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

Foto: Christian D. Mortensen

VENØ KIRKE
DEN DANSKE SOMMER
Her nogle få hundrede meter fra Thøger Larsens barndomshjem kan vi genkende hans beskrivelse af den danske sommer. Kikker vi ud ad vinduerne, så
kan vi se heste og køer på græs. Og går vi ned på selve Gjellerodde, så går
fårene på agrene. Vi kan se sejl på fjorden. Mest af alt kan vi erfare byger,
som går og kommer. Det er den danske sommer. Måske det mest kendte og
citerede vers af Limfjordens digter:
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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Køer og heste og får på græs
hen over brede agre,
åbne lader for fulde læs,
sejl, som stryger om klint og næs,
byger, som går og kommer det er den danske sommer.

I et andet digt skriver han:
Lad os ud over engen gå,
hvor de gule ranunkler stå,
høre lærkerne slå under himlens blå.

Gå i Thøger Larsens landskab, vil der netop blive mulighed for lørdag den
20. august fra kl. 9:30 - ca. 16:00. Nogle præster i Struer provsti arrangerer en pilgrimsvandring i den smukke natur med udsigt til bakker og dale
samt kik til hav og fjord - det inddæmmede engareal med lærker og fuglesang. Min kone og jeg gik for nylig en prøvetur sammen med Jan Bjerglund,
præst ved Resen og Humlum kirker og Lisbet Jacobsen, præst ved Voldhøj
kirke. Turen begynder ved Tørring kirke. Med udsigt til Limfjorden og markerne går turen ned omkring Gjeller Sø. Herefter følges Planetstien et stykke vej
langs Limfjorden over Ryle Torv og op til Hygum kirke. På markveje går turen
tilbage til Tørring kirke. En skøn tur på ca. 18 km.
Hvad er en pilgrimsvandring, tænker nogen måske. Er det ikke en
katolsk skik med vandringer til helgener og helligsteder? Det er sagt, at
”pilgrimsvandringer er en reaktion på en stivnet religiøsitet i folkekirken,
og at den moderne pilgrimsspiritualitet ikke skal ses som et forsøg på at
vandre sig til frelse. Man vandrer for at finde vished om Gud og finde en
spiritualitet i en rationel verden”. Pilgrimsvandring er blevet populært for
danskerne. Man spænder vandrestøvlerne på og finder fred og ro i naturen.
På denne vandring kan man finde stilhed og ind til Gud. I den lille folder om
pilgrimsvandringerne, som ligger i kirken, kan man læse:
”Frihed: At få lov til at vandre langsomt gennem landskabet, uden
forpligtende kalendere og forstyrrende mobiltelefoner giver en oplevelse af
indre og ydre frihed. Stilhed: Selv i en gruppe kan man gå i stilhed. Lyden af
stemmer, fuglesang og fjern trafik hindrer ikke stilhedens nærvær. Tørsten
efter nye informationer ebber ud i stilheden”. I en keltisk pilgrimssang digtes
der om tro, håb og kærlighed, hvor Gud velsigner og holder i hånd:
Må din tro bevare gløden
og dit håb sit stærke vingeslag,
og må kærligheden fylde dig,
og må Gud velsigne dig og dit,
indtil vi ses igen,
må Gud holde, holde dig - i sin hånd.
/ Hans Vestergaard Jensen

