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

Foto: Jan Bendix

“SEPTEMBERS HIMMEL ER SÅ BLÅ”

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:
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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DEN ETISKE FORDRING
Biskoppen kom på visitats og bankede først forgæves på præstegårdens dør,
hvorefter han gik op i kirken. Der hørte han stemmer inde fra præsteværelset, og da han kikkede ind, så han til sin forargelse, at præsten, kapellanen,
menighedsrådets formand og degnen sad og spillede kort.
I sin harme fandt han, at han ville give dem en ordentlig forskrækkelse, så
han listede op i kirketårnet, rykkede i klokkerebet og fik klokken til at runge.
Et øjeblik efter kom købmanden med fire pilsnere.
Ja, vi kan godt more os over denne lille fortælling. Og så kan vi stille det
spørgsmål, om biskoppen gjorde en god gerning? Hvis han gjorde en god
gerning, hvori bestod så den gode gerning? Nogen ville hævde, at han fik
afsløret kortspil og drikkeri af kirkens betroede mænd! Andre ville måske
hævde, at den gode gerning bestod i, at de tørstige kortspillere fik en ny
runde ved klokkeslaget!
Etiske spørgsmål er svære. Men sådan har det nu ikke altid været. I hvert
fald har kirkens kloge mænd helt op til begyndelsen af det 20. århundrede
skrevet lærde værker om den kristelige etik. Ganske vist blev værkerne måske
forbedret og omformuleret i den seneste udgave. Men man var dog enige
om, at der var en kristelig etik. Og så kom K. E. Løgstrup ud med sin berømte
bog i 1948: ”Den etiske fordring”. Det var endnu et lærd værk om etik. Men
allerede titlen fortæller, at det specifikke kristelige er udeladt. Løgstrups
påstand i bogen var da også, at der slet ikke kan gives nogen speciel kristelig
etik.
Vi lever i et medmenneskeligt forhold til andre. I disse forhold skal vi
handle ansvarlige over for hinanden. Løgstrup taler ligefrem om, at vi holder
den andens liv i vore hænder, når vi står i disse medmenneskelige forhold.
Den etiske fordring er radikal, fordi den altid retter sig mod medmennesket.
Løgstrup siger det således: “Den radikale fordring sætter ikke vores egen
indsigt, erfaring, dømmekraft og fantasi ud af funktion, den siger blot, i hvis
tjeneste vi skal stille dem, nemlig i den andens og ikke vor egen”.
Hånden på hjertet, så lever vi ikke op til denne fordring. Vi afsløres som
de selvoptagede og navlebeskuende mennesker, vi nu engang er. Verdens
centrum, det er mig! Benny Andersen har et lille digt, der hedder: Godhed.
Det handler om at prøve på at være god. Det kræver store anstrengelser.
Digtet slutter med denne underfundige selverkendelse:
Men ved daglig øvelse er jeg nået op på en time
hvis ikke jeg blir forstyrret
jeg sidder helt alene
med uret foran mig
breder armene ud gang på gang
der er ikke spor i vejen
jeg er egentlig bedst
når jeg sidder helt alene.
Sådan er jo vores situation. Vi er bedst, når vi er alene, og ingen forstyrrer
glansbilledet af os selv. Med denne viden om os selv presser spørgsmålet sig
på: Kan Gud så have fællesskab med os? Jesus er Guds svar herpå. Ved Jesus
har Gud vist sit fællesskab med os. Han er Guds kærlighed til os. Og med sine
ord fortæller han om Guds grænseløse barmhjertighed. En barmhjertighed,
der omfatter mig og alle andre.
/ Hans Vestergaard Jensen

VENØ SOGN
HØSTGUDSTJENESTE I VENØ KIRKE
Alle inviteres til at deltage i den festlige høstgudstjeneste søndag den 25.
september – og inviteres også til at medbringe høstgaver, som bortloddes
efter højmessen. Venø Menighedsråd er efterfølgende vært ved kirkekaffe i
Venø Børnehus – her serveres desuden boller og småkager mv. Høstgaverne
bortloddes ved amerikansk lotteri. Der kan betales med MobilePay.
Sogneudflugt
Lørdag den 8. oktober forsøger vi igen at vække traditionen med sogneudflugter. Vi har lånt en bus af Knud Overgaard, og Kjeld Jensen er chauffør.
Vi besøger Gødstrup Kirke og ser Laila Westergaards udsmykning, spiser
frokost på Hotel Falken i Videbæk, og besøger Vestjyllands Kunstpavillon Arne Haugen Sørensens Museum i Videbæk. Der er egenbetaling på
125 kr. (MobilePay 57401 – husk navn og skriv: Sogneudflugt). Afgang fra
busskuret på Riisvej kl. 9:30. Hjemkomst ca. kl. 17:30. Tilmelding til Susanne
Marie Jensen, tlf. 40 83 20 60 senest den 26. september.

