Juli 2021
Forenings- og kirkeblad
for Venøs beboere og venner af Venø

Foto: Erling Roseth

VENØ EFTERSKOLE
Én gang i livet - altid i hjertet!

VENØ KIRKE

Venø Kirke — kontakter
Sognepræst Trine Parbo
tlf. 97 86 80 15, tsp@km.dk
(mandag fri)
Formand Susanne Marie Jensen
tlf. 40 83 20 60
klitten3b.jensen@gmail.com
Næstformand Dorthe Brødbæk
tlf. 51 72 15 64,
dorthe.broedbaek@gmail.com
Kontaktperson og sekretær
Inge Dehnfeld Mortensen
tlf. 60 66 82 81, inge@venoe.dk
Kasserer Marianne Pedersen
tlf. 23 37 83 71, mp@via.dk
Kirkeværge Niels Haahr
tlf. 27 84 36 74
farmandhaahr@gmail.com
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:
Benedicte Thorgård og Anna Brødbæk
Kirkelige handlinger:
Struer Kirkekontor, tlf. 96 84 92 00
Mandag-fredag kl. 9:00-13:00
Torsdag kl. 15:00-17:00
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LIVETS SÅRBARE SKRØBELIGHED
Her midt i at alting er så levende og sprudlende udenfor, sker det, at vi i kontrast bliver mindet om livets sårbare skrøbelighed.
Det skete for Christian Eriksen, midt i den forgangne måned, og mange af
os gennem ham.
I det hele taget sker det hele tiden for mennesker, at vi konfronteres
med vores skrøbelighed, vores dødelighed. Jeg orker næsten ikke nævne
Covid19, men nu fik jeg det så gjort alligevel. Men i det hele taget, jo ældre
vi bliver, jo mere rammes vi af mere eller mindre alvorlige helbredsmæssige
udfordringer.
Som en mindede mig om for nyligt: Fra vi bliver født, går det kun én vej,
og det er den forkerte.
Det var sagt i humor, og selvom jeg har hørt det sagt i sjov på mange
måder og adskillige gange, så stoppede jeg lidt ekstra op ved det denne
gang. Jeg syntes det var tungere at høre, end det plejede at være.
I mine øjne er der i virkeligheden noget smukt over skrøbeligheden. Jeg
har det sådan, at skrøbeligheden er en af Guds måder at banke på ind i vi
menneskers liv - en måde at få os til at stoppe op. Det er i denne sårbare
skrøbelighed, at vi er mest åbne.
Jeg kan ikke lade være med at sammenligne det med Jesus, der tiltrak
toldere og syndere – som jo også var den tids mest sårbare, skrøbelige, de
mest udsatte – i kontrast til eliten, de skriftkloge og farisæerne.
Det var tolderne og synderne, der var de åbne. De skriftkloge og
farisæerne derimod, de tænkte udelukkende i egne interesser, og var ikke
imødekommende over for Guds ord, som det blev talt af Jesus.
På overfladen bryder vi os sjældent om vores skrøbelighed. Den kan være
skræmmende at blive konfronteret med. Men hvis vi favner den, og lader
den være Guds talerør til os, så har den faktisk muligheden for at være en
dør til et nyt og smukkere liv.
Lad mig sammenligne det med Zakæus, min yndlingsfortælling fra biblen.
Zakæus var overtolderen som ingen kunne lide. Han står i sit allermest
skrøbelige og uelskelige, da Jesus inviterer sig selv på besøg hos ham. Og
Zakæus er mere end imødekommende. Det er det, vi som regel er i vores
skrøbelighed, for vi erkender der, at vi ikke kan bære vores eget liv alene.
Med Jesu besøg, så blev det døren ind til et nyt og smukkere liv for Zakæus.
Han finder sig selv på en helt ny måde.
Livets sårbare skrøbelighed – det er som at få besøg af Jesus. Og når det
sker for mig, kan jeg ikke lade være at spørge: Lever jeg nok? Og hvor er jeg
kommet på afveje?
God sommer!
/ Trine Parbo

VENØ SOGN
SOLNEDGANGSMUSIK
Venø Menighedsråd glæder sig over, at vi igen i
år kan gennemføre solnedgangsmusik i sommerferieperioden.
Vi lagde ud torsdag den 1. juli og har sidste
koncert torsdag den 5. august kl. 21:00.
Vi håber, at venøboerne også har lyst til at
deltage i koncerterne – der er plads til alle, både
øboere samt turister.
Vi sætter teltet samt højtalere op på kirkegården, og der er dermed mulighed for enten
at sidde inde i kirken (stadigvæk i begrænset
omfang) samt udenfor. Ved stor tilslutning kan
ståpladser forekomme. Vel mødt til musik i sommerlandet.

VenøBoen
Annette Friis (formand og
ø-repræsentant), tlf. 21 86 87 12,
annette@venoe.dk
Søren Lang Hindkjær (kasserer og
færgekontakt)
tlf. 42 12 58 99, soeren@venoe.dk
Bodil Anker-Møller (sekretær), Mette
Haahr og Per Noesgaard.