VENØ SOGN
TILLYKKE MED DE 80!
Lørdag den 6. august er det 80 år siden, vores dygtige organist,
Hans Sørensen kom til verden i Pillemark på Samsø.
Vi er glade og taknemmelige for, at Hans ikke kunne slippe tangenterne
helt, da han gik på pension i 2013 efter mere end 40 års ansættelse som
organist ved Struer Kirke.
I Venø Kirke kan Hans tryllebinde en hel menighed, når han forkæler øregangene med skønne og mægtige præ- og postludier - ofte af komponisten
Dietrich Buxtehude, som er en af Hans’ favoritter.
Stort tillykke til Hans og tusind tak for formidabel indsats søndag efter
søndag i Venø Kirke! Må dagen blive festlig i familiens og venners lag.
Solnedgangsmusik
Når dette blad læses, har der været afholdt fire solnedgangskoncerter, som
alle har været velbesøgte af både venøboere og turister fra nær og fjern. Det
er skønt igen at kunne fylde kirken til musik og med god stemning.
Har du ikke været til solnedgangsmusik i år, kan du nå det endnu. Årets
sidste koncert foregår torsdag den 4. august kl. 21:00. Her giver Mikael
Børresen (klarinet) og Michael Turkat (orgel) koncert. Duoen går under
navnet danceME.

Foto: Jan Bendix

Kom og se tegningerne…
Onsdag den 17. august kl. 17:00-17:45 er der mulighed for at møde op
i Præstegården og få et kig på tegningerne af dens om- og nybygning.
Vi glæder os til at vise tegningerne frem og endnu mere til, at byggeriet går i
gang.
Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 16. august kl. 18:10 hos Susanne Marie Jensen. Husk, at
vores menighedsrådsmøder er offentlige, og at I er velkomne, hvis I vil i dialog med os.
Referaterne fra vores møder kan læses her: www.kortlink.dk/2g8my.
Vi kan også altid kontaktes på mr@venoe.dk.

7. juli

Foto: Jan Bendix

21. juli

Foto: Jan Bendix

/ Venø Menighedsråd – Dorthe Brødbæk

PILGRIMSVANDRING
Velkommen til pilgrimsvandring ved Gjellerodde lørdag den 20. august
fra kl. 9:30–ca. 16:00. Mødested ved Tørring kirke, Gjelleroddevej 19,
7620 Lemvig. Husk madpakke og drikkevarer.
For yderligere oplysninger kontakt da Lisbet Jacobsen på tlf. 20 53 80 07,
Jan Bjerglund, tlf. 23 60 42 12 eller undertegnede på tlf. 24 25 42 38.
/ Hans Vestergaard Jensen
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AT BO PÅ VENØ

Foto: Jan Bendix

Stenkompositioner set ved Venø Færgen.

Foto: Grethe Munk-Andersen
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DEN RØDE TRÅD
”Altså hvis ikke jeg skulle bo på en ø
med mit efternavn, hvem skulle så?”
griner Rikke Øe, som i slutningen af
2021 flyttede ind på Havstokken 7.
Og måske lå ølivet allerede i kortene,
fra hun var spæd, for Rikke er født på
Bornholm.
Under alle omstændigheder har
Venø altid været en rød tråd i baggrunden af Rikkes liv. Som barn kom
hun på øen sammen med sin farfar, der
var lærer og sluttede sit arbejdsliv som
kordegn i Venø Kirke. I familien har der
både været dåb og bryllup i kirken, en af
Privatfoto
hendes gymnasielærere er fra Venø, og
hendes eksmands forældre boede i en
årrække på Riisvej, hvor Rikkes børn, Simon på 23 og Ida på 20, har tilbragt
mange skønne timer.
Rikke er ud af en familie af lærere, og som så også hende selv. Efter
seminarietiden i Aalborg sad hun i slutningen af september 1997 på Venø
Kro, mens efterskolens sejlerlinje boltrede sig på vandet i forbindelse med
Efterskolernes Dag, og talte med sin eksmand om muligheden for at søge job
her. De endte dog på Lyngs Idrætsefterskole, der i de første år var venskabsskole med... Venø Efterskole.
Efter otte år som efterskolelærer fortsatte Rikke karrieren som specialskolelærer i Holstebro med base i Bremdal, og en dag i efteråret 2021 var
hun på cykeltur med sin far på Venø. På nordøen mødte hun en bekendt,
som opfordrede hende til at flytte til øen. Der var et hus til leje, Rikke så det
samme dag, og hun kunne ikke slå det ud af hovedet. ”Nu er det nu,” tænkte
hun. ”Timingen er perfekt, jeg mister ikke noget, jeg får bare noget ekstra”.
Og det har hun ikke fortrudt ét sekund.
Rikke er vild med naturen, den særlige ro på Venø og den specielle
fornemmelse, når man skal med færgen. Hun går mange ture, er imponeret
over det rige kultur- og foreningsliv og de utallige ildsjæle, og så nyder hun
at være kommet tæt på en efterskole igen.
Hun følte sig hjemme på Venø fra allerførste dag, og det lyser ud af
hende, som vi sidder her og taler sammen en skøn sommereftermiddag med
frit udsyn over markerne med græssende køer og får.
”I december skinnede fuldmånen ned på landskabet. Det var magisk at
vågne op og glæde mig over, at jeg var her”.
/ VenøPosten – Anne Bruun