Gødstrup Kirke
Foto: Inge Dehnfeld Mortensen

Gudstjenestefri søndage
… er i efteråret følgende søndage: den 18. september, 23. oktober samt
20. november - vi forsøger altid løbende, om muligt, at lave et alternativt
arrangement på disse søndage. Det være sig musik, fællessang og/eller præsentation af nye salmer mv. I hører nærmere.
Ny præst på Venø og i Humlum/Resen?
De to menighedsråd er så småt gået i gang med forberedelserne til processen – de første møder sker ultimo september. Stillingsopslag i uge 43 den
25. oktober med ansøgningsfrist den 14. november. Begge menighedsråd
deltager med repræsentant på matchmøde med nye præster den 3. november. Om alt går efter planen, har vi en ny præst i januar-februar 2023.
Venø er heldigvis heldige med, at vi har fast vikar i Hans Vestergaard Jensen,
det giver meget ro til det øvrige arbejde i menighedsrådet og ved kirken.
Der skal holdes øje med vore gamle huse?
Vi sørger løbende for de udbedringer af vores bygninger, som ønskes – det
være sig kirken efter kirkesynet i foråret samt en opmærksomhed på, at
enkelte kalkmalerier i kirken har fået fugtskader. Desuden er Præstegården
nu renset for efeuplantens flittige vækst på alle sider, så der er frit udsyn ud
ad døre og vinduer.

www.vestjyllandskunstpavillon.dk

Arkivfoto

Hjemmebesøg
Præst Hans Vestergaard Jensen kommer gerne på hjemmebesøg, hvis der er
ønske om dette? Giv Susanne Marie Jensen besked på tlf. 40 83 20 60 eller
ring direkte til Hans Vestergaard Jensen på tlf. 24 25 42 38.
Fremtidsplan for Venø Kirke?
Vi har talt fremtidsplaner for Venø Kirke og har besluttet, at den diskussion
venter, til vi har ansat ny præst.

3

Tegn. nr.: 14

VENØ SOGN
SOLNEDGANGSMUSIK
KL. 21:00 · PROGRAM 2022

Rev. Nr.:

7. juli
Aros Guitar Duo
Mikkel Egelund Nielsen
og Simon Wildau
14. juli
Nordlys Trio
Jon Askær Jørgensen (trompet),
Lasse D. Andersen (saxofon)
og Harald Hagelskjær (kontrabas)
21. juli
Mariann Mikkelsen (harpe og sang)
28. juli
Giovanni Vitangeli (orgel)

Lis Møller Jensen

4. august
danceMe
Mikael Børresen (klarinet) og
Michael Turkat (orgel)

VENØ KIRKE
GRATIS ADGANG — WWW.VENOE.DK

SOLNEDGANGSMUSIK
Vi har haft fem koncerter hen over
sommeren, og vi har haft om ikke
tætpakket kirke hver gang, så masser af besøgende, som har oplevet
Venø med mere end bare kirken,
det være sig fyldte færger, Venø
Kro, en gå- eller cykeltur, en is på
havnen, en svømmetur, etc.
Vi vender selvfølgelig tilbage
i sommeren 2023 med et nyt
program.
/ Venø Menighedsråd
– Marianne Pedersen
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Rev. Dato:

Rev. Beskrivelse:

Om- og nybygning i Venø Præstegård
Tilbygning til præstebolig - Klitten 1, Venø 7600 Struer
Venø Menighedsråd
Tegningerne til om- og nybygning er landet på menighedsrådets
bord, og
Illustration
menighedsrådet havde indbudt til orienteringsmøde
i
Præstegården
onsdag
22.06.2022
7600 Struer
den 17. august. De fremmødte kom med gode idéer til eventuel Vestergade
videre6,3overTlf. +45 97854000
fn@fn-tegnestuen.dk
vejelse – disse tages med til snakken med arkitekten.
Licitationen er færdig – byggeperioden er ca. tre måneder – vi afventer
nu endelig byggetilladelse fra Struer Kommune.
Tilbygningen placeres på husets vestside, hvor der er terrasse i dag,
altså i haven, og bliver primært af glas, så det fremstår let. Karin Kristensens
tidligere atelier (garagen) rives ned for at give plads til nyt kontor til præsten.
Når tilbygningen ikke placeres på østsiden langs nord-/sydbygningen, er det
alene på grund af kirkens tætte placering på Præstegården.
SAG:

SAGS NR.:

BYGHERRE:

MATR. NR.:

EMNE:
DATO:

REV. DATO:

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 20. september 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.venoe.dk/venoe-kirke/referater-fra-menighedsraadet. Vi kan også altid
kontaktes på mr@venoe.dk.
Højskolesang på Venø
Vi gentager succesen fra sidste efterår og inviterer igen sammen
med Venø Efterskole til fælles højskolesang.
Sæt stort X i kalenderen den 7. november kl. 19:00 – hvor
vi får besøg af Erik Sommer, som er uddannet musikpædagog
fra Det Kgl. Musikkonservatorium og var bl.a. i 16 år ansat som
lektor i musik ved Nr. Nissum Seminarium: Tid til sang, og sange
til tiden. Et højskoleforedrag med fortælling og sang.
Vi kan synge os igennem dagen, om året og om hele livet. Vi kan synge
om fællesskab, naturen, historien, kunsten og om liv og tro. I sangene samles
vi om det alt sammen; derfor kan sang skabe glæde, men fælles sang skaber
fælles glæde, og ved at høre noget sammen kommer vi til at høre sammen!
Sangene lever fortsat i os, men de skal bruges, mærkes og fortælles
videre, ellers glemmer vi dem.
Højskolesangbogen er historie og poesi og en samling værdifulde beskrivelser af, hvad der er væsentligt, og som har værdi for os som mennesker.
God sensommer!
/ Venø Menighedsråd – Marianne Pedersen

MÅL:
TEGN AF:

TEGNING N
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DET SKER
VEDTÆGTSÆNDRINGER OG VALG TIL BESTYRELSEN
VenøBoens bestyrelse indkalder til generalforsamling torsdag
den 27. oktober kl. 19:00 i Venø Efterskoles spisesal.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen samt 2 suppleanter
7. Valg af revisor
8. Evt.
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde
senest den 14. september.
VenøBoens bestyrelse har følgende forslag til vedtægtsændring:
§3: Foreningen ledes af en bestyrelse på min. 5 og max 7 medlemmer,
der vælges for 2 år af gangen. Højst 2 af bestyrelsens medlemmer må være
ikke-fastboende. På skift afgår max 66,6 % af bestyrelsen ved én generalforsamling og de resterende ved den efterfølgende. Bestyrelsen konstituerer sig
selv.
Ændringen består i at give VenøBoens bestyrelse mulighed for at udvide
fra de nuværende 5 medlemmer til 6 eller 7 medlemmer.
På generalforsamlingen har fremmødte medlemmer, der er fastboende
eller grundejere på Venø, stemmeret. Stemmeret opnås efter tre måneders
medlemskab.
På valg er: Per Noesgaard og Mette Haahr.
På valg som suppleant er: Mette Haunstrup Larsen og Jan Bendix.
På valg som revisor er: Ryan Jensen.
/ VenøBoen – Annette Friis

LIMFJORDEN RUNDT
Gennem mere end 30 år har Venø
været ”rundsejlet” af ædle træskibe
af alle slags. Det kommer også til at
gælde i år i dagene den 14.-15.
september. Sejlerne overnatter
i Struer og passerer Venø øst og
vest om øen.
Sædvanligvis et smukt syn!
/ VenøPosten – Red.

VENØBOERNE PÅ UDFLUGT... TIL VENØ!
VenøBoen og Venø guiderne inviterer til en fælles udflugt på Venø for alle
venøboere.
Vi mødes lørdag den 1. oktober kl. 13:00 ved Havnehuset.
VenøBussen kører os rundt på Venø, og undervejs vil vi besøge spændende lokaliteter, og Venø guiderne fortæller om vores dejlige ø.
Turen afsluttes med kaffe/kage i Havnehuset kl. ca. 16:30. Alt er gratis.
Vi håber, at alle venøboere vil deltage, og at I møder op med godt humør
og solskin, så vi kan få en dejlig eftermiddag sammen.
Tilmelding senest den 24. september helst på SMS (eller telefon) til
Mogens Askanius, tlf. 40 35 84 55 eller Per Vestergaard, tlf. 30 45 07 25.
/ VenøBoen – Venø guiderne, Per Vestergaard
Arkivfoto: Jan Bendix
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DET SKETE
I sommeren bød Sammenslutningen af Danske Småøer og nordiske søsterorganisationer på fælles sommerlejr. Fra Venø deltog Liv. Nedenfor er hendes beretning. /Red.

