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Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
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Irma Bjerre-Pedersen
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Organist Hans Sørensen
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Kirkegårdsleder Ole Møller
Andersen, tlf. 96 84 92 09
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PINSENS FEST FOR ÅND
Pinsen er sammen med jul og påske en af den kristne religions tre store højtider. Pinsen er en fejring af åndens mulighed i vort liv. Imidlertid var pinsen til
at begynde med jødernes fest for, at loven blev givet dem derude i Sinaiørknen for ca. 3000 år siden. Men de første kristne ændrede mange hundrede
år efter denne lovfejring til en fejring af ånden – en mindefest for da ånden
kom til dem pinsedag med vindstød og tunger af ild. For kristne er pinsen
derfor primært en åndsfest og ikke en lovfest. Der er forskel på de to fænomener, lov og ånd. Vi ved alle, hvad en lov er. Vi kan ikke leve uden love.
De er til for at regulere vores liv med hinanden. Bare tænk på trafikken. Det
er nødvendigt, at der er en lov, og det er nødvendigt, at vi kender den, og
at vi holder den. For jøderne var loven imidlertid ikke kun til for at regulere
forholdet mellem mennesker, men i høj grad også til for at regulere forholdet
mellem Gud og mennesker. Deres Gudsforhold var et lovforhold. Det tror
mange kristne måske også, at kristendommen er, for som man kan læse i
evangeliet, så siger Kristus: ”Elsker I mig, så hold mine bud”. Og når han siger
sådan, er det så ikke også lov? Dertil er at svare, at hans lov var kærligheden
og intet andet end den.
Det vidste de gamle kristne teologer, da de satte teksterne sammen
til pinsen, så derfor ledte de efter tekster i GT, der underbyggede Kristi
kærlighedsbudskab. Og de fandt en gammeltestamentlig tekst af profeten
Jeremias, hvor han profeterer, at når Herrens dag kommer, så vil Herren
lægge sin lov i deres indre og skrive den i deres hjerter. Den tekst satte de
sammen med fortællingen om pinseunderet. Det under, hvor de forsamlede
mennesker i Jerusalem på tværs af grundlæggende sprogforskelle begyndte
at forstå hinanden. For dermed hævdede de, at det, der skete i pinsen, det
var forudsagt allerede i jødernes egen helligskrift. At det vigtigste er ikke
loven på stentavler, De ti Bud, men vigtigere er den lov, som Gud skriver i et
menneskes hjerte.
For de kristne blev hjertesproget derfor det vigtigste, og det er dette
hjertesprog, der bryder igennem pinsedag, Helligåndens komme. Derfor
er der sådan set ikke noget mærkeligt i, at de forskelligste tungemål, som
der fortælles om, begyndte at forstå hinanden. For hjertesproget, det kan
enhver forstå. Det går på tværs af alle folkesprog, og skaber forståelse på
trods af alle kløfter mellem folk. Hjertesprog kan overskride alle grænser. Og
det var dette hjertesprog Jesus talte og levede ud i sit liv, derfor er evangeliet
om ham noget, alle kan forstå. I den kristen religion er det derfor sådan, at
evangeliet kommer før loven. Evangeliet ophæver ikke loven, for den kan vi
ikke undvære, men der er noget, der er væsentligere end al lovoverholdelse,
og det er evangeliet. Det kommer jo også frem i Venø Kirke, hvor vi har de
to sidefag hængende fra den gamle altertavle, og hvor der står: Loven blev
givet ved Moses, nåden og sandheden kom ved Jesus Kristus. Den kristne
religion består af både lov og evangelium. Helligånden, hjertesproget, har
derfor den største betydning i kristendommen. Og blandt de steder, hvor
hjertesproget kan komme til udfoldelse, det er mellem mennesker. Og det er
også i salmesang og musik. For især i salmer kan man udtrykke, hvad hjertet
er fuldt af. / Per Mikkelsen

VENØ SOGN
Kapel
Kapellet er nu pudset og næste skridt
bliver, at det bliver kalket, så det kommer til at hænge sammen med kirken.
Bordurbelægning
Efter planen begynder vi først i juni med
at lægge bordursten fra indgangsport
og til våbenhus. Det kan medføre, at
adgangsforholdene en kort periode kan
være lidt vanskelige.

