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Irma Bjerre-Pedersen
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Organist Hans Sørensen
Graver, Struer Kirkegård
Kirkegårdsleder Ole Møller
Andersen, tlf. 96 84 92 09
Servicemedarbejdere
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Andreas Mejlholm Olsen
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GUDSTJENESTEN ER ET KUNSTVÆRK
Den amerikanske forfatter, Saul Bellow (1915-2005), som i sit liv både modtog nobelprisen i litteratur (1975) og var professor på flere universiteter i
USA, havde et stærkt blik for, hvad stor kunst kan bevirke. Kunst er et udtryk
for følelser, og at opleve stor kunst er at blive opfyldt af store følelser, som
forbinder os med evigheden, hævdede han. Bellow sagde engang under
en pressekonference direkte til de forsamlede journalister: ”Som journalister
bekymrer I jer om dagens nyheder. Som romanforfatter bekymrer jeg mig om
evighedens nyheder”.
Saul Bellows anskuelse har en del for sig, og Folkekirkens gudstjeneste
er et af de steder, hvor denne form for evighedskunst kommer til udfoldelse.
Det kan måske lyde overraskende, men højmessen er et kunstnerisk udtryk
i sin egen ret. Den er sammenstykket af forskellige kunstarter: Arkitektur, billedkunst, musik, teater og litteratur. De forskellige kunstformer – orgelmusik,
billedhandlinger, ritualer, poesi, salmer, tekstlæsninger og prædiken indgår
i en integreret helhed, der alle på varieret vis udtrykker erfaringen af det
guddommelige. Ligesom man, når man oplever et kunstværk, kan fyldes af
de samme følelser og erkendelser, som kunstværket er udtryk for, kan man,
når man deltager i gudstjenesen, fyldes af følelsen af det guddommelige,
som gudstjenesten og dens rum er udtryk for. Følelsen af det guddommelige
er en atmosfære, der er sammensat af de store følelser, der forbinder os
med evighedens fænomener: Glæde, sorg og samvittighedsnag, ærefrygt,
kærlighed, længsel, håb, fred, tillid og tro.
At deltage i gudstjenesten kan derfor sammenlignes med at blive
rodfæstet i de store følelser, der forbinder os med evigheden. I salmebogen
omtales dette ofte som en hjertets dannelse, hvor hjertet er en metafor for
følelserne. Gudstjenesten med sine varierede kunstformer har kraft til at
danne vores følelser og sindelag, så vi får åbnet øjnene for et perspektiv, der
giver os den rette proportionssans, så vi kan skelne mellem det absolutte og
det relative, mellem væsentligt og uvæsentligt, mellem stort og småt. Det er
generelt temmelig undervurderet, hvor vigtig en kulturinstitution gudstjenesten er – samt også at den faktisk er den største kulturelle aktivitet i Danmark.
Der er fx langt flere, der deltager i gudstjenester, end der er folk, der går i
teatret eller til kunstudstillinger.
Folkekirkens gudstjeneste er en institution, vi skal værne om. Der er mange kræfter, der – måske i den bedste hensigt – vil popularisere gudstjenesten
på en måde, så den ophører med at være et kunstværk og i stedet bliver et
middel for politiske og moralske ideologier og kirkelige miljøers fikse idéer
e.l. ”Hvis det lykkes at ødelægge den evangelisk-lutherske højmesse, vil det
i virkeligheden svare til at smide et uerstatteligt mesterværk, der er udviklet
gennem århundreder, på containerpladsen”, hævder den teologiske lektor,
Jakob Wolf, i en kronik i Kristeligt Dagblad, september 2018, fra hvem en
del af ovennævnte synspunkter er hentet. Wolf kan have nogen ret i denne
anskuelse, for i gudstjenesten er det ikke døgnets nyheder, der er den yderste horisont for vores liv, men evighedens nyheder. Ligesom hos forfatteren
Saul Bellow.
/ Per Mikkelsen

VENØ SOGN
STATUS FOR MENIGHEDSRÅDETS ARBEJDE
Menighedsrådet bruger VenøPosten som kommunikationsmedium til at holde sognet orienteret om arbejdet.
Bladet giver mulighed for at reagere på vores informationer, men ikke mulighed for direkte dialog, som på et
indkaldt møde. Fra andre steder hører vi, at kun få deltager i menighedsrådsmøder. Det må ikke være en undskyldning for ikke at afholde møder, som loven kræver.
Det faste årlige møde skal ikke afholdes på et
bestemt tidspunkt, men det kan næste gang være
inden 2020 budgettet forberedes, da budget 2019 er
behandlet og godkendt på nuværende tidspunkt. På
2020 budgetmødet vil vi så gøre status på arbejdet i
kirken, planer for fremtidigt arbejde og lytte til ønsker
fra sognet, der ikke kun styrker kirken, men også fællesskabet, samarbejdet og udviklingen på Venø.
Modsat tidligere sender provstiet os et samlet rammebeløb og rammebeløb på enkeltområder. Vi kan
omprioritere mellem disse beløb, så enkelte områder
styrkes og andre svækkes. Derudover kan vi fremsætte
ønsker. Vores ønske til 2019 har været at færdiggøre
udviklingen af kirkegården. Hertil har vi søgt og fået kr.
100.000. Så kirkegårdsarbejdet bliver næste års store
opgave.
I år færdiggør vi den første del af kirkegården. De
tre udvendige lys langs bordurbelægningen opsættes.
Hækafskærmning omkring affaldsdeponeringen. Lågen
sænkes, da den for tiden ”flyver” 30 cm over grunden. I
kirken etableres automatisk tænd/sluk-funktion, så det
indvendige lys aktiveres, når nogen går ind og ud af
kirken. Sidst i oktober begynder restaureringen af kalkmalerierne. Restaureringen støttes af Augustinusfonden
med kr. 110.000. I oktober/november opsættes det
forgyldte kors af Michala Eken på alterbordet. Udenfor
laves stenvæg af natursten ved præstegårdens affaldstønder. Øst for kapellet laves depot for grene - tidligere
er disse lagt op i skoven. Depotet tømmes ved behov.
Kirkerestaureringen er afsluttet og mangler kun
tilbagemelding til Nationalmuseet. En vis lettelse efter
12 års arbejde. Men et flot resultat er der blevet ud af
det. Det hører vi også udefra.
Indsamlingen i år har været noget større sammenlignet med tidligere år og specielt efter, at vi har fået
Mobilepay. Når gæster tager brochurer, har de mulighed for frivillig betaling enten via kollektbøssen eller
med Mobilepay. Indtil nu er det samlede beløb gået
til Julehjælpen i Struer Provsti. Menighedsrådet tager