DET SKER
DYRERE TUR TIL VENØ
I midten af juli fik færgetaksterne et lille hak opad.
Til VenøPosten fortæller overfartsleder Charly
Clemmensen, at baggrunden er en politisk besluttet indeksering af færgetaksterne.
De nye takster fremgår af Venø Færgefarts hjemmeside.
Charly forventer endnu en takststigning som følge af øgede driftsomkostninger blandt andet begrundet i udviklingen af energipriserne. De
kommende ændringer vil indgå i det kommunale budget for 2023.
/ VenøPosten – Red.

LÆSEKREDSEN 2022/23
Første møde i den nye sæson i Læsekredsen afholdes torsdag den 25.
august kl. 19:30 i Venø Havnecafe og Kiosk.
Alle er velkomne - unge og ældre, mænd og kvinder, nye medlemmer og
veteraner i læsekredsen.
Vi vil gerne være mange flere. Har du lyst til at læse eller lytte til en bog
og bagefter tale om den i hyggeligt samvær med andre fra øen, så kom og
vær med.
På mødet bliver medlemmer af kredsen opdelt i mindre grupper, som
mødes i løbet af sæsonen for at tale om bogen. Du får mulighed for at møde
din gruppe på mødet den 25. august. Kaffe/the og kage kan købes for 60 kr.
Tilmelding til Hanne Rahbek på sms til tlf. 40 33 37 34 eller mail:
rahbek.hanne@gmail.com senest mandag den 22. august.
/ Læsekredsen – Linda Ulfkjær, Dorte Sauer, Anette Skovhøj, Lis Jensen og
Hanne Rahbek

Arkivfoto: Preben Friis
“Prisstigen”

APROPOS BØGER
Notér også mødet med Sanne Helene Højbjerg, der den 29. september
på Venø Efterskole fortæller om sin debutroman: ”Så længe fuglene flyver”.
Læs mere i septemberudgaven af VenøPosten.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix
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DET SKER
Færgetrafik
i juni

2022
2021
Passagerer............. 24.786......24.874
Personbiler............. 11.544......11.782
Busser............................ 466............490
Lastbiler........................ 198............184
Gods (tons).................. 159.............. 94
Cykler.........................1.086........ 1.132
Campingvogne.............14.............. 20

DET SKER PÅ MUSEUMSFÆRGEN
Venøsund er nu udstyret med en hjertestarter
på dækket.
Vi har gennemført 14 medlemssejladser siden
vores gamle færge fik sit årlige gennemsyn og reparation på Agger Værft i
foråret. Siden marts 2021 har Venøsund været indsat 12 gange som Venøs
”livline” på Venø overfarten. Sommerens natur- og kultursejladser med fortællinger, rundvisning på Kulturlandskab Oddesund og Venø er slut for i år.
Det er stadig muligt at booke færgen til fx Oddesund, sælerne på Bradser
Odde, Venø Rundt. Vi kan have 22 gæster ombord, så en firma- eller familietur kunne være oplagt.
/ Venøsund Færgelaug – Bjarne Tingkær Sørensen

