Maj 2018
Forenings- og kirkeblad
for Venøs beboere og venner af Venø

Foto: Urland

VENØ - I FORTSAT UDVIKLING
- hvad, hvor, hvornår?
Kom med til workshop - se side 5

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 Kirsten Yde
tlf. 97 86 80 09, kirstenyde@live.dk
Kirketjener Arne Middelhede
tlf. 22 16 85 64,
amvenoe@hotmail.com
Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 97 86 80 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
Servicemedarbejder
Gertrud Damgaard

Foto: Preben Friis
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VENØ SOGN
SALMESANGAFTEN
Søndag den 6. maj kl. 19:30 er der salmesangsaften. Vi fortsætter med 10 salmer fra det nye tillæg, 100 salmer. Aftenen
ledes af Per Mikkelsen. Hans Sørensen sidder ved orglet.
Der serveres kaffe/the i kirken efter gudstjenesten.
Morgengudstjenester igen
Vi begynder igen på morgengudstjenester kl. 08:30, når der ikke er højmesse. Første gang er Kristi Himmelfartsdag torsdag den 10. maj kl 08:30.
2. Pinsedag er der tradition for fælles friluftsgudstjeneste i Struer Provsti.
I år er den henlagt til Venø og vil foregå ved Venø Efterskole ved provstiets
præster. Det er mandag den 21. maj kl. 10:30. Husk at sætte flaget denne
dag. Se opslag side 2.
Venødagene og kirken
Venø Kirke deltog i år med et udvidet program. Orgelmusik i forbindelse med
gudstjenesterne og mere tilstedeværelse af guider. Derudover var der også
lavet to konkurrencer, én omkring kirken og en skattejagt i Præstegårdsskoven. Skattejagten var arrangeret af Dorthe Brødbæk og Gitte Børsting. Der
var 225 besvarelser omkring kirken og vinderen blev Ingrid Minor Kromann,
Aalborg. Gevinsten var to gange venøbøf på Venø Kro. Der var 139 besvarelser ved skattejagten og vinderen blev Knud Christiansen, Thyholm. Gevinsten var et gavekort på kr. 400 til anvendelse i Havnehuset.
Kirkerestaureringen
Udadtil ligner kirken sig selv og er nykalket. Sammen med de yderste spær
er vindskederne udskiftet, men har de samme udskæringer som tidligere. De
er nu tjærede som indgangsdøren. Forandring er der dog på taget. Årsagen
til overstrygningerne på de yderste tre rækker tagsten er, at de er lagt ned
i kalkmørtel, da de på grund af indvendigt murværk ikke kan bindes. Overstrygningen tætner for indtrængning af vand, der vil lægge sig på det yderste spær. Det er det, der er sket tidligere og har forårsaget at spærerne gik til.

Foto: Jan Bendix

Foto: Ove Bjerre-Pedersen

Kom og tøm stendepotet
Øst for kapellet har vi et stendepot med marksten, granitsten, ølandsklinkler,
cementfliset m.m. Depotet skal tømmes. Kom og se, om du kan bruge noget
heraf. Prisen er et symbolsk beløb, som kan indsættes på mobilpay 57401. De
indkomne beløb bruges til Julehjælpen i Struer Provsti.
Inden afhentning kontakt Kirsten Yde på tlf. 97 86 80 09 eller undertegnede på tlf. 20 42 72 44
/ Venø Menighedsråd - Ove Bjerre-Pedersen

Foto: Jan Bendix
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Privatfoto

TIL LYKKE TIL JACOB
I marts afsluttede Jacob Mejlholm
Olsen sin uddannelse på Års Tekniske Skole. Jacob har stået i lære
hos Vinderup Maskinforretning og
er nu landbrugsmaskinmekaniker.
VenøPosten ønsker tillykke og
ønsker god fremtid.
/ VenøPosten – Red.

