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Venø Kirke — kontakter

Sognepræst Trine Parbo
tlf. 97 86 80 15, tsp@km.dk
(mandag fri)

Formand Susanne Marie Jensen
tlf. 40 83 20 60
klitten3b.jensen@gmail.com

Næstformand Dorthe Brødbæk
tlf. 51 72 15 64,  
dorthe.broedbaek@gmail.com

Kontaktperson og sekretær
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

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

VENØ  KIRKE
VI HYLDER, OG SÅ KORSFÆSTER VI!
Det er påsketid. Hvem tænker egentlig over, hvilken betydning påsken 
har? Det er naturligt nok ikke at give det mange tanker, for vi lever NU, og 
påskens fortælling er en 2000 år gammel historie. Så kan den historie over-
hovedet have nogen betydning for os i dette øjeblik? Selv HVIS den skulle 
have en betydning for vores død og efterliv - som evangeliet fortæller - så er 
det stadig ikke noget, mange af os orker at bruge megen energi på at dvæle 
ved. Livet handler om livet. Døden kan vi forholde os til, når det bliver aktuelt.  
Mon ikke mange tænker sådan?

Men påskefortællingen er en fortælling, der kan forstås på flere planer. 
Det er ikke udelukkende en gammel fortælling, der måske og måske ikke 
giver os en adgangsbillet til Guds Rige, når vi dør – det er vigtigt nok – men 
flertallet af os, har svært ved at give det relevans i nuet. Og det er jo nutiden, 
vi lever i. Men det er også en fortælling, der kan sige noget vigtigt om nutid 
og relationer. Sige noget vigtigt om livet før døden.

Palmesøndag ridder Jesus ind i Jerusalem på et æsel, og han bliver hyldet 
af folket med palmegrene og hosianna råb. Påsken lægger godt ud, men det 
glædesfulde vender på så dramatisk vis. Om mindre end en uge ønsker folket 
at se Jesus død. Det fortæller noget om - ikke bare, hvordan mennesker 
relaterer til Gud, men også om måden vi relaterer til hinanden. 

Vi velkommer mennesker med åbne arme, når vi regner med, at de vil 
leve op til vores forventninger og give os gode følelser. Jesus blev hyldet, 
fordi folket havde positive forventninger om, hvad han kunne gøre for 
dem. Vi fejrer med dem, spiser måltid, hygger og gør ved – som Jesus der 
skærtorsdag mødes med sine venner og indstifter nadveren. Men det skulle 
vise sig, at Jesus ville det anderledes end folket, og når relationer skuffer og 
måske ligefrem gør ondt, så er vi mange, der for alt i verden vil væk fra den 
følelse og det menneske, vi forbinder ubehaget med. 

Så er det vi ”korsfæster”. Jesus blev korsfæstet, men vi korsfæster også, 
når vi skuffes, når uenighed opstår, når svære følelser vækkes på den ene 
eller anden vis. Så er det, vi kan finde på at nedgøre, tale dårligt om, fryse og 
lukke ude, undgå, og så meget andet, der fortæller, hvad vi synes om den 
anden. Der er ikke så langt mellem måden Jesus blev behandlet og måden 
vi behandler hinanden. Det er en menneskelig tendens at reagere med ondt 
på det, der gør ondt.

Men heldigvis: Efter korsfæstelsen kommer opstandelsen! Påskemorgen 
var graven tom. Når vi har korsfæstet, så begraver vi. Måske er vi så hurtige, 
at vi begraver stridsøksen eller begraver forventninger, men det kan også 
være relationen, der dør. 

Påskemorgen var graven tom. Der er altid en opstandelsesmulighed 
i begravede relationer. Men når relationer begraves, så må vi først som 
kvinderne påskemorgen besøge “graven” med velduftende salver. Vi må se 
det i øjnene, der gør ondt. Vi må bringe ”salve” til ubehaget og smerten, der 
ledte til korsfæstelse, så det ikke sker igen. Først da kan det andet menneske 
opstå ind i vores liv på ny.

Der er håb i opstandelsen!
/ Trine Parbo
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VENØ  SOGN
MENIGHEDSRÅDSMØDERNE ER OFFENTLIGE
Det er muligt at deltage i alle menighedsrådsmøder, da de er offentlige. Af 
det nyligt udgivne “Menighedsrådenes Blad” fremgår, at man som tilhører 
ikke må udtale sig under menighedsrådets møder, stille spørgsmål eller frem-
sætte kommentarer til de sager, der behandles. Ønsker du at deltage som 
tilhører i Menighedsrådets møde tirsdag den 20. april kl. 19:00, bedes 
du sende en mail til: dorthe.broedbaek@gmail.com, og du vil modtage et link 
til mødet, som afholdes via Teams. 

Dagsordenen skal offentliggøres før mødet, derfor vil den fremover blive 
hængt op i skabet ved kirken dagen før mødet. 

Præsteboligen og beplantning
Den 28. april er der provstesyn af præstebolig, kirke og kirkegård. Ved kirke-
gården er et birketræ i fare for at vælte. Derfor har Provsten givet lov til at 
dette væltes og der indkøbes et nyt, der plantes samme sted. 

Gudstjenester
Der vil fortsat være altergang én gang om måneden, stadig med fem del-
tagere i kirken, hvor der udleveres altervin og alterbrød ved indgangen. 
Tilmelding til gudstjenesterne er fortsat nødvendig og kan rettes til Dorthe 
Brødbæk på tlf. 51 72 15 64.

Påskedag
Påskedag den 4. april kl. 10:30 afholdes gudstjenesten udendørs på 
kirkegården. Der vil være orgelspil og salmesang. Der skal holdes 2 meters 
afstand på kirkegården. Der er ingen tilmelding til gudstjenesten, da vi må 
være 50 personer. 