Foto: Jan Bendix

MOTIONSBADMINTON 2022/23
Badmintonsæsonen står for døren, vi begynder mandag
den 12. september i Venø Efterskoles hal 3.
Vi har hallen hver mandag fra kl. 16:45-17:45 og igen
fra kl. 20:15-21:15.
Var du ikke med i sidste sæson,
og har du lyst til at være med i den
kommende, så henvend dig til Per
Mygind på tlf. 22 67 80 85.
Vi hører også gerne fra dig, hvis
du blot har lyst til at være afløser.
/ Venø GIF – Per Mygind

ÆLDRE UDGAVER AF VENØPOSTEN?
Er der læsere, der mangler en eller flere af de seneste 20 års udgivelser, så
kontakt redaktionen, som vil gå på jagt i arkiverne… Måske er der ”gevinst”.
Eftersøgning via vp@venoe.dk.
/ VenøPosten – Red.
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DET SKER
REDAKTØREN SKAMMER SIG
Udarbejdelse af VenøPostens juliudgave var ikke uden problemer. Der var
både pc-problemer og udeladelser. Vi beklager og bringer her indlæg, der
fortsat er aktuelle. /Red.
BLIV ”HJERTELØBER”
Som omtalt i juniudgaven af VenøPosten
er den gamle 112-førstehjælperordning på
Venø ophørt pr. 14. juni og er blevet erstattet
af hjerteløberordningen.
Der skal igen lyde en opfordring til, at så mange som muligt tilmelder sig
som hjerteløber, så der fortsat kan gøres en vigtig forskel på Venø i tilfælde af
hjertestop. For hvert minut der går, fra en person falder om med hjertestop,
til hjælpen når frem, falder chancen for overlevelse med 10 procent.
Som hjerteløber kan du gøre en afgørende forskel ved at begynde hjertelungeredning og tage hjertestarteren i brug, før ambulancen ankommer.
Information om hjerteløberordningen, og hvordan man melder sig til, kan
findes her: www.hjertestarter.dk/hjerteloeber.
/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær

INFOSKÆRMEN PÅ KLEPPEN
Som alle formentligt har bemærket, er der kommet en ny infoskærm ved færgen i stedet for den gamle og efterhånden udslidte skærm, hvor man nærmest skulle gætte, hvad der stod.
Den nye skærm kan vise alt i tekst, grafik, billeder og video, så det er bare
med at slå sig løs. Kun fantasien sætter begrænsninger.
Kom gerne med forslag til, hvad der skal vises på skærmen og lad mig
endelig høre, hvis der er noget, som ikke er godt eller ikke ser pænt ud. Skriv
til soeren@venoe.dk.
/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk
lis.moeller.jensen@gmail.com
Venø Havnecafe og Kiosk
Mandag-fredag kl. 12:00-18:00
Lørdag + søn- og helligdage
kl. 11:00-18:00
(åbningstiderne er vejrafhængige)
havnehuset@venoe.dk
tlf. 40 10 44 11 / 23 95 34 97

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

Tirsdag-søndag åbent fra
kl. 11:30-14:00 og kl. 17:30-21:00
(Lukket hver mandag)
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 0504936@spar.dk
Venø Urtehave
Havstokken 16, tlf. 51 92 97 38
Gratis entre til haven

Foto: Jan Bendix
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DET SKETE
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