Tillæg juli

Pilgrimsvandring
Søndag den 20. juni var der pilgrimsvandring på Venø i samarbejde med kirkerne i Resen/Humlum.
28 glade deltagere og to præster var på en frisk kyst til kyst tur, da ruten
gik fra kirken til campingpladsen, langs stranden til den offentlige badestrand, hvor øen krydsedes til Firbjergsande. Herfra gik turen til havnen og
tilbage til kirken, hvor deltagerne blev budt på kaffe og kage.

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.

/ Venø Menighedsråd – Dorthe Brødbæk

Pris for 1 uges leje (for alle) 4.000 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
Venø Cykler
Udlejning af cykler ved færgelejet og
på Venø Havn.
Booking: Linda, tlf. 22 90 42 89
Service: Mogens, tlf. 40 35 84 55
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.

Foto: Venø Menighedsråd

Se mere om Venø på: venoe.dk
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Foto: Jan Bendix

Foto: Kirsten Jensen

Tegningerne er fra Anholtposten
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STILLE FORENINGSÅR
Formanden, Dorte Sauer, kunne på generalforsamlingen fortælle om et Coronaramt foreningsår, hvor det ikke har været
muligt at gennemføre de mange aktiviteter, som er sædvanlige i idrætsforeningen. Aktiviteterne i Venø GIF er: Badminton, billard, fitness, yoga, havkajak, vinterbadning/sauna.
På det sociale område har der ikke været gennemført nogle fællesaktiviteter, da dette heller ikke har været muligt.
Venø GIF har i årets løb modtaget midler fra Jysk Energi til indkøb af
skumredskaber til gymnastik. Redskaberne står i efterskolens hal. Vi glæder
os til at kunne bruge dem ved idrætsdage i fremtiden.
Der var genvalg til tillidshvervene på nær Jette Hansen, der ønskede at
udtræde. Nyvalgt i stedet for Jette blev Laila Hvid.
/ Venø GIF – Jens Chr. Brødbæk

”EN KÆRLIG HÅND”
Vores gamle havn på snart 100 år er i en tilstand, der
måske kræver mere end en ”kærlig hånd”, da den
skranter. Heldigvis er der udsigt til forbedring af forholdene.
Struer Kommune har tilbudt og er allerede i gang med en proces om
overtagelse af Venø Havn, vel at mærke den del, der ligger under vandoverfladen. Det betyder, at meget omkostningstunge poster vedr. vedligehold af
kajanlæg, uddybning og installationer i fremtiden overtages af Kommunen.
På samme måde er andre småhavne tæt på os, også hjulpet. Det er vi meget
glade og lettede over. Bestyrelsen har gennem årtier kæmpet med, at
indtægterne ikke slog til i forbindelse med nødvendig vedligehold af havnen.
Havneudviklingsprojektet ”Havnebåndet” fik i første omgang afslag på sin
ansøgning hos Realdania. Mulighederne for tilskud ses større nu, når Struer
Kommunes involveres. Der søges igen, til dele af det oprindelige projekt,
som forhold og aktiviteter over og i vandoverfladen. Man kan sige - til alt
det sjove, som drejer sig om det rekreative og turistmæssige. Vi tror på, at
projektet bliver til noget!
En ”kærlig hånd” gives dog hver tirsdag formiddag af otte trofaste lyshårede drenge, Tirsdagsholdet, som fik en kæmpe tak for indsatsen. Uden dem
så havnen helt anderledes ud i dag.
Kæmpe tak til Dorte Sauer og Claus Lund Jensen for at holde døren til
Havnehuset åben, betjene turister og sælge lækkerier.
Badetrappen er ubehagelig at gå på, og vi er bange for, at den kan foranledige uheld med sin placering og højde. Der arbejdes på sagen på tværs
af flere Venø-foreninger. Det blev foreslået at få en hjertestarter på havnen,
som øens centrale sted med mange gæster.
Ulf Ipsen og Ingrid Korsgaard ønskede ikke genvalg til bestyrelse. Jens
Sauer og Claus Lund Jensen blev valgt ind. Bestyrelsen har konstitueret sig
med Tage Jepsen som formand.
/ Venø Havn – Mette Jaffke

DET SKER
”EN SOMMERAFTEN PÅ VENØ”
– NU MED BØRNEBILLETTER
Programmet for Venø Festivals arrangement ”En sommeraften på Venø” er landet, og billetsalget er i fuld gang. Den
24. juli får vi fornøjelsen af hele fire
forskellige kunstnere på pladsen foran
Firbjergsande:
• Den lokale Anna Lystbæk
• De fremadstormende Den Sidste Idé
• Verdensmusikeren Moussa Diallo
• og ingen ringere end Loveshop
Takket være de yderligere lempelser
hvad angår Corona-restriktioner, har vi
også fået mulighed for at sætte børnebilletter til salg. Det betyder, at der også
vil være en børnekoncert med Moussa
Diallo og forskellige børneaktiviteter i
løbet af dagen.
“En sommeraften på Venø” er all
inclusive. Det betyder, at billetten også omfatter en skøn middag på lokale
(så vidt muligt økologiske) råvarer, fri saft til ungerne og fri fadøl til de
voksne.
Programmet og mere information om kunstnerne kan ses på
www.venoefestival.dk, hvor man også kan købe billetter. Vi håber at se
mange af jer til en dejlig sommeraften fuld af musik.
/ Venø Festival – Marie Jørgensen