Pilgrimsvandring
Der er indkommet et forslag om pilgrimsvandring en søndag aften i juni 
måned. Menighedsrådet arbejder videre med dette. Tilmelding, dato og sted 
meldes ud i et senere nummer af VenøPosten.

Solnedgangsmusik
Koncerterne afholdes som planlagt den 1., 8., 15., 22., og 29. juli samt 
den 5. august kl 21:00 i Venø Kirke. 
Musikerne, der var planlagt til at give kon-
cert sidste år, har heldigvis sagt ja til at 
komme i år i stedet. 

Fortællinger om Venø Kirke
Ambassadørene vil igen i år fortælle om 
vores skønne kirke. Dette sker den 1., 8., 
15., 22. og 29. juli samt den 5. august 
kl. 11:00.

/ Venø Menighedsråd  
– Inge Dehnfeld Mortensen Foto: Jan Bendix

VenøBoen

Annette Friis (formand og  
ø-repræsentant), tlf. 21 86 87 12,  
afriis.venoe@gmail.com

Søren Lang Hindkjær (kasserer og  
færgekontakt) 
tlf. 42 12 58 99, soeren@venoe.dk

Bodil Anker-Møller (sekretær), Mette 
Haahr og Per Noesgaard.

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:  150 kr.
Døgnleje: 350 kr.
2 døgns leje:  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.

Se mere om Venø på: venoe.dk

http://venoe.dk
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AT  BO  PÅ  VENØ
PARIS - SAN FRANSISCO - VENØ
De to første byer blev Maria Guggenheims stoppesteder før valget faldt på 
Struer. Maria er ny-ind-flyttet på Riisvej sammen med sin 13-årige datter Liv.

I en samtale med VenøPosten fortæller Maria, hvordan skuespilleren, 
antropologen, forfatteren og projektlederen udskiftede København med 
Struer og Venø. Maria har schweizisk/danske forældre. Sin skuespilleruddan-
nelse tog hun i Paris, og antropologien læste hun i henholdsvis Toulouse, 
Bruxelles og Aarhus.

- Som du kan se af min færden indtil nu, så passer jeg ikke rigtigt ind i 
nogen standardkasse, fortæller Maria til VenøPosten.

- Jeg er splittet imellem begejstringen for naturen og kulturen. Køben-
havn havde ikke, hvad jeg søgte for Liv og mig selv.

- Jeg synes, Vesterhavet er fantastisk. Så jeg gav mig til at Google efter 
områder tæt på kultur og med gode transportmuligheder til arbejde og 
forholdsvis tæt på Vesterhavet. Pilen pegede på Struer. Her opdagede jeg 
Limfjorden og Venø. Kombinationen af det vilde Vesterhav, den milde 
Limfjord og ø-livet er helt unikt. 

- Jeg er blevet forelsket i Venø. Her har jeg oplevet værdier, som jeg 
ønsker, at Liv oplever, lærer og bli’r en del af. Venøboernes imødekom-
menhed har været i top. Vi er blevet ”båret” ind i ø-kulturen, og jeg får min 
nysgerrighed som antropolog dækket fra første færd, især også nede ved 
færgen, tilføjer Maria med et glimt i øjet.

- Da jeg rykkede til Struer, havde jeg ønsket om en kolonihave – og 
spurgte til muligheden for det på Venø. Men et par besøg på øen og mulig-
heden for at leje hus dér overbeviste mig hurtigt om, at Venø med roen, den 
fantastiske natur og fællesskaberne hurtigt får en lille familie til at føle sig 
hjemme. Det er også et perfekt sted for mig at skrive min bog færdig. 

- Når fællesskaberne ”åbner” sig igen, glæder jeg mig til at blive koblet 
på, så sig til, hvis jeg kan medvirke aktivt på den ene eller den anden måde, 
slutter Maria.

Velkommen til Venø og øens mange muligheder!
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Anders Trærup

BOLIGER TIL SALG

 - Havstokken 14 
Pris: kr. 2.195.000 
Boligareal: 120 m2 

 - Riisvej 8  
Pris: kr. 1.295.000 
Boligareal: 170 m2 

Se nærmere 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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DET  SKER
VI FLAGER
Venøs vel mest velplacerede flagstang, den, der 
står ved Børnehuset, byder Venøs gæster velkom-
men og gør venøboerne opmærksom på fest- og 
højtidsdage i øvrigt. 

Det er Ryan Jensen, der sørger for flagningen, 
hvis han bliver gjort opmærksom på lejligheden 
til flagning – og ikke selv er bekendt med den. Så 
kontakt Ryan på tlf. 40 63 54 76 eller e-mail:  
lian@venoe.dk, når lejligheden byder sig.

Flagning ved Børnehuset kan så inspirere andre flagstangsbesiddere til at 
fejre med. Flagningen pynter på Venø og signalerer fællesskab.
/ VenøPosten – Red.

VENØDAGE M/FORHINDRINGER
Når VenøPosten omdeles, har Venødagene vist Venø 
frem for sine gæster i en kort periode. 

VenøBoen har måttet tilpasse programmet i takt med 
myndighedernes udmeldinger. Det har bl.a. ført til, at 
gæster på jagt efter Venø Kros Venøbøf, børnefamiliers 
traditionelle besøg på Nørskov til Fårets Dag og 
sejlture med museumsfærgen VenøSund må udsætte 
oplevelserne.