STØJ I HERREVÆRELSET
Trods fogedforbud og omfattende protester lykkedes det ikke for VenøPosten at stoppe arrangementet: Lyd på Herreværelset den 28. juni. Endnu
værre var, at arrangementet var både velbesøgt og (desværre) helt usædvanligt vellykket.
Aftenen begyndte såmænd ganske uskyldigt med et velsmagende og
fornemt mættende herremåltid bestående af bøf med brun sov, løg og
kartofler til.
Herefter tog aftenen en uheldig drejning, da Herreværelsets helt
egen lydekspert og entusiast Frede Kristensen holdt en (for alle kvinder)
rædselsvækkende og uhørt skarp forelæsning om, hvordan lyd i et rigtigt
herreværelse skal lyde og se ud…
Lydeksperten fik gjort meget klart, at rigtig lyd på et herreværelse består
af en kraftig forstærker, en svinedyr grammofon samt et par rigtig store højtalere. Og stereoanlægget skal ikke bare være stort – det skal også placeres
centralt i hjemmet, så det ses! Dertil kommer naturligvis en Chesterfield sofa
til herren i huset. Kun sådan kan lyden nydes optimalt.
Potteplanter, pyntegenstande, billeder og andet helt unødvendigt tingeltangel må derfor vige. Ja ifølge lydeksperten kan det endda blive nødvendigt
at bortgemme huset kvindelige medlemmer, såfremt de står i vejen eller på
anden måde forstyrrer…
Den fremtidige hjemlige idyl blev endegyldigt knust, da lydeksperten
slog fast, at rigtig lyd koster. For mange af de tilstedeværende herrer bliver
det nødvendigt at frasælge arvesølv, det kongelige porcelæn eller sågar
bortauktionere sommerhuset for at anskaffe sig et anstændigt anlæg til
herreværelset.
Det afholdt dog ikke flere af de tilstedeværende for at foretage endog
meget kostbare bestillinger.
VenøPosten afventer med bæven og frygt de videre følger af dette skammelige arrangement.
/ VenøPosten – Anders Vandsø Pedersen, journalistelev (fortsat 1. års)

Sygeplejerske på Venø
Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø
tlf. 97 86 80 76 / 23 27 22 99.
Hjertestartere
- Cykelskuret ved Venø Efterskole,
Nørskovvej 8.
- Ved Børnehuset, Lønningen 2.
- Færgelejet på Venø og Kleppen
Se mere om Venø på: venoe.dk

Foto: Christian D. Mortensen
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VENØ FESTIVAL
I GANG IGEN
De følgende sider illustrerer, at Venø Festival ikke giver op. Efter nogle
begrænsende år, kunne arrangørerne glæde sig over ”udsolgte huse” til åres
festival.
Firbjergsande og venlige naboer lagde arealer til et helt igennem vellykket festival døgn.
VenøPostens fotograf, Christian Mortensen (og undertegnede) var på
stedet og indfangede børn, unge og voksne i godt humør og underholdt
af musikere, artister og frivillige, der sammen med ”den faste stab” fik skabt
rammer for årets sommerbegivenhed.
Nedenfor er den 14-årige Ibens indtryk af dagen og aftenen.
Til lykke til festivalens ”bagmænd og -kvinder”, der gjorde det hele muligt
og som forhåbentlig har mod, lyst og kræfter til at fortsætte traditionen i
samspil med masser af frivillige fra ø og fastland.
/ VenøPosten – Jan Bendix

EN DAG PÅ VENØ FESTIVAL
Vi ankom til festivalpladsen op ad formiddagen og fik udleveret en kop, som
vi skulle skrive navn på og dekorere med forskellige Posca tusser.
Pladsen var allerede fyldt med mennesker, og jeg fandt hurtigt nogle af
mine venner nede ved saftevandsboden. Vi fik fyldt vores kopper op og gik
videre ned mod hoppeborgen, hvor vi meget hurtigt blev populære, fordi vi
gav børnene svingture.
Så var det ved at være frokosttid, og der blev serveret nogle lækre pitabrød. Der var forskellige aktiviteter for børn bl.a. ansigtsmaling og udklædningstøj. Vi kastede os over tøjet, og jeg fandt en lyserød prinsessekjole og
nogle regnbuefarvede rottehaler, som blev mit festivaloutfit.
Resten af dagen gik vi rundt og hørte musik og hyggede os. Vi var også
et smut ude på campingpladsen, hvor vi spillede Dos i et af teltene.
Senere på aftenen
hoppede vi i vandet,
hvilket var oplagt, da det
ligger så tæt på pladsen.
Vi sluttede aftenen af
med at høre School of
X som efter koncerten
instruerede i Line Dance.
Glade og trætte gik vi
hjem efter en dejlig dag til
Venø Festival.
/ Iben Rønnest, 14 år