”DRENGERØVSTUR”
Der skal lyde en stor tak til Nina Nilson for at have arrangeret en guidet tur til
Flyvestation Karup søndag den 8. april.
Det var en yderst interessant rundvisning, hvor kaptajn Anders Madsen
med stor entusiasme fortalte om flyvestationens historie fra den blev grundlagt af tyskerne i april 1940 og var en af Nordeuropas største flyvepladser og
frem til i dag, hvor Forsvaret har omkring 3500 arbejdspladser på flyvestationens kæmpe område.
Det var en rigtig ”drengerøvstur” med mulighed for at komme op at sidde
i et Draken kampfly, hvor der ikke er megen plads i cockpittet, komme med
på køretur i en af beredskabets brandbiler og vi var inde i en af Forsvarets
redningshelikoptere. Vi var også så heldige, at der kom to F16 fly fordi og
hilste på os fra lav højde. Og endelig fik Axel genopfrisket sin værnepligtstid,
som foregik i Karup i 1952, med et kig hen til indkvarteringsbarakkerne.
Efter den oplevelsesrige rundvisning på flyvestationen var der frokost på
Grønhøj Kro med mulighed for at se det tilhørende Morten Korch Museum.
Og dagen sluttede af med en smuk køretur på en ”smutvej” igennem
Kongenshus Hede med Karsten fra Venø Bussen som kyndig guide.
/ Søren Lang Hindkjær, Riisvej 13

RETTELSE
I apriludgaven af VenøPosten side
9, hvor ”Sine udfordrer” skabte vi
navneforvirring. De rigtige navne
i indlægget er Manja Søby Jensen
og Sine Søby Nyby. Redaktøren
beklager fejlene.
/ VenøPosten – Red.

Fotos: Preben Friis
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HVAD VIL VENØBOERNE?
Nedenfor er en invitation fra VenøBoen og de to rådgivere,
Michelle Nielsen-Dharmaratne og Johanne Bugge. I april har
Michelle og Johanne haft samtaler med repræsentanter for
Venøs foreninger, organisationer og enkeltpersoner med interesse for udvikling på Venø og lokalområdet i øvrigt.
Formålet har været at indsamle forestillinger om, hvad der på længere
sigt kan sikre Venø som lokalsamfund og gøre Venø til et rart sted at bo og
besøge.
De gennemførte samtaler og den kommende workshop for venøboerne
skal føre til en samlet og prioriteret handlingsplan, som Venø kan benytte til
at skabe inspirerende og robuste rammer for øens fremtid. Det igangværende arbejde er medfinansieret af Venøs foreninger, Struer Kommune, Venøs
to sommerlejre og Realdania.
Vel mødt den 24. maj kl. 17:00–20:00 på Venø Efterskole. Tilmelding
senest den 18. maj til mnd@urland.dk – se invitationen.
Eventuelle spørgsmål til forprojektet: Venø - i fortsat udvikling, besvares
på workshoppen eller ved henvendelse til undertegnede på bx@jbx.dk.
/ VenøBoen – Jan Bendix

Foto: Erling Roseth

Venø - i fortsat udvikling
Invitation til workshop

Workshop

Hvad skal Venø være kendt for og leve af i fremtiden?
Der er mange spændende initiativer og udviklingsprojekter i gang.
Men hvis Venø for alvor skal rykke sig, skal kræfterne samles, indsatserne
skal ses som dele af en helhed og der skal skabes en fælles vision for øens
fremtid.
Derfor inviterer
Venøboen,
sammen udvikling
med et rådgiverteam,
Forprojekt:
Venø
- i fortsat
til workshop med fokus på, hvordan vi sammen med jer,
Bilag:
procesplan
lokale Tidsaktører,og
erhvervsliv
og borgere, får samlet ressourcerne, fokuseret
indsatsen og proriteret udviklingen.
April

Maj

Processen

Trin 0

Trin 1

Overblik over eks aktører, igangværende
ideer og initiativer samt foreninger

Interviewdage med nøgleinteressenter

Dato: 24. maj 2018 kl. 17.00-20.00 (inkl. aftensmad)
Sted: Fællessalen på Venø Efterskole, Nørskovvej 8, Venø
Tilmeld dig senest d. 18. maj til Michelle på mnd@urland.dk

Juni

Trin 2

Trin 3

Afstemning med kernegruppe

Venø workshop for alle

Workshop

Juli

Aﬂevering:
21. Juni

Trin 4
Prioritering og handlingsplan

!
Venø - i fortsat udvikling

VenøBoen
Formand Inge Dehnfeld Mortensen
Kontaktperson Jan Bendix
Struer Kommune
Direktør Jakob Bisgaard
Tina Petersen