Foto: Ove Bjerre-Pedersen

Kirkeloftet
Arbejdet på kirkeloftet er nu tilendebragt. Der er understrøget på tegltaget.
Ny åndbar måtte er lagt på selve loftet.
Der er isoleret med 300 mm rockwool,
lavet gangbro, ventilationsskakke og
serviceadgang til loftspendlerne. Renset
op på murkroner, som efterfølgende er
Foto: Ove Bjerre-Pedersen
reparerede. Østlugen er luset og tjæret.
Der er indsat ventilationsliste i bunden,
som sammen med glamhullet til klokken sikrer god udluftning af loftet. Hav
tålmodighed, men vi forsøger at passe på vores kirke.
Friluftsgudstjeneste
Godt 500 deltog i friluftsgudstjenesten 2. Pinsedag ved Venø Efterskole. 12
af provstiets præster samt provsten deltog. Et sammensat børnekor medvirkede. Dog havde de ”ansvarlige” præster glemt, hvem der skulle have brød
med til altergangen.
En af præsterne knælede ved alteret og bad om, at brød måtte blive
sendt. Bønnen blev hørt og inden altergangen dalede tre faldskærmsudspringere ned fra himlen med oblater
bundet om brystet. Brødet var som
sendt fra himlen.
Ordningen med at gæsterne kunne
parkere ved færgen, gå ombord på
færgen og blive transporteret i bus til
Efterskolen blev brugt af omkring 300
personer. Stor tak til Efterskolen, fordi
de lagde faciliteter til og tak til alle dem,
som har hjulpet med arrangementet før, under og efter.

SOLNEDGANGSMUSIK 2018
I VenøPostens juliudgave bringes
tillæg med udførligt program.
For at læserne allerede nu kan
sætte kryds i kalenderne, så bringer
vi her oversigten over datoer, solister og instrumenter. Alle koncerter
finder sted i Venø Kirke, torsdage
kl. 21:00.
5. juli
Tobias Elof m. Jonathan Bremer
ukulele & kontrabas
”Nordisk ukulele”
12. juli
Henrik Rønnow m. Bjørn Elkjer
trompet & piano
”Sound The Trumpet”
19. juli
Alex Jønsson og Mirja Klippel
guitar & singer-songwriting
”Prisvindende singer-songwriter”
26. juli
Margrethe Ingemann Sørensen
og Ask Nørholm
sang & guitar, labsteel
og autoharpe
”Bluegrass”
2. august
Willy Egmose
orgel/piano
”I Stauning går solen aldrig ned”
9. august
Giovanni Vitangeli &
Margrethe Ingemann Sørensen
orgel & sang
”Italiensk aften”

/ Venø Menighedsråd
- Ove Bjerre-Pedersen
Foto: Jan Bendix
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DET SKETE
Færgetrafik
i april

2018
2017
Passagerer ............ 21.628 .....25.025
Personbiler............ 10.622 .....11.554
Busser ........................... 384 ...........348
Lastbiler ....................... 200 ............. 44
Gods (tons) ................. 495 ............. 54
Cykler............................ 192 ...........274
Campingvogne .............. 4 ............. 12

