April 2022
Forenings- og kirkeblad
for Venøs beboere og venner af Venø

Foto: Henning Svinth

ENERGISPAREFÆRGE
Indsættes den 1. april 2022 (læs mere på side 8)

VENØ KIRKE

Venø Kirke — kontakter
Konstitueret sognepræst
Hans Vestergaard Jensen
tlf. 24 25 42 38, havj@outlook.dk
Formand Susanne Marie Jensen
tlf. 40 83 20 60
klitten3b.jensen@gmail.com
Næstformand og sekretær
Dorthe Brødbæk
tlf. 51 72 15 64,
dorthe.broedbaek@gmail.com
Kontaktperson
Inge Dehnfeld Mortensen
tlf. 60 66 82 81, inge@venoe.dk
Kasserer Marianne Pedersen
tlf. 23 37 83 71, mp@via.dk
Kirkeværge Niels Haahr
tlf. 27 84 36 74
farmandhaahr@gmail.com
Kirketjener Arne Middelhede
tlf. 22 16 85 64,
amvenoe@hotmail.com
Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 21 43 22 79,
munkandersengrethe@gmail.com
Irma Bjerre-Pedersen
tlf. 27 21 07 49,
ibjerrepedersen@hotmail.com
Organist Hans Sørensen
tlf. 30 29 69 30
organisths@gmail.com
Graver, Struer Kirkegård
Kirkegårdsleder Ole Møller
Andersen, tlf. 96 84 92 09
Servicemedarbejdere:
Benedicte Thorgård og Anna Brødbæk
Kirkelige handlinger:
Struer Kirkekontor, tlf. 96 84 92 00
Mandag-fredag kl. 9:00-13:00
Torsdag kl. 15:00-17:00
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”I ER RYKKET UD MED SVÆRD OG KNIPLER
FOR AT ANHOLDE MIG”
I skrivende stund har der været krig i Ukraine i 4 uger. Kommer der resultater
ud af forhandlingerne mellem de stridende parter? Er fred en mulighed, eller
bliver uskyldige mennesker fortsat overdænget med bomber?
Vi holder vejret i spænding, fordi ingen ved, hvad denne krig vil medføre.
Vil konflikten eskalere med kemiske våben eller a-våben? Frygten går vel
også på, om hele Europa og måske hele verden vil blive inddraget i krigen.
Under alle omstændigheder er der ufred i Europa med store flygtningestrømme af ulykkelige mennesker.
Lige nu ser vi ind i en usikker verden, hvor stormagterne er rustet til
tænderne. Ondskaben har godt og grundigt stukket sit hoved frem, hvor vi
dagligt kan se ødelæggelser, lemlæstelser og død.
Overskriften er ikke et citat af Volodymyr Zelensky. Han ville i stedet
spørge: Er I rykket ud med højteknologiske missiler, fly og tanks for at
anholde mig?
Nej, ordene er Jesu spørgsmål til ypperstepræsternes, de skriftkloges og
de ældstes udsendinge, der kom til ham i Gethsemane have, hvor han sammen med sine disciple havde søgt hvile for natten.
I ly af mørket var de rykket ud for at anholde Jesus. Han havde ellers
opholdt sig offentligt i templet i Jerusalem, hvor de havde alle chancer for at
anholde ham. Men frygten for folkeskaren afholdt dem herfra. De kom om
natten for at udføre ondskabens gerning.
Vi er på vej mod påsken. Kirkens store højtid, hvor vi mindes og fejrer Jesu
lidelse, død og opstandelse. Jesu opstandelse betyder, at Guds kærlighed
har den endelige magt i verden. Kærligheden sejrer over ondskaben. Døden
kunne ikke fastholde Jesus i gravens sorte mørke.
Jesus Kristus stod op, fordi han vil møde os her i livet med kærlighed, og
han vil være med os alle dage indtil verdens ende.
Påskens beretninger fortæller os, at ondskaben er en realitet i verden
og altid vil høre med til menneskelivets virkelighed. Men påsken fortæller
samtidig, at Gud med sin kærlighed - selv i en ond og meningsløs tid - altid vil
være med hver eneste af os.
Naturligvis har vi ikke nogen garanti for, at vores liv vil blive friholdt for
ondskabens magt. Men det betyder, at Gud går med os hele vejen – også
når livet gør ondt, og vi ikke ved vores levende råd, så er Guds kærlighedsmagt der. For Gud har selv været menneske i Jesus Kristus. Jesus Kristus har
oplevet ondskaben på korset, hvor han var forladt af Gud og mennesker.
Han gik ind i dødens gru for at være med os.
Ondskaben, mørket og døden er ikke den endegyldige magt i verden.
Opstandelseshåbet fortæller om lysets og livets sejr. Påskemorgen stod Jesus
op til liv og glæde, ja til frelse for os.
Så må vi ønske hinanden en glædelig påske, trods ondskabens kræfter i
verden.
/ Hans Vestergaard Jensen

VENØ SOGN
VENØDAGE I PÅSKEN
Venø Kirke er naturligvis også en del af Venødagene. Vi har gudstjeneste
Skærtorsdag, Langfredag og Påskedag – se kalenderen på bagside.
Vi genoptager fællesspisning Skærtorsdag – sæt X i kalenderen den 14.
april kl. 17:30 på Venø Efterskole – tilmelding senest den 10. april til
Susanne Marie Jensen (Sussi) på SMS 40 83 20 60. Der er gudstjeneste kl.
20:00. Vi håber mange vil deltage dér også.
Skattejagt i Kirkeskoven i påskedagene
Vi har skattejagt, der begynder ved Venø Kirke, hvor svararkene ligger. Selve
skattejagten foregår i Kirkeskoven. Der er 8 poster, der skal svares på, og svarene afleveres i Venø Havnecafe og Kiosk, der har sponsoreret et gavekort på
kr. 300. Det er også Venø Havnecafe og Kiosk, der udtrækker vinderen efter
Påske. God skattejagt!