Foto: Christian D. Mortensen
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VENØ FESTIVAL I GLIMT
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HISTORIEN OM VANDVÆRKET
Venø Vandværk blev den 1. juli 2022 overdraget til
Struer Energi, som vil stå for den fremtidige drift. I den
forbindelse har Venø Vandværk aflæst alle vandmålerne pr. 30. juni og udsendt opgørelser for perioden 1.
januar til 30. juni med betalingsfrist den 1. august.
Herefter vil fremtidige opkrævninger komme fra
Struer Energi jf. deres takster. Struer Energi har allerede
været på Venø for at finde og opmåle alle hovedventiler
på ledningsnettet ud fra de gamle kort og med god
hjælp fra Ryan Jensen. Herefter vil hele ledningsnettet
blive registeret elektronisk. For at forbedre forsyningssikkerheden vil Struer Energi etablere en nødforbindelse
til fastlandet. Det vil ske samtidig med, at Jysk Energi
lægger et ny el-kabel og fiber ned.
Jeg har set i den gamle protokol for at se lidt om
vandværkets historie. Venø Vandværk blev etableret
ved en stiftende generalforsamling den 18. september
1954 på Venø Skole, og som der står ”for om muligt at
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få oprettet et vandværk for Venø By og Kirkeby”.
Den samlede anlægspris var kr. 23.900,- og 26 forbrugere ønskede at deltage. I protokollen står, at ”Svend
Borbjerggård og Valborg Christensen hver skal betale
kr. 300,- ekstra én gang, fordi de bor så langt borte”.
Den første bestyrelse bestod af Marinus Olesen, Jens
Knudsen og Otto Jensen. Taksterne blev fastsat efter
antallet af haner i hver ejendom, hvor den første hane
kostede kr. 75,- årligt, den anden hane kr. 10,- årligt,
den tredje hane kr. 5,- årligt osv. og et WC kostede kr.
20,- årligt.
Det kræver et vist kendskab til Venø for at forstå alt,
hvad der står i den gamle protokol, idet de forskellige
huse og ejendomme omtales som fx Valborgs hus,
Edvards hus, Tandlægerne, Købmanden, Kurt, Holger
og Nick.
Op igennem 70’erne og 80’erne var der problemer
med at levere tilstrækkeligt med vand om sommeren,
og der blev indført havevandingsforbud efter forskellige
regler. Fx var der en årrække, hvor fastboende måtte
vande have i hverdagene og sommerhusejerne i
weekenden. Men det problem blev løst i 1995, hvor der
blev monteret vandmålere, og der skulle afregnes efter
forbrug.
Venøboerne passer tilsyneladende godt på deres
egne penge for forbruget blev halveret. Det årlige vandforbrug faldt nemlig fra 30.000 m3 til 14.000 m3 for de
119 forbrugere. Det er faktisk samme vandmængde,
der bruges i dag, selvom der nu er 164 forbrugere og
heriblandt efterskolen.
I forbindelse med at Riisvej blev udstykket i 1975 blev
der etableret en ny boring (mellem Riisvej og campingpladsen) for at give bedre forsyningssikkerhed. Men der
var store problemer med vandet, som var snavset og
til tider havde dårlig smag. Der var brug for rensning
af vandet og den nuværende vandværksbygning på
Lønningen blev bygget i 1978 med et helt nyt filter- og
udpumpningsanlæg. 1978 var også året, hvor nye
moderne metoder blev taget i anvendelse for, som der
står ”Regnskabet kommer nu som EDB-udskrift”.
Vandværket har haft en god økonomi og i 1980 indledte formanden sin beretning til generalforsamlingen
med ordene ”Det går godt, og vi er ved muffen”. I 1980
var de årlige takster kr. 360,- for et helårshus og kr. 320,for et sommerhus. Derudover var der individuelle aftaler
for de større forbrugere.