Til gengæld er der gode muligheder for at opleve det
danske forår på vej, nysåede marker og Venøs natur, som ikke lader sig 
anfægte af pandemier - heldigvis.
/ VenøPosten – Jan Bendix

MELLEM JORD OG HIMMEL
Venø Galleri ved Lis M. Jensen tog forskud på Venødagene og gennemførte 
”holdvis” fernisering dagen før. 

Laila Thirup og Lis viser grafik, akvareller og malerier, hvor motiverne ses 
nedefra og oppefra i enkle værker. Laila har i sine akvareller glimt fra vandre-
ture på østsiden af øen. Galleriet har åbent alle Venødagene.
/ VenøPosten – Red. (foto: Laila og Christian Thirup)

KK I PÅSKEFORM
Galleri KK har åbnet sin påskeudstilling med værker af Per Vestergaard og 
Karin Kristensen. 

Se åbningstider i program for Venødagene eller på www.venoe.dk.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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DET SKER VED MÅNEDSSKIFTET

DYREVELFÆRDS- OG MILJØPROJEKT
Dyrenes Beskyttelse og Miljø- og Fødevareministeriet har i samarbejde med 
Struer Kommune og Struer-Egnens Turistforening udarbejdet en spændende 
plan for, hvordan man på én gang fremmer både dyrelivet, fremmer miljøet 
og gør Venø endnu mere attraktiv for turister.

Der vil på strækningen mellem Venø by og færgen blive etableret en 
række (forventeligt 7-9) fartdæmpende bump sådan, at hastigheden på 
strækningen kommer ned på cirka 40 kilometer. Det sker i kombination med 
det omfattende naturprojekt, som er i gang omkring Sønderskovområdet, 
hvor flere søer og vådområder vil blive etableret.

De trafikdæmpende foranstaltninger vil både nedbringe antallet af trafik-
dræbte rådyr og i øvrigt gøre strækningen langt mere attraktiv for gående 
og cyklende turister, ligesom målsætningen er at nedbringe den kørende 
trafik med 65 % frem imod 2030.
/ VenøPosten – Red.

NEJ TAK TIL VENØ SOM ULVERESERVAT
Struer Kommune arbejder hårdt på at komme væk fra sin bundplacering 
som kommunen med den mindst varierede natur. Kommunens miljøafdeling 
har derfor rettet henvendelse til flere lodsejere og forespurgt, hvorvidt Venø 
kunne have interesse i at blive reservat for en eller to ulve.

VenøBoen har gjort opmærksom på, at dette ikke er hensigtsmæssigt i 
betragtning af, at øen huser 2-300 får og lam, der vil være værgeløse over for 
en ulv.

Miljøafdelingen har herefter undersøgt, om man, i stil med Lille Vildmose 
projektet, kunne udsætte to elge på øen. Venøs begrænsede areal umulig-
gør dog dette forslag, ligesom skovarealet ikke vil give tilstrækkelig føde.

I stedet vil der blive udsat mellem 10 og 15 vildsvin, som hentes fra Polen. 
Vildsvin har en utrolig gavnlig påvirkning af naturens flor og fauna. Da 
vildsvin i sagens natur er vilde og vandrer, kan vi forvente, at de vil bevæge 
sig over hele Venø. 

Ingen venøboere behøver dog at være nervøse, da vildsvin er meget sky. 
Det tilrådes dog at holde sig til afmærkede veje og åbne områder, da vildsvin 
kan være meget aggressive. Struer Kommune har allerede indledt drøftelser 
med de første lodsejere, og vi kan forvente de første nye beboere omkring 
årsskiftet.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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DET  SKER
VENØBOENS HJØRNE

Cykelsti til Struer
VenøBoen har fremsat et ønske til Struer 
Kommune om en cykelsti fra Kleppen til 
Struer - langs vandet. Dette ønske har 
de taget godt imod, og lovet at ville undersøge mulig-
hederne. De har endvidere stillet i udsigt, at der bliver 
foretaget en trafikmåling af Strandbjerggårdsvej i år, 
som en understøttelse af behovet for at få ledt cyklister 
en anden vej - ad cykelsti. Forslaget er således med 
blandt andre ønsker til cykelstier i Struer Kommune. Om 
og hvornår det eventuelt bliver en realitet, kan der kun 
gisnes om. 

Repræsentanterne for de fem lokale områder 
(Hjerm, Langhøj, Humlum/Resen, Thyholm og Venø) 
i Lokalområdeudvalget i Struer Kommune, har i fæl-
lesskab udarbejdet en anbefaling til Struer Kommune. 
Her anbefales blandt andet, at der afsættes flere midler 
i det kommunale budget til cykelstier fremover, da det 
har stor betydning for udvikling og sammenbinding af 
lokalområderne.

Seniorbofællesskab
Lejerbo Struer-Lemvig har meddelt, at de ønsker at opfø-
re et seniorbofællesskab på Lønningen 4, Venø. Struer 
Kommune er med på projektet. Herfra er det Lejerbo, 
der tager over på projektet, og det første er naturligvis 
køb af grunden. Vi har været så heldige, at Lejerbo har 
syntes rigtig godt om vores idéer til projektet, og vi bliver 
også taget med i det fremtidige arbejde. 

Og hvad er det så lige, det går ud på: Et senior-
bofællesskab er en boform, hvor lejerne har et aktivt, 
socialt fællesskab og hjælper hinanden på kryds og 
tværs. Bebyggelsen bliver sandsynligvis enten seks 
enkelte huse på hver ca. 95 m2. eller tre dobbelthuse, 
stadig så hver lejlighed er på 95 m2. Boligerne ønskes 
placeret således, at de naturligt danner ramme om en 
fælles have med fælles terrasse, bålplads, grillplads og 
lignende.

