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

VENØ KIRKE
JEG ER SGU MIN EGEN!
Mon ikke de fleste - i hvert fald af den ældre generation - kender Piet Heins
berømte gruk? Det lyder i sin enkle og skarpsindige form således:

Lille kat! Lille kat!
Lille kat på vejen!
Hvis er du, hvis er du?
Jeg er sgu min egen!
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

Piet Hein bruger den selvstændige kat som et billede på menneskers trang til
at være selvstændige individer. Vi vil ikke underkaste os noget eller nogen.
Den 4.-5. februar var der ø-seminar på Venø for menighedsrådsmedlemmer og præster fra småøerne. Deltagere fra de forskellige øer havde mulighed for at drøfte deres særlige situation med ø-kirke. Kirkens liv var forskelligt
fra ø til ø. Nogle havde fastboende præster andre ikke. Men fælles for øerne
er, at man er nødt til at bakke op om gudstjenesterne og de kirkelige arrangementer. Kirken er en af de sidste institutioner på øerne.
Biskop Henrik Stubkjær understregede, at stiftet prioriterede en præst i
præstegården på øerne. Præsten kunne så have opgaver ved en kirke på
fastlandet. Dog var det vigtigt, at øboerne ville deres kirke og sluttede op
om den. Som vikarierende præst er det dejligt at opleve god opbakning til
gudstjenesterne og en dejlig menighedssang. Fællesskabet omkring kirken
og det folkelige liv er altså vigtigt for at bevare kirken også i fremtiden.
På øerne er man måske enig med Piet Heins skjulte kritik af en overdreven
individualisering i vores samfund. Vi har brug for hinanden. Det er netop
kirkens budskab. Vi er ikke alene. Vi er et fællesskab. Vi er Guds elskede børn.
Henrik Stubkjær fortalte om forskellen mellem kristendommen og andre
religioner. Han brugte jødedommen som en illustration. I jødedommen kan
vi forestille os vejen til Gud som en trappe. Hvert trin er et bud i loven, som
mennesker skal overholde for at gøre sig fortjent til Guds frelse. Og når så
Jesus indskærper loven til, at vi end ikke må tænke ondt om vor bror, så
bliver trappetrinene op til Gud jo umulige.
Kristendommens vej til Gud, fortalte biskoppen, er den modsatte. Her
går pilen fra Gud til mennesker. Guds kærlighed kommer til mennesker,
og så skal vi ikke bruge vores kærlighed på Gud, men netop på vore
medmennesker. Nu går pilen fra os til næsten. Vi er ikke vor egen men Guds
medarbejdere på hinandens glæde.
/ Hans Vestergaard Jensen
Seminartilhørere

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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Foto: Jan Bendix

VENØ SOGN
OPSIGELSE
Venø Menighedsråd har ved udgangen af februar, med beklagelse, modtaget brev fra biskop Henrik Stubkjær om, at vores sognepræst Trine Savannah
Parbo har valgt at opsige sin stilling på Venø samt i Resen-Humlum kirker pr.
31. maj 2022.
Menighedsrådsseminar
Venø Menighedsråd vil gerne sige tak for stor gæstfrihed på Venø, hvor vi fik
glade deltagere retur til seminar om lørdagen – desuden tak til alle øvrige på
Venø, som ”fulgte og bar” – vi havde et virkeligt godt og udbytterigt seminar
– 1000 tak.
Ombygning af Præstegården
Venø Menighedsråd ser på tegninger og forventer, at byggeriet sættes i
gang efter sommerferien. Meget mere følger, men I skal vide, at der sker
noget hele tiden.
Sangaften i Resen/Humlum
Alle på Venø er inviteret til sangaften i Humlum Kirkehus den 17. marts kl.
19:30, hvor Jesper Kallesøe vil motivere sangvalget. Der serveres kaffe (kr.
25). Tilmelding senest den 10. marts til Sussi Marie Jensen på sms 40 83
20 60.

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.

VenØ-dage i Påsken
Venø Kirke er naturligvis en del af dagene og mere end åbent i påskedagene, vi byder ind til en del gudstjenester. Så vær velkommen!
Vi kan igen byde ind til fællesspisning på Venø Efterskole Skærtorsdag –
så sæt X i kalenderen den 14. april kl. 17:30. Tilmelding senest den 10.
april til Sussi på sms 40 83 20 60. Der vil være gudstjeneste kl. 20:00, og vi
håber mange vil deltage der også.
Arne Middelhede arrangerer løb i kirkeskoven, hvor der kan vindes et
gavekort til Bog & Idé – se mere om dette i det kommende program for
VenØ-dagene.