i november stilling til fordelingen af årets indsamlede
midler.
Høstgudstjenesten er den dag, hvor der kommer
det største beløb ind. I år blev det til godt kr. 3.800. Et
beløb vi takker for. Også stor tak til børnene, der aktivt
medvirker denne dag.

Foto: Ove Bjerre-Pedersen

Vi glemmer ikke kirkens egentlige liv. Det må jo
ikke kun være mursten og kirkegård. Vi har i dag gode
kerneydelser. Det er den klassiske gudstjeneste, familiegudstjenesterne og solnedgangsmusik. Sidste skoleår
havde syv unge venøboere konfirmationsundervisning.
Det gav mulighed for en alternativ undervisning på
lørdage. Her var forældrene stærkt medvirkende. Og
øen blev inddraget med mulighed for at opleve konfirmandernes forestilling ”Fyrtøjet”
I Menighedsrådet synes vi ikke, at der er behov for
at lave en masse krumspring for at få flere i kirke. Vi
kan selvfølgelig sidde med skyklapper og hvile i vores
selvtilfredshed. Her vil indspark og idéer udefra være en
inspiration og meget velkomne.
Vi er opmærksomme på, at der både er et godt og
mangfoldigt liv i kirken. Præster holder ikke for evigt,
og vi ønsker at sikre, at Venø Sogn fortsat forbliver et
etsognspastorat. At sognepræsten bor på øen, og er
100 % vores præst. At stillingen kombineres med et
andet sogn. Det giver præsten kollegaer, hvilket er en
fin ordning. I nogle små sogne betjener en præst 4-5
kirker uden at have kollegaer.
/ Venø Menighedsråd – Ove Bjerre-Pedersen
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Den stiplede røde linje kan efter
Kystdirektoratets opfattelse ikke
brydes – nu skal den beslutning
prøves i Miljø- og Fødevareklagenævnet.

OM NIGHT HAWK 2018
Øvelsens scenarie koncentrerer
sig om det, der i fagsprog kaldes hybride trusler og hybrid
krigsførelse. Udtrykket hybrid
dækker over, at fjenden ikke
kun kan angribe med soldater
og konventionelle våben, men
også med eksempelvis cyberangreb, vira mod offentlige
institutioner og kraftværker
og ved at skabe forvirring og
modstand i befolkningen med
fake news.
(Fra pressemeddelelse - Specialoperationskommandoen)
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KYSTDIREKTORATET SIGER NEJ
Susanne og Knud Overgaard fik afslag på deres ønske om at få dispensation
til at bygge hus på Havstokken 18. Dispensation skal der til, da Strandbeskyttelseslinjen slår nogle uforklarlige folder i landskabet i byområdet ved Venø
Havn. Kystdirektoratet har ikke i sit afslag taget hensyn til de særlige tilfælde,
som giver mulighed for dispensation for tilstandsændringer på småøerne.
Da både Susanne og Knud fortsat gerne vil bo på Venø med deres børn
og drive Venø Bussen fra Venø, så anker de Kystdirektoratets afslag. Det
betyder endnu en omgang i den bureaukratiske mølle, men forhåbentlig
med bedre resultat end det, som det tog Kystdirektoratet mere end 1½ år om
at nå frem til.
Der er både politisk og organisatorisk opbakning til at få ændret de helt
umulige forhold, som ikke kun rammer Venø, men også andre småøer, hvis
arealer og former gør det næsten umuligt at skabe bosætning og erhvervsudvikling på øerne. For øjeblikket kører der en klagesag fra beboer på Orø,
som ønsker at ombygge en landbrugsbygning til restaurant. Uha – nej det
må man ikke…!
Struer Kommune, Sammenslutningen af Danske Småøer og VenøBoen
lægger nu kræfterne i at få skabt forståelse for det tilsyneladende håbløse i at
ændre Kystdirektoratets rigide administration.
Fra politisk hold søges der også gjort en indsats. Folketingets Udvalg for
Landdistrikter og Øer har taget Venøsagen alvorligt – og stiller spørgsmål til
Ministeren, så der kan ske ændringer i praksis.
/ VenøPosten – Jan Bendix

