jan Bendix
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DET SKER
BRUG FOR HJÆLP - FØR-UNDER-EFTER...
Billetsalget går strygende: 270 voksen- og 83 børnebilletter, 102 børn under
6 år og 50 frivillige-billetter. Vi glæder os nu endnu mere til, Festivalen løber
af stablen. Vi planlagde at sælge 300 voksenbilletter, men fordi det går godt
lige nu, udvider vi salget med 50 billetter.
HUSK at venøboere ikke behøver at købe en frivilligbillet. I kan købe en
“tilvalgsbillet”, der giver det samme som en all-inclusive for gæster fra fastlandet. Dvs. tre måltider og øl, saft, kaffe/the ad libitum, foruden musikken.
Bestyrelsen og arrangementgruppen arbejder på højtryk på alle fronter.
Madgruppen søger efter midler til at bage fx scones til kageboden. Vi
mangler sponsorer af ingredienserne. Vi er et par stykker, der bager dem. Vi
søger et par venøboere til at bage kager til salg i kageboden. Aftensmaden
og morgenmaden er på plads.
Pladsgruppen måler op og tegner og finder ud af, hvor det er mest
hensigtsmæssigt at telte, barer, mikro-bogbussen og cirkusvognen står.
Musikgruppen er ved at have styr på, hvor alle musikere med familier osv.
kan overnatte. Er der venøboere, med en eller to ledige ekstrasenge, vil det
være dejligt med den mulighed - eller bare et lille stykke græsplæne til telt.
Formanden og frivilligekoordinatoren fordeler opgaver mellem de, der
har meldt sig som frivillige eller, som har købt frivilligebilletter igennem
Place2book. Dertil kommer de venøboere, der allerede har givet tilsagn om,
at de gerne vil hjælpe til. Og her kommer der så et hjertesuk:
Vi mangler stadig frivillige, mindst 25 m/k. Hvis vi tager det fra begyndelsen, så mangler vi folk til at bygge pladsen op. I hele uge 29 mødes alle, der
har mulighed for det om morgenen – bestyrelse og arbejdsgrupperne – og
så arbejdes der så længe, der er mulighed for det. Det ville være dejligt,
hvis der er nogen fra øen, der en eller flere formiddage i den uge låner os
hænder: Vi skal sætte telte op, bygge et tørrestativ til service ved madteltet,
hænge lyskæder op, bygge indgangsportal til velkomst, trække ledninger,
skifte pærer, der springer… ja, det lyder som i Sammensuriets tid.
Andre opgaver man kan byde ind på er:
• indgangsvagter (entré og holde øje med “hegnet”, som egentligt ikke
er et hegn)
• pladsvagter (toiletter, affald og parkering)
• barvagter (tre forskellige barer)
• Køkkenhjælp (hjælp ved fællesspisnings-tiderne)
• Aktiviteter i kreatelt, i legetelt, på stranden og havnen
Når festivalen er i gang, vil det være Jimmi fra Campingpladsen, der koordinerer, hvem der gør hvad. Ved vagtskifte mødes op hos Jimmi, hvor opgaverne fordeles. Endelig mangler vi hjælpere til at pille det hele ned igen og
gøre pladsen ren og pæn. Har du et par timer tilovers, så beder vi om din
hjælp. Som altid, kan I kontakte Inge Dehnfeld Mortensen på tlf. 60 66 82
81, inge@venoe.dk eller I kan skrive direkte til vores frivilligekoordinator, Lise
Selin på lisenchristensen@gmail.com. På gensyn til Venø Festival!
/ Venø Festival – Inge Dehnfeld Mortensen (fork. af red.)

X FOR LÆSEKREDSEN
2019/20
Så er det tid at sætte kryds i kalenderen. Vi begynder det nye år i
Læsekredsen den 15. august
kl. 19:00 i Havnehuset. Mere
information i augustnummeret af
VenøPosten. Vi ønsker rigtig god
sommer til alle!
/ Læsekredsen – Inge Baggesen

SOMMERSEJLADS
Venøsund er ankret op i Venø
Havn. Plancheudstilling vises i et af
de røde havnehuse.
Venøsund besejler ruten
Struer-Oddesund-Venø – se
detaljer på enjoy-limfjorden.dk/
booking/30681
/ VenøPosten – Red.