Priser for ”udenøs”:
1 dags leje:
500 kr.
Døgnleje:
800 kr.
2 døgns leje:
1.500 kr.

Menighedsrådsmødet den 22.02.2022
Vi havde bl.a. kirkens Fremtidsplan på programmet – her er alt fra strikkegudstjenester over sogneudflugt til kirkekaffe, De Grå synger og højskolesangaften, mm. Se mere i referatet i kapellet.

Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø
tlf. 97 86 80 76 / 23 27 22 99.

Næste menighedsrådsmøde
Ligger tirsdag den 22. marts kl. 18:15, hos Sussi Marie Jensen og her
har vi inden mødet igen kigget på tegninger til Præstegården. 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.

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

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

/ Venø Menighedsråd – Marianne Pedersen

3

DET SKETE
MØD Ø-SAMMENSLUTNINGEN OG LAG SMÅØERNE
Kom med til online-møde den 9. marts kl. 19:30 med de
to ø-foreninger. Hvad laver de to foreninger? Hvad er forskellen på os, og hvad kan du som øbo bruge foreningerne
til?
Link til mødet sendes ud via Sammenslutningen
af Danske Småøers nyhedsbrev eller kan findes på
www.danske-smaaoer.dk under nyheder.
/ Sammenslutningen af Danske Småøer
– Dorthe Winther
Pressefoto
Dorthe Winther, formand for Sammenslutningen af Danske Småøer

Pressefoto

LAG-TILSKUD TIL Ø-PROJEKTER
Næste ansøgningsfrist er tirsdag den 22. marts.
LAG Småøerne giver investeringstilskud til virksomheder, støtter
erhvervsudvikling og giver også tilskud til fx bosætningsprojekter og andre
ø-projekter med ”stærk lokal forankring”.
Pengene i denne ansøgningsrunde kommer fra landdistriktsprogrammet,
og Bolig- og Planstyrelsen står for den juridiske kontrol og giver det endelige
tilsagn om tilskud.
For at få en foreløbig vurdering af projektidéen er det altid en god idé at
kontakte LAG Småøernes koordinator, Morten Priesholm, før indsendelse af
ansøgning. Morten kan blandt andet vejlede om reglerne og om målsætninger og indsatsområder. Han kan kontaktes på tlf. 22 32 84 93 og
mp@lag-smaaoerne.dk.
/ LAG Småøerne – Morten Priesholm (redigeret)

Søren Noes, formand for LAG Småøerne

LANDDISTRIKTSPULJEN HJÆLPER OGSÅ MED!
Kik ind på www.livogland.dk, hvor kriterierne for støtte til udviklingsprojekter
på øerne er listet. Næste ansøgningsfrist er onsdag den 6. april kl. 12:00.
Landdistriktspuljen giver bl.a. tilskud til at skabe og bevare øernes arbejdspladser, kultur og friluftsliv og meget mere og forudsætter solid forankring
og beboermedvirken.
/ VenøPosten – Red.

Få EU-midler
til at skabe
lokal udvikling

EUROPÆISKE UNION

Europæiske struktur- og investeringsfonde

EUROPÆISKE UNION

Europæiske struktur- og investeringsfonde
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DET SKER
“EN HYLDEST TIL DE STORE MESTRE”
Det er overskriften for forårskoncerten med
Morten Spanggaard Pedersen den 6. marts
kl. 15:15 på Nørskov.
Morten Spang Pedersen er uddannet klassisk guitarist ved Nordjysk
Musikkonservatorium, hvorefter han studerede i London og Athen, afsluttende med solist diplomeksamen. Det blev til 20 år i Grækenland,
I 2018 vendte Morten Spanggaard Pedersen hjem til Danmark, hvor han
nu underviser. I sin undervisningspraksis er han specielt begejstret for Suzukimetoden, som han sikkert vil fortælle mere om ved koncerten.
Vi skal høre musik af Fernando Sor, Francisco Tarrega, Isaac Albeniz,
Andrès Segovia, J.S. Bach og Shinichi Suzuki.
Velkommen til den klassiske guitars smukke univers. Koncerten varer ca. 1
time og efterfølges af årets generalforsamling.
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