VENØ EFTERSKOLE I SPÆNDENDE MILITÆRØVELSE
Kl. 23.00 torsdag aften den 26/9 lød der store brag ved Venø Efterskole - en
larmende helikopter fløj tæt over skolen og 35 kampklædte hollandske elitesoldater omringede skolen i læ af mørket. To store militær-helikoptere havde
forinden landsat soldaterne på en mark syd for Venø By.
Tidligere på aftenen var eleverne blevet taget som gidsler og fordelt tre
steder på skolen, hvor de var under skarp bevogtning. Lokale hjemmeværnsfolk stod for gidselstagningen.
Kl. 23.02 stormede elitesoldaterne skolen. Der blev udvekslet en del skud
(løs krudt) inden for på skolen - en voldsom og spændende aktivitet. Efter
kort kamp fik elitesoldaterne nedkæmpet de fleste gidseltagere. Eleverne
blev kommanderet i spisesalen under bevogtning, mens de sidste skud lød
rundt på gangene.
Kl. ca. 00.15 var alt under kontrol. Kl. 00.30 landede de store militær-helikoptere på boldbanen foran skolen for at hente soldaterne. Kort efter lettede
disse imponerende maskiner og fløj først tæt ind over skolen og dernæst
videre mod Frederikshavn - eleverne vinkede farvel til deres befriere. Endnu
en spændende oplevelse rigere gik eleverne til ro og faldt hurtigt i søvn.
Militærøvelsen var en del af den store landsdækkende Night Hawk 2018
øvelse med over 2000 soldater fra flere NATO lande.
/ Venø Efterskole - Tage Jepsen

DET SKER
RAMMER FOR Ø-UDVIKLINGEN
Beboermødet i begyndelsen af september skabte grundlaget
for det videre arbejde med prioritering af opgaver, der har til
formål at fastholde og udbygge bosætningen og erhvervsudviklingen på Venø.
Samarbejdet mellem VenøBoen, Struer Kommune og øens foreninger og
organisationer samt interessenterne fra Firbjergsande, Venøborg, Geopark
Vestjylland, Dansk Hanggliding & Paragliding Union og Realdania blev foldet
ud på mødet, der havde samlet mere end 50 deltagere i foredragssalen på
Foto: Erling Roseth
Venø Efterskole.
Efter oplæg fra konsulenterne bag rapporten: ”Venø – fortsat i udvikling”,
Venø Havn (Anders Vandsø Pedersen), Firbjergsande (Bent Rysbjerg),
Venøborg (Allan Simmelsgaard Broe) og Venø Efterskole (Tage Jepsen) ledte
Marianne Pedersen mødets idéudvikling og debat.
Udover rapportens forslag, der blev flittigt kommenteret, kom der adskillige tilføjelser til listen over muligheder. Oversigten nedenfor viser de fleste af
Færgetrafik
dem.
i august
VenøBoens bestyrelse havde forud for mødet valgt, at det videre
prioriteringsarbejde sker under overskrifterne: Havnebånd, Naturbånd og
Forretningspotentiale. Der er allerede taget hul på den første af opgaverne,
idet Venø Havns bestyrelse har påtaget sig opgaven med at være tovholder
2018
2017
på prioriteringsarbejdet omkring Havnebåndet. Læs mere om det og havPassagerer............. 24.822......25.866
nens initiativer i øvrigt på side 13.
Personbiler............. 10.986......11.484
De to øvrige opgaver er under igangsættelse. Venøboere, der har lyst til
Busser............................ 456............398
at være med i dette arbejde er velkomne til at henvende sig til VenøBoens
Lastbiler........................ 122............130
bestyrelsesmedlemmer eller på vb@venoe.dk.
Gods (tons).....................76............181
For alle tre opgavers gennemførelse har Struer Kommune tilbudt gennem
Cykler.........................1.342........ 1.196
medarbejdere fra forvaltningen at bistå i det praktiske arbejde. VenøBoen
Campingvogne.............46.............. 24
har glædet sig over den kæmpe opbakning og støtte, som foreningens medlemmer har givet arbejdet. Det lover godt for de næste trin i planlægningen.
/Venø
VenøBoen
– Jan
Bendix stikord (uprioriterede) fra beboermødet den 5. september 2018
– fortsat
i udvikling,
Havnebånd

Naturbånd

Forretningspotentiale

Øvrige

- Havnehuset som fællesejet
driftsvirksomhed

- Veletableret stisystem
m/skiltning

- Udviklingsfond m/gæstebidrag

- Udstykning af boligområder

- Sandpumpesystem (sammenhæng mellem uddybningsbehov og strand)

- Cykelstier i naturen (væk fra
asfalt, nord-syd/øst-vest)

- Pakkeløsninger (forenkling
for gæster) (5 oplevelser som
signatur)

- Anvendelse af røde huse

- Samspil m/Geopark

- Fælles faciliteter (havn og
campingplads)

- Låne-/lejelokale til gæstende
kunsthåndværkere (Nordlyset?)