Kysten og naturen
Koblinger
Steder
Kultur
Foreninger

Venøborg
Askov Boutrup
Firbjergsande
Bent Rysbjerg
Kontaktperson Kjeld Bækgaard
Dansk Hanggliding og Paragliding Union
Christoper Furlan
Geopark Vestjylland
Thomas Holst Christensen
Struer-Egnens Turistforening
Turist- og eventchef Kim Høﬂer
Venøbussen
Knud Overgaard
Hanne-Dorthe Skernaa
Venø Børne- og Ungdomshus
Formand Flemming Damgaard

Venø Gymnastik- og Idrætsforening
Dorte Sauer
Venø Havn
Formand Ulf Ipsen
Konraktperson Anders Vandsø Petersen

!

!

!

Venø Kirke
Sognepræst Per Mikkelsen
Venø Klit Camping
Formand Hardy Steensgaard
Venø Kro
Jacob Fussing
Venø Menighedsråd
Formand Ove Bjerre-Pedersen
Venø Musik
Formand Grethe Munk-Andersen
Venø Galleri
Lis Møller Jensen
Venøsund Fisk og Skaldyr
Ole Borbjerggaard
Venøsund Færgelaug
Bjarne Tingkær Sørensen
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APOSTLEN
PHILIP

Legenden fortæller, at Philip missionerede i Skytien, det vil sige nord for
Sortehavet.
Man er lidt uenig om, hvordan
han døde. En legende fortæller,
at han døde stille og roligt som
87-årig, en anden legende, at han
blev korsfæstet i Hierapolis på et
såkaldt ”Philip kors”, et langt kors
med dobbelt tværbjælke. Også
kendt som Patriarkalkorset eller
ærkebispekorset eller Lorrainekorset, oprindelse i den Byzantinske kirke. Findes brugt i Slovakiets flag og
våben, i Ungarn og Litauens våben.
Skulptur og tekst: Per Vestergaard
Foto: Christian Dehnfeld Mortensen

”ARKITEKTEN” OM VENØ KIRKE
Akademisk Arkitektforenings blad har i sit aprilnummer interview med Dan Ljungar, der som arkitekt
har stået for Venø Kirkes restaurering. I artiklen, der
er illustreret med ”vores egen” Christian Dehnfeld
Mortensens fotos og arkitektens tegninger, er blevet en fornem omtale af idé og udfordring med det
gennemførte arbejde (læs den på arkitekten.dk).
Om bladet skriver Arkitektens redaktør: Bladets
spalter, billeder og tegninger er et sammenhængende dokument over fagets zeitgeist gennem
tiden. Fornem placering for Venø Kirke.
/ VenøPosten – Red.

VENØ – VÆRNEDAMSVEJ – SYDHAVNEN
Bjerreslægten, som har rødder bl.a. på Venø, udgiver ved
årsskiftet et lille skrift, Brevduen, med indlæg fra slægtens
medlemmer. I 2017-udgaven skriver Stine Bjerre (fotoet)
om sit udkig fra sin nye lejlighed i Sydhavnen i København,
hvor hun dagligt mindes sine nu afdøde onkler på Venø.
Med tilladelse fra Brevduens redaktør bringer vi et klip og et
Privatfoto
par billeder:
”….Og nej, jeg er ikke overtroisk, jeg tror ikke på, at ting er forudbestemt
eller den slags. Og så alligevel… lige her fra den nye lejlighed kan jeg se
husbåden Venøsund II. Jeg opdagede den først, da vi var flyttet ind, den lå
der ikke, da vi købte lejligheden. Men da jeg så den, blev jeg blød om hjertet.
For Venøsund II er min barndomsfærge.
Når vi skulle på ferie på Venø og bilen nåede Kleppen, stod vi ud og
spejdede efter færgen, for det var, når vi kom ombord på den, at vi for alvor
vidste, at nu startede en dejlig ferie. Og når vi så kørte fra borde få minutter
efter og var på Venø, og nu kun skulle køre ganske kort, inden vi drejede ind
mod Sønderskov, hvor onkel Peder og onkel Laust stod og hilste velkommen
på stuehusets trappe, så var lykken komplet.
Nu er Venøsund II så blevet til bolig. Jeg har ikke set den indefra (måske
tager jeg mod til mig
en dag og går over
og spørger, om jeg
må se, hvordan de
har indrettet sig) men
udefra ligner den faktisk
sig selv…”
/ VenøPosten – Red.
(Redaktionen modtager
med interesse historiske
oplysninger om og fra
Venø).
Privatfoto
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REJSEGILDE PÅ HALLEN
Byggepladsen er etableret, og de store
maskiner arbejder med jorden. Boldbanen
er snart planeret færdig og slangerne til
jordvarmeanlægget ligger under den. Soklen er netop støbt færdig, og
herfra går det hurtigt. Spærene rejses i første uge i maj.
Vi inviterer derfor til rejsegilde torsdag den 3. maj kl. 12:00 - kom og
vær med!
/ Venø Efterskole – Peter Petersen og Tage Jepsen