Pressefoto

GENERALFORSAMLING I VENØ MUSIK
Søndag den 6. marts på Nørskov - efter koncerten med Morten Spanggaard Pedersen. Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskab for 2021
4. Indkomne forslag
5. Valg til bestyrelsen. På valg er: Marianne Pedersen og Grethe MunkAndersen
6. Valg af suppleant
7. Valg af revisor
8. Drøftelse af program
9. Eventuelt
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

OPFORDRING TIL ALLE
MED INTERESSE FOR VENØ HAVN
Alle er velkomne til Venø Havns generalforsamling
den 16. marts kl. 19:30 i Havnehuset, som der
indkaldtes til i februarudgaven af VenøPosten.
Sidste år blev vedtægterne ændret, sådan at alle venøboere (myndige
personer med folkeregisteradresse på Venø) og lejere af grunde, fiskeskure
og bådpladser på Venø Havn samt indskudsbevisindehavere har stemmeret
på generalforsamlingen.
Havnen er midt i en stor forandring. Et nyt samarbejde med Struer
Kommune og videreførelse af udviklingsplanen for havnen tager form.
Kom og hør, hvordan det forløbne år er gået og hør om de nye spændende planer.
/ Venø Havn – Tage Jepsen

Foto: Jan Bendix
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Foto: Henrik Helms
Biskop Henrik Stubkjær

Pressefoto:
Lennart Damsbo-Andersen

Pressefoto
Sognepræst Rasmus H.C. Dreyer

Foto: Jan Bendix
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VENØ OG Ø-KIRKERNE
Som det vil være læserne bekendt, så var Venø Menighedsråd
og VenøBoen i februar værter for seminar for menighedsrådsmedlemmer fra 10 øer i Sammenslutningen af Danske Småøer.
Gæstfriheden hos 14 venøboere sikrede indkvarteringsmuligheder i forbindelse med det stramme 24-timers seminarprogram. At venøboerne åbnede deres hjem blev værdsat og
flittigt omtalt af alle. Tak for hjælpen med det.
Seminaret, der fandt sted på Venø Kro og Nørskov, havde
indhold og resultater, der i den kommende tid givetvis afspejles rundt på øerne.
Betingelserne for landets ø-kirker er meget forskellige. De strækker lige
fra isolerede ”øer” på øen til fuldt integrerede kirker i lokalsamfund og
foreningsliv.
Biskop Henrik Stubkjær understregede kirkens opgaver og muligheder
med at række ud til lokalsamfundet, herunder at påtage sig opgaver, som
understøtter sammenhængskraften på øen.
Formanden for Folketingets Udvalg for Småøer, Lennart DamsboAndersen pegede på nødvendigheden af, at kirken er åben for både kirkeinteresserede, øvrige beboere og øens gæster.
Sognepræst på Omø og Agersø, Rasmus H.C. Dreyer, fortalte med kirkehistorisk baggrund om den betydning som samlingspunkt og arbejdssted,
som præsten og også præstegården har haft før og nu.
Alle tre oplæg og den efterfølgende samtale om emnerne gav inspiration
til deltagerne.
Debat og idéer udviklede sig omkring fire emner: Præstestillingen,
menighedsrådets arbejde, kirkens arbejdsopgaver og samspil med
fastlandssognene.
Seminaret var det 8., som Sammenslutningen af Danske Småøer har
gennemført i forlængelse af menighedsrådsvalgene hvert fjerde år.
Deltagerudbyttet synes at pege på videreførelse af traditionen.
/ Venø Menighedsråd og VenøBoen – Marianne Pedersen og Jan Bendix

ALTERNATIV ”KYNDELMISSEKONCERT”
Venø Musik og Venø Menighedsråd havde lagt
op til sang og guitar-akkompagnement i Venø
Kirke. Sygdom satte en stopper for arrangementet.
Men sygdom skulle ikke hindre en koncert mente Gimsing-organisten
Kirsten Ingemann og ”vores egen” Hans Sørensen.
Resultatet blev en fin eftermiddag med tekstlæsning, fællessang,
orgelsolo og sopranduoen: Diana Riis Thøgersen og Dorte Junker med
orgel-akkompagnement.
Kirkerummet fyldtes med smukke soliststemmer, orgeltoner, og ind i mellem et medsyngende publikum.
Tak til Kirsten og Hans for initiativet og oplevelsen.
/ VenøPosten – Jan Bendix