Der er sket løbende vedligeholdelse af vandværk og ledningsnet, og fx blev de sidste gamle oprindelige jernrør
udskiftet med plastikrør i 1983. I 1994 blev vandet for
første gang kontrolleret for pesticider. Der blev analyseret for syv forskellige pesticider – til sammenligning kan
nævnes, at i dag (2022) analyseres der for mere end 50
forskellige pesticider.
I 2003 blev der fundet en pesticidrest BAM i begge
boringer. Der blev igangsat forskellige tiltag for at
komme problemet til livs, men det endte med, at der
blev etableret en ny boring på Nørskovvej, som i dag
er hovedboringen til vandværket. Boringen er 92 m
dyb og grundvandsmagasinet er beskyttet af et 15 m
tykt lerlag i modsætning til de gamle boringer på ca. 25
meter, som kun har sandlag over sig.

Der har igennem vandværkets 68-årige historie været
syv forskellige formænd:
Marinus Olesen (1954-1968)
Lars Rolle (1968-1970)
Marinus Jensen (1970-1979)
Claus Bjørnbak (1979-1987)
John Thusgaard (1987-1995)
Finn Rantzau (1995-2018)
Dennis Borbjerggaard (2018-2022)
/ Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær

Billederne er fra de gamle arkiver: Oprindelig lejekontrakt og de første
sider i generalforsamlingsprotokollen fra 1954)
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DET SKETE
LANGVEJSFRA
Solnedgangsmusikken har, som Menighedsrådet skriver på side 3, igen været
en succes med mange gæster udefra. Her er to, Maya (Canada) og Alandino
Rovegno (Italien).
De var sejlende til Venø på en 2-måneders tur, der efter Middelhavet (og
Thyborøn!) lagde til i Venø Havn. Selv om de ikke forstod teksterne på de
højskolesange, som Mariann Mikkelsen havde valgt til sin koncert, så var de
begejstrede for stemningen, musikken, sangen og opholdet på øen.
Sammentræffet: Venlige venøboere, Venø Havn, Venø Havnecafe og
Kiosk og solnedgangsmusikken er eksempler på turistmuligheder, som bliver
værdsat. Det fremgår helt tydeligt af den håndskrevne hilsen, som vi bringer
nedenfor. Den kom i brevkassen hos Laila Hviid, Havstokken 10.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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DET SKER - CAMPINGLIVET
Red.: Under overskriften
”Campinglivet” bringer
VenøPosten i kommende
udgaver indlæg fra og
om pladsens beboere.
Her er det første.
NY SOM ”FASTLIGGER” PÅ VENØ KLIT CAMPING
I august sidste år købte vi en stor campingvogn. Vi er en
stor familie, har børn og børnebørn, så den skulle ikke
være for lille. Vi kender os selv så godt, så vi ved vi ikke
er til det der med at stille op, tage ned og flytte rundt,
så fastliggere skulle vi være. Vi kendte lidt til Venø fra
besøg hos et vennepar, der kun kunne sige godt om
øen.… og hvordan er det så gået?
Jo, vi er blevet fantastisk godt modtaget, vi er
begyndercampister, så har virkelig haft brug for gode
råd og rigtig megen hjælp. Vi har fået hjælp til at få
lavet et trægulv, med Alec som primus motor, hjælp til
at forteltet kom op, hjælp til små justeringer og mange
gode råd, så vi hurtigt kom på plads.
Jeg har en islænder (hest) og ville gerne, at han kunne komme med herop. Det lykkedes også. Herkules, en
lille pony, går på en mark ved siden af campingpladsen,
så i år har han sommerselskab af Fagur, og de er bedste
venner. Når man som jeg rider til daglig i Silkeborgs
skove, er det dejligt at se noget andet, så vi nyder vores
ture her på Venø. Børnene på campingpladsen og
nogle fra øen, der har mod på det, stiller gerne op til
trækture. Fagur og jeg nyder gåturene, som altid sluttes
af med, at han får lov til en lille tur i vandet ved broen,
hvis der altså ikke er børn der bader.
Der skal meget frivilligt arbejde, en stor rummelighed
og et stærkt fællesskab til for at en campingplads fungerer, når der er tale om en campingplads som denne her
på Venø. Der er mange ting man ikke tænker på, når
man bare er på visit og drager videre efter et par dage.
Toiletter, køkken og bad skal holdes rene. Butikken
skal passes, og der skal bestilles, købes ind og hentes
varer på fastlandet. Græsset skal slås, græsslåmaskinen
skal vedligeholdes, og traktoren ligeså. Der skal holdes
styr på betaling fra gæster og regnskab med penge, der
kommer ind og ud.
Bestilling på brød kan gives dagen før, og så kan
man hente friskbagt franskbrød og rundstykker næste
morgen mellem kl. 8 og 9.