Foto: Tage Jepsen

Foto: Tage Jepsen

ARBEJDSDAG PÅ HAVNEN
Lørdag den 5. juni kl. 9:00
tager vi igen en tørn på havnen
med maling af bl.a. borde/bænke,
småreparationer og andre forberedelser til sejlsæsonens start.
Der er arbejde i alle sværhedsgrader, så alle kan være med!
Vi mødes kl. 9:00 til
morgenkaffe.
Velkommen på havnen!
/ Bestyrelsen for Venø Havn
– Mette Jaffke

PERSONALE TIL HAVNEKIOSKEN
Ungarbejdere (16-17 år) søges som medhjælp i Pizzeriaet. Henvendelse på
tlf. 23 60 07 26.
/ Venø Havnehus og Pizzeria – Marcello Federico

EFTERKONFIRMATIONSGILDE
Vi vil gerne sige tak for gaver og hilsner i forbindelse med vores konfirmationer i Venø Kirke, så derfor inviterer vi til ”Eftergilde” Kr. Himmelfartsdag torsdag den 10. maj kl. 12:00 på Venø Efterskole i spisesalen.
Vi byder på en bid mad, en kop kaffe/te samt lidt til den søde tand, bare
du medbringer dit gode humør! Tilmelding senest mandag den 7. maj til
Laila på tlf. 30 20 84 34, evt. via sms. Vi glæder os til at se dig/jer!
/ f/Andreas, Ida, Kasper, Laura, Line og Mads – Leila Mejlholm Olsen

Foto: Preben Friis

Foto: Jan Bendix

Foto: Preben Friis
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Færgetrafik
i marts

2018
2017
Passagerer............. 18.852......14.658
Personbiler............. 10.136........ 8.228
Busser............................ 352............386
Lastbiler........................ 136.............. 76
Gods (tons).................. 170.............. 13
Cykler............................ 156............172
Campingvogne............... 2.................0

GENERALFORSAMLING
Der indkaldes hermed til ordinær
generalforsamling i Venø Vandværk onsdag den 23. maj
kl. 20:00 på Venø Kro.
Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab forelægges til godkendelse
4. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Eventuelt

SÆSONAFSLUTNING I LÆSEKREDSEN
Kom og vær med mandag den 7. maj kl. 18:30-21:30 til en hyggelig
afslutning på vinterens læsekredse, hvor de enkelte grupper kort fortæller
om de læste bøger.
Vi mødes i Børnehuset til tærte, salat, kaffe, kage, rødvin og juice til en
pris af 75 kr. i alt. Tilmelding til Kirsten Yde på tlf. 97 86 80 09 eller
kirstenyde@live.dk senest fredag den 4. maj. Vi glæder os til at se jer!
/ Læsekredsen - Lis Jensen, Kirsten Yde, Gitte Børsting og Lilly Møller

HAVKAJAK 2018
Igen i år ror vi i havkajak på onsdage fra kl. 19-21. Vi mødes
ved cykelskuret på Efterskolen. Første gang er onsdag den
2. maj kl. 19:00, og vi håber at se gamle, nye og unge roere. Henvendelse/tilmelding til havkajaksejllads skal ske til Jens
Christian Brødbæk på tlf. 40 91 50 91.
/ Venø GIF – Jens Christian Brødbæk