DET SKER
OM DEN ANDEN MARGRETHE: MARGRETHE D. 1.
Foredrag den 6. april kl. 19:00-20:45 på Venø Efterskole. Pris: 50 kr. pr
person for foredrag, kaffe og chokolade.
Anne Lise Marstrand Jørgensen beskriver i sin historiske roman Margrethe
1. en af middelalderens mest markante skikkelser i Danmark. Margrethe gør
noget, som ikke burde være muligt for den tid. Hun var kvinden, der samlede
Norden til et rige i Kalmarunionen.
I romanen følger vi den lille 10-årige pige, der helt alene bliver sendt til
Norge, for at blive gift med den norske konge, til den magtfulde kvinde,
der med stort talent for forhandling, strategi og kreativ tænkning forener
Norden. Forfatteren formår med sin poetiske og sanselige tilgang at beskrive
Margrethes storslåede politiske projekt, men også den usikre unge kvinde,
der kæmper med indre dæmoner, ensomhed og hjemve.
Hør forfatteren fortælle om dette historiske og psykologiske drama om
kvindeliv, magt og tro i 1300-tallet.
/ Foredragsgruppen – Tove Odgaard

Margrethe 1
af Anne Lise Marstrand-Jørgensen
Forlag: Gyldendal
ISBN: 9788702295504

FOLKETINGSUDVALG PÅ BESØG
Udvalget for Landdistrikter og øer (ULØ)
besøger Venø fredag den 10. juni om
formiddagen. I samarbejde mellem ULØ og
Sammenslutningen af Danske Småøer gennemføres årligt ø-besøg. Denne gang er valget faldet på Egholm, Venø og
Fur.
Formålet er at give udvalgsmedlemmerne indtryk af livet på øerne og de
særlige betingelser, som gælder for ølivet. VenøBoen er vært for besøget hos
os.
Forhold, som venøboerne ønsker drøftet med udvalgsmedlemmerne, kan
gives til VenøBoens bestyrelsesmedlemmer eller på vb@venoe.dk.
/ VenøBoen – Jan Bendix

KREATIONERNES AFTEN
- EN HUSKER
Venøs Udviklende Fællesskab har træf den 3.
marts kl. 18:30 hos Laila Hvid på Havstokken
10. Laila giver deltagerne idéer og rammer for
brug af alle mulige naturmaterialer fra pilegren
til mos. Find det i haven, langs stranden eller i
skoven.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Laila Hvid
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Færgetrafik
i januar

2022
2021
Passagerer............. 11.852......10.314
Personbiler................6.782........ 6.292
Busser............................ 420............508
Lastbiler........................ 112.............. 16
Gods (tons).................. 393............260
Cykler............................ 254............118
Campingvogne............... 2.................0

ONLINE ENERGIOMSTILLING!
Sammenslutningen af Danske Småøer og LAG Småøerne har besluttet
at afprøve, om online-netværk kan
fremme idéudveksling mellem øerne. Det skete i januar første
gang med webinar om boliger og bosætning.
Rapporteringen om energiomstilling fra Venø, som er omtalt tidligere i
VenøPosten, blev benyttet til at stille spørgsmål, drøfte og debattere mellem
deltagerne i februar. Her er eksempler på emner, der blev ”vendt og drejet”
på mødet:
• beboermedvirken i idéudvikling og konkretisering af ø-ønsker
• øboeres medejerskab til anlæg på ø eller hav
• ø-kommunernes og forsyningsselskabernes aktive medvirken i datafremskaffelse og idéudvikling
• nødvendigheden af helhedsplan
• fagligt rådgivningsbehov
• eksterne finansieringsmuligheder
Online-netværket planlægges videreført på kvartalsbasis. Det er åbent for alle
interesserede. Kontakt undertegnede for yderligere oplysninger.
/ VenøBoen – Jan Bendix, bx@jbx.dk

BOLIGER TIL SALG

Tøndeslagning efter Fastelavnsgudstjenesten den 27. februar.
Før 					 Efter

- 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
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Fotos: Jan Bendix

DET SKER
GIF - GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til generalforsamling i Venø Gymnastik- og
Idrætsforening tirsdag den 29. marts kl. 19:30 i Venø
Havnecafe og Kiosk.
Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på
www.venoe.dk/GIF.
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest
den 21. marts (gif@venoe.dk).
Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg (Anne Thusgaard, Jens Chr.
Brødbæk, Ingrid Korsgård, Laila Hvid, Jacob Thorgård og Dorte Sauer). Alle
modtager genvalg.
Vi glæder os til at se jer.
/ Venø GIF – Dorte Sauer

BØRNEHUSETS GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til generalforsamling i Venø Børne- og Ungdomshus onsdag
den 6. april kl. 19:30 i Børnehuset.
/ Venø Børne- og Ungdomshus – Flemming Damgaard

Privatfoto

FOTOHOLDET UDVIDES
Den opmærksomme læser vil have
bemærket, at VenøPosten har
fået tilknyttet endnu en superfotograf til at glæde læserne og give
VenøPosten glimt fra ø og ø-liv. Se
kalendersiden.
Fotografen er Rikke Kilschow
Espersen, Havstokken 14.
Tak Rikke for dette og dine kommende bidrag.
/ VenøPosten – Red.