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
Foto fra bogen ”Livet på Øerne”, 1986
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”HIV BARE I MIG – JEG VIL GERNE MED”
Sådan faldt ordene, da VenøPosten kontaktede
nytilflyttede Jette Hansen for en kort samtale om,
hvorfor hun har valgt Venø, som bosted.
Beslutningen om at flytte til Venø fra Holstebro
har ikke været svær. To forhold har især trukket.
Jettes kæreste, Keld, bor i Grønbjerg. Hans motorbåd ligger i Struer Havn, og har gennem flere år
været anledning til mange ture rundt om Venø
Foto: Jan Bendix
og ført til mange besøg på Venø Havn.
På en af Venøturene fik Jette et tilbud om at
kigge ind i en af lejlighederne på Riisvej – og så var beslutningen næsten
truffet. Det blev Riisvej 12B – og på indflytningsdagen stod en anden af
beboerne klar med pejsebrænde, ”hvis det nu ikke var med i flyttelæsset”.
Jette føler sig velkommen på øen og vil benytte Venøs mange tilbud. Hun
er allerede i gang i Vinterbadeklubben (p.t. 20 graders Limfjordsvand) og i
Læsekredsen. Venøboerne vil også møde Jette på cykel eller i løbeskoene på
veje og stier i den natur, hun holder af.
Jette er uddannet pædagog fra Aarhus (1990), har arbejdet i børnehave i
sine første arbejdsår – og er nu på et opholdssted for omsorgssvigtede børn
og unge i Holstebro. Jette glæder sig over Venøs muligheder, øens ro og
fred. Det kan være afveksling fra arbejdslivet.
Venø har sagt god dag til en beboer, der vil være med. Velkommen til
Venø!
/ VenøPosten – Jan Bendix

IKKE KUN TIL VANDS
…men også i luften. I april kunne venøboerne undre sig over, at et Piper
22-fly tilsyneladende havde forvildet sig til landing på sydenden af Venø.
Flyet var ikke faret vild, men var færgefører Pierre Beckers transportmiddel til
nogle af sine vagter på Venø Færgen.
Til VenøPosten fortæller Pierre, at han siden drengeårene har været temmelig begejstret for flyvning. Det begyndte med svæveflyvning som 16-årig,
senere motorsvæveflyver og nu gælder det så flyvning på ”højere plan”.
Piper 22-flyet har en fortid som vandflyver i Norge, og har i dag fast station i Viborg. Venø har tidligere haft fly på ”jorden”. Tilbage i1970’er havde
VenøBoens stifter, Claus Bjørnbak sit fly fast på øen. Det brugte han i sit job,
som konsulent.
Øverste foto viser Pierre forberede sig på næste certifikat, han vil opnå
inden for pilotfaget. Pierre har netop testet sig selv ved at bestå optagelsesprøve til Flyvevåbnet. Heldigvis vælger Pierre fortsat Venøsunds bølger, som
arbejdsplads.
Pierre savner landingsmuligheden, som i 1970’erne var midt på øen. I den
nuværende situation må han klemme sig ned mellem de høje træer på den
ikke alt for lange brakmark, men heldigvis lang og fast nok til at give flyet fart
til at lette.
/ VenøPosten – Jan Bendix

AKTIVE VENØDAGE
VENØDAGE IGEN
Der gik ikke mange dage efter VenøBoens evaluering af
Påskens Venødage – før der dukkede en ny mulighed op for at
”åbne Venø” for gæster udefra.
På idé af Jens Christian Brødbæk og med baggrund i forskellige sportsaktiviteter koordineret af Venø Efterskole talte Venø Færgefart
og VenøBoen sammen om muligheden for at benytte nogle af færgens
”gratisdage” til arrangementet.
Resultatet er blevet et nyt Venø arrangement: Aktive Venødage den
2. og 3. juni. Hovedaktiviteterne er vandaktiviteter på mange måder, løb,
børneaktiviteter på havnen og en masse andre muligheder for at nyde
Venøs natur til lands og vands.
Programmet blev omdelt på øen midt i maj – og det endelige program
udleveres til øens gæster under færgeoverfarten den 2. og 3. juni.
Nu ønsker vi blot fint vejr til de mange udendørs arrangementer.
Husk i øvrigt at hejse flagene rundt omkring. Påskens flagmarkering blev
bemærket af vores gæster og medvirkede til, at de følte sig velkomne.
/ VenøBoen – Jan Bendix

Foto: Marianne Pedersen

Foto: Preben Friis

VENØSUND FISK OG SKALDYR HOLDER ÅBENT HUS
Nordvestjysk Fiskeriforening, Venøsund Fisk og Skaldyr samt Venø Seafood
inviterer til åbent hus lørdag den 9. juni fra kl. 9:00-14:00.
Transport med Venø Færgens afgang kl. 11:00 er gratis for de besøgende. På gensyn!
/ Venøsund Fisk og Skaldyr – Kristian Borbjerggaard
Foto: Christian Dehnfeld Mortensen