Foto: Erling Roseth

Slutrapport på restaureringen af Venø Kirke 2016-2018
Det har været en meget langsommelig affære at få afsluttet ovennævnte.
Ove Bjerre Pedersen forsøgte at lukke den, før han døde. Desværre nåede
Ove ikke at se den, men nu har vi den, og det er en rar fornemmelse. Vi har
printet slutrapporten i A3-format, fordi der er så mange smukke fotos og delbeskrivelser fra hele restaureringen. De fleste er taget af Christian Dehnfeld
Mortensen.
Slutrapporten må lånes af alle venøboere i intervaller af 14 dage til
nydelse og gennemsyn. Er du interesseret, så skriv en SMS til undertegnede
på 23 37 83 71 eller kontakt mig på anden vis, så laver vi en turnusrunde, så
længe rapporten efterspørges.
Ombygning af Præstegården – nord/syd bygning
Venø Menighedsråd har nu godkendt tegningerne til ombygningen, dateret
den 17. marts 2022 og forventer, at byggeriet går i gang efter sommerferien,
og at det vil vare ca. fire måneder, plus-minus.
Menighedsrådsmødet i marts
Andre punkter på mødet:
• Årsregnskab 2021 blev forelagt og godkendt – naturligvis også et lidt
mærkeligt år pga. Corona, men et fornuftigt regnskab.
• Regnskabet for Ø-seminaret er modtaget og godkendt. Venø Menighedsråd havde givet tilsagn om støtte til arrangementet på kr. 15.000.
• Der pågår en del syn af Venø Kirke pt. – fx både brand- og kirkesyn, så
vær ikke forundret, hvis der går folk rundt og kigger oppe ved kirken.
Næste menighedsrådsmøde
Ligger tirsdag den 26. april kl. 18:10 hos Sussi. Husk, at vores menighedsrådsmøder er offentlige – dog uden stemmeret, og I er velkomne, hvis I
vil i dialog med os. Vi kan også altid kontaktes på mr@venoe.dk.
/ Venø Menighedsråd – Marianne Pedersen
Foto: Bettina Kjær
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FOLKETINGSUDVALG
BESØGER VENØ
Udvalget for Landdistrikter og Øer
har en tradition for en årlig tur til
en eller flere af småøerne. Det sker
i samarbejde med Sammenslutningen af Danske Småøer.
I år kan vi glæde os over, at
Venø er blandt ”de udvalgte”. To
andre Limfjordsøer: Egholm og Fur
er også mål for årets visit.
Besøget finder sted den 10.
juni og VenøBoens formand,
Annette Friis, har overfor arrangørerne skitseret formiddagsprogram,
der har til formål at orientere om
Venøs udviklingsplaner – mål og
begrænsninger.
Forhåbentlig vil udvalgsmedlemmerne forstå, acceptere og
medvirke til, at Venø kommer med
i fri-ø-ordningen, der fra 2023 skal
gøre det både muligt og enklere
at gennemføre udvikling i vores
lokalsamfund.
/ VenøPosten – Red.
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GRATIS FÆRGE
Som de fleste nok ved, så er der hvert år mulighed for at have
nogle perioder med nedsatte færgetakster eller gratis perioder
i forhold til det, der kaldes “landevejsprincippet”.
VenøBoen har aftalt med Charly Clemmensen, at færgen
afholder følgende perioder med gratis færge for alt privat kørsel:
• Fra og med den 8. april 2022 til og med den 30. april 2022.
• Fra og med den 21. august 2022 til og med den 30. september 2022.
Den aftalte periode er under forudsætning af, at der i puljen er penge. Det
kan vi ikke på forhånd vide, da vi af gode grunde ikke ved, hvor mange der
kommer til at benytte færgen i perioderne. Men efter Charlys bedste skøn, vil
det være muligt.
Vi har bestræbt os på at lægge perioderne således, at vores spisesteder,
butik, gallerier m.m. kan få en
god sæsonstart og mulighed
for godt besøgte Venødage
i påsken, samtidig med en
forlængelse af sæsonen efter
sommerferie-perioden.
VenøBoen vil gerne ønske
jer alle en rigtig god Påske og
gode Venødage. Vi ses rundt
omkring på øen.
Foto: Erling Roseth
/ VenøBoen – Annette Friis

FRIØ IDÉEN TAGER FORM
VenøBoens bestyrelse har besluttet at forankre idéen om at give Venø rammer som friø.
Arbejdet med det forudsætter udarbejdelsen af en interessetilkendegivelse. Den er grundlaget for den politiske beslutningsproces, som finder
sted hen over 2022.
I den kommende måned drøfter VenøBoen idéen med Struer Kommunes
direktør for planområdet Rune Asmussen og centerchef John Patuel Hansen,
hvordan kommunen kan medvirke til at fremme idé og virkeliggørelse.
Sammen med bidragene fra borgermødet om øens udviklingsplaner den
28. marts færdiggøres og indsendes interessetilkendegivelsen.
VenøPosten orienterer i kommende udgaver om proces og resultater.
/ VenøPosten – Jan Bendix

DET SKER
OPLEV VENØ
I samarbejde med Venø Færgefart fortsætter VenøBoen traditionen med gratis færge for personbiler og en masse ø-arrangementer i påskeugen.
Venødagene begynder allerede fredag den 8. april, hvor
Venø Havnecafé og Kiosk åbner sæsonen allerede kl. 14. Senere på dagen
er der fernisering hos Venø Galleri. Det samlede program for Venødagene
følger dette nummer af VenøPosten.
/ VenøPosten – Red.