HANGGLIDING OG
PARAGLIDING PÅ VENØ
Oplev hangglidere og paraglidere
i luften over øens skrænter i perioden fra den 13.-21. juli.
/ VenøPosten – Red.
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VENØBOEN
ÅBNINGSTIDER I JULI
••••
Frisør Hylleberg
Åbent torsdage kl. 12:00-20:00
og fredage kl. 9:00-17:00
Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79
••••
Venø Galleri
Åbent 2. juni - 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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VENØBOENS BESTYRELSE OG SOMMEREN
Hvad mon sådan en bestyrelse for en beboerforening nu går
og laver? Det er sommer, påsken og pinsen er for længst godt
overstået, og sommerlivet på øen er i fuld gang – med turister,
havneliv og alt, hvad det indebærer af feriestemning, solnedgangsmusik og forskellige arrangementer i øvrigt.
Bestyrelsen for VenøBoen har dog stadig fokus på vigtige emner, og dette fokus vil vi holde – også når det bliver efterår igen. Et emne er bosætning
på Venø. Hvordan får vi flere børnefamilier herover at bo og dermed en
bedre aldersfordeling på øen? Det er et spørgsmål, der kræver mange overvejelser. Hvor på Venø må man bygge og bo? Hvad med kommuneplanen,
der skal revideres i år? Hvad er overhovedet muligt? Og hvilke værdier skal
vi sætte i spil over for kommende venøboere? Dette er spørgsmål, som vi
diskuterer intenst i bestyrelsen – med hinanden og med alle, vi kan komme
til at diskutere det med. Den 18. juni deltog bestyrelsen, sammen med flere
andre venøboere, i et møde, som kommunen havde indkaldt til. Det var et
borgermøde, hvor vi kunne udtrykke de temaer og ønsker, som vi er optaget
af her på øen. Idéer og tanker blev skrevet ned, og kommunen tog det med
sig hjem. Så vi venter spændt på, hvad der kommer ud af det. I mellemtiden
vil bestyrelsen lave en skrivelse til kommunen, hvor vi uddyber og konkretiserer vores ønsker og tanker, så vi får fulgt op på mødet, og får indflydelse på,
hvad der skrives ind i kommuneplanen.
Et andet emne er organiseringen af alle de foreninger og udvalg, der er
på Venø. Vi havde en aften med Henrik Brosbøl, der fortalte om, hvordan de
havde gjort i Herrup-Bjergby. Det var en aften, hvor mange af øens udvalg
og bestyrelser var mødt op, og snakken gik livligt. Det er nu meningen, at
VenøBoens bestyrelse skal have tilkendegivelser fra deltagerne, og derefter
eventuelt nedsætte et udvalg til at arbejde videre med en model. Det handler
om at samarbejde og koordinere de mange aktiviteter, der foregår her på
øen, så vi ikke kommer til at ”spænde ben for hinanden”. På mødet kom det
vist til at stå klart, at vi må opfinde vores egen model, som passer til Venø.
Det arbejder bestyrelsen videre med.
Vi er også begyndt at se lidt frem mod efteråret. Naturdagene i september skal vi have samlet op på, og vi skal være på forkant med de øvrige faste
begivenheder – fx generalforsamlingen i oktober. Der kommer løbende
mange forespørgsler om alt muligt, som vi skal forholde os til. Fx et arrangement med at svømme fra Venø Havn til Humlum Camping. Hvis nogen har
lyst, så er det den 27. juli.
Vi kan godt lide at få gode historier om Venø ud i medierne, så da Lise
Mortensen fra Færgesekretariatet bad os om at deltage i et interview til en
artikelserie om Venø, sagde vi straks ja. Det medførte også en helt anden
chance. Lise og hendes ven kommer nemlig til Venø på deres vej til Skagen,
hvor de skal op og underholde, og de ville SÅ gerne afprøve deres musik
på os venøboere, nu når de er her. Så derfor er der viser og fællessang i
Havnehuset onsdag den 3. juli. Bestyrelsen ønsker rigtig god sommer til
alle, og håber at vi ses til noget af alt det, der sker.
/ VenøBoen – Berit Sauer