5

DET SKER
VenøBoen
Inge Dehnfeld Mortensen (formand)
tlf. 60 66 82 81, inge@venoe.dk
Søren Lang Hindkjær (kasserer)
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk
Medlemskab af VenøBoen opnås ved
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298.
venoe.dk/foreninger/venoeboen
Venø Børne- og Ungdomshus
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset
10 gange, får man dagslejen til 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
-- Cykelskuret ved Venø Efterskole,
Nørskovvej 8, Venø.
-- Ved Børnehuset, Lønningen 2, Venø
Se mere om Venø på:
venoe.dk og visitvenoe.dk
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VENØ BADELAUG
– NU MED SAUNA
Så har vores sauna
fået sin blivende
plads på Venø Havn,
og Venø Badelaug
indviede den samme
dags aften – lørdag
den 12. maj, og den
er bare go’ – så kom
an I kære venøboFoto: Marianne Pedersen
ere, der er plads til
flere i saunaen… og
i fjorden! Og fjorden er nu 21 grader varmt, så ingen (kulde-)undskyldninger
længere!
Uden et kæmpe støttebeløb fra LAG-midlerne under Erhvervsministeriet
havde Venø Badelaug (GIF) ikke været den glade ”ejer” af en sauna, så stor
tak til de glade givere.
Og uden lige så stor hjælp fra frivillige venøboere havde vi ikke fået
saunaen hen på blivende plads – derfor skal der lyde (endnu) en stor tak til
i særdeleshed Arne Middelhede, Anders Hunsballe samt Uffe Lundby, men
også Mads Bendix, Thorkild Brosbøl, havnehjælperholdene og Preben Friis.
Samt også Flemming Haagensen for så hurtigt at gøre trappen på badebroen påskebadeklar. Og Jan Bendix for råd og vejledning til bureaukratiet.
Saunaen er til fri afbenyttelse for alle venøboere og gæster – og ikke
kun for medlemmer af Venø Badelaug. Hvis man ikke er medlem af Venø
Badelaug, sendes pr. optænding kr. 20 på mobilepay til undertegnede - til
dækning af brænde.
Venø Badelaug har fast mødetidspunkt lørdag morgen kl. 8:00 ved
den opvarmede sauna. Alle er velkomne! Der er intet gruppepres – saunaen
må benyttes både med og uden badetur!
Har I lyst til være medlem af Venø Badelaug beløber et årskontingent sig
til kr. 300. Henvendelse kan ske til undertegnede.
Saunaen vil almindeligvis være aflåst, men der kan hentes en nøgle hos
Marlene Vandsø (tlf. 22 53 53 23) samt undertegnede – send en SMS!
Saunaen varmes op med god brænde fra Preben Friis’ righoldige lagre,
og det ta’r ca. tre kvarter at få varmen i top – der ligger brænde mv. inde i
saunaen. Desuden er der ophængt ordensregler inde i saunaen.
Vi indvir saunaen under de Aktive Venødage den 2.-3. juni – helt præcist
vil vi gerne byde på en kop kaffe/te og en dram lørdag den 2. juni kl.
9:00-10:00 – og der vil være opvarmet sauna.
Desuden forsøger vi at have varm sauna begge dage den 2.-3. juni fra kl.
10:00-15:00 – alt afhængig af vejret!
/ Venø Badelaug - Marianne Pedersen, Riisvej 12 D, tlf. 23 37 83 71

DET SKER
JUNI PÅ VENØ HAVN
Kiosk og pizzeria
Marcello har lukket en kort periode, da han måtte
af sted til Thailand til sin kæreste, som er blevet
syg og skal opereres. Han ventes tilbage 5/6.
Kiosken er åben den 2. og 3. juni kl. 12-17 med salg af is, kaffe og
kage. Vi håber det bedste for dem begge og ser frem til, at pizzaduften igen
er at spore på havnen.