SOMMER PÅ HAVNEN
Venø Havnecafé og Kiosk byder forår, sommer og gæster velkomne fra
den 8. april kl. 14:00.
I kiosken sælges ”gammeldaws” isvafler, is, slik, chips, øl, vand, vin og
enkelte fornødenheder.
Caféen byder på en frisksmurte sandwich, grillmad, små lune retter og
hver fredag er der ”Fredagsmenu” kl. 18:00, der må forudbestilles.
Åbningstiderne under Venødagene fremgår af ugeprogrammet – øvrige
åbningstider og aktiviteter se Facebook: ”Venøhavnecafe og-kiosk.”
Oplysninger og bestillinger: Claus Lund Jensen, tlf. 40 10 44 11 og Dorte
Sauer, tlf. 23 95 34 97. E-mail: havnehuset@venoe.dk.
/ Venø Havnecafé og Kiosk – Dorte Sauer

OPLEV LIMFJORDEN
Destination Limfjorden, der er Struer, Skive og Mors’ turistvindue til områdets
gæster, har kortlagt spændende besøgssteder. Resultatet ses på siden her,
hvor de valgte besøgsmål på Venø er fremhævede.
Kortet findes på: www.kortlink.dk/2f9a8 – og er i øvrigt også lagt på en
gratis App.
/ VenøPosten – Red.

Arkivfoto: Preben Friis
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VenøBoen
Annette Friis (formand og
ø-repræsentant), tlf. 21 86 87 12,
annette@venoe.dk
Søren Lang Hindkjær (kasserer)
tlf. 42 12 58 99, soeren@venoe.dk
Mette Haahr (sekretær), Per Noesgaard
(færgekontakt) og Per Mikkelsen.
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.
Pris for 1 uges leje (for alle) 4.000 kr.
Henvendelse vedrørende udlejning og
medlemskab skal ske til Mette Jaffke på
tlf. 23 27 22 99. Et medlemskab koster
kr. 100 pr. person pr. år.
/ Bestyrelsen
Sygeplejerske på Venø
Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø
tlf. 97 86 80 76 / 23 27 22 99.

VENØ HAR MISTET EN STEMME
Lørdag den 12. marts sov Søren Baggesen stille ind i
hjemmet på Ølbyvej omgivet af familien.
Gennem en menneskealder har Søren og Inge
boet på Venø. Inden de kom til Venø, fik Søren tilbudt
et gæsteprofessorat ved University of Minnesota
i USA, og i 1972 blev han udnævnt til professor i
Arkivfoto: Jan Bendix
tekstvidenskab med fagene nordisk og amerikansk
litteratur ved Roskilde Universitet, RUC.
I 1988 rykkede de teltpælene op, fordi de gerne ville tilbage til Strueregnen, hvor de begge kom fra. Søren var lægesøn fra Struer og Inge er
datter fra Hotel Postgården i Holstebro. Den første tid brugte de huset på
Venø som sommerhus og sidenhen som permanent bolig.
Søren deltog aktivt i øens liv og var blandt andet med til at oprette Venø
Musikforening. Han deltog også i opbygningen af Venø Efterskole. Han
hyggede sig sammen med syv andre efterlønnere hver mandag med at
spille billard. Søren elskede naturen, Limfjorden og livet på Venø. Mens hans
helbred stadigvæk tillod det, gik han ofte en tur hen til havnen.
Hvert år ved nytårstide inviterede Søren en bred kreds af venøboere til
herrefrokost. Forventningerne var høje og programmet var ens år efter år.
Vi ventede i stuen til alle gæsterne var ankommet. Så gik vi ind til et veldækket bord. Søren præsenterede menuen, som han selv havde lavet: 3 slags
sild, hjemmelavet sylte, lammefrikadeller, lammespegepølse, røget krondyr,
syltede svampe og valnødder, hjemmelavet leverpostej og diverse oste. Et
kapitel for sig var kryddersnapsene, som Søren selv havde lavet af vilde urter
som han havde samlet på Venø.
Efter kaffen blev bordet ryddet, så vi kunne tage fat på kortspillet ”PUK”.
Søren gennemgik omhyggeligt spillereglerne og indsatsen var tændstikker.
Snakken gik med gamle og nye beretninger fra øens liv, og drillerier var
en del af den fælles underholdning. Mætte og glade tog vi afsked sidst på
eftermiddagen vel vidende, at vi kunne komme igen næste år.
I skrivende stund kigger vi ud i haven, og der står Sørens mors julerose i
fuldt flor.
Æret være Sørens minde.
/ Kirsten Yde og Bjarne Tingkær Sørensen, Vigen 3

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

Foto: Erling Roseth
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FERNISERING: VENØ GALLERI
Endelig ligner det en normal påske!
Traditionen tro inviterer jeg til fernisering på påskeudstillingen “På rejse”
på Venø Galleri fredag den 8. april kl. 17:00.
Keramiker Lene Fogtmann hjælper os af sted med sine mange sjove broer
og porte i keramik. Lene er til stede og fortæller lidt om sine spændende
tanker bag værkerne.
Selv har jeg arbejdet med grafik. Også her kan man finde broer, som
åbner for en ny verden eller måske bare ovre på den anden side af vejen.
Her er også maleri, akvarel og brugskeramik.
Der serveres snacks og lidt drikkeligt.
/ Venø Galleri – Lis M. Jensen

PÅSKEUDSTILLING HOS GALLERI KK
I sin udstilling i år har Karin Kristensen allieret sig med Karina Nørgaard fra
Struer. Karina udstiller skulpturer og Karin malerier.
Se åbningstiderne på plakaten.
/ VenøPosten – Red.