FÆLLESSANG OG -SPISNING PÅ HAVNEN
Fredag den 9. juli kl. 18:00 tænder vi for grillen, hvis vejret tillader det.
Spisning kl. 18:00 - kød med lækkert tilbehør pris 100 kr. Fællessang og musik
ved Ole Tang og Steffan Søndergaard kl. 19:00.
Tilmelding til spisning senest onsdag den 7. juli - i cafeen eller SMS til
tlf. 23 95 34 97.
Alle er velkomne til at deltage i fællessang kl. 19:00 - så dukker I bare op.
Vi håber på flere pop-up musikarrangementer i løbet af sommeren. Følg med
på Facebook.
Vi glæder os til at se jer - god sommer til alle.
/ Venø Havnecafe og Kiosk – Claus Lund Jensen og Dorte Sauer

Ferielukket 16/7-30/7
Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk
lis.moeller.jensen@gmail.com

Kartofler, hele og halve lam
sælges ved telefonisk henvendelse
på tlf. 40 31 83 02.
facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk

Tirsdag-søndag fra kl. 11:30-14:00
samt aften fra kl. 17:30-21:00
Vi glæder os til at byde jer velkommen!
Bestil venligst bord på tlf. 97 86 80 06
eller info@venoekro.dk
www.venoekro.dk

SPAR Humlum leverer varer til
Venø hver mandag bestilling på tlf. 97 86 11 62
eller humlum@spar.dk
Venø Havnecafe og Kiosk
Mandag-fredag kl. 12:30-19:30
Lørdag-søndag kl. 11:00-19:30
Venø Urtehave
Havstokken 16, tlf. 51 92 97 38
Butikken er åben fra kl. 12-17 i ugerne
27,28,29 og 30. Gratis entre til haven.
Vinduespudsning på Venø
Ring til Malene Bille på tlf. 41 42 30 38
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VENØBOENS HJØRNE
Gratis færge
Folketinget har igen i år vedtaget en sommerpakke, der giver mulighed for gratis
færgerejser i Danmark for gående, cyklister og biler med handicapkort. Dette gælder også for
Venø Færgen, hvor det dermed bliver gratis for denne
gruppe i hele juli måned.
Derudover giver den almindelige pulje fra ”landevejsprincippet” mulighed for, at der i år kan sejles gratis
med færgen fra den 21. august til og med den 31.
oktober for al privat transport (passagerer, biler, autocampere, campingvogne, motorcykler osv.) og busser.
Erhvervskøretøjer må ikke være omfattet af ordningen.
Puljen fra ”landevejsprincippet” er den pulje, der også er
blevet brugt til gratis sejlads i bl.a. påsken og pinsen.

Foto: Erling Roseth

Bredbånd på Venø
VenøBoen er ved at undersøge interessen for at ansøge
om støtte fra Bredbåndspuljen 2021 til bredbåndsforbindelse til adresser, hvor man i dag maksimalt kan få
10 Mbit/s download eller 2 Mbit/s upload. Disse adresser er markeret med gult på Bredbåndspuljens kort
https://bredbaandspulje.ens.dk. På Venø er det alle
adresser henholdsvis syd og nord for Venø By samt
enkelte adresser i Venø By, der er markeret med gult.
Alle andre adresser er markeret med hvidt på kortet, og
kan altså ikke være med i et projekt.
VenøBoen vil gerne have en tilbagemelding fra alle
”gule” adresser på Venø, uanset om man er interesseret
i at være med i en ansøgning til Bredbåndspuljen
om støtte til en bedre bredbåndsforbindelse eller ej.
Betingelsen for at få støtte fra Bredbåndspuljen er, at
der er en egenbetaling på kr. 4.000,- for hver adresse
for tilslutningen.
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Se evt. mere på https://ens.dk/
ansvarsomraader/bredbaand/
bredbaandspuljen
Der er ingen garanti for,
at der gives støtte, da det er
en omstændelig proces man
skal igennem. Først skal der
etableres et projekt bestående
af sammenhængende adresser,
derefter skal det i udbud, hvor
bredbåndsudbydere kan melde
ind og endelig tildeles der støtte
efter en sindrig pointmodel.
Lige nu gælder det om at
undersøge, om der er interesse for et projekt her på
Venø, og hvordan det kan ”skrues sammen”.
VenøBoen vil altså gerne høre fra alle ”gule” adresser - både fastboende og sommerhuse - uanset om man
er interesseret eller ej i at være med i en ansøgning, for
at vi kan vurdere, om og hvordan der skal etableres et
projekt på Venø. Svar venligst tilbage senest den 15.
juli til soeren@venoe.dk.
/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær
Til nytte for miljøet
VenøBoen har fået en henvendelse fra en venøbo, der
har bemærket, at der ofte er biler, der holder i tomgang
ved færgen, mens chaufførerne stiger ud for at tale
med andre i køen. Det gælder både ved Kleppen og på
Venøsiden, og faktisk også på færgen.
Af hensyn til miljøet, vil VenøBoen gerne opfordre
til, at vi slukker motoren, når vi har ventetid ved færgen.
Naturligvis kan der være situationer i hårdt frostvejr,
hvor det kan være hensigtsmæssigt at have lidt varme
på i bilen.
Vi har talt med Struer Kommune, som i samarbejde
med færgen vil finde en løsning, så også turisterne,
venligt bliver gjort opmærksom på at slukke motoren af
hensyn til miljøet.
Rigtig god sommer til
jer alle!
/ VenøBoen
– Annette Friis