Arbejdsgruppens ønsker til boligerne er, at de skal 
indeholde to værelser foruden et stort køkken/alrum/
stue, entre eller bryggers samt badeværelse. Boligerne 
ønskes i ét plan og med et godt lysindfald og lofter til 
kip.

Indflytningskriteriet er, at yngste person i boligen 
skal være 55+. Det skal gerne være en aktiv gruppe, 

der kan få gavn af et socialt fællesskab. Beboerne bliver 
forhåbentlig boende i fællesskabet i mange år, og nogle 
vil helt naturligt blive mindre aktive med årene, Derfor er 
det vigtigt, at nye, fremtidige lejere er blandt den yngre 
og aktive del af seniorer. Når det er sagt, så er det ikke 
alderen, der er afgørende. En person på 85 kan være 
lige så aktiv som en på 65.

Der bliver ikke bygget et fælleshus, idet tanken er, at 
Børnehuset naturligt skal lejes til fællesarrangementer så 
som julefrokost, høstfest m.m., ligesom det kan lejes til 
afholdelse af fødselsdage og overnatning for gæster.

Det bliver Lejerbo, der afgør, hvem der skal have lov 
til at leje sig ind, men de er selvfølgelig interesseret i at 
prioritere interesserede fra Venø først. 

Vi er blevet spurgt, hvornår vi ønsker boligerne 
opført, og vores svar har været “hurtigst muligt”. Der 
er ingen dato eller årstal på endnu, men vi holder jer 
løbende orienteret her i bladet.

VenøBoen ønsker alle en rigtig god påske og nogle 
gode Venødage. Vi ser frem til besøg af turister rundt 
om på øen, naturligvis med behørig afstand, afspritning 
osv., så vi kan få afviklet dagene på sikker vis.

/ VenøBoen – Annette Friis

Arkivfoto fra Lønningen 4
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DET  SKETE
NIELS RAMSDAL JENSEN (NISSE)
8. juni 1949 - 4. marts 2021
Nisse sov stille ind på Herning Sygehus.

Nisse blev født i Skagen som den 
yngste af en søskendeflok på tre. 
Familien flyttede til Venø i 1952, hvor 
Nisse levede næsten hele sit liv, dog 
arbejdede han et par år på Sjælland.

Efter realeksamen kom han i lære 
som elektriker hos installatør Jokumsen 
i Struer, og det var her, han var udstationeret et par år på Sjælland. Senere fik 
han arbejde hos installatør Pinholt i Klinkby. Fru Pinholt har engang fortalt, 
hvis kunderne en gang havde haft Nisse på besøg, bad de senere om at få 
den flinke mand i det grønne arbejdstøj igen. Under en storm gik strømmen, 
og mange landmænd stod uden strøm, men den klarede Nisse ved at 
arbejde natten igennem.

Nisse sluttede sin karriere hos installatør Steensgaard i Holstebro, som 
senere blev opkøbt af Elcon. Her stod han blandt andet for el-installationerne 
under Musikteatrets opførelse, en opgave som han virkelig gik op i, ja, han 
kunne godt lide de udfordringer, det gav.

I fritiden deltog han gerne med sit håndværkertalent og stod hvert år for 
strømmen til Venø Sammensurium, selv om han til tider sagde, det var en 
vanskelig opgave, så klarede han det altid. 

I mange år drog han til Vesterhavet med fiskestænger for at fange makrel-
ler og torsk, og var der en god fangst, delte han gerne ud af byttet til sine 
venner. Samtidig kunne han også give en opskrift, som man skulle prøve. 
Under en fisketur stod en tysker og kiggede misundeligt på Nisses fangst. 
Nisse kom i snak med ham og hjalp ham med sit grej, og nu var heldet også 
med ham. Som tak for hjælpen fik han en flaske vin.

Senere tog han også med fiskekuttere ud på dagsfiskeri. Under sådan en 
tur fik han en blodprop i benet og nåede næsten ikke at fiske, så han sad på 
båden fra kl. 10 til 18 uden at fortælle nogen, hvad der var sket. Han ville ikke 
ødelægge de andres fisketur. Da han kom i land i Lemvig igen, tog han straks 
til vagtlæge og blev indlagt på Viborg Sygehus.

I mange år spillede Nisse badminton sammen med andre øboere i Struer, 
denne sport blev senere skiftet ud med billard.

Nisse var meget interesseret i Venøs ve og vel og sad en del år i 
VenøBoens bestyrelse.

Nisse fik for flere år siden sat en del af højre ben af, og nu kastede han sig 
endnu mere over bøgerne, og det var lige fra krimier til historiske romaner. 
De sidste år blev han mere hjemmemenneske, han ville ikke lægge nogen til 
last.

Æret være Nisses minde.
/ Aase og Mogens Askanius, Nørskovvej 4

Arkivfoto: Preben Friis

MARIANNE FOLMER ER DØD
I mange år har danske Marianne 
og hendes engelske mand Trevor 
været bosat og arbejdet i Norge. 
Deres danske base var på Kimin-
gen 10, Venø. Marianne var altid 
glad og positiv, og meget interes-
seret i, hvad der skete på Venø, 
ikke mindst øens udvikling, kystsik-
ring m.m. Var hun på øen, når der 
var arbejdsdag på havnen, deltog 
hun også gerne i dette. Marianne 
var aldrig ked af at give en hånd 
med mht. praktisk arbejde.

Det var efterhånden blevet 
en fast tradition, at Marianne og 
Trevor var på Venø under det store 
træskibskapsejlads i september 
måned, og også en stor del af 
foråret kunne vi nyde deres tilste-
deværelse i kvarteret.