KREATIV AFTEN – NY MØDEDATO
På grund af sammenfald med andet arrangement på øen, så flytter vi næste
kreative aften/strikkeklub til torsdag den 7. april kl. 19:00.
Tilmelding på tlf. 30 20 84 34 senest den 5. april.
/ Laila Mejlholm Olsen, Klitten 17

IRSK AFTEN
Næste kulturaften gennemføres tirsdag den 22. april
kl. 18:00 i Venø Børne- og Ungdomshus.
/ Venø Børne- og Ungdomshus – Erling Roseth

7

DET SKER
STRUER OG VENØ FÆRGEOVERFART VÆLGER KLIMAVEJEN
Læsere af Ø-posten vil have notereret, at Struer og færgeoverfarten har fået
3,1 mio. kr. og dermed del i puljen til bæredygtig omstilling. Det vil inden for
de nærmeste år komme både klimaet og Venø til gode. Imidlertid er projektet med eldrevne færger et stykke ud i fremtiden. Derfor arbejder Struer Kommune sammen med VenøBoen om tiltag, der meget snart kan give gevinster
for miljøet og reducere CO2-udslippet.
1.

2.

Reduktion af CO2 med 25 % ved ændret sejlplan.
Første model er at nedbringe antallet af daglige overfarter med 25 %.
Det kan gøres ved både at overgå til 30 minutters sejlplan på visse
tidspunkter samt helt at sløjfe en række af de (primært) meget sene
overfarter. Venø Færgefart har grundige data til rådighed, og en sådan
model kan gennemføres allerede fra efteråret 2022.
Indsættelse af energisparefærge.
Den anden model går på, at Struer Kommune for de 3,1 mio. indkøber
energisparefærgen: Fuurø-færgen, som netop er ankommet til Venøsund Færgelaug. Samtidig er den nuværende Venø Færgen meget
attraktiv for andre færgeselskaber og vil kunne indbringe en god pris.
Det vil gøre det muligt at overtage Tunøfærgen, der er dieseldrevet, og
som alene kan overføre fragt og ikke person- eller lastbiler. Tunøfærgen
er under udfasning til fordel for en el-færge på overfarten til Tunø.

Med en beskåret sejlplan (ellers kommer der ikke en CO2-reduktion) vil det
betyde, at Venø bliver bilfri. Det sætter Struer Kommune på Danmarkskortet
som ”Lydens By” og en af de mest klimaprogressive kommuner. VenøBoen
indkalder til beboermøde om, hvilken model Venø skal støtte op om.
/ VenøPosten – Red.

Færgetrafik
i februar

2022
2021
Passagerer............. 12.248........ 9.656
Personbiler................7.888........ 6.032
Busser............................ 204............456
Lastbiler........................ 140............122
Gods (tons).................. 617............198
Cykler............................ 220............102
Campingvogne............... 2.................2
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GRØN OMSTILLING – OGSÅ PÅ VENØ EFTERSKOLE
Nu tager Venø Efterskole et kvantespring i indsatsen for en mere klimavenlig
verden. Nærmere betegnet er det eleverne (denne årgang samt den kommende), der med massivt flertal har besluttet, at fremtiden tilhører klimaet.
Venø Efterskole bliver nemlig 100 % vegansk og økologisk fra det kommende skoleår – og fra 2024 vil skolen som den første være helt og aldeles
CO2-neutral. Første skridt er som nævnt en total omlægning til økologisk og
vegansk mad ved alle måltider. Eleverne har også besluttet, at al form for
badning/vask i fremtiden foregår i fjorden ligesom al fremtidigt inventar og
udstyr skal købes i genbrugsbutikker. Fra 2025 skal lærere på skolen være
bosiddende på øen således, at biltransport reduceres til et minimum.
”Jeg synes på den ene side, at det er flot af eleverne, at de er klar til så
radikale forandringer – omvendt så er det meget store forandringer, og det
kommer godt nok til at kræve meget af hele personalet” fortæller forstander
Tage Jepsen. ”Vi kødspisere må bogstavelig talt bide i det sure æble og tage
det sure med det søde. Heldigvis gælder forbuddet mod varme bade kun på
selve skolens område og ikke i forstanderboligen” uddyber forstanderen.
/ VenøPosten – Randers Issøe (journ.elev)