DET SKER
TURIST PÅ VENØ
Destination Limfjorden, der markedsfører
turistmulighederne i Struer, Mors og Skive
Kommuner havde inviteret sig selv på Ø-hop
for at lære Venø at kende – set med turistens
øjne.
Det blev til en dagstur med første stop på Venø Færgen, hvor overfartsleder Charly Clemmensen fortalte om servicemulighederne og trafikforholdene. ”Besøgstallet af turister er som is-kioskens. Når der er solskin, så
kommer der gæster til øen i stort tal”.
Øvrige stop på øen var færgehuset med indstempling af Ø-pas, de
nye lejecykler, Venø Klit Camping, Venø Efterskole, plakatudstillingen i
Kartoffelhuset på Nørskov, Nørskov Vig, Geopark Vestjylland (geosite
41), Venøborg, Venø Kirke, Venø Galleri, Venø Urtehave, Venø Havn,
Færgeudstilling, Venø Kro og Venø Seafood.
Venøs guider orienterede undervejs om de besøgte steder og turistindsatsen i øvrigt.
Gæsterne blev ”ladet” med indtryk, som de planlægger at arbejde videre
med i efteråret sammen med Venøs turistaktører. Alt sammen for at medvirke
til at give Venøs gæster nogle gode og mindeværdige oplevelser.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

ELEVUDDANNELSE – FÆRGENAVIGATØR
Venø Færgefart annoncerer i begyndelsen af juli
efter elev til optagelse på den nye uddannelse
til færgenavigatør, som er igangsat af Færgesekretariatet i samarbejde med
undervisningsministeriet.
Uddannelsen er målrettet små lokale færger, ø-færger og genvejsfærgerne rundt om i Danmark.
Overfartsleder Charly Clemmensen fortæller til VenøPosten, at Venø
Færgefart gennem tilbud om uddannelsen ønsker at tiltrække en interesseret
elev til den 1 år og 5 uger lange uddannelse. Den omfatter bl.a. emner, som
sømandskab, brandslukning, navigation, miljøvenlig drift, motorlære, service
og turisme.
Uddannelsen er opdelt i to perioder på Marstal
Navigationsskole og ind imellem en praktikperiode
ombord på Venø Færgen.
Deltagelse forudsætter alder over 25 år og
bosættelse i lokalområdet.
Flere oplysninger om uddannelsen fås ved
henvendelse til Charly Clemmensen (tlf. 40 32 36 34,
charly@struer.dk).
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix
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SMÅØERNES
FOLKEMØDEBIDRAG
Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) ville ikke droppe den
gode tradition, som gennem årene
er skabt med debatarrangementer
om ø-forhold på Folkemødet på
Bornholm. De særlige 2021-forhold havde givet SaDS idéen til at
flytte arrangementet ombord på
Fur-færgen, Slejpner. Det er i øvrigt
Slejpner, der hjælper os, når Venø
Færgen er på værft.
SaDS havde valgt to emner:
Grønne færger og Tilflytning,
som blev flittigt debatteret og
livestreamet til interesserede. Fik
venøboere ikke kigget med på
dagen, så er der mulighed for
kig: https://danske-smaaoer.dk/
nyheder/smaaoeernes-folkemoede
Overfartsleder Charly
Clemmensen medvirkede i
videoklip (foto) i den første debat
om Grønne Færger og fortalte om
både erfaringer og muligheder,
som Venø Færgen har benyttet og
i fremtiden vil bruge.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Ø-SAMMENSLUTNINGENS INDSATSOMRÅDER
2021/22
Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) afholdt sin
generalforsamling - ikke på Fur, som planlagt - men i Odense
(på grund af pandemiforholdene). 23 af Ø-sammenslutningens 27 ø-medlemmer fik mulighed for at drøfte dels organisationsforhold
og dels de indsatsområder, som bestyrelsen finder afgørende for øernes fortsatte udvikling.
Forsamlingen bekræftede nytten af de fysiske møder og de muligheder,
som det giver for netværksdannelse og erfaringsudveksling.
Ingen af de 27 øer er ens med hensyn til bosætnings-, færge- og erhvervsforhold. Rammebetingelser er derimod ens, og det er SaDS’ hovedopgave
at lytte til behovene, formidle dem til politikere og myndigheder og foreslå
løsninger.
Også i år høstede bestyrelsen og sekretariatet stor anerkendelse for den
indsats, der præsteres. Årets gennemførte aktiviteter er omtalt i formandens
skriftlige beretning, der kan findes på
https://danske-smaaoer.dk/formandens-beretning.
Formanden Dorthe Winther oplyste forsamlingen om, at hun ikke
genopstiller ved næste års generalforsamling. Ved årets generalforsamling
nyvalgtes Kirsten Sydendal, Fejø, til næstformand og ø-repræsentanter fra
Lyø og Barsø indtræder efter tur i bestyrelsen.
Blandt SaDS’ indsatsområder for 2021/22 er særligt følgende af interesse
for Venø:
• Bosætning (finansiering-lejeboliger-prøveboliger)
• Planlov (kystbeskyttelse-strandbeskyttelselinje)
• Netværks- og ø-samarbejdsmodeller
• Kystsikring
Næste generalforsamling afholdes på Fur den 10.-12. juni 2022.
/ VenøBoen – Jan Bendix
”Jeg ser de bøgeløse øer” – for fuld udblæsning