DET SKER
FÆLLESSANG OG VISER PÅ HAVNEN
Venø har fået en unik chance for at tyvstarte Skagenfestivalen.
Lise Mortensen fra Færgesekretariatet på Ærø og Per Jensen
kommer forbi Venø bl.a. for at interviewe venøboere til sekretariatets nyhedsbrev, men faktisk er de på vej til Skagen for at
underholde på Skagenfestivalen.
De vil rigtigt gerne give den en gang gas med viser og fællessang her på
Venø, og Carsten Nørager åbner Havnehuset for arrangementet. Så kom
og syng med på onsdag den 3. juli kl. 19:30 i Havnehuset. Vi håber at se
mange.
/ VenøBoen – Berit Sauer

VI, DYRENE… OG VENØ
Moesgaard Museum i Aarhus har netop åbnet
en studieudstilling udarbejdet af antropologistuderende på Aarhus Universitet. Fra tidernes
morgen har dyr og mennesker levet op og
ned ad hinanden. Men kendskabet til dyrene og viden om deres adfærd har
ikke altid været lige åbenbart. Antropologerne vil med udstillingen blandt
andet vise, hvordan vi mennesker ”spiller sammen” med dyrene.
Venø østers er et af de seks dyr, som de studerende har valgt at bruge,
som udstillingsobjekter. Derfor var fire studerende på besøg på Venø
Seafood, hvor Kristian Borbjerggaard fortalte om østers og menneskets forhold til netop det dyr. Det blev til både film og samtaler, som nu kan opleves i
Moesgård Museums udstillingslaboratorium frem til den 1. september.
/ VenøPosten – Jan Bendix

”REJS UD OG BLIV KLOG…”
Det var forstander Tage Jepsens råd til
Venø Efterskoles 2018/19 hold, da de havde deres sidste skoledag på Venø. Næste
gang eleverne fra holdet dukker op, så er det forhåbentlig for at få genoplevet Venø, efterskolen og det gennem skoleåret opbyggede fællesskab. Med
”mentalt bredere skuldre, kloge på livet, på andre og på sig selv” gav Tage
eleverne tilbage til forældrene efter de 10 måneders ”lån”.
Eleverne udnævntes til ”Specialister i forpligtende fællesskaber” af
efterskolens formand Peter Petersen. Med udnævnelsen fulgte jubilæumsmedaljon udstedt af Efterskoleforeningen i anledning af, at mere end 1 million
elever nu har gået på efterskole siden, den første blev etableret i 1851.
/ VenøPosten – Jan Bendix
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AKTIVE VENØDAGE
VEJRET TIL TRODS
Aktive Venødage fortsatte påskeugens succes med gratis færgeoverførsel og
masser af besøgene. Overfartstallene er flotte - se tabellen.
Men endnu bedre er det at konstatere, at deltagerne til lands, til vands
og i luften havde gode oplevelser, og at humøret ikke fejlede noget, selv om
bentøjet ikke altid kunne følge med til distancerne. På siderne her er fotografernes (Christian D. Mortensen, Preben Friis og Jan Bendix) glimt fra dagene.
Erfaringerne fra aktørerne er allerede indsamlet af VenøBoens bestyrelse og
vil blive brugt i tilrettelæggelsen af næste års Aktive Venødage.
Venøboerne har grund til at glæde sig over, at arrangementerne er
anstrengelserne værd.
/ VenøPosten – Red.
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Biler........................ 1.066
Passagerer........... 2.774
Cykler...........................67

...
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DET SKETE
Vers af Venøborg-jubilæumssang
af Karsten Meldgaard
Dagen igennem hygger og leger
borgen på Venø det er vores sted
telte de rejses, lig’som vi plejer
ledere, børn og de unge er med
tiderne skifter men Venø består
så’n har det været i hundrede år
grave med spade
lege og bade
børn der er glade
til solen går ned