Foto: Jan Bendix

4 Hour Race
Lørdag den 2. juni kl. 12-16 - se venoerundt.dk.
Arbejdsdag
Tirsdag den 5. juni kl. 9:00 tager vi endnu en tørn på havnen med forberedelser til sejlersæsonen. Der er arbejde i alle sværhedsgrader, så alle kan
være med. Vi begynder med morgenkaffe og fordeling af opgaverne.
Skt. Hans
Velkommen til Skt. Hansbål lørdag den 23. juni kl. 20:00.
Havnefoged-tjans i sommerferien
Er der nogen, der har lyst til på frivillig basis at tage en tjans som havnefoged
fra slut juni til start august? Opgaven går ud på, at man 1 x dagligt, gerne om
aftenen ved 20-tiden, går en runde blandt gæstebåde og spørger til havnepenge. Interesserede kan kontakte Ulf Ipsen på tlf. 28 33 20 59.

ÅBNINGSTIDER I JUNI
Venø Galleri
Åbent efter aftale.
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk
lis.moeller.jensen@gmail.com
••••

/ Venø Havn - Mette Jaffke

HAVNENS VENNER
Vi er nogle stykker, der synes, at der mangler en forening på Venø, så vi har
oprettet en ny forening, som vi kalder Havnens Venner. Vi mødes hver tirsdag kl 9:00 på Venø Havn og laver lidt forefaldent arbejde og får en snak. Så
er der nogle, der keder sig, så mød endelig op. Der er kaffe + diverse.
/ Et medlem af Havnens Venner (navnet er redaktøren bekendt)

MADSAMLING PÅ AUSUMGAARD
Ausumgaard har siden årets begyndelse været samlingssted for nogle af det nordvestjyske områdes fødevareproducenter. I praksis tilbyder madsamling.dk/ausumgaard
udvalgte lokale fødevarer.
Medlemmerne af Madsamling bestiller og betaler senest
tirsdag aften for produkter, der derefter er samlet til udlevering torsdag
eftermiddag i tidsrummet 15:30-17:30.
I Madsamling deltager Venø kartofler & lam. Kig ind på hjemmesiden og
få gode idéer til de næste indkøb af lokale fødevarer.
/ Pip Thoustrup, Nørskov