Privatfotos

Færgetrafik
i juli

2022
2021
Passagerer............. 27.952......38.002
Personbiler............. 12.526......14.776
Busser............................ 378............425
Lastbiler........................ 102............174
Gods (tons).....................16............190
Cykler.........................1.636........ 3.962
Campingvogne.............92............120
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NORDISK Ø-LEJR FOR 11-15 ÅRIGE
Et Facebookopslag fra Venø-gruppen var skyld i, at jeg blev én ud af de
7 børn fra danske småøer, der fik mulighed for en uges tur til Finland og
mødet med andre ø-børn fra Sverige og Finland.
Vi danskere mødtes i København og efter en forsinket togrejse til
Stockholm, nåede vi med nød og næppe kæmpe-natfærgen til Finland. Her
mødtes vi med det svenske hold og lærte dem at kende under udforskningen
af færgen.
Vi sejlede i ca. 11 timer og endte i en by i Finland, der hedder Turku.
Derefter tog vi en ret stor taxa til en ”færgestation”, hvor vi mødte finnerne.
Og efter ca. 24 timers transport, nåede vi frem til øen Brännskär, hvor vi
skulle bo i den næste uges tid.
Vi var trætte alle sammen efter så lang en tur med tunge tasker og kufferter, så vi fik en lille rundvisning i centrum af øen og udpeget, hvor vi skulle
sove. Da vi alle havde fundet vores hytter, blev jeg ret overrasket over, hvor
fede hytterne var (tro mig det var en positiv overraskelse).
Øen er igennem mange år ejet af en stor familie. De tjener penge på
deres kiosk og hytterne, som de lejer ud til turister.
Vi lavede en masse aktiviteter i løbet af ugen på øen. Der var fiskeri, hvor
vi mere eller mindre sad i en super hurtig speedbåd og hentede net op fra
vandet med hundredvis af fisk. Der var vandretur, hvor vi lærte om en lille
pige, der boede på øen for 100 år siden, og vi gik i hendes stier. Naturen
er også helt anderledes end i Danmark. Der er rigtig mange små klipper og
meget op og ned landskab. Vi prøvede også at kaste med økse, bue og pil og
små økser. Det var lidt svært at kaste med den store økse, da den var utrolig
tung, men der var en pige fra Finland, der hedder Emilia, hun var virkelig
god til at kaste øksen. Jeg holdt mig til bue og pil.
Personligt synes jeg, at den mest grænseoverskridende aktivitet nok var
at sejle i kajak fra Brännskär til en ubeboet ø, hvor vi skulle bade/sole os og
spise noget mad. Jeg har aldrig brudt mig om tanken at sidde i så lukket et
sted midt ude i noget vand, man ikke kender. Men da det var overstået, var
jeg glad for at have prøvet noget nyt og sjovt. Rappelling ned fra en klippe
på 12 meter var en sindssyg sjov, men virkelig skræmmende oplevelse.
For det meste, når aktiviteterne var færdige, løb vi ned til havnen for at
spise is eller ned til stranden for at bade eller spille en volleyballkamp med
alle fra turen. Det var virkelig hyggeligt. Vi fik også spillet en hel del kort, hvor
vi var 4 jævnaldrende piger, der spillede med 2 piger fra Finland nærmest
hver aften. Det var så dejligt at kunne sidde udenfor til kl. ti-elleve stykker om
aftenen og spille kort i godt vejr.
Det fedeste ved turen har nok været de nye venskaber fra de forskellige
lande, man har fået, oplevelsen af at komme et helt nyt sted hen og komme
lidt ud af ens komfortzone og prøve noget nyt.
/ Liv J. Guggenheim – nu Jegindø (forkortet af Red.)