KUNSTNERFAMILIEN AGGER
– LIDT HISTORIE
Venø Galleri havde fernisering
af sommerudstilling i juni. Blandt
kunstnerne har galleriejer Lis Møller Jensen i år udvalgt kunst bl.a.
udført af Knud, Nina og Ib Agger.
Til udstillingen er udarbejdet et lille
fortællende skrift om de tre. Skriftet kan fås på Galleriet, som er et
besøg værd.
/ VenøPosten - Red

Foto: Erling Roseth

100-ÅRIG FEJRES PÅ VENØ
Under Aktive Venødage fejrede Holstebro KFUM&K og FDF i Holstebro 100
årsdagen for Venøborg. Det skete med åbent hus for inviterede gæster,
heriblandt VenøBoen. Festlighederne fandt sted i flot stille solskinsvejr og
omfattede jubilæumstaler, lejrbålsspisning, gudstjeneste og masser af netværkssamtaler mellem de mange gæster.
Venøborg har været og er et af Venøs vigtige samlingssteder.
Spejderorganisationernes medlemmer, lejrskoledeltagere, familiefestdeltagere m.fl. har fået deres første positive indtryk af Venø gennem et ophold på
Venøborg.
Venøborg deltager også aktivt til udviklingsplanlægningen for Venø, og
lejren udgør et væsentligt element i planens ”Naturbåndsprojekt”.
I uge 29 er der det årlige besøg af Dansk Hang- og Paragliding Union,
hvor foreningens discipliner øves i et forhåbentlig passende vindblæst miljø.
Tillykke til Venøborg og masser af gode ønsker for stedets fremtid.
/ VenøPosten – Jan Bendix

VENØ GALLERI

SOMMERUDSTILLING
2. JUNI - 1. SEPTEMBER 2019

Foto: Preben Friis

Stenbilleder og tegninger
af Knud, Ib og Nana Agger
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10 ÅRS FØDSELSDAG FEJRET MED ÅBENT HUS
Venøsund Fisk og Skaldyr fejrede sin ”runde” dag. Der er tradition for, at
anlægget 2. lørdag i juni åbner dørene for interesserede. I år skete det med
lidt mere fest og farver samt pølser, øl og vand. Vand blev det også til fra
oven ind i mellem. Heldigvis holdt det ikke gæsterne væk fra at fejre dagen i
hyggeligt selskab.
/ VenøPosten – Red.

DET SKER
VENØ OG NY KOMMUNEPLAN
Struer Kommune inviterede i juni til borgermøde i
Humlum for at få idéer til den kommuneplan, som
skal udarbejdes for perioden 2021 og frem. Borgermødet i Humlum er et af fire møder med lokalområder – og Venø var inviteret sammen med Resen,
Humlum og Bremdal.
På mødet introducerede Struers planlæggere deltagerne for idéen med
planarbejdet, der skal sikre, at der sker en balanceret udvikling af kommunen
med overskriften: ”tæt på mennesker, teknologi og natur”.
Politisk er valgt seks temaer, som vil blive bearbejdet i det netop påbegyndte planarbejde. Det drejer sig om følgende: Erhverv og turisme, Klima
og Energi, Natur og Landskab, Kulturarv, Byudvikling og Mobilitet.
Efter introduktionen blev de inviterede områder samlet om hver deres
bord og fik til opgave, at beskrive områdets kvaliteter, styrker, svagheder og
udfordringer.
Venø var talstærkt repræsenteret og kunne melde tilbage til arrangørerne, hvilke prioriteter, som deltagerne havde fremhævet.
De seks temaer er for et øsamfund som vores tæt sammenhængende.
Hurtigt fik ”bordet” fokus på bosætning til at imødegå den uheldige demografiske udvikling, hvis Venø ikke foretager sig noget. Der blev drøftet børnefamilier, seniorboliger osv. Med en enkelt undtagelse signalerede deltagerne
behovet for udpegning af byggegrunde med attraktiv beliggenhed og gerne
også udsigtsforhold til natur og vand.
Samtidig opfordrede Venødeltagerne planlæggerne til at indarbejde de
mange udviklingsplaner, som venøboerne igennem de senere år – senest i
2018 - har udarbejdet bl.a. i samarbejde med Kommunen.
I mødet deltog centerchef for kultur, fritid og lokalområder Thomas
Maroti Antunes, der er ny i stillingen, og som gav tilsagn om en tæt dialog
om også Venøs forhold.
Resultatet af Kommunens planarbejde forventes i slutningen af året – og
vil efter en politisk behandling blive sendt i høring.
Mødearrangørerne opfordrede til at fremkomme med yderligere idéer til
planindholdet. Idéerne kan mailes til Jeanette Harthin, jeanette@struer.dk.
/ VenøPosten – Jan Bendix