DET SKER
VANDVÆRKETS FREMTID
Bestyrelsen for Venø Vandværk har drøftet Vandværkets fremtid set i lyset af stadig stigende krav fra
myndighederne. I dag bliver Venø Vandværk drevet af
en frivillig ulønnet bestyrelse, men med de øgede krav
til vandværker bliver det stadig vanskeligere at drive vandværket baseret på
frivillige kræfter uden de rette kompetencer inden for vandværksdrift. Senest
er der kommet krav om, at der skal etableres såkaldte BNBO’ere (boringsnære beskyttelsesområder) omkring hver boring, hvor der skal laves aftaler
med de berørte lodsejere om pesticidfri dyrkning. Derudover er der krav om,
at alle ledninger skal registreres elektronisk i det landsdækkende register LER
(ledningsejerregisteret) inden 2023. Dertil kommer, at drikkevandsforsyningen på Venø er sårbar, da der ikke er nogen nødforbindelse til andre vandværker. Struer Kommune, som er myndighed for vandværkerne, anbefaler
derfor, at der etableres en nødforsyningsforbindelse til fastlandet.
Alt dette gør, at Venø Vandværk har indledt en dialog med Struer Energi
om, at Struer Energi overtager drikkevandsforsyningen på Venø, og at Venø
Vandværk som selskab nedlægges. Bestyrelsen for Venø Vandværk ser det
som en fremtidssikring af drikkevandsforsyningen på Venø, da Struer Energi i
forvejen forsyner store dele af Struer Kommune og har de rette kompetencer
inden for området. Den almindelige daglige drift af Venø Vandværk fungerer
sådan set fint, men udfordringen er at kunne efterleve de stigende myndighedskrav, der sikkert ikke bliver mindre i fremtiden.
Taksterne hos Struer Energi er sammensat anderledes end på Venø,
således at den faste afgift er lavere, hvorimod m3-afgiften er højere. For
forbrugere, der har et årligt forbrug mindre end 200 m3, vil det betyde en
reduktion af den årlige omkostning.
Bestyrelsen for Venø Vandværk vil derfor til den ordinære generalforsamling i maj foreslå, at selskabet Venø Vandværk nedlægges og drikkevandsforsyningen på Venø overdrages til Struer Energi.
Bestyrelsen vil gerne have kommentarer, spørgsmål og evt. bekymringer
til ovenstående. Send derfor en mail til vand@venoe.dk eller tag fat i Dennis
Borbjerggaard, tlf. 61 13 14 07 eller Søren Lang Hindkjær, tlf. 42 12 58 99.
/ Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær

BOLIGER TIL SALG
- Havstokken 22D
Pris: kr. 795.000
Boligareal: 120 m2
Se mere på: edc.dk.
/ Patrick Krarup Rasmussen
EDC Ejendomsgruppen
Mundbergs Allé 1, 7600 Struer
v/ Gitte Lund Ellebæk
tlf. 97 85 19 00
mail: 705@edc.dk

NY DATO FOR GENERALFORSAMLING I BØRNEHUSET
Generalforsamlingen i Venø Børne- og Ungdomshus, der var planlagt
afholdt i april, må på grund af mange afbud udskydes til afholdelse tirsdag
den 10. maj kl. 19:30 i Børnehuset.
Dagsorden i henhold til vedtægterne, dog med den beklagelige forsinkelse af mødedato.
/ Venø Børne- og Ungdomshus – Flemming Damgaard

Foto: Erling Roseth
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DET SKER

Foto: Jan Bendix

ÅRETS GENERALFORSAMLING
Det går godt på Venø Havn! Mange gæster og
en bedre økonomi.
Tirsdagsholdet arbejder med vedligeholdelse
og nye projekter - og det er en uvurderlig hjælp.
Struer Kommune er i gang med overtagelse af bassin- og kajanlæg, som er
omkostningstunge poster.
Det store havneprojekt er nu i gang igen efter “coronapause” samt første
afslag fra Realdania. En ny og afgrænset ansøgning er på trapperne.
Havnehuset fungerer med kiosk- og cafétilbud til stor tilfredshed for både
gæster og venøboere.
Tak til Arne Middelhede, der træder ud af bestyrelsen og velkommen til
Anders Kristensen, som skriver lidt om sig selv herunder.
26 personer var mødt op og bestyrelsen modtog gode forslag og råd,
bl.a. forslag om at bruge fiskehytterne til andet end opbevaring fx til overnatning og bedre og flere sikkerhedsforanstaltninger på havnen.
Bestyrelsen vil informere om og inddrage venøboerne i de nævnte
projekter.
/ Venø Havn – Tage Jepsen

SKITSER TIL FORNYELSE AF HAVNEANLÆG
På generalforsamlingen fortalte Tage Jepsen om idéer og planer for udvikling af anlæg på Venø Havn. Tage omdelte skitse og tog forbehold for
ændringer. Skitserne er for tiden til drøftelse mellem havn, kommune og
Realdania, der tidligere har støttet havnens initiativer.
VenøPosten bringer til venstre en af planskitserne, som mødedeltagerne
fik fremlagt.
/ VenøPosten – Red.

Privatfoto:
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NY PROFIL PÅ VENØ HAVN
På generalforsamlingen i Venø Havn blev Anders K. Kristensen valgt som nyt
bestyrelsesmedlem. Anders fortæller om sin tilknytning til Venø og havnen.
/ Red.
Jeg er kommet på Venø hele mit liv, og har i dag det røde hus på
Havstokken 4, sammen med nevø og niece samt børn.
Huset var rammen for livet for min moster, ”Frk. Sørensen”, som var lærer
på Venø i en årrække. Hun havde huset på Lønningen 18.
Jeg glæder sig til at være med til at udvikle havnen til en moderne havn,
med plads til sejlads, kajakture, efterskoleliv, liv på den gamle færge og gode
stunder ved Havnehuset.
Noget af det bedste jeg ved, er at spise is på havnen, komme i fredagsbaren samt fange krabber. Familien nyder roen på Venø, som gerne må brydes
af Venø Festival og liv, men også fuglesang, sol og blæst og ikke mindst
freden i en tur i kajak…
/ Anders K. Kristensen, Havstokken 4