Foto: Lene Therkelsen
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OPLEVELSE AF VENØS VILDMARKER
Steffen Kjær (foto), Strømmen 4, holdt båltalen
ved Venø Havns Skt. Hans-bål.
Steffen førte de små hundrede deltagere
igennem sine oplevelser på sin første kajaktur
rundt om Venø. Som nytilkommen lærer på Venø
Efterskole for år tilbage blev Steffen introduceret til øens natur.
Som bjergbestiger har Steffen begået sig i højderne, og i sin tale beskrev
han Venø, som sin egen blå vildmark - ikke fjern og utilgængelig. Han stillede
spørgsmål til tilhørernes opfattelse af at høre til både i det korte og det lange
perspektiv.
Steffens fortælling er værd at genhøre/-læse. Den formidler indtryk af ø-liv
og ø-natur, som også må friste fastlandsfolk til nærmere bekendtskab.
Formanden for Venø Havn, Tage Jepsen, var vært, ord- og sangstyrer.
Vejret viste sig fra den pænere side med solnedgang og ”Blæsten gik frisk
over Limfjordens vande”.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Erling Roeth

Foto: Christian D. Mortensen

VEJSPÆRRING – VENØBORG-SLUGTEN
Vandrere, cyklister og mere eller mindre vilde mountain-bikere har i den
seneste tid måtte finde omveje for at nå igennem slugten ved Venøborg. Der
har været gang i træfældningen også der, men træerne er væltet ud over
mark- og redningsvejen til stranden.
Man kan gætte på, at savføreren har
mistet retningssansen og håbe, at en af
de store skovmaskiner, der har været på
hugst på øen, snart rydder vejen.
/ VenøPosten – Red.
Foto: Jan Bendix

Foto: Christian D. Mortensen
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Færgetrafik
i maj

2021
2020
Passagerer............. 18.234......17.224
Personbiler................9.672........ 9.628
Busser............................ 346............398
Lastbiler........................ 114............168
Gods (tons).....................88............241
Cykler............................ 582............648
Campingvogne.............16.............. 14
Foto: Erling Roseth

Foto: Manja Søby Jensen

LYKKELIGE STUDENTERDAGE
Venøboerne kunne i juni lykønske to ”nybagte” studenter.
VenøPosten sender sine bedste ønsker for
fremtiden til Sine Haahr (STX), Riisvej 11 og til
Søren Søby Stentz (HTX), Nørskovvej 10.
Vi gør det med en af de hyggelige, men
måske glemte studentersange skrevet af den
svenske Prins Gustaf i 1851.
/VenøPosten – Red.

4-RETTERS INKLUSIV OSCAR
Den første kulturaften i Venø Børnehus blev en gedigen succes. 24 glade
gæster fik en fireretters fransk menu og en Oscar vindende film. Der var enighed om, at det var en dejlig aften, og at vi gentager succesen.
/ Venø Børne- og Ungdomshus – Erling Roseth

Foto: Erling Roseth
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Foto: Erling Roseth

VENØ KONTAKTER - 2021
ENERGIGRUPPEN
Skafti Halldórsson
(gratis energirådgivning på Venø)
Fælledvej 17, 7600 Struer
Tlf. 22 55 03 96 / skafti@proenergi.dk

VENØBOEN
vb@venoe.dk
venoe.dk/foreninger/venoeboen
Annette Friis
(formand og ø-repræsentant)
Kimingen 6, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 86 87 12 / annette@venoe.dk
Søren Lang Hindkjær
(kasserer og færgerepræsentant)
Riisvej 13, Venø, 7600 Struer
Tlf. 42 12 58 99 / soeren@venoe.dk
Bodil Anker-Møller (sekretær)
Havstokken 22E, Venø, 7600 Struer
Tlf. 28 81 95 91 / bam@venoe.dk
Ann Mette Haahr
Riisvej 11, Venø, 7600 Struer
Tlf. 27 84 36 72 /
annmetteha@gmail.com
Per Noesgaard
Riisvej 22, Venø, Struer
Tlf. 25 75 75 01 /
pernoesgaard@gmail.com
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. 27 29 66 00 / 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

Vibeke Staunstrup Borbjerggaard
Kimmingen 4, 7600 Struer
borbjerggaard@mail.dk
Annette Hylleberg
Riisvej 24, Venø, 7600 Struer
Tlf. 30 25 90 79