”VENØSUND” I AKTION
Venøsund er tilbage i havnen efter den årlige
klargøring på Agger Værft.
Efter Venødagene i Påsken med fortælling og
småture i Venøsund er vi klar til at tage fat på årets sejladser og aktiviteter.
Der er allerede planlagt ture for Enjoy Limfjorden den 26. maj, Havnens Dag
i Struer den 9. juni og SANSefestivalen den 18. august.
Et forsøg med færgefortællinger, ugentlige ture i juli og august til
Oddesund med afgang fra Struer og stop på Venø Havn er på tegnebrættet.
Vi deltager i arbejdet med en udviklingsplan for Venø – læs mere side 5. I
samarbejde med Enjoy Limfjorden deltager vi i udvikling af maritim turisme i
Limfjorden.
/ Venøsund Færgelaug – Bjarne Tingkjær Sørensen

/ Venø Vandværk
— Søren Lang Hindkjær

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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ERHVERVSSTYRELSEN PÅ PROJEKTBESØG
Den 2. maj får Venø besøg af repræsentanter for Erhvervsstyrelsen. Besøget på Venø er et pit-stop rundt til Limfjordsøerne (Venø-Fur-Egholm) for at få indtryk af styrelsens bevillinger til udviklingsprojekter på småøerne (LAG
og Ø-støtteordningerne). Med på turen er Dorthe
Winther, Ove og Lise Thillemann Sørensen alle fra
Ø-Sammenslutningen og Morten Priesholm fra LAG
Småøerne. VenøBoen er vært for visitten.
/ VenøPosten – Red.

ÅBNINGSTIDER I MAJ
Venø Galleri
Åbent efter aftale.
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk
lis.moeller.jensen@gmail.com
••••
Venø Havnehus / Pizzaria
Åbent torsdag til søndag
fra kl. 16:00-21:00.

MENS VENØ VENTER PÅ DISPENSATION
Formanden for Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS), Dorthe
Winther, har efter et bestyrelsesmøde i SaDS henvendt sig til Kystdirektoratet
med henblik på en direkte kontakt om direktoratets praksis i forbindelse med
dispensationer fra Naturbeskyttelseslovens regler om strandbeskyttelseslinjen.
Venø er ikke den eneste af landets småøer, der lider under direktoratets
nuværende praksis. Praksis tager bl.a. ikke højde for sammenhængen mellem
bosætning og erhverv.
SaDS har endvidere orienteret Folketingets Udvalg for Landdistrikter
og Øer om problemet og flere ministre – senest erhvervsminister Brian
Mikkelsen - har ved selvsyn på Orø
– oplevet konsekvenserne af den nu
anvendte praksis.
For Venøs bosætnings- og erhvervsudvikling håber vi, at lands- og lokalpolitikere vil medvirke til at få ændret
praksis, så sund fornuft får lov at råde.
Foto: Jan Bendix
/SaDS – Jan Bendix

••••
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-lørdag fra kl. 17:30-21:00.
Mors Dag søndag den 13. maj
fra kl. 11:30-14:00 og 17:30-21:00.
Pinselørdag den 19. maj
og mandag den 21. maj
fra kl. 11:30-14:00 og 17:30-21:00.
Bestil venligst bord.
Tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk

OPGRADERET LEGEPLADS PÅ VENØ KLIT CAMPING
Foråret er over os og de første sommerdage har allerede indfundet sig. Som
tidligere nævnt har legepladsen været igennem en større opgradering og vi
ser allerede flere, der kommer forbi, for at bruge den. Det er vi glade for og
håber alle blot tænker på at behandle og opføre sig pænt, når man kommer
forbi. Husk at der altid er is i kiosken.
Den 28. april afholdt Venø Klit
Camping generalforsamling i campingpladsens gildesal. Vi forventer et positivt
resultat på en udfordrende sæson.
Vi ser frem til de mange helligdage,
der ligger foran os og snart en - forhåbentlig - god sommer.
/ Venø Klit Camping
Foto: Hardy Stensgaard
– Hardy Stensgaard
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Foto: Charly Clemmensen

Trængsel ved kleppen

Ø-HOP MED KAI HARTMEYER
TV MidtVest Mokka, Kai Hartmeyer
og hans kone var blandt gæsterne
i Venødagene. Besøget var et led
i deres Ø-hop-programmer, hvor
de med Ø-passet i hånden åbner
seernes øjne for småøernes natur
og befolkning.
Resultatet af indsatsen
kan ses på: tvmidtvest.
dk/o-hop/o-hop-fur-og-veno-1010
/ VenøPosten – Red.