Marianne kendte Venøs natur 
ud og ind. Hun gik ture, cyklede, 
roede i kajak, surfede, sejlede i 
katamaran-sejlbåd. Også Thyholm 
og Lemvig området blev flittigt 
besøgt. Der var altid aktivitet, hvis 
ikke i det fri, så med strikketøj og 
andet håndværk.

Marianne faldt om under en 
morgenskitur i Norge, tæt på deres 
hjem. Trevor var med på turen og 
tilkaldte hjælp, men Mariannes 
liv stod desværre ikke til at redde. 
Vores tanker går til Mariannes 
familie - æret være Mariannes 
minde.
/ Annette Friis, Kimingen 6

Arkivfoto: Jan Bendix
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DET  SKER
Færgetrafik  
i februar

 2021 2020
Passagerer ...............9.656 .....12.464
Personbiler ...............6.032 ....... 7.002
Busser ........................... 456 ...........386
Lastbiler ....................... 122 ...........110
Gods (tons) ................. 198 ...........193
Cykler............................ 102 ...........138
Campingvogne .............. 2 ................4

HISTORIEN BAG FOTO?
Vedrørende billedet fra havnen, 
hvor I efterlyser årstal:

Lisbeth Hald, som boede der, 
hvor den lille blå lastbil og den 
æble-grønne bil holder, mener 
måske det kan være fra 1985 eller 
86. Hendes far døde i 1987, og det 
var ham, der kørte i lastbilen. 

Ved ikke om andre er enige i 
dette - eller uenige, men det er et 
bud herfra.
/ Dorte Pedersen, Riisvej 6

Foto: Mette Jaffke

ARBEJDE PÅ HAVNEN
Vindkunstværket på nordsiden af 
havnen forfalder. Jernstængerne med 
stenkunstværkerne ruster og mørner. 
Enkelte er væltet. De udgør en fare for 
personer, der færdes tæt på dem. Vi 
har besluttet at demontere kunstvær-
ket, fjerne jernstængerne og lægge ste-
nene på lager. Vi vil gerne reetablere 
kunstværket og inviterer til en snak om 
mulighederne på generalforsamlingen, 
som vi gennemfører, når vi igen må 
forsamles.

“Tirsdagsholdet”, bestående af 
voksne mænd og kvinder, mødes hver 
tirsdag i godt vejr kl. 9-12 på havnen. 

Der repareres, bygges og vedligeholdes. Dagen indledes med kaffe/brød 
og en snak. Alle er velkomne til at hoppe med på holdet - bare mød op!

Venø Havn fik en akut bevilling af Struer Kommune til udbedring af 
slitage og skader ved kajen og til uddybning af sejlrenden. Første del er 
klaret, og vi afventer snarligt besøg af et uddybningsfartøj, så indsejling kan 
ske problemfrit for de sejlende gæster. Tak til vores kommune!

Dorte Sauer og Claus Lund Jensen bydes hjertelig velkommen i havne-
huset til en forhåbentlig bragende dansk sommer med masser af gæster.
/ Bestyrelsen for Venø Havn – Mette Jaffke

GENERALFORSAMLING  
I SKOLEKREDSEN 
Indkaldelse til generalforsamling i skole-
kredsen for Venø Efterskole tirsdag den 
27. april kl. 19:30 på Venø Efterskole, hvis forsamlingsloftet hæves. Alter-
nativt bliver det afholdt som en online generalforsamling. Ændring vil blive 
meddelt på hjemmesiden www.venoe-efterskole.dk.

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forstanderens beretning
4. Godkendelse af den reviderede årsrapport
5. Kontingent fastsættes (bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 kr.)
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
7. Indkomne forslag; der er ingen indkomne forslag
8. Eventuelt

Alle er velkomne.
/ Venø Efterskole – Peter Petersen og Tage Jepsen
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DET  SKER  IKKE
STRANDRENSNING
Pga. Corona-situationen, har vi valgt at aflyse strandrensnin-
gen. Der er tilsyneladende heller ikke særlig meget affald at 
hente. Vi er nogle øboere, der har undersøgt strækningerne 
fra campingpladsen og nordpå til Linda Ulfkjærs sommerhus, 
fra havnen og nordpå til Lærkereden, samt fra havnen og sydpå til Firbjerg-
sande. 

Hvis der er nogle, der har lyst, er I selvfølgelig velkomne til at undersøge 
andre kyststrækninger. Finder I affald af en størrelse, I ikke umiddelbart kan 
tage med jer, så kontakt mig og fortæl, hvor det ligger, så skal jeg sørge for, 
det bliver fjernet.
/ VenøBoen – Annette Friis

HVEM VENTER PÅ HVEM ELLER HVAD?
I 2020 udarbejdede Venø Havn med økonomisk og faglig støtte fra Struer 
Kommune plan for havnens fremtid. Projektet er ambitiøst og væsentligt for 
sikring af Venø Havns fremtid som samlingssted for venøboerne, efterskole-
eleverne og Venøs gæster.

Projektet indgår desuden i Struer Kommunes indsats for kommunens 
i alt fem mindre havne, der har det til fælles, at de trænger ”til en venlig 
hånd”. VenøPosten har tidligere bragt omtale af Venø Havns arbejde med   
finansieringen.