- Samarbejde med Humlum
Camping (turistoplevelser)

- Koordinering af arbejdet med
guide-korps
- Revision af turistfoldere
- Fælles app m/Geopark

- Eksperimentalt byggeri
(projekt)
- Overordnet foreningsstruktur
(udviklingsråd)
- Bosætningsstrategi
(børnefamilier)
- Styrket intern og ekstern
kommunikation (positiv
omtale)
- Samspilsmuligheder lejre og
efterskole imellem

- Arrangementskoordinering
(Lydens By – kalender)
- ”Pilgrimsvandringer”
(inkl. madkurve)
- Cykleudlejning
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BOLIGER TIL SALG
-- Klitten 6
-- Høfden 5
Se nærmere på: edc.dk. Bestil
et gratis salgstjek af din bolig.
EDC Ejendomsgruppen Struer
Strandvejen 1, 7600 Struer
v/ Gitte Lund Ellebæk
tlf. 97 85 19 00
mail: 705@edc.dk
/ Patrick Krarup Rasmussen

VENØ MUSIK SLÅR KONCERTREKORD
Det er vist ikke sket før i foreningens historie, at
den har afviklet tre meget forskellige koncerter i
en og samme måned. Alle har trukket stort publikum.
Måneden begyndte med Søren Bebes Trio. Det var moderne jazz og bød
bl.a. på jazzificerede salmer – bestemt ikke kedeligt.
Tre uger efter leverede ”Det yderste hav” folkemusik fra Fanø. Violin, guitar og sang/rytmeinstrument introducerede publikum til Sønderhoske toner.
Den ”sound” var vist ny for de fleste – og den blev ledsaget af fortællinger
om sangenes historiske baggrunde. Koncerten var blevet mulig gennem støtte fra Landdistriktspuljen - og havde i øvrigt ført musikerne rundt til adskillige
kollega-småøer.
September og Naturdagene blev rundet af med ”Folk, country, blues og
soul.
Her er fotoglimt fra koncerterne.
/ VenøPosten – Red.

-- Havstokken 16
Se nærmere på: boligone.dk
BoligOne Mogens Kragh I/S
Voldgade 8-10
7500 Holstebro
tlf. 97 42 12 52
mail: lkr@boligone.dk
/ Liselotte Kragh

Foto:Christian Dehnfeld Mortensen

Foto: Jan Bendix
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DET SKER
LAG SMÅØERNE OG Ø-SAMMENSLUTNINGEN
BESØGER VENØ
VenøBoens bestyrelse havde til sit seneste møde fået bekræftet, at repræsentanter fra de to organisationer har taget imod
indbydelsen til at besøge Venø i dagene den 24.-25. februar.
Programmet omfatter bl.a. medvirken i et beboermøde, hvor LAG Småøerne
og Sammenslutningen af Danske Småøer fortæller om deres arbejde og lytter til beboerønsker. Program for arrangementet bringes i februarudgaven af
VenøPosten, men noter allerede nu dato.
I forlængelse af beboermødet, Venø – fortsat i udvikling, besluttede bestyrelsen at fremtidige bosætningsmuligheder tages op med Struer Kommune,
hvor også forslaget til cykelsti på Strandbjerggårdsvej drøftes. Bestyrelsen
opfordrer medlemmer til at tage aktivt del i VenøBoens arbejde gennem
opstilling til den kommende bestyrelse. Kontakt nuværende bestyrelse for
mere information om arbejdet.
Husk generalforsamlingen den 25. oktober kl. 19:30 på Venø
Efterskole. Se formel indkaldelse i septemberudgaven af VenøPosten.
/ VenøBoen – Inge Dehnfeld Mortensen

AKTIVITETSKLUB SØGER NYE KVINDELIGE DELTAGERE
En klub uden aldersbegrænsninger og hvor det sociale samvær har første
prioritet… Vi mødes hver mandag eftermiddag i Børnehuset i tidsrummet kl.
14:00-15:40.
En har strikketøj med, en anden er i gang med lave lykønskningskort men det er ikke en nødvendighed at være i gang med noget kreativt for at
være en del af klubben, for hyggesnakken går godt hen over bordet disse
eftermiddage. Emnerne for hyggesnakken er, hvad der sker lokalt på Venø
og alt fra, hvad der gror godt i haven for tiden til, hvad der sker i Danmark
politisk set.
Kl. 14:30 sættes kaffen og tevandet over, og vi har hver især en kop og
brød/frugt med. Ved fødselsdage eller en grå regnvejrsmandag kan vi være
heldige, at en har kage med til os allesammen.
To gange om året er vi på udflugt. Vinterudflugten går traditionen tro til
Gimsinghoveds juleudstilling. I maj måned, inden vi slutter sæsonen af, tager
vi på en udenbys udflugt, fx har vi været på en dagstur til Fur.
Hvis du har lyst til at være med så mød op i Venø Børnehus mandag
den 8. oktober kl. 14:00-15:40 og få en kop kaffe/te sammen med os
eller kontakt en af os: Mette Haagensen, tlf. 97 86 80 66/29 25 52 15, Ingrid
Lang Hindkjær, tlf. 61 30 17 95, Inga Mygind, tlf. 97 86 80 29, Ketty Nyby, tlf.
97 86 80 38/21 68 95 22. På gensyn!
/ Venø Aktivitetsklub – Ingrid Lang Hindkjær

NATURDAGE
PÅ VENØ
Gratis
færge

29.-30. SEPTEMBER
VENOE.DK
TAK FOR SAMARBEJDET
Septembers Venødage blev endnu engang en succes. Temaet:
Naturdage, stod sin prøve – og
erfaringerne fra årets tre gratis
færgeperioder skal nu samles op,
så Venøs gæster får størst mulig
fornøjelse af den store indsats, der
leveres af øboerne. Ingen nævnt –
ingen glemt. På de følgende sider
har VenøPostens fotografer leveret
bidrag fra dagene.
/ VenøBoen
– Inge Dehnfeld Mortensen

MAN JAGER ET BÆST…
Husk Foredragsgruppens møde
med Rejseholdets tidligere chef,
Bent Isager-Nielsen, torsdag den
4. oktober kl. 19:30 på Venø
Efterskole - adgang kr. 50.
/ VenøPosten – Red.