VENØDAGENE – IKKE SÅ RINGE ENDDA…
Med VenøBoens Irma Bjerre-Pedersen, som programtovholder, blev påske-ugens ”Gratis Færge” en overvældende
succes. Venø kunne dog ikke leve op til TV MidtVest’s
udmeldte besøgstal på mere 13.000 gæster, men små
7.000 tog færgen (frem og tilbage!) under Venødagene.
Det omfattende program, som Irma og alle aktører havde stablet på benene, fik trukket mange til øen. Vejret var ikke i sit venligste
lune. ”Lune” er vist det forkerte ord at bruge om ugens vejr. Solen skinnede
heldigvis et par af de otte dage. De øvrige var det hunde-bidende koldt med
vestens sædvanlige blæst. Men det holdt ikke Venøs gæster væk. Mange af
dem kom flere gange for at få den fulde fornøjelse af de mange aktiviteter,
der var igangsat.
Menighedsrådet havde arrangeret to vanskelige konkurrencer.
Løsningerne røbede, at Venøs gæster kom fra hele landet. Det omfattende
program indeholdt orgelkoncerter, gudstjenester, guidede ture og så
konkurrencerne.
Pizzeriaet kom ”i ilden” og kroens p-pladser var mere end fyldte.
Gallerierne i Havnehuset, på Tangvej og Nørskovvej melder om stort besøg
og godt salg. Mere end 600 besøgte Venøsund Fisk og Skaldyr og 400 så får
og lam på Nørskov på ”Fårets dag”.
Tilbage er udfordringerne med hensyn til, hvordan vi
skaber den gode fortsættelse til glæde for Venøs gæster
og øboerne selv. På VenøBoens møde den 30. april efter
redaktionens slutning har emnet været drøftet. Omtale af
resultatet følger i juniudgaven af VenøPosten.
På siderne 10-11 viser VenøPostens glimt fra dagene.
Tak til fotograferne: Erling Roseth, Preben Friis, Marianne
Pedersen og Christian Dehnfeld Mortensen.
Foto: Jan Bendix
/ VenøPosten – Red.

TRINE, SARAH OG OEDYSEEN
Under Venødagene besøgte geografen Trine Tolstrup og sociologen Sarah
Steinitz Venø. De har sat sig som mål at rejse det danske ørige igennem og
specielt se på unges forhold – og samtidig selv lære ø-livet at kende.
Resultatet af deres besøg kan læses på de opdagelsesrejsendes blog
http://xn--opdag-er-b5a.dk/?p=426 og ses i videoklip på YouTube
www.youtube.com/watch?v=rCOWwgojA8w&t.
Læs og kig med og få indtryk af,
hvordan Venø opleves ”udefra”.
Trine og Sarah er inviteret til
Folkemødet 2018 på Bornholm, hvor
de deltager i LAG Småøernes debat om
livet som ung på en ø.
/ VenøPosten – Jan Bendix
Foto: Jan Bendix
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VENØ RUNDT
– TIL VANDS OG TIL LANDS
Sommeren åbnes for alvor op på Venø
Havn lørdag den 2. juni kl. 12:0016:00, når den årlige kapsejlads Venø Rundt 4 Hour Race atter vil trække
søfolk fra nær og fjern til Limfjordens sydvestlige vande.
Alle er velkomne og i år er det ganske særligt, fordi alle discipliner begynder samtidig og sejler samme vej rundt om øen. Racet varer i fire timer, der
sejles på distance; den, der kommer længst, har vundet og alle er på vandet
fra start til slut.
Det bliver et smukt syn, når de mange forskellige sejlere, fra kajakker og
Stand Up Padlers over wind- og kitesurfere til sejlbåde, side om side vil lægge
sig klar og efter startskuddet spredes ud og bevæge sig rundt om øen i hver
sit tempo. Afhængig af vind og vejr og sødygtighed, naturligvis.
Der er således nok at se på som tilskuer, men det behøver man såmænd
ikke nøjes med, for som noget mere nyt kan landkrabber også lege med i år.
Venø Rundt er nemlig udvidet med motionsløbet, Danmarks Grønneste
Løb, der samme dag lægger ruten forbi Venø og tilbyder distancer og tempo
for enhver smag.
Vi forventer således en bevægende sommerdag på Venø, og glæder os til
et arrangement, hvor det hele for en gangs skyld ikke bare vil sejle, men også
gå, som det vil gå, eller stikke helt af efter behag.
Læse mere på venoerundt.dk og Danmarks Grønneste Løb –
godeben.com/motionsloeb.
/ Venø Havn og
Venø Efterskole
– Ulf Ipsen