Mon ikke Venø Havns bestyrelse på sin pandemiudsatte og kommende 
generalforsamling kan løfte sløret for, hvad den gerne ser, der sker - og 
initiativer i den forbindelse?
/ VenøPosten – Jan Bendix

KONCERTFLYTNING
Koncerten den 11. april med Duo Rastogi er  
flyttet til søndag den 16. maj kl. 15:15 på  
Nørskov. Mere information bringes i majudgaven 
af VenøPosten. 
/ Venø Musik - Grethe Munk-Andersen

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

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

Vinduespudsning på Venø
Ring til Malene Bille på tlf. 41 42 30 38
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DET  SKER
PRØVEBOLIG?
En prøvebolig er et møbleret hus for par eller familier, der er interesserede i 
at flytte til Venø, men som har brug for at prøve det af, før de tager springet. 
Huset kan lejes for en periode på 6 eller 12 måneder, som undtagelsesvis kan 
forlænges med op til 6 måneder. Her får parret eller familien mulighed for 
finde ud af, om familien kan trives på Venø inden, den finder og investerer i 
en bolig.

Foreningen Balance Danmark kører et forsøgsprojekt: Tilflytterbolig, som 
er rettet mod landsbyer i landkommuner og småøer i hele Danmark. De 
hjælper med at etablere grundlaget for en prøvebolig – også på Venø.

Hvad skal der til? 
Der skal oprettes et lokalt boligselskab, der erhverver og renoverer et hus til 
formålet. Boligselskabet etableres som et anpartsselskab med en anpartska-
pital helst på 100.000 kr. Anpartskapitalen skal være på mindst 10 % af den 
samlede investering og fordeles i anparter à 1.000 kr. og eventuelt flere af 
dem.

Ejerkredsen kan bestå af venøboere, virksomheder, foreninger og andre 
med tilknytning til Venø. Der vælges en bestyrelse. Den står for at finde et 
egnet hus, som opfylder kriterier om størrelse og pris, sørger for finansiering 
og igangsætter den relevante renovering og klargøring af huset. Herudover 
tager bestyrelsen sig af de praktiske opgaver med at finde, udvælge og 
godkende lejer, og den laver aftaler med håndværkere ved klargøring og 
vedligeholdelse af huset.

Købet og renovering af huset skal finansieres. 60 % af husets vurdering 
som udlejningsejendom efter renovering kan finansieres med realkreditlån 
i DLR Kredit. Finansiering i intervallet fra 60 % til 85 % kan ske ved banklån. 
Der er mulighed for et kommunalt tilskud på grundlag af lov om byfornyelse, 
ligesom andre tilskudsmuligheder kan afsøges. Der er ikke krav om personlig 
hæftelse ved mindst 10 anpartshavere. 

Balance Danmark har oprettet en paraplyorganisation for tilflytterboliger 
i Danmark. Her etableres hjemme- og Facebookside for prøveboligerne 
i Danmark. Den tilbyder også at varetage administrative opgaver, som 
lejekontrakter, huslejeopkrævning, regnskab mv. Balance Danmark hjælper 
også med oprettelse af boligselskab og at vælge bolig.

Skal vi have en prøvebolig på Venø? 
Bosætningsgruppen har arbejdet med det i en periode, og den føler, at tiden 
nu er inde til at afprøve idéen. Er der opbakning til idéen og til at etablere 
en lokal boligforening? Kan vi opnå en anpartskapital på 100.000 kr. ved at 
tegne anparter á 1.000 kr. eller flere af dem hos interesserede?

Bosætningsgruppen består af Annette Friis, Linda Tang, Mogens 
Askanius, Søren Hindkjær, Jan Bendix og Peter Petersen. Kontakt os, hvis du 
har spørgsmål eller er interesseret.

/ Bosætningsgruppen – Peter Petersen

VENØHUSE PÅ VEJ
Der er kommet gang i byggeriet 
rundt om på Venø. Her er foto-
glimt fra byggepladserne:  
Nørskovvej 11, Havstokken 7, 
Vigen 4 og Havstokken 22B.
/ VenøPosten – Red. 

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

Foto: Erling Roseth
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DET  SKETE
ADELBERT JOHAN WINTHER VENØ IGEN
Læserne vil muligvis kunne huske, at vi i februarudgaven 2020 gengav et 
maleri, som Søren Baggesen, Havstokken 22 kunne fortælle historien om.
Billedet var malet af Adelbert Johan Winther Venø, der tilføjede Venø til sit 
efternavn efter, at han forlod Venø som robådsfærgemand mellem Kleppen 
og Venøs sydende fra 1955-58.

Han opholdt sig blandt andet i Tyskland og tog kunstmaleruddannelse. 
Nu er ”et nyt” maleri dukket op. Hanne Filt Jensen fra Læsø har spurgt om 

ø-interessen for at få billedet til Venø. Det har hun gjort efter at have søgt 
oplysninger om Adelbert og hans historie. 

Spændende om maleriet finder sin blivende plads her på øen.
/ VenøPosten – Jan Bendix

SMÅ-ØSK OPSKRIFT, 3
Her er næste klip fra Jens Rytters ø-opskrifter fra Venø: Rulleål.
/ VenøPosten – Red.

FRA ARKIVERNE
”Dronning Margrethe 80 år – en hyldest fra folket” er titlen på en bog udgi-
vet i anledning af fødselsdagen i fjor. 

I bogen er Venø repræsenteret med en hilsen fra tidligere venøbo, Hanne 
Trærup (foto), der er barnebarn af sognefoged Andreas Borbjerggaard. 
Hilsenen ledsages af foto af kongefamiliens ankomst til Venø Havn i 1955.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Anders Trærup
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KOLDT FORÅR  
I MARKEN
En stor drøm gik i 
opfyldelse, da jeg 
fik mulighed for at 
leje et stykke jord af 
Knud og Susanne, 
på marken bag 
Havstokken 18. En 
drøm om en køkkenhave næsten uden pladsmæssige 
begrænsninger! I dette og fremtidige numre af VenøPo-
sten vil I kunne læse om op- og nedture i Urtehavens 
mark. I er velkomne til at gå ned og følge med ved selv-
syn – men husk at lukke lågen. 