Venø Havnehus / Pizza al porto
Se åbningstider på døren
eller på venoe.dk.
••••
Venø kartofler & lam
Kartofler, lammespegepølser og frosset
lammekød i forskellige udskæringer
sælges ved telefonisk henvendelse
på tlf. 40 31 83 02.
facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk
madsamling.dk (Ausumgaard)
••••
Venø Kro
Køkkenet har åbent
tirsdag-søndag fra kl. 11:30-14:00
og kl. 17:30-21:00.
Bestil venligst bord.
Tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk
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DET SKETE... PÅ MANDØ
Ø-SAMMENSLUTNINGEN
KAN OG VIL
På generalforsamlingen i maj i Sammenslutningen af Danske Småøer
(SaDS) gjorde Dorthe Winther det
helt klart, at SaDS gennem sin rolle,
som interesseorganisation for småøerne, er med til at
udvikle og forbedre rammerne for livet på de 27 medlemsøer.
Mere end 50 øboere fra småøerne deltog i årets
generalforsamling på Mandø. Venø var repræsenteret
af Inge og Christian Dehnfeld Mortensen.
I sin beretning kom Dorthe ind på de begrænsninger, der er i Kystdirektoratets praksis i dispensationsbehandlingen, og som vi kender alt for godt til på Venø.
SaDS søger gennem direkte kontakter til politiske
udvalg, lokalpolitikere og Kystdirektoratet at få fjernet
de forhindringer, som direktoratet trykker ned over
øerne.
Dorthe orienterede om SaDS og LAG Småøernes
besøg på nogle af medlemsøerne i årets løb og opfordrede øer, der ønsker den direkte dialog med SaDS til
at kontakte sekretariatet.
Et hovedtema i de kommende par års foreningsarbejde vil blandt andre være et større projekt: ”Nye
naboer - mere øliv”, der skal øge bosætningen. Projektet er støttet af LAG Småøerne og Landdistriktspuljen.
Formandsberetningen kan i sin helhed læses på
danske-smaaoer.dk og anbefales til alle, der ønsker
indsigt i det solide og nyttige foreningsarbejde, som
SaDS præsterer.
På generalforsamlingen genvalgtes Dorthe
Winther enstemmigt til formandsposten.
Repræsentanterne for Venø og Anholt udgik af
bestyrelsen og erstattes i overensstemmelse med
turnusordning af ø-repræsentanter fra Fur og Egholm.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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GENERALFORSAMLING I MANDØS SOL
Mandø har – som de 26 andre småøer – sit særpræg.
Det viser sig allerede ved adgangen til øen, som jo
ikke sker via færgeforbindelse, men via ”Låningsvejen”,
der er en grusvej, som kun når op over havets overflade, når tidevandsforholdene tillader det.
Sammenslutningen af Danske Småøer var i år
inviteret af Mandøboerne til at afholde generalforsamlingen på Vadehavsøen, der har sin helt specielle
natur – præget af flade græsningsarealer, diger og
sandbanker.
Mindre end 30 mennesker bor fast på Mandø. Det
er småt med børnefamilierne, men ikke småt med
familier med relation og kærlighed til Mandø. Det var
helt tydeligt for deltagerne i generalforsamlingen. De
blev modtaget og indkvarteret hos både fastboende
og familier, der har eller har haft rødder på øen.
Beboerforeningen, Fællesforeningen, har et
medlemstal, der langt overstiger befolkningstallet. I
et tæt samspil mellem ø- og udenøs-medlemmer har
Mandø fået skabt et indbydende lokalsamfund, med
restaureret mølle, Skippermuseum og opholds- og
spisesteder, der gør en venøbo misundelig.
Samspillet kom også til udtryk over for generalforsamlingsgæsterne, som blev modtaget med humør og
gæstfrihed.
Naturen og naturoplevelserne kom i højsædet – og
det helt ekstraordinære gode vejr gjorde traktor- og
hestevognsturene med kyndig vejledning til kæmpeoplevelse for gæsterne. Det blev til østersspisning,
champagne, sælsyn(!) og havørneovervågning.
Kik ind på visitmandoe.dk og læg vejen forbi en
sommerdag.
For Venø-deltagerne i generalforsamlingen var
besøget en stor oplevelse, som arrangørerne skal have
tak for.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen

DET SKER
BEBOERMØDE:
VENØ – I FORTSAT UDVIKLING
Efter mere end 25 samtaler med nøglepersoner, der
har interesse i Venøs udvikling, havde de to rådgivere Johanne Bugge og Michelle Nielsen-Dharmaratne
inviteret alle venøboere til at drøfte de overvejelser,
de har gjort sig efter samtalerne.
Mere end 50 var mødt op på Venø Efterskole til
orientering, kommentering og idéudvikling, så rådgiverne fik idéer og synspunkter til deres endelige rapportering om indhold
og organisering af det fortsatte arbejde med at udvikle Venø.
De to havde anslået fire temaer, som deltagerne kommenterede: Naturen,
Hverdagslivet, Turisme og Erhverv. For et lokalsamfund af Venøs størrelse, så
er der mange sammenhænge mellem temaerne. Deltagerne blev opfordret
til at komme med deres ønsker til udvikling på temaområderne.
Rådgiverne havde også kritiske, men kærlige bemærkninger til den måde,
som venøboerne i dag løser udviklingsopgaverne på. Under opsamlingen af
arbejdsgruppernes indspil blev blandt andet nævnt:
• De naturressourcer, der er knyttet til Venøborg-området
• Løft af Venø Havn til nyt niveau
• Campingpladsens muligheder
• Aktørernes forretnings- og samarbejdsevner
• Tilgængelighed til aktiviteter
• Natur og spisesteder.
Rådgiverne vurderer, at opgavernes kompleksitet betyder, at de ikke alene
kan udføres gennem frivillige fællesskaber.
I juni forventes afrapportering til VenøBoen fra rådgiverne.
/ VenøBoen – Jan Bendix