FILM OG MAD-KRYDS
Næste to Film og Mad-arrangementer til indlæsning i kalenderne afholdes
henholdsvis den 12. oktober og 16. november kl. 18:00 i Børnehuset.
/ Erling Roseth og Flemming Damgaard
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VENØ NATURDAGE
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

Fotos fra Venø Naturdage er taget
af: Preben Friis, Christian Dehnfeld
Mortensen, Erling Roseth og Jan
Bendix.
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SØSTER-Ø FÅR LANDDISTRIKTSPRISEN
På Erhvervsstyrelsens årlige Landdistriktskonference i september fik Aarø anerkendelse for
sin store indsats for udviklingen på øen. Beboerforeningens formand Connie
Hansen modtog prisen (og checken) som ø-repræsentant.
Erhvervsminister Rasmus Jarlov begrundede valget af Aarø med følgende: ”Udviklingen af vores landdistrikter er et fælles ansvar. Både regeringen,
kommunerne og civilsamfundet må træde til og yde sit bidrage, hvis vi skal
fremme vækst og udvikling i hele Danmark. Aarø er et sprællevende eksempel på, hvor stor en effekt de lokale beboere kan skabe i sig selv, hvis de tager
fat og arbejder sammen for at skabe en positiv udvikling. Et eksempel, som
andre lokalsamfund i dén grad kan lade sig inspirere af.”
Se evt. mere på: livogland.dk/nyheder/
landdistriktsprisen-2018-gaar-beboerne-paa-aaroe
Tillykke til Aarø!
/ VenøBoen – Jan Bendix

KVIKKE EFTERSKOLEELEVER
Sofus Johansen og Christian Madsen var hurtigt i vandet, da en blind hund
faldt i Venø Havn. Det skete under en tur med hundens ”plejeforældre” Karl
og Anne Askanius.
”Plejeforældrene” leverede efterfølgende lagkage til de to redningsmænd,
som tak for veltænkt og veludført indsats.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Peter Bjerre
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JOHANNES
BARTHOLOMÆUS
M AT H I A S

ANDREAS
JUDAS THADDÆUS
JAKOB DEN YNGRE

JACOB DEN ÆLDRE
SIMON ZELOTES
PHILIP

M AT T H Æ U S
THOMAS

DE 12 APOSTLE – SOM PLAKAT
VenøPosten har gennem det seneste år bragt Christian Dehnfeldt Mortensens fotos af de tolv apostle i Per
Vestergaards skulpturform.
Med denne udgave af VenøPosten følger alle tolv
som plakat.
Endnu en gang tak for muligheden for at bringe det
fornemme kunstværk til VenøPostens læsere.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Venø Efterskole

PETER

Foto: Bjarne Tingkær

D E TO LV A P O S T L E
Skulpturer: Per Vestergaard - Fotos: Christian Dehnfeld Mortensen - VenøPosten, oktober 2018

DET SKER
HALLEN KLAR TIL INDVIELSE OG BRUG
Nu sker det - hallen blev klar til naturdage og
Efterskolernes Dag sidste weekend i september,
derefter kan Efterskolen og venøboerne tage den
i brug. Badminton begyndte allerede den 1. oktober.
GIF og Efterskolen har indgået aftale om brug af hallen.
GIF kan leje baner eller hele hallen på hverdage mellem kl.
16:30-18:15 og igen mellem 21:00-23:00, hvor Efterskolen ikke bruger den.
Endvidere kan den lejes i weekender, såfremt efterskolen ikke har aktiviteter.
Det er endvidere aftalt, at GIF indretter og driver fitnessrummet, som
Efterskolen så lejer sig ind i. GIF er ved at søge midler til indkøb af foreløbig
14 redskaber.
Fredag den 26. oktober kl. 17:00 inviteres venøboere i alle aldre til
den officielle indvielse. Der vil være forskellige aktiviteter og servering af mad
og drikkevarer. Af hensyn til forplejningen er der tilmelding på SMS til Dorte
Sauer på tlf. 23 95 34 97. Vi håber, at rigtig mange vil være med til at indvie
den længe ventede hal.
/ Venø Efterskole og Venø GIF – Tage Jepsen, Peter Petersen og Dorte Sauer