Kun en tåbe frygter ikke rådyrenes fortolkning af 
køkkenhaven, som en slags tag-selv salatbuffet. Derfor 
blev der som noget af det første sat 160 cm vildthegn 
rundt om de 700 m2 køkkenhave. En enkelt fasan har 
indtil videre forvildet sig derind – jeg er lidt spændt på, 
om de fortsat holder sig væk, når først alt det grønne 
kommer op. Mads Bendix har fræset og pløjet, Jakob 
har fræset med den lille fræser, men ukrudtspresset 
forventes alligevel at være tårnhøjt. Køkkenhaven 
deles af en stor bred gang og på hver side står 14 bede 
i retning syd-nord. Hvert bed er 75 cm bredt og en 
gangsti mellem bedene på 50 cm. Alle bede er dækket 
med hestemøg og/eller tang. 

Mod nord er plantet 10 æbletræer – ukendte 
sorter – men spiselige og imellem dem ti solbærbuske. 
En række fyldes af efterårshindbærret – Polka og ved 
indgangen kommer en række med dahlia og en række 
med solsikker til at byde velkommen. 

Marts måned er altid en joker i havelivet og denne 
marts har været med ualmindelig mange frostnætter og 
ret lave dagtemperaturer. Det sætter sine begrænsinger 
for udfoldelser. Jeg er en utålmodig sjæl, og vente 
gør jeg helst ikke. Så ja – selvfølgelig er jeg i gang – så 
må det bære eller briste. En række med forskellige 
rabarberplanter er plantet og står på spring og venter 
på lidt varme. 

Ikke mindre end fire jordbærbede venter på tilplant-
ning. Børnene elsker jordbær, butikken bruger gerne 
jordbær til produkter som marmelade, jordbærsirup, 
jordbærsaft mm. Derudover har jeg en formodning 
om, at andre på Venø også elsker jordbær. Derfor 
skal vi selvfølgelig have et varieret udvalg af jordbær. 
De tidlige Honeyoye og Darroyal. De middelmodne 

Senga Sengana og 
Sunsation og den 
sene Malwina. Jeg 
håber, at venøbo-
erne er mere 
tålmodige end 
mig – for en rigtig 
høst og tilhørende 
salg kan nok først 
forventes næste år. 

Tålmodighed er også en dyd for dem, der vil dyrke 
asparges. Og det vil jeg, selvom det er tæt på uudhol-
deligt at vente de tre år, inden der må høstes. Men 
forhåbentlig lønner ventetiden sig derefter. 85 aspar-
gesplanter kommer i jorden i starten af april og efter tre 
år er de leveringsdygtige mange år fremover. Danske, 
nyhøstede asparges er en luksuriøs spise. Der er noget 
at glæde sig til, og derfor venter jeg gerne nogenlunde 
tålmodigt. Mette Haagensen har fortalt mig, at der 
tidligere var en eller flere som dyrkede asparges i stor stil 
her på Venø. Det giver jo god mening, da planten tåler 
salt og mager jord. 

I det hele taget er jeg spændt på, hvad der kan lade 
sig gøre på marken. Hvor vores have på Havstokken 
16 består af let jord fyldt med småsten er denne del af 
marken forbavsende tom for sten. Jeg skal nærmest 
lede efter dem. Det giver håb om gode muligheder for 
gulerødder, som hader sten og hård jord. 

Vi kommer begge fra familier, hvor haveåret altid 
blev rundet af med en god gang fræsning af hele 
køkkenhaven. Nu skal der andre boller på suppen. 
Ønsket er at bedene så vidt muligt skal betrædes og 
graves og fræses så lidt som muligt. Til at forsvare mig 
mod det store ukrudtspres har jeg flere lumske planer i 
ærmet – og nej, roundup, sprøjtemidler og andet stads 
kommer ikke indenfor lågen. Mange meters ukrudtsdug 
kan formentlig hjælpe, men allermest sætter jeg min 
lid til den nyindkøbte rullerenser eller hjulhakke som 
både kan pløje/kultivere/hakke el. skuffe. Den kører på 
rugbrødsmotor, så det er en glimrende metode at få 
fjernet corona-kiloene. 

April står på spring – forhåbentlig også lidt varmere 
temperaturer og så skal der for alvor sås i marken. April 
er en travl måned for havefolk og den er altid længe 
ventet. Ikke mindst i år. 
/ Venø Urtehave – Ane Kathrine Thorgård

Fotos: Ane Kathrine Thorgård

DET  SKER  I  URTEHAVEN
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DET  SKER
TIL VANDS, TIL LANDS OG I LUFTEN
Havørreder har der hele tiden været i Limfjorden. I fjor 
bevilgede LAG Småøerne midler til Limfjordsrådets ind-
sats for at øge interessen for lystfiskeri af havørred samti-
dig med forbedring af miljøforholdene i fjorden.

VenøBoen og projektet: “Fisketuren går til 
Limfjorden” har udarbejdet folder om muligheden, og 
hjemmesiden www.havorredlimfjorden.dk gør det nemt for interesserede at 
udnytte dem.

Nu kommer der også skilte på Venø, der forklarer om mulighederne. Der 
skiltes for idéen på færgehuset på sydenden og på havneområdet. Skiltenes 
placering fremgår af de viste dronefotos.
/ VenøPosten – Jan Bendix

GODT FÆRGENYT FRA POLITIKER
Færgesekretariatet (www.faergesekr.dk) citerer i sit nyhedsbrev formanden 
for Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer, Karina Lorentzen (SF) for 
følgende udtalelse: “Lad kommuner og øer bestemme lokalt. Jeg vil gerne 
give dem en ordentlig pose penge, og så må de sådan set selv bestemme, 
hvordan de vil bruge dem til at regulere rejsepriserne til øerne”. 