Woouuu… og ovenikøbet lune og i en pose, hvor Hanne har tegnet den skønneste smiley, og skrevet godmorgen med kuglepen på posen.
Ingen får løn, alt drives og passes i fællesskab af
fastliggerne. Fire gange om året holder vi arbejdsdag,
og det fungerer ca. sådan her: Vi mødes kl. 9:30 til
rundstykker/kaffe, og bestyrelsen har forslag til arbejdsopgaver. Vi deler os op og går i gang. Ca. kl. 12:30 er
der frokost med friskbagt leverpostej, lækkert pålæg
og en øl eller vand. Herefter lige et par timers aktivitet
igen, hvor vi hjælper hinanden videre eller færdig med
opgaver, så er der kaffe og kage… INGEN går ned på
kalorieindtag den dag. Vi roser hinanden rigeligt for
god arbejdsindsats, og der bliver pjattet og grinet, og
arbejdsdagen sluttes her, resten af dagen er vi feriecampister. Det er megahyggeligt, og en god måde at få
hilst på hinanden og lære nye at kende.
Vi synes vi har fundet en værdifuld perle her på
Venø, for os er stedet her perfekt. Her er rummelighed
og en god stemning, og øen har meget at byde på.
Café, lille hyggelig havn, et skønt galleri, en smuk
urtehave med butik, gårdbutik osv. osv. Vi håber
campingpladsen får lov til at bestå, som den anderledes
og frie campingplads, den er.
/ Hanne Lerche Sørensen, Gunilshøjvej 199, Silkeborg

Privatfoto
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Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten september 2022 bedes sendt til: vp@venoe.dk
senest
den 24. august
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
Korrespondent: Anne Bruun
Korrektur: Marianne Pedersen
Fotografer: Rikke Kilschow Espersen,
Preben Friis, Christian Dehnfeld Mortensen og Erling Roseth

Foto: Jan Bendix

4. august

kl. 21:00

Solnedgangsmusik

14. august

kl. 09:00

Gudstjeneste v/Hans Vestergaard Jensen

16. august

kl. 18:10

Menighedsrådsmøde, Klitten 1

17. august

kl. 17:00

Bygningstegninger i Præstegården

20. august

kl. 09:30

Pilgrimsvandring, Tørring kirke

21. august

kl. 10:30

Højmesse v/Jan Bjerglund

25. august
kl. 19:30
Læsekreds, sæsonstart, Havnehuset
				(tilmeld. 22/8)
28. august

kl. 10:30

Højmesse v/Hans Vestergaard Jensen

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.
Næste gang vi ses
VenøPostens næste udgave er hos vores
læsere den 31. august.
/ VenøPosten – Red.

Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00 i Efterskolens hal
Fjordbadning: Lørdage kl. 8:00 (mødested v/saunaen på havnen)
Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19:00, fra Venø Efterskole
Team Recycling: Lørdage kl. 9:00, Venø Havnecafe og Kiosk
Tirsdagsholdet: Tirsdage kl. 9:00-12:00, Venø Havn