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 BESTYRELSE

Peter Petersen (formand)
Strømmen 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 76 / peter@venoe.dk
Bent Rønnest
Gitte Stangholt
Rasmus Normann Andersen
Laila Mejlholm Olsen
Tine Wacher Duus

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

VENØ GYMNASTIK– OG
IDRÆTSFORENING
GIF@venoe.dk
Dorte Sauer (formand)
(badminton, fitness)
Havstokken 10B, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 81 71 /
dorte.sauer@venoe.dk
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
Laila Hvid
Marlene Vandsø (suppleant)
(vinterbadning, sauna)
Lønningen, Venø, 7600 Struer
Tlf. 22 53 53 23 /
marlenevandsoe@gmail.com

Niels Haahr

VENØ FOREDRAGSGRUPPE

VENØ HAVN
www.venohavn.dk

Kirsten Jensen
Sønderskovvej 7, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 21 76 27 /
kirsten@classic-design.dk

Tage Jepsen (formand)
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 /
per.mikkelsen52@outlook.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

Claus Lund Jensen (kasserer)
Kimmingen 1a, Venø, 7600 Struer
Mette Jaffke (sekretær)
Strømmen 14, 7600 Struer
Tlf. 23 27 22 99 /
mettejaffke@hotmail.com
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VENØ KONTAKTER - 2021
Arne Middelhede
Lønningen 10, Venø, 7600 Struer
Tlf. 22 16 85 84 / amvenoe@hotmail.com

Lilly Møller
Riisvej 5, Venø, 7600 Struer
Tlf. 24 47 90 77 / lian@venoe.dk

Anders Ulfkjær (suppleant)
Nørskovvej 12, Venø, 7600 Struer
Tlf. 20 42 36 20 / aulf@mail.dk

Jens Sauer
Kimmingen 8, Venø, 7600 Struer

Ester Sagen
Særkærparken 153, 7500 Holstebro
Tlf. 24 84 56 30 /
estermarie2@gmail.com

Ryan Jensen (daglig drift)
Riisvej 5, Venø, 7600 Struer
Tlf. 40 63 54 76 / lian@venoe.dk

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

VENØSUND FÆRGELAUG
www.venoesund.dk

Jakob Bisgaard
Teknisk direktør, Struer Kommune
jakobb@struer.dk

VENØ MENIGHEDSRÅD
mr@venoe.dk
Susanne Marie Jensen (formand)
Klitten 3 B, Venø, 7600 Struer
Tlf. 40 83 20 60 /
Klitten3b.jensen@gmail.com
Dorthe Brødbæk
(næstformand/fungerende sekretær)
Riisvej 4, Venø, 7600 Struer
Tlf. 51 72 15 64 /
dorthe.broedbaek@gmail.com
Marianne Pedersen (kasserer)
Riisvej 12 D, Venø, 7600 Struer
Tlf. 23 37 83 71 / mp@via.dk
Niels Haahr
Riisvej , Venø, 7600 Struer.
Tlf. 27 84 36 74 /
farmandhaahr@gmail.com
Inge Dehnfeld Mortensen
Riisvej 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 60 66 82 81 / minmilla@live.dk
Hanne Nielsen (indkaldt suppleant)
Nørskovvej 3, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 68 /
hannenielsen@venoe.dk
Sognepræst Trine Savannah Parbo
Klitten 1B, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 15 / tsp@km.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
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Axel Steenkjær
Revlen 7, Venø, 7600 Struer
Tlf. 51 26 08 85 /
axelsteenkjaer@gmail.com
Irma Bjerre-Pedersen
Strømmen 10, Venø, 7600 Struer
Tlf. 27 21 07 49 /
ibjerrepedersen@hotmail.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 /
d.borbjerggaard@gmail.com
Kjeld Jensen (næstformand)
Klitten 3B, Venø, 7600 Struer
Tlf. 60 48 73 14 /
kjeldvenoe@icloud.com

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
Ole Mølnitz (suppleant)

Søren Lang Hindkjær (kasserer)
Riisvej 13, Venø, 7600 Struer
Tlf. 42 12 58 99 / soeren@venoe.dk
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