DET SKER
VIOLIN OG KLAVER DUO
Søndag den 11. september kl. 15:15 spiller
den unge prisvindende danske klaver- og violinduo Rhamez Mhaannaa og Christine Bernsted på
Nørskov.
Ikke blot har de modtaget danske priser i form af Leonié Sonnings talentpris i 2019 samt Carl Nielsen og Anne-Marie Carl Nielsens talentpris, de er
desuden prisvindere ved flere internationale musikkonkurrencer - bl.a. i New
York, Melbourne og Wien. De har for nylig udgivet deres debutalbum med
Beethovens Kreutzersonate og Schuberts fantasi for klaver og violin.
Udover deres samspil har de to unge musikere været radioværter på det
klassiske musikprogram CLASH på Radio Loud i 2020-21.
Koncerten koster 100 kr. for ikke-medlemmer. Øens børn og unge kommer gratis ind.
Vi har helt sikkert en fantastisk musikoplevelse i vente. Velkommen i Venø
Musik.
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

BILLARD
Det er stadigvæk muligt at spille billard. Har du lyst til at spille, så kontakt undertegnede på tlf. 23 95 34 97.
Det foregår i kælderen på Nørskov. Der er ikke nødvendigvis et fastsat tidspunkt, så det må evt. tilmeldte finde ud af
i fællesskab.
Gymnastik, Glad Motion eller Yoga
Vi arbejder på at få gang i vintersæsonen med et eller flere tilbud. Det er ikke
helt på plads endnu, men lige så snart vi ved noget, melder vi det i venøboernes Facebookgruppe.
/ Venø GIF – Dorte Sauer

EFTERÅRETS KULTURAFTENER
Kulturaftenerne i Børnehuset gennemføres på følgende dage: den 9.
september, 14. oktober, 11. november og 9. december. Alle dage
kl. 18:00. Sæt kryds i kalenderen.
Kontakt arrangørerne, hvis de ikke har nået at orientere om arrangementernes indhold inden deadline for VenøPosten. Erling Roseth, tlf. 23 92 29 05
og Flemming Damgaard, tlf. 27 29 66 00.
/ VenøPosten – Red.

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk
lis.moeller.jensen@gmail.com
Venø Havnecafe og Kiosk
Mandag-torsdag kl. 13:00-17:30
Fredag kl. 13:00-18:00
Lørdag + søn- og helligdage
kl. 12:00-18:00
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

Onsdag-lørdag åbent fra
kl. 11:30-14:00 og kl. 17:30-21:00
(fuldt booket til frokost den 9/9 og
hele dagen den 24/9)
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
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CAMPINGLIVET
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.
Hjertestartere
- Cykelskuret ved Venø Efterskole,
Nørskovvej 8.
- Ved Børnehuset, Lønningen 2.
- Færgelejet på Venø og Kleppen
Se mere om Venø på: venoe.dk

NANA OG BUKSEBIERNE
Jeg, Nana Agger (barnebarn af Knud Agger),
overtog i 2019 Plutos Plads nr. 49, Pluto (kælenavn) havde pladsen ca. 45 år.
Jeg er først og fremmest på øen pga. min
livslange tilknytning til øen. Jeg er undfanget i ”a
Hammerhus” i efteråret 1953 , da mine forældre
havde lånt huset af farmor og farfar, Pyt og Knud, der købte huset i 1946.
Min farfar har malet mange af sine malerier fra Venø.
Min farmor, veninde til Karen Margrethe, der blev gift med Harald Agger.
Harald og Karen M. forelskede sig helt tilfældig på postbåden, hjem fra Venø
og købte senere i 1916 Kærhuset på Havstokken. De havde boet på Nørreris,
på fru Vestergaards Pensionat, hvor min farfar også boede indimellem. De
var fætre, så en dag mødtes Karen Margrethes veninde, min farmor, min
farfar og de forelskede sig.
Farfar, farmors og mine forældres store kærlighed til livet og befolkningen
på øen, satte sig hurtigt i mig. Jeg har, som en af de ting, jeg husker tydeligt,
målt og tegnet hele øen op med kompas, fodskridt, blyant og papir, m.m.
Min far var lærer på Rantzausminde Efterskole, og de/vi var på lejrskole,
først i den gamle Venøborg og så den nye. Jeg lærte om øens natur. Jeg
begyndte på øen, og er nu glad for at kunne være pensionist på øen.
Min glæde siden jeg var 15 år, for dyrelivet og arbejdet med kunsten, er
stadig en del af dagen. Jeg har den store glæde, at Lis Jensen gerne udstiller
mine værker i sit galleri - også denne sommer.
Naturen er jo lige uden for min vogn, og masser af huller og tuer. Der
lever et væld af noget, jeg først troede var jordbier, men de hedder buksebier. Meget fredelige og helt anderledes. De graver ca. 60 cm ned i jorden,
laver små sideveje til foråd og et æg. Næste sommer kommer små tuer, og de
nyudklækkede buksebier flyver ud og begynder forfra. Første år jeg så dem
(de har været her i flere år), indhegnede jeg hele området, og der kom lokal
tv, og der blev opmærksomhed på dem. I år er kolonien ikke så stor, men
den er der. Jeg har sat et lille skilt med et stykke om buksebiernes liv ved min
vogn.
Så når jeg ikke maler, m.m., nyder jeg buksebierne, fuglelivet, campingfællesskabet med diverse opgaver
og øens liv. Det hele er det
allerbedste sted, jeg kan være. Det
er morsomt og et arbejde at være
en del af en kollektiv styret plads,
og som gammel kollektivist ligger
det mig ikke fjernt. Og lige som
sidste oplysning, er jeg nu blevet
næstformand og vil være med til at
kæmpe for pladsens videre liv.
/ Nana Beyer Agger,
Plutos Plads 49, Venø
Foto: Nana Beyer Agger
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mandskandidat