Karina Lorentzen ønsker permanent indførelse af Landevejsprincippet. 
Udtalelsen faldt i forbindelse med en høring om Sommerpakken fra i fjor. 
Godt nyt for de 27 småøer.
/ VenøPosten – Red.

SYNLIGHED OM VENØ HAVN
Alle småøernes havne har fået tilbud om grundig omtale på den landsdæk-
kende portal: www.havneguide.dk. Det fremgår af Småøernes HAVNENYT 
(lag-smaaoerne.blogspot.com). 

HAVNENYT fortæller om drift, udvikling, samarbejde og forretning på 
ø-havnene. Nyhedsmailen er en del af projektet Ø-Havnen, som medfinan-
sieres af LAG Småøerne. I projektet gennemføres udviklingsplanlægning 
for seks ø-havne. Resultaterne benyttes endvidere til inspiration for øvrige 
ø-havne. Tilbuddet om brug af portalen giver Venø Havn nye muligheder for 
at trække sejlende gæster til Venø.
/ VenøPosten – Red. 

Arkivfoto: Christian Dehnfeld Mortensen
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SÅ ER VI I GANG IGEN!
Gensynsglæden var stor, da vi tirsdag den 2. marts igen kun-
ne slå dørende op for elevholdet 20/21.

Tilbage på efterskolen kunne vi sammen fejre, at der er 
drysset lidt kunstnerisk stjernestøv ned over Venø, mens 
eleverne har været hjemsendte, da Mathilde Billeskov Jansen 
blev udpeget som vinder af DM i Tegning. Konkurrencen, 
der er udskrevet af Horsens Billedskole, henvender sig til 
unge med kreative lyster og talenter, og der dystes inden 
for flere forskellige dimensioner af tegnekunsten. Mathilde 
vandt i kategorien “Tegn en illustration” for aldersgruppen 
9-17 år. De formelle krav lød, at tegningen skulle være på et 
hvidt A4-papir, kun sorte tuschpenne var tilladt og kun i to 
forskellige tykkelser. Endelig skulle tegningen illustrere det 
universelle citat fra den britiske forfatter A.A. Milnes ligeså 
universelt elskede bamsebjørn, Peter Plys: ”Nogle gange er 
det de mindste ting, der fylder mest i hjertet”.

”Vi blev meget fascineret af den enkle fortælling om den 
sidste i kuldet, der kommer hjem. Her hjulpet af menneskets 
hånd. Den sidste er kommet hjem til flokken. Sammenholdet; 
vi savner det alle sammen. En fabelagtig smuk komposi-
tion og tegneteknisk er det en af de absolut allerbedste 
tegninger, der er sendt ind i år”, lød de rosende ord fra 
Billedskolens leder, Jannik Broz i videoopslaget, der afslørede 
vinderbidraget.

Mathilde går til dagligt på Kunstlinjen på Venø Efterskole. 
Udover hæder og ros præmieres hendes værk med prominent plads på en 
kommende udstilling på Horsens Kunstmuseum. Udstillingen med Mathildes 
tegning og alle de andre bidrag til DM i Tegning kan ses i april og maj 
måned på Horsens Billedskoles lokale på Horsens Kunstmuseum.

Som konsekvens af Corona-restriktionerne, må vi aflyse søskende- og bed-
steforældredag i dagene op til påske. Vi laver i stedet aktiviteter med fokus 
på fællesskab, så eleverne kan rejse hjem på påskeferie med gode oplevelser 
i bagagen.
/ Venø Efterskole - Tage Jepsen og Lone Nørrum

Fotos: Venø Efterskole



1. april kl. 09:00 Gudstjeneste Skærtorsdag v/Trine Parbo  
  (altergang)

2. april kl. 10:30 Højmesse Langfredag v/Trine Parbo 

4. april kl. 10:30 Højmesse Påskedag v/Trine Parbo (udendørs)

5. april kl. 09:00 Gudstjeneste 2. Påskedag v/Jan Berglund

11. april kl. 10:30 Højmesse v/Trine Parbo

17. april  Hjem-IS bilen kommer til Venø

20. april kl. 19:00 Menighedsrådsmøde - online

25. april kl. 09:00 Gudstjeneste v/Trine Parbo

27. april kl. 19:30 Generalforsamling i skolekredsen, Venø Efterskole

30. april kl. 10:30 Højmesse v/Trine Parbo

Forudsat myndighedsgodkendelse: 

Badminton, GIF: Mandage, Efterskolens hal

Billard, GIF: Mandage kl. 14:00, Nørskov

Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00 i Efterskolens hal

Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19:00, fra Venø Efterskole

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

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

Yoga: Tirsdage kl. 17:00 i Efterskolens hal 

APRIL

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten maj 2021 
bedes sendt til: vp@venoe.dk senest 

den 22. april

i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektroni-
ske forsendelsesmuligheder.

VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser opta-
ges. Redaktionen forbeholder sig ret til 
af pladshensyn at redigere og forkorte 
det indsendte materiale.

Kommentering af meningstilkende-
givelser kan ikke forventes at ske før i det 
følgende nummer af VenøPosten.

Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd og VenøBoen.
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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 planlæg-
ningen og registrer via  
webmaster@venoe.dk, når arrange-
mentstidspunkt foreligger.

Næste gang vi ses
VenøPostens næste udgave er hos vores 
læsere den 28. april.
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