BRANDGODE SOMMERRÅD
I tilfælde af brand
• Red mennesker og dyr, hvis
forsvarligt.
• Forsøg at begrænse/slukke,
hvis forsvarligt.
• Aftal et mødested fx legeplads,
P-plads eller lignende.
Pas på med grillen
• Vær opmærksom på vindretningen
• Grav aldrig en engangsgrill
ned i sandet på stranden, det
kan give forbrændinger, hvis
man træder på den.
• Lad ikke børn lege/løbe rundt
om grillen.
• Sørg for at have brandslukningsudstyr i nærheden, fx en
vandkande. Stil din grill i det fri
og ikke under tag.
Pas på din ukrudtsbrænder
• Ukrudt skal blanceres – ikke
brændes.
• Blancer kun, når planter og
omgivelserne er fugtige.
• Sørg for at have brandslukningsudstyr i nærheden, fx en
vandkande.
Naturbrande
• Smid ikke glas i naturen, solens
stråler kan ramme det og
antænde blade eller kviste.
• Et tændt cigaretskod er årsag
til mange naturbrande.
• Der kan gå mange år inden
natur og dyreliv er tilbage på
samme niveau som før branden.
/ Nordvestjyllands Brandvæsen

Foto: Jan Bendix
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Færgetrafik
i maj

2019
2018
Passagerer............. 20.608......24.348
Personbiler................9.690......11.280
Busser............................ 452............438
Lastbiler........................ 110............210
Gods (tons).................. 169............702
Cykler............................ 471............908
Campingvogne.............22.............. 27

HOLLANDSK TV-HOLD PÅ LYNVISIT
I juni havde Venø besøg af tv-hold og fem udvalgte hollandske campister. Besøget var bragt i stand af Enjoy Limfjorden, der er et flerkommunalt samarbejde om international markedsføring af Limfjordsområdet.
Det var ikke nemt at se sammenhængen i programmet. Det skyldtes
ikke kun den korte tid på Venø, hvor Venøsund-færgen, Venø Kirke og
kartoffeloptagning var på programmet. Det skyldtes også, at campisterne
konkurrerede med et tilsvarende hold, der besøgte Fur.
Konkurrencen bestod (vistnok) i at få flest mulige ”særlige” oplevelser på
hver af de to besøgte øer. Det er usikkert, hvornår programmet vises.
Fotoet viser en af campisterne efter deltagelse i kartoffeloptagning og
-vask på Nørskov.
/ VenøPosten – Jan Bendix

BOLIGER TIL SALG
-- Klitten 6
-- Høfden 5 (ny pris)
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

Foto: Jan Bendix

FARVERIG BISTADE PÅ HAVSTOKKEN
Under de Aktive Venødage have en bidronning slået sig ned på Havstokken
24. De mere end 500 løbere fik sig noget af et syn, da de passerede adressen
umiddelbart efter startstedet. Venøboerne glædede sig over et humoristisk
indslag med alt for kendte materialer.
/ VenøPosten – Red.