DET SKER
OHØJ VENØBOERE... STRANDRENSNINGSTID!
I er inviteret til Venø Ocean Beach Clean Up (strandrensning), hvor I sammen med Venø Efterskoles elever vil komme ud og samle skrald på små ruter
rundt på Venø. Efterfølgende vil der i hallen på Venø Efterskole være kaffe,
kage og sandwiches samt konkurrencer.
Lyder det som noget for dig, så tag dine høje gummistøvler, havehandsker og gode humør med lørdag den 9. april kl. 10:30 i Hal 3 på Venø
Efterskole. Husk at tage tøj med tilpasset vejret!
Hvis du har et køretøj, og har mulighed for at kunne køre dit og/eller de
andres hold ud på deres ruter, så skriv det gerne i tilmeldingen. Tilmeld dig
gerne snarest på tlf. 29 85 12 03 eller til anna251f@venoe-efterskole.dk. Her
kan du også få svar på eventuelle spørgsmål.
Vi ses forhåbentlig den 9. april – husk tilmelding.
/ Clean-up-teamet – Anna Greve, Malou Thygesen og Elvira Nielsen

Arkivfoto: Jan Bendix

VENØS NATUR FÅR GODE KARAKTERER
Miljøministeriet har udsendt Natura 2000-plan for 2022-2027 i høring.
Bag den noget kryptiske titel skjuler sig et dybtgående og meget omfattende undersøgelses- og vurderingsarbejde om naturens tilstand på Venø.
For lægmand er planen ikke lystlæsning. Kaster man sig ud i opgaven, så
er der basis for lidt lyssyn.
Rapporten tegner en enkelt mørk sky, når det drejer sig om havternens
levevilkår på Venø, mens beretningen om fuglelivet i øvrigt får ”det grønne
kort”.
Som det fremgår af figurens skraverede område, så er hele Venø et
Natura 2000-område. Hensigten er at sikre beskyttelsen af øens naturværdier.
2. Venø, Venø Sund
Med de pæne karakterer Venø
får, kan man som lægmand ikke lade
være med at spekulere over, om
naturen ikke ville have det lige så
godt uden at være underlagt områdebegrænsningerne, som Natura
2000 sætter.
Der er vist ingen venøboere eller
deres gæster, der ønsker at skade
den natur, de har ønsket at leve
deres liv i.
Tag selv et kig i planen. Natura
2000-planlægning 2022-2027
(www.mst.dk). Måske sender den
også et signal om ambitionsniveau
og administrationslyst hos fagfolk
uden for øen.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Udkast til Natura 2000 plan-2022-27

Udkast til Natura 2000 plan-2022-27

Kortet viser afgrænsningen af Natura 2000-område N62. Natura 2000-området består af habitatområde H55 (vandret
grøn skravering) og fuglebeskyttelsesområde F40 (lodret orange skravering).
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HAVEN PÅ VENØ

Foto: Ane Kathrine Thorgaard
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AF JORD ER DU KOMMET…
Allerførst undskyld den blasfemiske overskrift. Men denne måneds haveartikel handler mest af alt om jord. Lige præcis 11,3 ton ukrudtsfri kompostjord.
”Du kommer bare med alt, hvad der kan være på dit lad” sagde jeg til
vognmanden. Det viste sig at være en del. Og endnu mere så det ud af, da
det lå i en stor bunke på hjørnet af en lille brakgrund tilhørende et par af de
indfødte.
Gud ske tak og lov at jeg ved forespørgslen om brug af grunden til min
lille jordbunke, havde nævnt for Dennis Borbjerggaard ”at det tager nok et
par uger inden, det er fjernet igen”. Lige i øjeblikket skulle jeg vist have sagt
et par år.
Jorden skal skovles op på trillebøren og køres de ca. 300 meter ned til min
mark. Hvert bed tager mindst 6-8 trillebørfulde og jeg har 28 bede. Regn selv
facit ud. De første 9 ture gik godt. Og optimistisk tænkte jeg, at hvis jeg tager
9 ture hver dag i en måned, er alle bede dækket. Men næste dag blev det
kun til 6 trillebørfulde, for jeg skulle også lige hente noget hestemøg – også i
trillebør og trailer - og kræfterne er jo ikke uanede…
Det var som om, jordbunken voksede for hver dag, jeg kom forbi.
Efterhånden føltes det som om, den fordømte kompostjord måske skulle
blive mit endeligt. For det tilfælde at mine bange anelse skulle holde stik,
blev de efterladte informeret om, at skulle det værste ske, måtte det i hvert
fald være en skovlfuld af den ukrudtfrie kompostjord, der skulle bruges til
jordpåkastelsen. Ingen senegræs eller ukrudtsfrø til mig, tak.
Men når nøden er størst, er Borbjerggaard-drengene der først. Mit kække
storkøb viste sig at være et par knægtes ønskedrøm. For Mark har købt en
traktor (eller rettere byttet sig til). Og ikke bare en hvilken som helst traktor.
En Massey Ferguson som den både din og min far og bedstefar har haft.
Solid, velkørende og stærk. Og så er den rød.
Med Mark bag rattet – bakkende ned ad den bumpede markvej – og
Emil, Jakob og jeg med skovle – fik den røde traktor vist sit værd og flyttede
halvdelen af galimatiasbunken til lige udenfor havelågen. Lige til at gå til.
De tog bare fat de to drenge og traktoren. Og pludselig gav det mening,
at vi både fik snakket om gødning, kompost og kvælstof og gulerødder og
den vidunderlige jordbærsaft, som vi skal have produceret.
Således gik alt op i en højere lyksalig enhed en fredag eftermiddag med
forårssol og svag vind.
Mark fik afprøvet sin traktor, jeg fik flyttet min jord uden at kradse af. Alle
var enige om, at om et par uger tager vi sidste halvdel af jordbunken, og det
var faktisk også ret hyggeligt at gå og arbejde sammen.
/ Venø Urtehave – Ane Kathrine Thorgaard