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

DET SKER
GANG I VUF
12 deltagere mødtes i aftenheden til første arrangement i VUF den 17. juni
i Venø Urtehave. Der blev smagt og duftet, lavet urtesalt og urtesukker. Sult
og tørst blev slukket i marokkansk mynthethe, pandekager med krydderurter
og grillede majs med det færdige urtesalt. Tak til de søde og engagerede deltagere.
Det kommende halve års program for Venø Udviklende Fællesskab - VUF
- er fortsat under udarbejdelse.
VUF er aktiviteter for alle venøboere – fastboende, flex- eller sommerboende. Der forekommer materialebetaling ved de fleste aktiviteter.
Aktiviteterne ligger nogenlunde fast, men datoer og tilmeldingsfrist meldes
ud senere.
August: Vi bygger insekt- og bi-hoteller hos Per Mygind.
September: Lav din egen Venøske kryddersnaps eller mulighed for et
lille kreativt forløb hos Lis Jensen i Venø Galleri. Der kan være seks personer
hos Lis, og det forløber over tre aftener. Man skal kunne deltage alle tre
aftener, for at kunne få sit værk færdigt. Er der flere tilmeldte end pladser, vil
der blive trukket lod om deltagelse. Derudover vil der, hvis der er stemning
for det blandt børn og unge, være mulighed for en børn-unge aktivitet. Kom
gerne med forslag.
Oktober: Kristian Borbjerggaard fra Venø Seafood m.fl. vil lære os om
østers: Hvordan vi plukker østers, åbner dem og tilbereder dem. Måske får vi
også plukket muslinger og tilberedt dem.
November: Pynt og dekoration med naturens materialer og perlesmykker for børn og unge. Vigtigt: Begynd gerne at samle allerede nu på dine
gåture – alt naturmateriale, der kan tørres, kan formentlig bruges. Kogler,
strå, frøstande osv. Hæng det op et tørt og luftigt sted og medbring det til
november.
December: Vi forbrænder juleflæsket sammen i hallen, med aktiviteter
for alle aldre.
/ Venøs Udviklende Fællesskab – Alice Frederiksen og
Ane Kathrine Thorgård

LIMFJORDEN RUNDT
Den traditionsrige træskibssejllads passerer Venø den
15.-16. september med overnatning i Struer. Startlinjen
den 16. september er ud for
Venø Havn. Læs mere om
sejladsen og de deltagende
både på
www.limfjordenrundt.dk.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Preben Friis

Foto: Preben Friis

BOLIGER TIL SALG
- Havstokken 14
Pris: kr. 2.195.000
Boligareal: 120 m2
- Havstokken 22D
Pris: kr. 895.000
Boligareal: 120 m2
- Lønningen 7
Pris: kr. 945.000
Boligareal: 73 m2
- Revlen 4
Pris: kr. 1.495.000
Boligareal: 70 m2
Se nærmere på: edc.dk.
/ Patrick Krarup Rasmussen
EDC Ejendomsgruppen
Mundbergs Allé 1, 7600 Struer
v/ Gitte Lund Ellebæk
tlf. 97 85 19 00
mail: 705@edc.dk
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HAVEN PÅ VENØ

Foto: Ane Kathrine Thorgaard

KRYDDERURTER TIL MAD, MINDER OG NYDELSE
Hvorfor er du så glad for krydderurter? - blev jeg spurgt.
Selvom svaret er enkelt – fordi jeg elsker duft og smag –
skal jeg alligevel gerne uddybe.
Urter kan alt. Nogle kan helbrede, andre – eller de
samme – kan i en anden dosis slå ihjel. De kan tilføre
velsmag – tænk på lammesteg med rosmarin og
hvidløg samt gule ærter med timian. Overdrevet brug
giver bismag eller det, der er værre. I den rette dosis gør
krydderurter vores mad lidt mere spændende og ikke
bare salt eller sød.
Ofte hører jeg: ”Jeg ved ikke, hvordan jeg skal bruge
krydderurterne”. Det findes der også en løsning på.
Nogle krydderurter er oplagte og næsten uundværlige:
Persille til sovs, æggemad med purløg, mojito med
mynte, osv.
Andre mere specielle og med fremmed smag:
Tomatsalat med basilikum eller esdragon, kylling i karry
med koriander og spidskommen, saltimbocca med
salvie. Er man nysgerrig på at bruge sine urter lidt mere,
kan man begynde med urtesalt. Pluk en håndfuld af de
urter du har – supplér med lidt friske brændenældeskud
og et par blade skvalderkål. Blend det hele med to
håndfulde groft salt. Bred det ud på et træfad og stil det
lunt. Vend rundt i saltet til det er helt tørt, og put det i
glas og brug det. Nu er du i gang med at bruge dine
krydderurter. Udvid din krydderurtesamling når du er
klar til det og lav nye urtesalte.
Og så er der dem, som man sjældent får brugt, men
som på en eller anden måde tilfører haven noget lækkert i form af duft, skønhed eller som insektføde.
Indianermynte og isop tiltrækker et mylder af sommerfugle. Karryurt og santolin dufter af varm sommer
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i Toscana, lavendel er bare vidunderlig i både duft
og syn – men fuldstændig afskrevet som ingrediens
i madlavning, hvis man spørger min ægtefælle (som
definitivt afskrev lavendel som spiselig, da jeg serverede
en sydafrikansk lavendelhonning. Jeg kunne lige så
godt have serveret sæbe).
Duftende krydderurter er minder fra engang. Frø fra
sødskærm er smagen af lille Ane Kathrine som står og
venter på skolebussen en sommermorgen, og bagved
diget vokser sødskærm og min far har lært mig, at frøene smager af lakrids, når de tygges. Bjørnerod er urten
med det meget fine løv, som voksede i naboens have,
og min mor brugte som buketgrønt til de små begravelsesbuketter, der skulle følge min mormors kiste i 1984.
Bjørnerod bruger jeg nu også til urtesalt i begrænsede
mængder, da den smager ret kraftigt. Selvom mormor
var en ørn i et køkken, var blomster alligevel mere passende til begravelsen end urtesalt.
Den smukke hjulkrone mangfoldiggør sig selv, som
lus på en lejrskole. De blå blomster smager af agurk,
påstod min mor tilbage i 80’erne. Jeg syntes mest
de smagte af eksotisk og forbudt – sådan at spise en
blomst. Bedst som jeg har sluttet fred med hjulkronen
på tålt ophold, har Fødevarestyrelsen meddelt, at
hjulkrone ikke længere anbefales som spiselig blomst
på grund af risiko for leverskade, skader på DNA samt
kræft. Men pynte i en have må den altså godt. Endnu.
/ Venø Urtehave – Ane Kathrine Thorgaard