HERREVÆRELSET I/PÅ SPIL IGEN
Herreværelset genforenes onsdag den 30. marts fra kl. 19:00 til 21:30
på Venø Kro.
Vinsmagning for gourmander, gourmeter, feinschmeckere, levemænd og
andre livsnydere.
Smagning af forskellige vine af international klasse. Til smagningen
serveres et lettere traktement. Pris kr. 395,-.
Bindende tilmelding senest fredag den 18. marts på sms til Per
Noesgaard på tlf. 25 75 75 01.
/ Herreværelset – Per Noesgaard

TIDEN ER TIL VENØ! HJÆLP GERNE
Jeg bor i Struer i et dejligt hus med kælder og første sal, men vil gerne flytte
til Venø - måske et bytte eller måske står der et hus til udlejning? Der kan
være flere muligheder.
Jeg har gået Venø rundt mange gange, roet Venø rundt flere gange,
og nu er tiden kommet til også at bosætte mig og blive en del af det lille
samfund. Kontakt mig gerne på tlf. 50 93 66 67.
/ Illone Stender, Allegade, Struer
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Foto: Jan Bendix

Forsideakvarel udført af
Nanna Agger i 2007.
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VENØ – TUR/RETUR
14 år er gået og meget vand er løbet gennem åen, som man siger. Jeg flytter
tilbage til øen sammen med min mand Hans Peter.
Det har egentlig ikke været planen, at det allerede skulle være nu, men situationen opstod pludselig.
Vi overtager min mors og Jørns hus på Riisvej 18 fra den 1. marts. Der
skal bruges tid på renovering, så omkring den 1. juni sker den endelige
indflytning.
Min mor Tove og Jørn Wolff har boet i huset siden 1987. Huset har de
selv tegnet og fået bygget. Et specielt og hyggeligt egoist-hus! Det er med
vemod, at de to besluttede sig for at flytte, men alder og slem sygdom har
krævet, at de måtte i en beskyttet bolig i Struer med hjemmepleje.
Det skal siges, at uden en fantastisk hjælp fra øens beboere, havde det
ikke været muligt for dem at blive boende på øen så længe.
Som min mor Tove siger: ” I finder aldrig noget bedre sted i Danmark. Her
er alt; natur og hjælpsomme, engagerede mennesker.”
Øen og livet er jo ikke ukendt for mig, som har været lærer på Venø
Efterskole i 10 år. Jeg var med fra første begyndelse i 1997.
Nu skal jeg så forsøge at begejstre min mand Hans Peter. Men det er ikke
noget problem. Han har allerede gang i så mange planer med vores lille
hus - og har mødt hjælpsomhed.
Hans Peter har arbejdet i mere end 40 år hos Troldtekt med salg af akustiklofter. I den forbindelse er det lykkedes ham at sælge lofter til Efterskolen
over to omgange igennem årene.
I 2007 flyttede jeg til Risskov ved Aarhus, hvor jeg i de sidste år før
min pension virkede som familiebehandler og pædagog i Gellerup og
Bispehaven. Her fik jeg min gang hos familier af anden etnisk herkomst. Et
spændende og givende job med tætte venskaber. En øjenåbner for mig om
andre folkeslag og deres skæbner fra krig og rædsler.
Jeg må indrømme, at jeg nyder min pensionsalder. Tid til at dyrke interesser som har været mere eller mindre lagt på hylden i arbejdslivet.
Jeg har været medlem af Risskov Roklub i flere år, hvor jeg har været
inriggerroer - og sidst taget kursus i havkajak. Jeg har dyrket gymnastik og
volleyball med træning to gange om ugen.
I 10 år har jeg desuden været med i en læseklub. Jo, pensionsalderen har
mange fordele. Nedtrapningen fra Aarhus er så småt begyndt, og jeg håber
og tror, at vi stadig har gode år tilbage, så vi aktivt kan deltage i flere af øens
spændende opgaver og aktiviteter.
Vi ses til forår og sommer!
/ Hans Peter Aarslev og Birgitte Ganer, Riisvej 18