FREMTIDENS Ø-INDSATSER
sen, Avernakø

Der er lagt nyt fundament under de 27 danske
opvokset
på Avernakø og uddannet gartner. I 1995 købte Ulla og
småøers udvikling. Det er sket gennem stiftelsen af
på øen.foreningen:
Vi driverLAG
denSmåøerne
med får,
grønsager
og æbler. Vi har en
på en
generalforsamling i slutningen
af august.
Navnet
på foreningen
vet ferielejlighed
i den
gamle
svinestald.
I 2022 har Ulla startet
er en genganger – men den nye forening skal tage initiativer og medvirke til
aver ved
Avernakø
kirke,
pædagog på, Munkegården på
ø-udvikling
i perioden
2023-27.
midler
europæiske landbrugsordningerne har den nyvalgte
nge andreMed
små
jobfra
pådeøen.

bestyrelse mulighed for at inspirere til økonomisk støtte til udvikling på
øerne.
Faaborg
Midtfyn kommune.
I et oplæg til strategiske drøftelser hen over efteråret prioriterer LAG
ammenslutningens
bestyrelse.
Småøerne indsatser på bl.a. følgende områder:
• øen.
Attraktivt øliv
inger på
• Bosætning
• Erhvervs-, turisme- og fødevareudvikling
bestyrelsen,
da jeg mener
det og
ermiljøudvikling
vigtigt for øerne, at det er muligt
• Bæredygtig
energi-, klima-

Privatfoto

kellige aktiviteter, både for private og for foreninger.

Formand for LAG Småøerne 2023-27 er Flemming Christensen (54) (foto),
Avernakø. Flemming er i dag medlem af bestyrelsen for Sammenslutningen
af Danske Småøer. Til daglig er han sammen med sin kone landmand og
gårdbutiksejer, og har ved siden af job som graver og pædagog på institutionen Munkegården.
Fra Venø er Jan Bendix valgt til bestyrelsen i foreningens første leveår.
Ø-Posten og VenøPosten orienterer om de muligheder, som LAG
Småøerne åbner for øerne. Så følg med både der og her i bladet og brug
mulighederne.
/ LAG1970.
Småøerne
– Jan Bendix
siden
Redaktør
af beboerbladet, VenøPosten. Medlem

yrelsesmedlemskandidater

øbo
styrelse fra 2014. SaDS-repræsentant i Friluftsråd-Limfjord Syd fra
FARVEL, TAK
OG PÅ GENSYN for lokalområder. Arbejder som
ruer Kommunes
Kontaktudvalg
I foråret trådte Dorthe Winther af som formand for Samådgivermenslutningen
og sparringspartner
for organisationer og små og
af Danske Småøer (SaDS). I forlængelse af
heder.den stiftende generalforsamling i det ny LAG Småøerne