DET SKER
KURSUS I BRUG AF HJERTESTARTER
Venø Færgen har søgt Tryg Fonden og fået
bevilget ikke én, men to hjertestartere, så vi kan
opsætte hjertestartere ved begge færgelejer.
På installationsdagen den 11. maj kl. 10:00-14:00
gennemføres kursus for otte deltagere i passagerrummet på Venø Færgen.
Besætningen på færgen har været på en del af
kurserne i håndtering af hjertestarter, så der er mulighed
for deltagelse af venøboere, der er interesserede.
Tilmelding efter ”først til mølle”-princip til en af
færgemedarbejderne.
/ Venø Færgeoverfart – Charly Clemmensen

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk
lis.moeller.jensen@gmail.com
Venø Havnecafe og Kiosk
Åbent 8/4 kl. 14:00-19:30
9/4-18/4 kl. 11:00-18:00
Øvrige dage i april:
Mandag-torsdag kl. 13:00-17:00
Fredag kl. 13:00-19:00
Lørdag-søndag kl. 12:00-18:00
havnehuset@venoe.dk
tlf. 40 10 44 11 / 23 95 34 97

Foto: Bettina Kjær

TILSKUD TIL BEDRE FRILUFTSLIV
Friluftsrådet har bl.a. via tipsmidler mulighed for
økonomisk at støtte lokale initiativer, hvor ”fritid” er
temaet.
I år har Friluftsrådet besluttet sig for at prioritere
tre emner: Fysiske rammer for friluftsliv, Vandfriluftsliv og Børn og Unges
friluftsliv. Det er tre ”brede” emner, der giver mulighed for dækning af mange
forskellige behov.
Læs mere om muligheder og ansøgninger på
www.friluftsraadet.dk/tilskud.
Støttebeløbene er fra kr. 20.000 til 200.000. Næste frist for ansøgninger er
den 1. juni 2022.
/ Friluftsrådet LimfjordSyd – Jan Bendix

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

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

Fra Palmesøndag den 10. april til
mandag den 18. april har køkkenet
åbent til frokost fra kl. 11:30-14:00
samt aften fra kl. 17:30-21:00.
Resten af april måned er der åbent
torsdag til lørdag fra kl. 17:30-21:00.
Vi glæder os til at byde jer velkommen!
Bestil venligst bord på tlf. 97 86 80 06
eller info@venoekro.dk
www.venoekro.dk

SPAR Humlum leverer varer til
Venø hver mandag bestilling på tlf. 97 86 11 62
eller humlum@spar.dk
Venø Urtehave
Havstokken 16, tlf. 51 92 97 38
Gratis entre til haven.

Foto: Erling Roseth

Vinduespudsning på Venø
Ring til Malene Bille på tlf. 41 42 30 38

13

HJÆLPENDE HÆNDER SØGES
I forbindelse med Efterskolens 25
års jubilæum får bestyrelsen brug
for nogle hjælpende hænder til
forskellige opgaver - bl.a. borddækning både til frokost, kaffe og middag om aftenen. Dagen afholdes
som en form for gammel elevfest,
mens der om aftenen er fest for
indbudte gæster.
Vi håber på, at I er mange
venøboere, som vil give en hjælpende hånd, således at vi kan lave
nogle hold, så det bliver overskueligt og hyggeligt på samme tid.
Udover ”voksne hjælpere” bliver
der et ”springer hold” af unge
mennesker, som ligeledes bliver
fordelt i hold hen over dagen, og
som kan hjælpe med forefaldende
opgaver.
Så uanset om du er ung eller
gammel, har vi brug for din hjælp,
så det bliver en hyggelig og uforglemmelig dag for alle parter.
Send mig en mail på
olsen@venoe.dk eller sms til 30
20 84 34 om, hvilket tidsrum det
vil passe dig bedst at hjælpe til,
så vil jeg efter bedste evne lave
nogle hold og fordele dem udover
dagen.
Glæder mig til at høre fra
jer, og ring endelig, hvis du har
spørgsmål.
/ Skolebestyrelsen, Venø Efterskole
- Laila Mejlholm Olsen

VENØ EFTERSKOLE FYLDER 25 ÅR DEN 11. JUNI 2022
Vi inviterer til to-delt jubilæumsarrangement. 25 år er gået siden første elevhold og ansatte ”indtog” Venø Efterskole. Og det er værd at fejre. Meget er
sket siden første elevhold med såvel personalegruppen, bygninger, fagrækken og linjerne samt de udendørs faciliteter, men uanset hvad, så summer
det hele fortsat af liv. Frokostarrangementet er fortrinsvis for elever og nuværende/tidligere medarbejdere uden ledsager og aftenarrangementet er for
skolekredsmedlemmer, tidligere og nuværende medarbejdere, bestyrelse og
øboere.
Frokostarrangement
12:30 Velkomst i Hallen
12:45 Frokost
14:00 Rundvisning på skolen af nuværende elevhold og/eller gåtur
15:00 Kaffe og kage
16:15 Tak for denne gang
16:15-18:30: Lounge-område med forfriskninger for dem, som deltager i
begge arrangementer. Der er også mulighed for rundvisning.
Aftenarrangement
18:30 Festmiddag med taler, fællessang og tid til at snakke
23:15 Tak for en god dag
Tilmelding til begge arrangementer foregår via www.venoe-efterskole.dk
senest den 20. april.
Gave: Hvis du ønsker at være med i en fælles gave til Venø Efterskole, kan
der indbetales et valgfrit beløb til konto 4665 4945474742. Beløbet vil gå til
udsmykning af efterskolen.
Vi glæder os til at se jer!
/ Jubilæumsudvalget – Alice Frederiksen