DET SKER
VENØDAGE I PÅSKEN
Der vil igen i år være Venødage med gratis færge i påsken.
Som sædvanlig samler VenøBoen input sammen til et fælles
program for dagene. Programmet kommer med i apriludgaven af VenøPosten og offentliggøres derudover i forskellige
medier.
Har du input til programmet som fx aktiviteter, tilbud og åbningstider, så
send det til soeren@venoe.dk senest fredag den 11. marts.
/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk
lis.moeller.jensen@gmail.com

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

Arkivfoto: Jan Bendix

LIV PÅ HAVNEN I PÅSKEN?
Skal der være liv på Havnen i påsken? Så kan du være med.
I forbindelse med Venødagene ønsker vi, at der bliver liv på Havnen.
Derfor foreslår vi at lave et Bagagerumsmarked.
Har du noget, du gerne vil sælge fra en lille bod, så tilbyder vi fri stadeplads. Er du interesseret, kan du henvende dig til: Claus Lund Jensen på tlf.
40 10 44 11 eller Dorte Sauer på tlf. 23 95 34 97.
Vi modtager gerne andre forslag, der kan skabe god stemning på
Havnen i påsken. Det kunne være musikalske indslag eller andre kreative
påfund.
Vi glæder os til at høre fra jer og gerne senest fredag den 11. marts.
/ Venø Havnecafe og Kiosk – Claus Lund Jensen og Dorte Sauer

Vi holder åbent for selskaber.
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.
Vinduespudsning på Venø
Ring til Malene Bille på tlf. 41 42 30 38
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DET SKER

Foto: Jan Bendix

EN RESERVE, DER KAN NOGET
10 gange i 2021 var museumsfærgen Venøsund
andet og mere end museums- og turistmagnet.
Venøsund tjente sit andet væsentlige formål nemlig med kort varsel at klare Kleppen-Venø-overfarten.
Venøsund er en god hjælp, når der er mindre stop eller uheld på Venø
Færgen. Den rolle blev etableret, da Venø Færgen blev indsat i 2010 og
Venøsund officielt blev udfaset af den daglige drift.
Struer Kommune betaler et fast årligt beløb for det beredskab, som
Venøsund udgør. Beløbet benyttes til vedligeholdelse og til opfyldelsen af de
nødvendige sikkerhedskrav.
Venøsunds drift i 2021 betød også rekord i indtægter fra 30 turistsejladser, som Færgelauget selv stod for, eller som blev gennemført med
samarbejdspartnere, som eksempelvis Destination Limfjorden.
Store opgaver forestår
På generalforsamlingen i Venøsund Færgelaug i februar fortalte formanden,
Bjarne Tingkær Sørensen, om den 92-årige museumsfærges tekniske tilstand
og de opgaver, som skal ”løftes” i de kommende år.
Det drejer sig om vedligeholdelse eller udskiftning af rorstammer, rorbrønd, skruer og bærelejer i begge ender af færgen. Færgelauget arbejder
derfor på en egentlig bevaringsplan for de kommende år. Planen skal
benyttes til fremskaffelsen af den finansiering, som ikke kan klares gennem
de årlige indtægter.
Formandens beretning, godkendt årsregnskab og referat findes på
www.venoesund.dk.
Der var genvalg til formand og øvrige bestyrelsesmedlemmer. Carsten
Nørager genopstillede ikke som suppleant, og bestyrelsen blev bemyndiget
til at finde nyt emne til posten.
Færgelauget har i dag over 60 medlemmer - en stigning på 20 %.
Foreningen ser gerne en yderligere medlemstilgang og forsamlingen drøftede forskellige initiativer, som iværksættes i den kommende tid.
/ VenøPosten – Jan Bendix