afholdt SaDS en velbesøgt reception i Odense.
Fremmødet var en kvittering og tak for Dorthes kæmpeindsats for småøerne og for øernes muligheder for overlevelse og udvikling som levedygtige
helårssamfund.
Taler og sange udtrykte øernes, politikeres, organisationers og
enkeltpersoners taknemmelighed for de bidrag, som Dorthe gennem sin
formandsperiode har givet. Det er sket med integritet, klogskab, personlig
styrke og humør.
Venøs tidligere præst Jørgen Anker Jørgensen havde skrevet ny ø-sang
nholt med
min mand, som er maskinmester på færgen. Jeg
og Dorthe-hilsen – og spillede til.
psykolog iVi,Grenaa.
PåDorthe,
Anholt
er jeg
aktivfortsatte
i Borgerforeningen
og
der kender
ser frem
til hendes
medvirken til den store
fællesopgave,
øerneen
harø”,
– selv
om det nu
sker
med Omø,
som base.
og foreninger:
“ Prøv
Anholt
fyrs
venner,
Anholt
vandsport
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Lene Terkelsen
Den afgående formand, Dorthe Winther
i midten – flankeret af Kirsten Sydendal,
SaDS-formand og Henry Larsen (Dorthes
forgænger).

sen, Anholt

viteter. Jeg har selv været med til at søge og modtage LAG- midler
skel økonomisk støtte kan have for et projekt. Jeg stiller op til
måøerne for at være med til at puste liv i foreninger, projekter og
e.

Foto: Lene Terkelsen
Sangskriver Jørgen Anker Jørgensen (tidligere Venøpræst) her sammen med Lise
Thillemann Sørensen, SaDS-sekretariatsleder
(th) og Ann-Britt Nørgaard, SaDS-medarbejder (i midten).
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Foto: Ane Kathrine Thorgård

HAVEN PÅ VENØ: BRØD OG ÆBLEEFTERLYSNING
Tusind tak til alle jer som har lagt vejen forbi butik, have og bageri denne
sommer. Det er jo kun sjovt at blive ved, når nogen gider at se, købe og spise
det, jeg laver.
Det har været en udsøgt fornøjelse at sælge morgenbrød til morgenfriske
venøboere og ø-gæster, så morgenbrødet fortsætter selvfølgelig lørdag
og søndag, så længe der er interesse for det. Nu supplerer vi også med et
økologisk, kernerigt Venøsund rugbrød, som kan købes søndag morgen.
Brød er fortsat på bestilling – og helst på sms til 51 92 97 38. Måske kommer
der også rugbrød midt på ugen senere.
Der vil være enkelte weekender, hvor der ikke bages brød. I hvert fald er
bageriet lukket den 10. og 11. september, da jeg er på ferie. Der er selvfølgelig også andre nye tiltag i gang. Følg med på vores Facebookside og se, hvad
vi finder på.
Det, vi i hvert fald snart går i gang med, er saft produceret på Venø og fra
frugt og bær, som er dyrket på Venø. Derfor efterlyser jeg æbler fra Venø,
som jeg må købe/plukke/samle.
/ Venø Urtehave – Ane Kathrine Thorgård

Debat:

Foto: Jan Bendix

VELKOMMEN PÅ VENØ!
Geopark Vestjylland fik afslag på opsætning af tavle med informationer om
Venøs natur. Det var Kystdirektoratet, der havde gravet dybt i bunkerne med
juridiske argumenter for at forme sit afslag.
Det sker samtidigt med, at Friluftsrådet har kampagner om ”at åbne
naturen” og i den forbindelse fjerne private forbudsskilte, der enten
er ulovlige eller ikke tjener andet formål end at skræmme gæster væk.
Naturbeskyttelsesloven lægger de formelle rammer for adgang til naturen.
Også på Venø er der skilte, der ønsker beboere og gæster langt væk. Det
kan der være grunde til.
Gennem mange år har VenøBoen arbejdet for at skabe interesse for øliv
også hos ikke øboere.
Skilte kan bruges til at både at isolere og retvise. Mon ikke det sidstnævnte
tjener øen bedst.
/ Jan Bendix, Nørskovvej 13