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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DET SKETE
LÆSEKREDSEN
ANBEFALER
Den tomme plads

af J.K. Rowling
Forlag: Gyldendal
ISBN13: 9788702134025
Den tomme plads opstår i Sognerådet i Pagford, en typisk
landsby i det midtvestlige England, da Barry Fairbrother, en
af byens mest kendte, afholdte
og festlige beboere pludselig dør. Måske har det været
forfatterens ærinde at skildre,
hvad en enkelt begivenhed
kan medføre, især i et lille,
provinsielt samfund. Sognerådets hjemmeside hackes, og
kandidater, der ser sig selv som
afløser for afdøde, udleveres
med pinlige oplysninger. De
forskellige sociale lag, deres
hemmeligheder og løgne, skildres råt for usødet og med god
humor. Ingen happy ending.
Barry Fairbrothers død og hans
Genfærd får dog rusket godt
op i landsbyen og dens beboere.
Bedømmelse: 
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FREMTIDENS Ø-PROJEKTER
Med den overskrift afholdt LAG Småøerne generalforsamling i Odense i april. Generalforsamlingen indledtes med en orientering om Realdanias
muligheder og betingelser for at medvirke i projektudvikling også på småøerne.
”Vi vil styrke de fysiske rammer for fælles mødesteder, der fremmer
sociale relationer og inkluderende og ligeværdige fællesskaber” – fortalte
programchef Stine Lea Jacobi fra Realdania om institutionens opgave.
Forudsætningerne for projektmedvirken er lokalt engagement og perspektiver for lokalsamfundene. Realdania er medfinansierende på projektet Venø
– i fortsat udvikling (se side 5).
Indlægget blev efterfulgt af aktører fra Avernax – en musikfestival på
Avernakø (avernax.dk). Initiativet til den er taget af seks studenterkammerater fra Midtfyn med relation til Avernakø. Resultatet af deres musikinteresse
er blevet et projekt mellem idéfolkene og ”Avernakkerne”, hvor samarbejdet
har været en kæmpesucces. Der er meldt udsolgt til 2018-udgaven i august
af Avernax.
På selve generalforsamlingen blev overfartsleder Anne-Marie Mortensen
fra Fur nyvalgt til LAG-bestyrelsen. Læs mere om LAG Småøerne og generalforsamlingen på LAG-smaaoerne.dk.
/ LAG Småøerne – Jan Bendix

HEMMELIG LOGE I STORE PROBLEMER
Bedst som den dybt undergravende loge HERREVÆRELSET langt om længe
syntes at være kommet fra land, er den allerede i store problemer og står
tydeligvis foran en splittelse.
Ganske vist blev de mere end 32 deltagere trakteret med et både
underholdende og informativt foredrag af håndbrygger Lehmann Højriis
fra Struer Håndbryg. Foredraget blev suppleret med ikke bare fremragende
smagsprøver fra bryghuset, men også med ligeså excellente pizzaer fra den
lokale pizzasnedker Marcello. Begge dele i rigelige mængder. Disse fortræffeligheder kunne dog ikke dække over en lang række skandaler og konflikter:
HERREVÆRELSETS såkaldte talsmand viser sig at være omtrent lige så
troværdig som UbådsMadsen – i hvert fald fremkom han med flere aldeles
grundløse og udokumenterede udsagn og påstande om flere deltagere og
deres uskyldige koner.
Undervejs opstod også broderkrig i forhold til vore norske naboer. En
repræsentant fra broderfolket var så fortørnet over sammenblandingen af
lakrids og øl, at der forventes kraftige diplomatiske reaktioner fra den norske
regering. Muligvis er en boykot af Venø undervejs.
I sandhedens tjeneste vil VenøPostens altid ihærdige og undersøgende
journalist fortsætte sine afsløringer af HERREVÆRELSETS lyssky aktiviteter.
/ Den ikke udsendte – Red. er bekendt med den pågældendes navn. (injurierende udsagn er bortredigerede)