-- Klitten 7
Se nærmere på: boligone.dk
/ Liselotte Kragh
BoligOne Mogens Kragh I/S
Voldgade 8-10
7500 Holstebro
tlf. 97 42 12 52
mail: lkr@boligone.dk
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Foto: Preben Friis

DET SKETE
NUL PESTICIDER
Efter Venø Vandværks ordinære generalforsamling den 23. maj har bestyrelsen konstitueret sig således: Formand: Dennis Borbjerggaard, næstformand:
Kjeld Jensen, kasserer: Søren Lang Hindkjær, medlem: Villy Christensen, medlem: Christian Dehnfeld Mortensen og suppleant: Anders Ulfkjær.
I juni måned blev vandværkets to boringer kontrolleret for pesticidresten
”chlorothalonil-amidsulfonsyre”, som for nylig er fundet flere steder i grundvandet i Danmark. Heldigvis blev der ikke fundet spor af stoffet i boringerne,
ligesom der ved analysen i maj måned på selve vandværket heller ikke blev
fundet noget. På vandværkets hjemmeside på venoe.dk kan man altid se
analyserapporterne fra boringer, vandværk og forbrugere.
Tag endelig fat i én fra bestyrelsen eller send en mail til vand@venoe.dk,
hvis der er spørgsmål ifm. vandværket og drikkevandsforsyningen på Venø.
/ Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær

SMÅØERNES FÆRGESELSKABER PÅ VENØTRIP
Selskabet samler rederier med ø-færger og genvejsfærger.
I juni holdt selskabets bestyrelse sit ordinære bestyrelsesmøde i Struer. Venø Færgens overfartsleder, Søren Adsersen er formand for selskabet, og han havde inviteret bestyrelsen på Venøtur.
Turen omfattede besøg på
Venøsund Fisk og Skaldyr / Venø
Seafood, Venø Kirke og hos Venø
kartofler & lam.
Transporten var med tre skibstyper:
Venøsund, Venø Færgen, speedbåd og
med kreaturvogn!
Foto: Søren Adsersen
/ VenøPosten – Jan Bendix

FARVEL OG MÅSKE PÅ GENSYN
En ven af Venø og ikke mindst Venøs natur skifter arbejdsplads fra Struer
Kommune til Naturstyrelsen, Vestjylland. Det drejer sig om Tina Pedersen,
som utrætteligt har arbejdet for forbedring af naturen på Venø og hjulpet
venøboerne med idéer til videreudvikling af vores naturområder.
VenøPostens læsere har haft glæde af Tinas omtale af sjældne planter
– en serie, som vi afslutter i løbet af
efteråret. Vi siger tak for hjælpen og
EFTERLYSTE PLANTER
interessen – ønsker ”god vind” og
VenøPosten fortsætter eftermåske på gensyn, når Venøs natur
søgningen af øens sjældne
kommer på dagsordenen i det lidt større planter. Finder læsere planten,
perspektiv.
så kontakt os på vp@venoe.dk
/ VenøPosten – Jan Bendix
med oplysninger om findested.

VANDMYNTE
Vandmynte vokser, som navnet antyder, gerne på fugtige
steder, fx langs en søbred eller
andre steder, hvor jordens
vandindhold er højt. Det er en
læbeblomst med små, lyslilla
blomster samlet i en næsten
kugleformet stand, og den
bliver mellem 10-80 cm. Den
har en firkantet, behåret og
ofte rødlig anløben stængel.
Bladene er ligeledes behårede
og ægformede med små savtakker, som sidder korsvis og
modsat hinanden på stænglen.
Den blomstrer fra juli måned
og helt ind i september. Planterne findes ofte i tætte klynger, da den laver masser af
udløbere. Den er almindelig
udbredt i Danmark, og kan
ligesom dens andre mynteslægtninge bruges som krydderurt. Derfor kendes den også
let på duften.
Finder man vandmynte i større antal kan det anbefales at
brygge sig en god kop te på
planten, da det er en gammel
kendt lægeplante, der er god
for fordøjelsen. Den siges
ovenikøbet at styrke intelligensen!
/ Tina Moustgaard Pedersen
Foto: www.biopix.dk