Foto: Friluftsrådet
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ANDERLEDES 9. KLASSE I 2022/23
Den 7. august ringede det ind til efterskoleåret 2022/23 for 96 forventningsfulde elever. Velkomstfest med sang og tale, og så fik vi sendt forældrene
godt hjem, mens skoleåret for alvor kunne komme i gang med introprogrammet.
Skoleåret 2022/23 er kendetegnet ved, at vi har valgt, at vores 9. klasses
elever også skal gå i anderledes 9. To års erfaring med 10. klasse uden
afgangseksamen har vist os, at det skaber langt bedre trivsel og elevdeltagelse. Det skal vores 9. klasses elever også have lov til at opleve! Motivation
skal komme fra lysten til at lære og være og ikke fra karakterer og prøver.
Pr. 1. august er Christian Dons ansat som lærer på efterskolen. Christian
har erfaring fra lærerjobbet på Margrethe Reedtz Skolen og på Struer Friskole. Hans hjerte banker for de frie skoler, og vi glæder os over at have
fået Christian med på holdet her på efterskolen. Christian skal bl.a. varetage
undervisningen i matematik og naturfag i 9. klasse. Privat er Christian 31 år,
bosat i Struer og bruger bla. fritiden på motorsport.
10, 20 og 25. Nej, det er ikke starten på en remse, der skal få folk til at
dukke sig i det dejlige badevand, men jubilæer, vi har fejret ved skoleåret
begyndelse.
Mogens, skolens pedel har været ansat i 10 år. Jens Christian, der bl.a. er
lærer på skolens Friluftslinje kunne fejre 20 års jubilæum, og i november har
skolens sekretær, Lisbeth, været med om bord i 25 år. Stort tillykke herfra til
dem alle!
Optakt til Litteraturfestival
Struer Bibliotek arrangerer hvert efterår en litteraturfestival. Som optakt hertil
afholdes - i samarbejde mellem biblioteket, VenøBoen, Venø Menighedsråd
og Venø Efterskole - en litteraturaften den 29. september kl. 19:15 på
efterskolen.
Det er tidligere elev Sanne Helene Højbjerg, der kommer og fortælle om
sin debutroman “Så længe fuglene flyver”.
Hos Byens Forlag, der har udgivet bogen, kan man læse: “Så længe fuglene flyver er en rørende fortælling om ensomhed og elskov i norske fjelde,
bedemandens kiste og mursejleren, der flyver med sin faste mage gennem
livet. Men måske er det ikke alle hjerter, der når at finde en at slå i takt med”.
Skolen er vært ved en kop kaffe/te og lidt sødt til ganen. Vi håber at se
mange til en spændende aften i Fællessalen på efterskolen.

Fotos: Venø Efterskole

Venø kaffe
Vi håber, I har sat kryds i kalenderen den 4. oktober kl. 19:30-21:00, hvor
skolen har den traditionsrige Venø kaffe på programmet.
Har I lyst til at få besøg af en større eller mindre gruppe elever, hører vi
gerne fra jer på lone@venoe-efterskole.dk. Husk at skrive, hvor mange elever
I kan finde plads til.
Vi glæder os meget over dette samarbejde og hører hvert år eleverne tale
begejstret om at blive inviteret ind i hjemmene rundt på øen.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum
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SEPTEMBER

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen,
der ønskes bragt i VenøPosten oktober
2022 bedes sendt til: vp@venoe.dk
senest
den 21. september
i elektronisk form (uden formatering,
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog
også velkomne fra folk uden elektroniske forsendelsesmuligheder.
VenøPostens spalter er åbne for alle.
Signerede meningstilkendegivelser optages. Redaktionen forbeholder sig ret til
af pladshensyn at redigere og forkorte
det indsendte materiale.
Kommentering af meningstilkendegivelser kan ikke forventes at ske før i det
følgende nummer af VenøPosten.

Foto: Jan Bendix

4. september

kl. 10:30

Højmesse v/Hans V. Jensen

9. september

kl. 18:00

Kulturaften i Børnehuset

11. september kl. 15:15

Violin og klaverkoncert, Nørskov

Udgivere: VenøPosten udgives af Venø
Menighedsråd og VenøBoen.

14.-15. september		

Limfjorden Rundt

Abonnement: VenøPosten kan tegnes i
abonnement ved henvendelse til udgiverne.

14. september			

Frist for forslag til VenøBoens general-

				forsamling den 27. oktober

Redaktion og layout: Jan Bendix og
Bettina Kjær

20. september kl. 18:10

Korrespondent: Anne Bruun

				Jensen

Korrektur: Marianne Pedersen
Fotografer: Rikke Kilschow Espersen,
Preben Friis, Christian Dehnfeld Mortensen og Erling Roseth
Trykning: Jan Bendix a/s

Menighedsrådsmøde hos Susanne Marie

25. september kl. 10:30

Høstgudstjeneste v/Hans V. Jensen

26. september			

Tilmeld. til sogneudflugt den 8. oktober

29. september kl. 19:15

Litteraturaften på Venø Efterskole

1. oktober

kl. 13:00

Venøboerne på udflugt (tilmeld. 24/9)

4. oktober

kl. 19:30

Venø kaffe (husk tilmelding)

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 28. september.
/ 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