TÆT PÅ NATUREN
Ordene i Struer Kommunes slogan: ”Tæt på mennesker,
teknologi og natur” bliver helt aktuelle, når Struers kommunale ledere samles på Venø i midten af oktober.
Som et led i systematisk ledelsesudvikling, der har
været under gennemførelse i det seneste 1½ år, har
Struer Kommune i oktober valgt at henlægge dags- og aftenprogrammet til
Venø og den natur, som øen tilbyder. Vestvendte Venøborg og østvendte
Venø Efterskole bliver de to lokaliteter, som er ramme for de indendørs
aktiviteter.
Struer Kommunes ledere arbejder i programmet med at forstærke
indsatserne, så samspillet mellem borgere, erhvervsliv, kultur og forvaltning
kvalitetsløftes yderligere.
Konsulent på udviklingsprogrammet, erhvervspsykolog Mette Møller,
fortæller til VenøPosten, at et af målene med programmet er, ”at sætte liv og
lyd til Lydens By”. Lytning bliver en del af træningen ”for der er ingen lyd,
hvis ingen lytter”.
Sammen med Mette Møller kommer et par praktikanter fra deres studier
på Aarhus Universitet. De hjælper med i den praktiske gennemførelse, men
de har også en særlig opgave. De har stillet sig til rådighed for undervisning
af eleverne på Venø Efterskole på besøgsdagen.
Dagen rummer naturvandring under kyndig vejledning, opsamling af
øens krydderurter og fjordens østers til middagen samt besøg af borgmester
Niels Viggo Lynghøj Christensen. Middagen står Venø Kro for – og den
kommer selvfølgelig til at omfatte flere af øens råvarer, bl.a. Venø lam.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Tage Jepsen

Arkivfoto: Jan Bendix

Arkivfoto: Ib Sørensen
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DET SKETE

Foto: Jan Bendix

BRANDBEREDSKAB FORBEDRET
Nordvestjyllands Brandvæsen har givet Venø og Venøs
brandsvende forbedrede muligheder for effektiv brandslukning, hvis uheldet skulle være ude.
I slutningen af september kunne borgmester Niels
Viggo Lynghøj Christensen og beredskabschef Claus Bo
Nielsen overlevere et ombygget brandkøretøj fra Thyborøn. Tankvognen
rummer 10.000 liter vand, der kan tages i anvendelse til supplement for
brandvæsenets øvrige køretøjer eller, hvis færgen undtagelsesvis ikke kan
overføre tankbiler.
Venøs frivillige brandsvende er uddannet til at bistå i arbejdet med klargøring og udlægning af brandslanger og nu også med vandforsyning. Det
betyder hurtigere indsats for brandvæsenet til bl.a. personredning, når de
når frem til ulykkesstedet. Tankvognen er parkeret i Sønderskovs maskinhus.
VenøPostens fotograf, der selv er brandsvend, var med ved overdragelsen.
/ VenøPosten – Red.

ÅBNINGSTIDER I OKTOBER
••••
Venø Galleri
Åbent efter aftale.
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk
lis.moeller.jensen@gmail.com
••••
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 lørdage
den 6., 13. og 20. oktober
fra kl. 17:30-21:00.
Oktober-menu:
Venøbøf og pandekager m/is
Kr. 200,- per person.
Venøbøf ud af huset lørdage i oktober
kr. 150,- per person.
Bestil venligst bord.
Tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk
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Foto: Jan Bendix

SØNDERSKOV TIL SALG
Ejeren af Sønderskov har igangsat proces med salg af gården Sønderskov.
Sønderskov er en af Venøs historiske ejendomme, der gennem tiderne har
spillet en væsentlig rolle for Venøs udvikling. Gården har haft både traditionelt landbrug, mejeri, teglværk og vestvendt landgangsbro. Sønderskov har
huset personligheder af betydning for øen og nationalt. En af dem, Markus
Bjerre (d. 1944) var således en flittig samfundsdebattør, der bl.a. benyttede
Politiken som talerør. VenøBoen udgav i 2002 folderen: Gården Sønderskov,
1900-2000 – se venoe.dk/venoeboen.
Nu er det spændende for udviklingen af Venø at se, hvilken skæbne ejendommen får. Lodsejere på Venø har vist interesse for overtagelse, ligesom
Struer Kommune ser muligheder i at genskabe et stykke oprindelig natur i
området – og eventuelt benytte ejendommen til almene formål.
Venøsund Fisk og Skaldyr og Venø Seafood er begge virksomheder, som
producerer i lejede lokaler på ejendommen, så et salg skal gerne sikre de to
virksomheders fremtid og udviklingsmuligheder på Venø.
/ VenøPosten – Jan Bendix

DET SKER
HAVNEHUSET UNDER FORVANDLING
På havnen sker der lige nu og - i den kommende tid
flere nye tiltag. Vi er i gang med at give Havnehuset en
meget tiltrængt gang maling og forventer at blive helt
færdige i løbet af oktober. I den forbindelse skal lyde
en stor tak til Bjarne Tingkær Sørensen og Marlene Vandsø, der har hjulpet
bestyrelsen undervejs.
Det har længe været et ønske fra mange gæstesejlerne, at der blev etableret en sejlerstue på Venø Havn, hvor man kan klare madlavning og hygge
sig i tørvejr. For at kunne tilbyde bedre forhold til gæstesejlerne, og dermed
tiltrække flere, har bestyrelsen besluttet at indrette en del af Havnehuset til
sejlerstue.
Tirsdagsholdet (der i forvejen hjælper med alverdens små og store
projekter på havnen) har i den forbindelse tilbudt at hjælpe med at etablere
sejlerstuen sådan, at den adskilles fra kiosk- og cafédelen og
får separate køkkenfaciliteter. Det er vi meget taknemmelige
for, og vi ser frem til at kunne tilbyde gæsterne en indbydende
sejlerstue til foråret.
For havnen er det afgørende, at vi får flere sejlere og
dermed flere indtægter. Sejlerne er den største indtægtskilde
sammen med Venø Efterskole. Udgifter til oprensning af
sejlrende samt basal vedligeholdelse belaster økonomien
voldsomt. Udover disse tiltag arbejder bestyrelsen på flere
projekter, der gerne skulle sikre en både smukkere og mere
tiltrækkende havn. Mere om dette følger.
/ Havnebestyrelsen – Anders Vandsø Pedersen