På forhånd tak.
/ VenøPosten – Red.
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VENØS STUDENTER
Tillykke til årets studenter: Amalie
Tarbensen Pedersen, Riisvej 6,
søstrene Viktoria og Alexandra Lykke Bjerre Jensen, Sønderskovvej 9
samt Anders Skadhede, Vigen 6.
VenøPosten ønsker dem alle en
god fremtid.
/ VenøPosten - Red. (privatfotos)

DANSKE SMÅØER OG FOLKEMØDET
Gennem de senere år er der opbygget et solidt samarbejde om at skabe
interesse for og debat om de danske småøer. Det sker på Folkemødet, hvor
Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS), LAG Småøerne (LAG), Færgesekretariatet og Småøernes Fødevarenetværk er fælles teltholdere.
Formålet er at få menigmand og politikere til at engagere sig i udvikling
af de særlige lokalsamfund, som øerne udgør. Det lykkedes fint for arrangørerne – også i år.
Udover netværk mellem ø-repræsentanter og Folkemødedeltagerne, så
var der tre debatter på programmet alle med deltagelse af centrale politikere,
fagfolk og embedsmænd. De tre debatemner var Bosætning, Turisme og
Landevejsprincippet for færgetakster.
Hovedemner i debatten om bosætning var infrastrukturen, finansieringen
og alternativ anvendelse af nedlagte landbrugsbygninger. I dialogen om
turisme var bl.a. de nye politisk besluttede destinationsselskaber til drøftelse.
Spørgsmålet blev stillet om øernes muligheder i den ændrede centraliserede
struktur. Fra de nationale organisationer blev der givet løfte om, at nye
strategier også vil omhandle ø-turisme, hvilket øboerne på mødet stillede sig
tvivlende overfor, men håbede på ville ske.
Landevejsprincippet og færgeforholdene blev drøftet af flere borgmestre
fra ø-kommuner. Der er generel tilfredshed med de nye økonomiske rammer
for færgedriften, men også et stærkt ønske om, at Landvejsprincippet gennemføres i sin fulde udstrækning. I panelet deltog Struers borgmester, Niels
Viggo Lynghøj. Han udtrykte Struers tilfredshed med det tætte samarbejde
med VenøBoen om planer og takster. Der er ganske mange øer, der misunder Venø på det punkt.
De flittige ”teltpassere” fra SaDS-bestyrelse og sekretariat sikrede, at ingen
slap forbi teltet uden en snak, evt. et Ø-Pas og efter de enkelte debatter også
smagsprøver på ø-produkter. Morgen og aften sørgede Færgesekretariatet
for sømandssange. Nogen af dem kan venøboerne formentlig synge med
på, når Lise Mortensen fra sekretariatet er i Havnehuset den 3. juli.
Folkemødet er en god ramme for dialog og ø-vilkår. Tak til arrangørerne!
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Sammenslutningen af Danske Småøer
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FØRSTE GANG SOM 1-ÅRIG
For år tilbage skrev jeg et lille indlæg om mere liv på øen, det er nu efterhånden gjort til skamme. Vi har deltaget som gæster ved Venø Sammensurium,
jeg har været med til at arrangere krabbevæddeløb ved Åben Ø, og nu kan
vi se, at der er en festival på vej – det glæder os meget som børnefamilie.
Jeg har været på øen siden jeg var 1 år. Jeg har holdt mange ferier på
øen og juleaftner i Mads og Dagmars hus, Havstokken 4, og før det på
Lønningen 18. Nu er vi samlet, en ny flok - der sætter nyt liv i Havstokken 4
med nye vinduer og nyt murværk.
Jeg og min kone Annette, har haft huset med min bror i en del år efter
vores moster ”frk. Sørensen” døde – nu har mine brors børn så overtaget
huset sammen med min kone og jeg, så vi håber at kunne skabe lidt mere liv
på Venø, når vi er der. Til efteråret vender vi tilbage og holder sølvbryllup på
Firbjergsande (vi blev gift i Venø Kirke).
Vi har valgt at give en hånd med til Venø Festival, som vi synes er en dejlig nyhed. Vi har længe ment, at øen burde have lidt mere liv, men omvendt
tror jeg mange bare gerne blot vil have ro og fred.
Jeg håber at begge dele får sin plads, vi nyder saunaen ved havnen, Lis’
Galleri, solnedgangsmusik og traveture, men kunne godt tænke os noget
mere badeliv på øen, dér ved havnen, måske nogle badeskure, grillpladser
osv. Nå, man skal jo ikke komme og revolutionere det hele, når man kun er
der 4-5 uger om året. Når vi er på øen, er I altid velkomne til at komme forbi.
/ Anders, Annette og børn + hund - Sidse, Joe og børn - Mikkel og Lone
Anders Kristian Kristensen, Viborg (privatfotos)