Fra efterskolens gallafest, hvor
fint påklædte lærere serverede
for de ligeså fint påklædte
elever!
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Foto: Venø Efterskole

SKI - VENØKAFFE - GALLA - NY I JOB
Den første uge i marts bød på skitur nummer to: Det lykkedes at få alle de
elever afsted, som ikke havde gyldigt coronapas i uge 5. De drog også til
Hafjell, hvor de havde en skøn uge på brædderne.
Vel hjemme igen måtte vi aflyse/udsætte Venø Kaffen grundet sygdom i
elevflokken. Vi håber derfor, at I har lyst til at åbne jeres hjem for en lille flok
elever tirsdag den 10. maj kl. 19:00-21:00.
Tilmelding som sædvanligt på mail til lone@venoe-efterskole.dk eller ring
på tlf. 97 86 80 86.
Uge 12 byder traditionen tro på linjerejser. Og ja, det lykkedes os at få
alle mand afsted efter to år med corona! I Grækenland kunne vi have ønsket
os et par grader mere, men der var højt humør og rigeligt med varmt tøj. Se
gerne billederne fra rejserne på Facebook eller Instagram.
På dagen inden afgang på linjeturene afviklede vi årets store gallafest
- det var en rigtig hyggelig aften med smukke unge mennesker, god mad,
taler, lærerband, drinks og åbent dansegulv.
To nye kollegaer
Mette Bruun Jensen begyndte i februar som køkkenassistent. Hun er nyuddannet slagter, men har valgt at kaste sig ud i en hverdag med efterskoleelever. Mette bor med kæreste og hundehvalp i Balling.
Den 28. februar havde Martin Falkesgaard Mehl sidste dag på Efterskolen.
Vi ønsker tillykke med det nye job som konsulent i Lemvig Kommune.
Vi har ansat en erfaren efterskole- og friskolemand, Peter Rask. Han bor
med familien sydvest for Holstebro og er ansat frem til sommerferien.
Venø Efterskole får den 1. april en viceforstander. Det er Lone Nørrum,
som har arbejdet på skolen i snart tre år, og som har sagt ja til indgå i skolens
daglige ledelse. Det er vi alle glade for, det blir’ godt - tillykke til Lone!
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen

SKOLEKREDSEN
VENØ EFTERSKOLE
Generalforsamling afholdes
tirsdag den 19. april kl. 19:30
på Efterskolen
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af den reviderede årsrapport
5. Kontingent fastsættes (bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
og suppleant
7. Indkomne forslag; der er ingen
indkomne forslag
8. Eventuelt
Efter generalforsamlingen er der
lidt til ganen og halsen samt hyggeligt samvær.
Alle er velkomne - også dig
der endnu ikke er medlem af
skolekredsen. På gensyn!
/ Venø Efterskole
– Peter Petersen og Tage Jepsen

Foto: Venø Efterskole

15

APRIL

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten maj 2022
bedes sendt til: vp@venoe.dk senest

Foto: Erling Roseth

den 20. april
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
Korrektur: Marianne Pedersen

3. april
kl. 10:30
		

Koncert v/ organisterne Hans Sørensen og
Kirsten Ingemann samt kor

6. april

kl. 19:00

Foredrag om Margrethe d. 1, Venø Efterskole

7. april

kl. 19:00

Kreativ aften, Klitten 17 (tilmeld. 5/4)

8.-18. april		

Venødage (med gratis færgeoverfart)

8. april

kl. 17:00

Fernisering i Venø Galleri

9. april

kl. 10:30

Strandrensning, mødested Hal 3, Venø Efterskole

10. april

kl. 10:30

Palmesøndag: Højmesse v/Hans V. Jensen

14. april
kl. 17:30
		

Skærtorsdag: Fællesspisning på Venø Efterskole
(tilmeld. 10/4)

14. april

kl. 20:00

Skærtorsdag: Højmesse v/Hans V. Jensen

15. april

kl. 10:30

Langfredag: Højmesse v/Hans V. Jensen

17. april

kl. 10:30

Påskedag: Højmesse v/Hans V. Jensen

19. april

kl. 19:30

Generalforsamling i Skolekredsen, Venø Efterskole

20. april		

Tilmelding: Venø Efterskole, 25 års jubilæum

22. april

kl. 18:00

Irsk Aften, Børnehuset

Trykning: Jan Bendix a/s

24. april

kl. 09:00

Gudstjeneste v/Jan Bjerglund

venoe.dk/venoeposten

26. april

kl. 18:10

Menighedsrådsmøde hos Sussi Marie Jensen

Fotografer: Rikke Kilschow Espersen,
Preben Friis, Christian Dehnfeld Mortensen og Erling Roseth

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.
Næste gang vi ses
VenøPostens næste udgave er hos vores
læsere den 27. april.
/ VenøPosten – Red.

Badminton: Mandage kl. 16:45-17:45 og 20:15-21:15, Efterskolens hal
Billard: Mandage kl. 14:00-16:00, Nørskov
Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00 i Efterskolens hal
Glad motion: Onsdage kl. 17:15 i Efterskolens hal
Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19:00, fra Venø Efterskole
Vinterbadning: Lørdage kl. 8:00 (mødested v/saunaen på havnen)
Team Recycling: Lørdage kl. 9:00, Venø Havnecafe og Kiosk
Tirsdagsholdet: Tirsdage kl. 9:00-12:00, Venø Havn