KVINDERNE ER KLAR TIL DET KOLDE GYS – NU MED SAUNA
Sæsonen for sommerbadning er gået på hæld, men for de kvinder, som har
lyst, fortsætter badesæsonen - uden ophør - hver lørdag morgen på Venø
Havn ved saunaen kl. 8:00.
Den sidste weekend i september bliver starten på saunasæsonen, og det
betyder, at der herefter hver lørdag vil være tændt op i saunaen, så den er
opvarmet til kl. 8:00. Der vil være kaffe/the og en dram mellem
de kolde gys (for vi skal selvfølgelig i vandet flere gange…).
For de, der har lyst til at bade året rundt - og nyde godt
af den varme sauna incl. ”forplejning”, koster det kr. 300 for
en sæson at være med. Beløbet indbetales (helst kontant)
til Marianne Pedersen. Alle andre, der har lyst til at bruge
saunaen engang imellem, betaler kr. 20 pr. optænding.
Kom og vær’ med, det kræver kun et håndklæde og et
krus - og selvfølgelig lysten til at hoppe i vandet. Vi lover, at I
bliver afhængige af det…
Og til allersidst en opfordring til alle HERRERNE på Venø:
Saunaen er ledig (og opvarmet) hver lørdag fra kl. 9:00!
/ Venø Badelaug – Marlene Vandsø

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen

Foto: Preben Friis

13

DET SKER
LÆSEKREDSEN ANBEFALER
Vi kan sove i flyvemaskinen

af Ulla Terkelsen
Forlag: Politiken
ISBN13: 9788740040487
I denne personlige bog fortæller Ulla Terkelsen, i samarbejde
med journalist og forfatter
Andreas Fugl Thøgernsen,
de allerbedste historier fra sit
liv og årene som omrejsende
reporter med hele kloden som
arbejdsplads lige fra krige til
royale bryllupper.
Hun beretter bl.a. om
ungdomsårenes skelsættende
møde med kommunismen i
Polen og om det løsslupne liv i
swinging London, om længsler
og leg i barndommens
aarhusianske baggårde og om
slagmarkernes rædsler i Kabul
Belfast, Kairo og omegn og
om, hvodan man altid tager
fejl, hvis man tror, man kan
regne ud, hvordan det ender.
Bedømmelse: 
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VENØSUND – STATUS
Ud af 26 planlagte sejladser og aktiviteter har
vi gennemført næsten alle. Heldigvis har vejret
været fint det meste af sommeren.
Med vores nye overdækning kan man sidde tørt og i læ om bord, selv om
der skulle komme en regnbyge under sejladserne. Deltagerne har udtrykt
stor tilfredshed med solsejlet.
Venøsund har været med til at sætte fokus på Venø og Struer.
Presseomtale i Dagbladet, Ugeavisen og Jyllands-Posten har skaffet os nye
medlemmer fra hele landet. Især de historiske rutesejladser fra Struer til
Oddesund og Venø i juli har været en succes, hvor alle pladser har været
booket. Vi vil gerne fortsat deltage i Havnens Dag, Vild med Vand, Venødagene og SANSefestivalen.
Vi arbejder allerede nu på at have et program for 2019 klar i december af
hensyn til annoncering. Her samarbejder vi med kroer, restauranter og campingpladser ved Limfjordshavnene, Enjoy Limfjorden, Geopark Vestjylland
og ”Lydens By”.
/ Venøsund Færgelaug – Bjarne Tingkær Sørensen

VENØKAFFE
Igen i år håber vi, at venøboerne vil åbne deres døre
for vores elever til lidt kaffehygge tirsdag den 30.
oktober fra kl. 19:30-21:00.
Tilmeld jer gerne som værter på info@venoe-efterskole.dk / 97 86 80 86
og oplys det antal elever, I ønsker at få besøg af. Tilmelding senest den
24. oktober.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen

EKSTRA ANSØGNINGSFRIST
FOR FLAG ANSØGNING
Ansøg om tilskud til hav- og havnerelaterede projekter og
maritim turisme. LAG Småøernes bestyrelse har besluttet at
have en ekstra FLAG-frist, nemlig den 11. oktober.
Her modtager LAG’en ansøgninger til FLAGpuljen (under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet).
FLAG-midlerne kan anvendes til projekter på 11
småøer: Agersø, Anholt, Birkholm, Fur, Hjortø, Omø,
Orø, Sejerø, Strynø, Venø og Aarø.
Med FLAG-pengene støtter LAG Småøerne bl.a. fiskerierhvervet,
havneprojekter, maritim turisme (vandsport, lystfiskeri mm.), andre maritime
virksomheder (værfter, havnekiosker m.m.) samt hav- og havnerelaterede
erhvervsudviklingsprojekter.
Læs mere om FLAG-tilskud på lag-smaaoerne.blogspot.com/2018/09/
flag-sttte-lag-smaernes-bestyrelse-har.html
Kontakt evt. projektkoordinator Morten Priesholm på tlf. 22 32 84 93.
/ Sammenslutningen af Danske Småøer (klip fra nyhedsbrev)