På generalforsamlingen viste bestyrelsesmedlem Jørgen Vang
et udpluk af fotos fra Struer Museum. Fotoet her er af et postkort
fra ca. 1980, som Svend Hovard har affotograferet. Færgen, der
ligger ved bolværket, er ”den gamle B&W-færge”, som færgeselskabet indkøbte med henblik på istandsættelse i overfarten. Den
blev ”Overhalet” af Fursund II – og endte sine dage som bolværk
og efterfølgende gammelt jern.
/ Red.
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DET SKER
”GÅ UD OG GÅ EN TUR”
Overskriften er hentet fra filmen: Mød mig på Cassiopeia fra 1951. Den kan lige så godt bruges som baggrund for at introducere den nye Venø-folder, som
er udarbejdet af Destination Limfjorden og Venøs
guider.
Folderen: Vandringer langs Venøs kyster inviterer
læserne til at tage passende fodtøj på og tage turen
rundt langs Venøs ca. 20 km kystlinje og gøre holdt
på en række foreslåede steder og læse lidt om dem.
Folderen er også tænkt som en del af en ”pakkeløsning”, hvor Venøs gæster udover inspiration til vandretur også får adgang
til ophold, forplejning og hjælpemidler i forbindelse med turen.
”Vandring langs Venøs Kyster” er vedlagt VenøPosten.
/VenøPosten – Red.

PROGRAM

Borgermøde om Venøs udviklingsplan
FREMTIDEN FOR VENØ
Som omtalt i februarudgaven af VenøPosten, så
inviterer Struer Kommune og VenøBoen til borgermøde.
Mødet finder sted mandag den 28. marts
kl. 19:00-21:00 på Venø Efterskole.
Formålet er at se Venøs forskellige udviklingsplaner i sammenhæng med Kommunens
muligheder og begrænsninger for at være med til
at virkeliggøre dem. På mødet drøftes visioner og
prioriteringer.
Mødet er kommet i stand som et led i Struer
Kommunes interesse for lokalområdeudvikling, og
Venø er det første i en række med de fem lokalområder i Kommunen.
/ VenøBoen – Jan Bendix

28. marts fra kl. 19.00-21.00 på Venø Efterskole

•

Velkomst og formål med mødet v/Annette Friis og Thomas Antunes

•

Fra det kommunale til det lokale v/Rune Asmussen og Thomas Antunes
o
o

Fra planstrategi til kommuneplan til lokalområdestrategi
Kobling til lokale udviklingsplaner

•

Præsentation af skabelon for lokale udviklingsplaner v/Rikke Vilsgaard

•

Overordnet vision for Venø v/Rikke Vilsgaard

o

o

•

Fælles drøftelse

Retning for Venø i de kommende år v/Annette Friis og Jan Bendix
o
o
o

•

Fælles drøftelse

Kriterier for prioritering af indsatsområder v/ Jan Bendix
o

•

Eksempler på udviklingsplaner

Status på planer
Fælles drøftelse og prioritering af planer og handlinger
Konklusion

Opsamling og den videre proces v/Annette Friis og Thomas Antunes

• Afrunding v/Rune Asmussen
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HAVEN PÅ VENØ
HAVE PÅ TRODS
”I får aldrig noget til at gro derovre”, sagde de mest pessimistiske, da vi præsenterede huskøb og haveplanlægning på Venø.
Og intet er jo mere motiverende, end når nogen
påstår, at noget ikke kan lade sig gøre. Men sandheden
er jo selvfølgelig, at vestenvind, saltsprøjt og havgus
giver visse udfordringer. Også hos os, selvom viljen
er stærk. Når man planlægger en have i udfordret
landskab gælder to regler: Skab læ og bryd eller filtrer
vinden – gerne flere gange. Og så vælger man rette
plante til rette sted.
De færreste planter trives i direkte strid vind, men
blot en lille smule læ kan få også sarte vækster til at
trives. Og så er der dem, der faktisk kan klare vind og
salt. De er ikke mange, men de findes.
Mod vest har vi fx tjørn, syrener, fyr, engelsk græs,
gyvel og havtorn - og så er der jo hybenroser. Men hov
- den klassiske hybenrose er kommet i ”bad standing”,
fordi den breder sig hidsigt med rodskud og fortrænger
de mindre aggressive planter.
Men faktisk findes der sunde robuste roser, som
tilhører samme hårdføre gruppe som den kære hybenrose, men uden den hidsige rodskudsformering. Søger
man efter dem, hører de til i gruppen Rosa Rugosa, og
de fås i mange flotte farver. Og med smukke navne, som
jo er meget hyggeligt, hvis man er typen, der taler med
sine planter. Dagmar Hastrup, Jens
Munk og favoritten her - Therese
Bugnet er robuste og hårdføre.
Sidstnævnte med mørkerøde
stilke, som står flotte og klare om
vinteren.
Det er dog de færreste planter,
som hygger sig på egen hånd,
men en gruppe af planter hjælper
hinanden med at trives og vokse
op – den der står forrest giver læ til
den bagerste, som selvfølgelig har
bedre vækstvilkår.
Der er ingen grund til at spilde
tid og penge på noget, som er
dødsdømt fra begyndelsen. Man
må lære at sætte pris på det, som
faktisk kan trives.
Jeg synes der er så mange fine
steder på Venø, som kan inspirere
Privatfoto (1910)
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Foto: Ane Kathrine Thorgård