Foto: Ane Kathrine Thorgaard

ELEVER SKATER FOR JULEMÆRKEHJEMMENE
Fire elever på Venø Efterskole bruger en uge af sommerferien på at skate til
fordel for Julemærkehjemmene.
Juni byder på afslutninger. På Venø Efterskole betyder det, at vi for første
gang har gennemført afslutningsprojekter i vores anderledes 10. klasse,
VENØ10.
Alle elever i 10. klasse har i årets løb modtaget undervisning i projektarbejde, og mens andre 10. klasses elever afslutter skoleåret med eksamener,
afsluttes VENØ10 med et større selvstændigt projekt, hvor eleverne skal vise,
hvad de har fået ud af årets undervisning.
Sigurd Krasilnikoff, William Switzer, Jonas Pedersen og Samuel Halse
elsker at skate, og det har de derfor gjort til en del af deres afslutningsprojekt
på skoleåret på VENØ10.
Under overskriften “Event” har de fire elever planlagt at skate fra Aalborg
til Amager, og alle interesserede kan støtte projektet via BetterNow. I løbet af
to dage var der allerede indsamlet mere end 7.500 kr., hvilket Jonas fortæller,
de er meget overvældede og stolte over.
Idéen til projektet begyndte som en joke om at skate virkelig langt, fortæller Samuel og William. Inspirationen kom fra eventyrer og foredragsholder
Lars Simonsen, der var forbi efterskolen og fortælle om sin svømmetur rundt
om Danmark.
På turen overnattes der hos familie og venner eller på bookede shelterpladser. Mad regner skaterne med at få undervejs, og slipper forsyningerne
op, går de ikke af vejen for at skralde hos den lokale købmand.
Den største udfordring har ifølge Samuel været, om det ville være muligt
at finde sponsorere, hvilket han fortæller, mens han har travlt med at pakke
soveposen ud, der lige er kommet med postvæsnet. Sigurd lufter også
bekymringen om, hvorvidt det er muligt at køre så langt på skateboard, men
her har der været indlagt daglige træningsture - de 5 km ned til færgen og
retur.
Som en del af projektplanlægningen har der blandt andet været kontakt
til en skaterbutik og en friluftsbutik, som har sponsoreret soveposer og nogle
gode hjul til skateboardene, så det bliver til at holde ud at køre op til 60 km
pr. dag. Alle fire siger samstemmende, at de er overvældet over den opbakning, de har fået - både til ting og i indbetalinger til Julemærkehjemmene.
Drengene skater ud den 2. juli og håber at ankomme til Amager en uge
senere.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

Fotos: Venø Efterskole

Venøboerne kan støtte
Hjulemærketuren og ikke
mindst Julemærkehjemmene
gennem https://dk.betternow.
org/fundraisers/hjulemaerketuren-fra-a-a
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JULI

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten august
2021 bedes sendt til: vp@venoe.dk
senest
den 29. 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: Christian D. Mortensen

8. juli

kl. 21:00

Solnedgangsmusik i Venø Kirke

9. juli

kl. 18:00

Fællessang i Venø Havnecafe (tilmeld. 7/7)

11. juli

kl. 10:30

Højmesse v/Trine Parbo

15. juli

kl. 21:00

Solnedgangsmusik i Venø Kirke

18. juli

kl. 09:00

Gudstjeneste v/Trine Parbo

Redaktion og layout: Jan Bendix og
Bettina Kjær

22. juli

kl. 21:00

Solnedgangsmusik i Venø Kirke

Korrektur: Marianne Pedersen

24. juli		

Venø Festival, Firbjergsande

Fotografer: Christian Dehnfeld Mortensen, Preben Friis og Erling Roseth

25. juli

kl. 10:30

Højmesse v/Trine Parbo

29. juli

kl. 21:00

Solnedgangsmusik i Venø Kirke

1. august

kl. 09:00

Gudstjeneste v/Jan Bjerglund

5. august

kl. 21:00

Solnedgangsmusik i Venø Kirke

Udgivere: VenøPosten udgives af Venø
Menighedsråd og VenøBoen.
Abonnement: VenøPosten kan tegnes i
abonnement ved henvendelse til udgiverne.

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.

Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00 i Efterskolens hal

Næste gang vi ses
VenøPostens næste udgave er hos vores
læsere den 4. august.

Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19:00, fra Venø Efterskole

/ VenøPosten – Red.

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

Morgenbadning: Lørdage kl. 8:00 (mødested v/saunaen på havnen)