FOREDRAG: BENT ISAGER-NIELSEN
Vi er glade for at kunne annoncere, at næste foredrag bliver med politiinspektør, efterforskningschef og tidligere drabschef i Rejseholdet, Bent Isager-Nielsen, som inviterer os indenfor i forbrydelsens verden.
Bent Isager-Nielsen er forfatter bag bøgerne Efterforskerne og Man jager
et bæst og fanger et menneske. Seneste bog fra 2018 er Jagten på morderne
stopper aldrig.
Yderligere information følger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen
torsdag den 4. oktober kl. 19:30 - på Efterskolen.
Samtidig må vi desværre meddele, at det ikke har været mulig at komme
i kontakt med Maria Helleberg vedrørende ny dato for et foredrag. Så hun
kommer ikke til Venø.
/ Foredragsgruppen - Kirsten Jensen

APOSTLEN
JAKOB DEN YNGRE

Jakob den yngre bærer på en kølle.
Det fortælles, at han blev slået ihjel
af en fanatiker med en kølle eller en
valkestok i år 62.
Han blev leder af den kristne
kirke i Palæstina, efter at Peter var
rejst til Rom.
Skulptur og tekst: Per Vestergaard
Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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DET SKETE
LÆSEKREDSEN
ANBEFALER
Vilhelms værelse

af Tove Ditlevsen
Forlag: Gyldendal
ISBN13: 9788702172843
Bogen handler om børnebogsforfatteren Lise Mundus og
hendes mand Vilhelm.
Det er ikke bare en fortælling om en skilsmisse, men
også en fortælling om indædt
had og kærlighed.
Det er til dels Toves
Ditlevsen eget 20 års
lange ægteskab med Victor
Andreasen hun ”hænger til
tørre”.
Bedømmelse: 

NYVALG TIL VANDVÆRKETS BESTYRELSE
Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Venø
Vandværk den 23. maj.
Som de foregående år blev vandværkets generalforsamling heller ikke i år det helt store tilløbsstykke –
udover bestyrelsen mødte kun fem forbrugere op. Bestyrelsen vælger igen at
tolke det lave deltagerantal som generel tilfredshed med øens vandforsyning
og ikke, at forbrugerne er uinteresserede i, om der er vand i hanerne på
Venø.
Regnskabet for 2017 endte med et overskud på kr. 14.529 efter afskrivninger, hvilket er tilfredsstillende, da en vandforsyning ikke må give overskud. På
valg var Lise Aggerholm, Kjeld Jensen og Villy Christensen. Lise ønskede ikke
at genopstille og Finn Rantzau Nielsen ønskede at trække sig fra bestyrelsen.
Kjeld Jensen og Villy Christensen blev genvalgt og Dennis Borbjerggaard
og Christian Dehnfeld Mortensen blev nyvalgt til bestyrelsen. Linda Ulfkjær
ønskede ikke at genopstille som suppleant. I stedet blev Anders Ulfkjær
valgt som suppleant. Bestyrelsen konstituerer sig på det førstkommende
bestyrelsesmøde.
Er der spørgsmål kan vandværket kontaktes på vand@venoe.dk.
/ Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær

NY I BESTYRELSEN
Nina Bech Nilson er flyttet fra Venø. Nina har ikke ønsket at
beholde sin post i VenøBoens bestyrelse. I henhold til foreningens vedtægter indtræder suppleanten Jan Bendix på den
ledige plads indtil efterårets generalforsamling.
/ VenøBoen – Inge Dehnfeld Mortensen

Venø Færgens problemfrie fravær...
- Slejpner fra Fur tog over i værftsperioden.

Foto: Sven Bendix Pedersen
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Foto: Jan Bendix

DET SKER

Arkivfoto: Christian Dehnfeld Mortensen

TRACTOR CIRCUS – IGEN PÅ VENØ
Venø har fået mulighed for igen at få besøg af Tractor Circus kompanito.
com. Denne gang optræder gruppen dog kun ved én lejlighed. Det bliver
den 28. august sidst på dagen i Kartoffelhuset ved Nørskov. Nærmere oplysninger om tid følger i augustnummeret af VenøPosten.
/ VenøPosten – Red.