FORBEDRINGER
PÅ HAVNEANLÆGGET
Med hjælp fra Holstebro-Struer
Havn har Venø Havn fået sig en
mindre ”ansigtsløftning”. Efter
vinterens storme og nogle kraftige påsejlinger, så var der behov
for fornyelse af fortøjningspæle.
VenøPostens fotograf var på besøg
i forbindelse med arbejdets gennemførelse.
Resultatet giver vores sejlende
gæster en mere brugervenlig
modtagelse.
Venø Havn ser frem til mange sejlende besøg i sommermånederne.
/VenøPosten – Red.

Foto 1: Anders som “røgter” medhjælp ved Marinus ca. 1979.
Foto 2: Anders’ moster frk. Sørensen, som blev degn på Venø den 1. april 1938. Hun havde først
sommerhus på Lønning 18 og købte senere Havstokken 4 af Henry og Elfi Toftum Madsen. Det
har vi så overtaget efter hendes død i august 2003. Hun er begravet på Venø Kirkegård.
Foto: Erling Roseth

Ø-SAMMENSLUTNINGEN SOM ORGANISATION
Som nævnt i juniudgaven af VenøPosten, så har Sammenslutningen af Danske Småøer holdt sin årlige generalforsamling.
For de af VenøPostens læsere, der ønsker viden om organisationen, dens rolle, økonomi og styring, foreslår vi at kigge ind
på: https://danske-smaaoer.dk/formandens-beretning
/ VenøPosten – Red.
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JULI

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten august
2019 bedes sendt til: vp@venoe.dk
senest
den 25. juli
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.

Foto: Preben Friis

3. juli

kl. 19:30

Fællessang og viser i Havnehuset

7. juli

kl. 08:30

Morgengudstjeneste v/Per Mikkelsen

14. juli

kl. 10:00

Højmesse v/Per Mikkelsen

20.-21. juli		

Venø Festival, Venø Klit Camping

21. juli

kl. 08:30

Morgengudstjeneste v/Peter Krabbe Larsen

Udgivere: VenøPosten udgives af Venø
Menighedsråd og VenøBoen.

21. juli

kl. 13:00

Pilgrimsvandring i Struer by, Struer Kirkes kapel

Abonnement: VenøPosten kan tegnes i
abonnement ved henvendelse til udgiverne.

27. juli

kl. 10:00

Svømning fra Venø Havn til Humlum Camping

28. juli

kl. 08:30

Morgengudstjeneste v/Thorkil Lundberg

Redaktion og layout: Jan Bendix og
Bettina Kjær
Korrektur: Marianne Pedersen
Fotografer: Christian Dehnfeld Mortensen, Preben Friis og Erling Roseth
Trykning: Jan Bendix a/s
venoe.dk/venoeposten

Badning: Lørdage kl. 8:00 (mødested oplyses ved kontakt til tlf. 23 37 83 71)

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.

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

Næste gang vi ses
VenøPostens augustudgave er hos vores
læsere den 31. juli.

Solnedgangsmusik: Torsdage kl. 21:00, Venø Kirke

/ VenøPosten – Red.

Venø Aktivitetsklub: Mandage kl. 14:00, Børnehuset
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Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00, Hallen, Venø Efterskole
GIF: Hver tirsdag og torsdag kl. 19:00, Havnehuset
Fortælling om kirken: Torsdage kl. 20:15 og søndage kl. 9:30, Venø Kirke
Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19:00-21:00, Efterskolens cykelskur

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