DET SKETE
ELEVMØDE PÅ VENØ EFTERSKOLE
Lørdag den 21. april myldrede det ind på
Venø Efterskole med gamle elever fra tidligere årgange. 135 tidligere elever var mødt
op til elevmødet - et flot og stort fremmøde. Fire elever fra skolens første
årgang var 20-års jubilarer, de fik en spændende snak om ”gamle” dage - det
var tider!
Dagen bød på sang, spændende aktiviteter, god mad og sidst, men ikke
mindst, skulle morgenturen til fjorden selvfølgelig opleves igen.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen

”KOM IND OG FÅ EN KOP KAFFE KL. 10”
Venø Efterskoles nytiltrådte forstander, Tage Jepsen, byder venøboere på
formiddagskaffe, når deres vej falder forbi. Indbydelsen blev givet på april
måneds generalforsamling under formandens beretning og Tages første orientering om aktuelle forhold på Venø Efterskole.
Formanden, Peter Petersen, glædede sig over, at halbyggeriet nu er
kommet i gang og forventes at stå klar til modtagelsen af næste skoleårs
elever. Efterskolens økonomiske situation vil blive ændret, når halbyggeriet
er gennemført. Skolen forventer at få fondsmidler til dækning af en del af
byggeomkostningerne og må muligvis optage yderligere lån.
Tage glædede sig på elevernes og øens vegne til den nye multihal,
boldbanen, nyindrettet kreativt værksted og nyt friluftsareal. I det kommende
skoleår tilbyder Venø Efterskole nyudviklet linje: Kunst og design. De
foreliggende tilmeldinger tegner fornuftigt – det gælder også for skoleåret
2019/20.
På spørgsmål fra deltagerne, svarede Tage, at han ikke har noget mål om
en større skole. På Venø Efterskole ”bliver ingen elever væk”. Skolen har plads
til ca. 96 elever. Tage fortalte endvidere, at de lange gange i bygningerne
formentlig vil ændre udseende i den kommende tid, så ”der kommer mere liv
over dem”.
Til bestyrelsen nyvalgtes Birgitte Østergaard Nielsen efter Hanne Marie
Nielsen, der ikke ønskede genvalg. Inge Dehnfeld Mortensen og Gitte
Strandholt valgtes til suppleanter. Øvrige valg var genvalg.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Tage Jepsen

På fotoet: Knud Overgaard (dirigent), Tage Jepsen (forstander) og Peter
Petersen (formand).

Foto: Jan Bendix

15

MAJ

Foto: Preben Friis
Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten juni 2018
bedes sendt til: vp@venoe.dk senest
den 25. maj
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.

2. maj

kl. 19:00

Havkajak - sæsonstart, cykelskuret ved Efterskolen

3. maj

kl. 12:00

Rejsegilde på Venø Efterskole

6. maj

kl. 19:30

Salmesangsaften i Venø Kirke

7. maj

kl. 18:30

Sæsonafslutning i Læsekredsen, Børnehuset

		(tilmeld. 4/5)
10. maj

kl. 08:30

Morgengudstjeneste v/Peter Krabbe Larsen

10. maj

kl. 12:00

Efterkonfirmationsgilde, Venø Efterskole

		(tilmeld. 7/5)
13. maj

kl. 08:30

Morgengudstjeneste v/Per Mikkelsen

20. maj

kl. 10:00

Højmesse v/Per Mikkelsen

21. maj

kl. 10:30

Friluftsgudstjeneste ved Venø Efterskole

22. maj

kl. 19:00

Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen

Korrektør: Marianne Pedersen

23. maj

kl. 20:00

Venø Vandværk, generalforsamling, Venø Kro

Fotografer: Christian Dehnfeld Mortensen og Preben Friis

24. maj

kl. 17:00

Workshop ”Venø - i fortsat udvikling”, Efterskolen

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

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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		(tilmeld. 18/5)
27. maj

kl. 08:30

Morgengudstjeneste v/Thorkil Lundberg

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 i Børnehuset
Vinterbadning: Lørdage kl. 8:00 på vestsiden ved badebroen bag havnen