DET SKER
Tillykke mor og far
Vores forældre Laila & Peder har
sølvbryllup tirsdag den 16.oktober.
Vi fejrer dem med morgensang
kl. 8.00 på Klitten 17, Venø.
Hjælp os med at gøre dagen festlig.
Kærlig hilsen
Andreas, Mikkel & Jacob Mejlholm Olsen

BESØG VENØ KRO PÅ VENØ SEAFOOD
Arrangementet foregår fredag den 19. oktober på Venø Seafood, hvor
der først vil være en rundvisning. Herefter kan du vælge toppings til dine
østers – hindbær, gratineret mm.
3 østers og et glas bobler koster kr. 200,- per person. 3 ture kl. 10:15 – kl.
12:15 – kl. 14:15 (max 20 personer pr. tur). Hver tur tager ca. 1½ time –
tilmelding er nødvendig på tlf. 97 86 80 06 eller info@venoekro.dk. Adresse:
Sønderskovvej 20, Venø, 7600 Struer.
/ Venø Kro - Jacob Fussing

RUNDBLADET SOLDUG
Den kødædende plante Rundbladet Soldug menes at være
forsvundet fra Venø. Rundbladet Soldug vokser surt og
næringsfattigt i sure moser
eller i våde lavninger på heden.
Bladene på soldug er skinnende røde og har lange hår. Der
sidder en lille klæbrig dråbe
på hvert hår. I solskin ligner
det dugdråber, deraf navnet
soldug. Insekter bliver lokket til
af den røde farve og sidder så
fast i klisteret. Bladet folder sig
langsomt sammen om dyret og
giver det en ”krammer”. Efter
et par dage folder bladet sig
ud igen, og vinden eller regnen fjerner skelettet.
/ Tina Moustgaard Pedersen

VENØS FORSVUNDNE PLANTER – EFTERLYSNING!
187 plantearter er forsvundet fra Venø siden 1965 – det drejer sig især om
overdrevsplanter, planter fra vådområder og arter, der på landsplan er truede.
Sammen med biolog Tina Moustgaard Pedersen fra Struer Kommune
sætter vi nu en efterlysning i gang. VenøPosten opfordrer læserne til at se
godt efter, når de er ude i Venøs natur. Findes planten, så tag et foto af den
og lad os vide, hvor den er observeret.
I de kommende udgaver af VenøPosten, vil Tina beskrive og afbillede
en af de ”eftersøgte” planter. Den første, vi går på jagt efter, er: Rundbladet
Soldug.
/ VenøPosten – Red.
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OKTOBER
Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten november 2018 bedes sendt til: vp@venoe.dk
senest
den 25. oktober
i elektronisk form (uden formatering,
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog
også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder.
VenøPostens spalter er åbne for alle.
Signerede meningstilkendegivelser optages. Redaktionen forbeholder sig ret til
af pladshensyn at redigere og forkorte
det indsendte materiale.
Kommentering af meningstilkendegivelser kan ikke forventes at ske før i det
følgende nummer af VenøPosten.

Foto: Preben Friis

4. oktober

kl. 19:30

Foredrag med Bent Isager-Nielsen, Venø Efterskole

7. oktober

kl. 10:00

Højmesse v/Per Mikkelsen

8. oktober

kl. 14:00

Venø Aktivitetsklub, Venø Børnehus

12. oktober

kl. 18:00

Film og mad, Børnehuset

14. oktober

kl. 14:00

Eftermiddagsgudstjeneste v/Thorkil Lundberg

19. oktober

fra 10:15

Besøg Venø Kro på Venø Seafood

21. oktober

kl. 14:00

Eftermiddagsgudstjeneste v/Per Mikkelsen

venoe.dk/venoeposten

23. oktober

kl. 19:00

Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen

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.

25. oktober

kl. 19:30

VenøBoens generalforsamling, Venø Efterskole

26. oktober

kl. 17:00

Indvielse af hallen, Venø Efterskole

28. oktober

kl. 10:00

Højmesse v/Per Mikkelsen
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abonnement ved henvendelse til udgiverne.
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Fotografer: Christian Dehnfeld Mortensen og Preben Friis
Trykning: Jan Bendix a/s

Næste gang vi ses
VenøPostens novemberudgave er hos
vores læsere den 31. oktober.
Afhængigt af månedsskifte vil dagen
for omdelingen for fremtiden variere fra
måned til måned. Her på bagsiden vil
vi angive udgivelsesdagen. Husk det i
forbindelse med orientering til læserne
om begivenheder omkring månedsskiftet. Måske skal de tidligere i VenøPosten
end hidtil.
/ VenøPosten – Red.
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30. oktober
kl. 19:30
		

Efterkoleelever til ”Venøkaffe” i private hjem
(tilmeld. 24/10)

Badminton, GIF: Mandage kl. 20:15, Hallen, Venø Efterskole
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
Morgenbadning: Lørdage kl. 8:00 ved saunaen på Venø Havn
Tirsdagsholdet: Tirsdage kl. 9:00-12:00, Venø Havn
Venø Aktivitetsklub: Mandage kl. 14:00, Børnehuset