til kystvenlig beplantning. Så har man lyst til at forsøge
sig med lidt ny beplantning, bør man starte med en
gåtur til sine naboer og se, hvad der er lykkedes for
dem. Og husk de to regler: Skab læ og rette plante på
rette sted.
For 100 år siden var Venø forblæst og uden særlig
beplantning. Nogle tog kampen op og plantede i
grupper og skove – udvalgte sorter som kunne modstå
de barske forhold. Derfor har vi i dag læ, haver og skove
på Venø til glæde for os alle og det rige dyreliv. Skal de
næste generationer også have dette, så er det frem med
spaden og plant - plant - plant. Noget af det skal nok
lykkes... på trods.
/ Venø Urtehave – Ane Kathrine Thorgård

BOGUDGIVELSE
Tilbage i november indledte eleverne på Kunst og Forfatterlinjen i et samarbejde med tegneserieforfatter Line Høstrup arbejdet med en tegneseriesamling.
Det fælles emne for samlingen blev “Grænser” og i den efterfølgende tid
fandt de ti grupper deres eget tag på emnet og opbyggede egne historier i
billeder og tekst.
Samlingen indeholder fortælinger om, hvor grænser er, hvor de går, sættes og hvor de bliver overskredet.
Fortællingerne er skrevet af unge nysgerrige sjæle, og du kan få lov at
opleve alt fra et forfærdeligt mord til en betagende genforening.
Den 23. februar kom bogen endelig fra trykkeriet.
Skoleåret 21/22 er jubilæumsår
Vi er i gang med det 25. elevhold på Venø Efterskole, og det har vi ikke
glemt! Sæt derfor allerede nu et kryds i kalenderen den 11. juni, hvor vi vil
fejre jubilæet. Program og yderligere info følger!
/ Venø Efterskole – Lone Nørrum
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MARTS

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten april
2022 bedes sendt til: vp@venoe.dk
senest
den 23. marts
i elektronisk form (uden formatering,
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog
også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder.

Foto: Rikke Kilschow Espersen

3. marts

kl. 18:30

VUF, kreativ aften, Havstokken 10

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.

6. marts
kl. 15:15
		

Venø Musik, forårskoncert, Nørskov
herefter generalforsamling

8. marts

kl. 19:30

Venø Efterskole, Venø Kaffe hos venøboere

9. marts

kl. 19:30

Online-møde vedr. ø-foreninger

11. marts		

Input til Venødage og liv på havnen

Udgivere: VenøPosten udgives af Venø
Menighedsråd og VenøBoen.

13. marts

kl. 10:30

Højmesse v/Jan Bjerglund

16. marts

kl. 19:30

Venø Havn, generalforsamling i Havnehuset

17. marts

kl. 19:30

Sangaften, Humlum Kirkehus (tilmeld. 10/3)

20. marts

kl. 10:30

Højmesse v/Hans V. Jensen

22. marts

kl. 18:15

Menighedsrådsmøde hos Susanne Marie Jensen

Abonnement: VenøPosten kan tegnes i
abonnement ved henvendelse til udgiverne.
Redaktion og layout: Jan Bendix og
Bettina Kjær
Korrektur: Marianne Pedersen

22. marts		

Ansøgningsfrist, LAG-tilskud

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

27. marts

kl. 09:00

Gudstjeneste v/Hans V. Jensen

28. marts

kl. 19:00

Borgermøde: Fremtiden for Venø, Efterskolen

Trykning: Jan Bendix a/s

29. marts

kl. 19:30

GIF, generalforsamling, Havnehuset

venoe.dk/venoeposten

30. marts

kl. 19:00

Herreværelset, Venø Kro

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.

Badminton: Mandage kl. 16:45-17:45 og 20:15-21:15, Efterskolens hal
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

Næste gang vi ses
VenøPostens næste udgave er hos vores
læsere den 30. marts.

Vinterbadning: Lørdage kl. 8:00 (mødested v/saunaen på havnen)

/ VenøPosten – Red.

Tirsdagsholdet: Tirsdage kl. 9:00-12:00, Venø Havn

Team Recycling: Lørdage kl. 9:00, Venø Havnecafe og Kiosk