GODE VIBRATIONER
Som sidste år og året før vil koret
Good Vibrations fra Struer Musikskole afholde deres sommerkoncert på Venø, denne gang i
Kartoffelhuset med højt til loftet.
Korets leder gennem mange år,
Erik Klerke leder koret gennem et
sommerligt program.
Koncerten finder sted mandag
den11. juni kl.19:30 og alle er
velkomne - der er fri entré.
/ Venø Musik
- Grethe Munk-Andersen

JOBOPSLAG: BOSÆTNINGSKONSULENT
Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne har netop igangsat
bosætningsprojektet ”Nye naboer - mere øliv”.
Vi søger derfor en projektansat bosætningskonsulent til at varetage
projektets opgaver. Se stillingsopslag på danske-smaaoer.dk eller kontakt
undertegnede på tlf. 62 51 39 93 eller ls@danske-smaaoer.dk.
/ Sammenslutningen af Danske Småøer – Lise Thillemann Sørensen

Ø-PEDELLEN MED EN SERVICEMEDDELELSE
Som der jo nok er mange, der har opdaget, leverer jeg pakker på Venø fra
GLS og kun fra GLS. I er altid velkomne, hvis der er spørgsmål vedrørende
GLS.
Så kom sommeren: Husk diverse maskiner udlejes både med og uden
fører. Er der andre opgaver, så ring endelig på tlf. 40 35 84 55.
/ Struer Biler, Ø-Pedellen - Mogens Askanius

GRUND SÆLGES
Lønningen 4 – 1400 m2, henvendelse til Susanne og Knud Overgaard på tlf.
40 18 99 11.
/ Knud Overgaard, Venø Bussen
HUS SØGES PÅ VENØ
Ældre hus/renoveringsprojekt foretrækkes. Alternativt mindre byggegrund til
nybyg. Kontakt mig venligst på tlf. 40 37 10 37 eller mail: Simonvangsgaard@
gmail.com
/ Simon Vangsgaard Frederiksen, Havstokken 1

LÆSEKREDSEN 2018/19
Første møde i Læsekredsen
2018/19 er fastlagt til torsdag
den 16. august kl. 19:30. Mere
information om mødet finder du i
augustnummeret af VenøPosten.
/ Læsekredsen
– Ingrid Lang Hindkjær
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JUNI

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten juli 2018
bedes sendt til: vp@venoe.dk senest

Foto: Jan Bendix

den 24. juni
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
Korrektør: Marianne Pedersen
Fotografer: Christian Dehnfeld Mortensen og Preben Friis

2. juni

kl. 9:00

Venø Badelaug, indvielse af sauna, Venø Havn

2. juni		

Aktive Venødage - se særskilt program

2. juni

4 Hour Race - venoerundt.dk, Venø Havn

kl. 12-16

3. juni		

Aktive Venødage - se særskilt program

3. juni

kl. 08:30

Morgengudstjeneste v/Per Mikkelsen

5. juni

kl. 09:00

Arbejdsdag på havnen

9. juni

kl. 9-14

Åbent Hus hos Venøsund Fisk og Skaldyr

10. juni

kl. 10:00

Højmesse v/Per Mikkelsen

11. juni

kl. 19:30

Korkoncert, Kartoffelhuset ved Nørskov

17. juni

kl. 10:00

Højmesse v/Per Mikkelsen

19. juni

kl. 19:00

Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen

23. juni

kl. 20:00

Skt. Hans aften på Venø Havn

24. juni

kl. 08:30

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.
/ VenøPosten - Red.
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Billard, GIF: Mandage kl. 14:00 på Nørskov
GIF: Hver tirsdag og torsdag kl. 19:00, Havnehuset
Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19-21, Efterskolens cykelskur
Venø Aktivitetsklub: Mandage kl. 14:00, Børnehuset
Sommerbadning: Lørdage kl. 8:00 ved saunaen på Venø Havn

