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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

Kirkeværge og sekretær 
Dorthe Brødbæk, tlf. 51 72 15 64, 
dorthe.gamstrup@mail.tele.dk

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 Mads Brød-
bæk og Andreas Mejlholm Olsen

Kirkelige handlinger:  
Struer Kirkekontor, tlf. 96 84 92 00 
Mandag-fredag kl. 9:00-13:00
Torsdag kl. 15:00-17:00

VENØ  KIRKE
UDDRAG FRA PRÆSTENS INDSÆTTELSESPRÆDIKEN
”Her til min indsættelse kan jeg vel godt nævne, at det er pga. min kærlighed 
til naturen, at jeg valgte at søge embedet her hos jer på Venø.  Man ved jo 
ikke meget om et sted, når man søger et embede i det, der for en er en frem-
med egn, men omgivelserne kan man jo se. Og Venø synes som et lille para-
dis. Det er I jo nok mange, der er enige med mig i. I har også valgt paradiset 
til. 

Det siges dog, at der er slanger i paradis. Ja det er der jo overalt – men 
også i paradis. Men slanger er jo også en del af Guds skaberværk, så måske 
man kan lære at se værdien i dem? 

Vi hører naturligvis i skabelsesberetningen, at det var slangen, der fik 
Adam og Eva smidt ud af paradis. Og vi ved, at det samme let sker for os, når 
slangerne dukker op i vores liv, de skubber også os ud af paradis. 

Uden slanger, så kommer vi i vores verden dog let til at tro, at vi kan alting 
uden Gud, fordi vi kan så meget. Ja af og til, tror vi ligefrem selv, at vi er Gud. 
Og det er faktisk en byrde, der er alt for svær at bære, at skulle være Gud, når 
vi bare er det menneske, vi er. 

Så slangen har den funktion at kaste os ud af paradis, for at vi har chan-
cen for at søge tilbage til Gud, i stedet for kun at sætte vores lid til os selv og 
vores egne evner.”

Takketale
En prædiken om slanger i paradis. Ofte og ikke mindst ved en festlig lejlighed 
vil man vist ellers helst glemme alt om slanger, og her bringer jeg det allige-
vel på bane. Men er det ikke også bedre at kaste sig ud i hele livet, i stedet for 
at forsøge at leve i fornægtelse af en del af det?

En af grundene til at mange vælger at blive præst, tror jeg, er, fordi man 
er bevidst om, at der er slanger i livet. Der er et mørke. Og så kommer evan-
gelierne med det glædelige budskab, at det kan hjælpe os med at navigere 
på bedste vis omkring disse slanger. Omkring mørket. Og tilbage til lyset 
igen. Lyset som er Gud. 

Det er jo det, der er præstens opgave at formidle. Det er derfor, jeg er 
blevet ”kaldet” til at flytte ind i præstegården. Hvis jeg kun fokuserer på Venø 
som et paradis, så kan det måske også komme til at fremstå, som har jeg ikke 
et helt realistisk billede af livet på øen. Hvis jeg kun vil paradisdelen, så kan 
det hurtigt gå galt. Hvis jeg ikke vil høre på at livet også kan være svært af og 
til, selv i paradis. 

Men jeg kan berolige jer, jeg er allerede støt på de første mange ”slanger” 
her på øen og jeg er stadig glad for at være her. De slanger jeg taler om, er 
slanger som man nok endnu oftere støder på, når man deler sit hjem med 
hund, og jeg har jo hele tre. Det er flåten jeg hentyder til. Man bliver ikke 
ensom her på øen, har jeg allerede erkendt mange gange. Der er altid en 
flåt, der gerne vil med en hjem. 

Paradis har slanger, øvelsen er ikke at tage dem med hjem, kunne man 
sige.

. . . . 
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VENØ  SOGN
Jeg kalder Venø et lille paradis til de mennesker jeg fortæller om mit 

nye hjem. Naturen og også I mennesker. Jeg er blevet mødt af meget stor 
imødekommenhed og hjælpsomhed. Og for det vil jeg gerne sige tak. 

Også tak for deltagelsen ved min indsættelse i teltet i præstegårdshaven. 
Og 1000 tak for den storslåede gave. Et havebord og stole, så perfekt. Og 
blomster og kurv.  

Tak til Menighedsrådet fordi I valgte mig og til Menighedsrådet og perso-
nalet for alt det arbejde I har gjort. Jeg glæder mig rigtig meget til at blive en 
del af øen og fællesskabet.
/ Trine Parbo

ORIENTERING OM VALG TIL MENIGHEDSRÅD
Den 9. juni afholdtes orienteringsmøde forud for menighedsrådsvalget sene-
re på året. Der var et fint fremmøde. Der blev orienteret om Menighedsrådets 
arbejde i den forgangne periode, talt om det kommende menighedsråds 
opgaver og brainstormet på idéer til nye tiltag. 

To af de fremmødte tilkendegav, at de er interesserede i at stille op til det 
kommende menighedsrådsvalg, så vi nu er oppe på fire kandidater. Vi mang-
ler altså mindst en kandidat, så har du lyst at være med i Menighedsrådet, 
kan du kontakte formand Sussi Jensen på tlf. 40 83 20 60.

Der afholdes valgforsamling den 15. september, hvor selve valget til 
menighedsrådet vil foregå. Mere information herom senere. 

Præsteindsættelse
Vejret viste sig fra sin aller pæneste side den 14. juni, da Trine Parbo blev 
vores nye præst ved to indsættelsesgudstjenester. Teltet i præstegårdshaven 
var fyldt ved begge gudstjenester. 

Efterfølgende var der bobler og kransekage til gæsterne. 
Provsten sagde i sin indsættelsestale, at det er få præster, der oplever, at 

en tredjedel af menigheden deltager ved indsættelsesgudstjenesten. Derfor 
skal der lyde en stor tak til alle venøboere som deltog og gjorde dagen festlig 
for Trine og os andre.

Solnedgangsmusik
Menighedsrådet ser sig desværre nødsaget til at aflyse årets række af sol-
nedgangskoncerter grundet situationen med corona. Der må fortsat kun 
være 12 personer i kirken ud over det faste personale, derfor giver det ingen 
mening at afholde koncerterne. Alle kunstnerne har takket ja til at flytte deres 
koncert til sommeren 2021. Det er vi glade for.

/ Venø Menighedsråd – Dorthe Brødbæk

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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DET  SKETE
”HER SNAKKER DE DET RIGTIGE SPROG”
Det svarede den senest ankomne færgefører, Johnny Damgaard (64 år) sin 
datter i Agger på spørgsmålet: Hvad lokkede dig tilbage til det vestjyske. Dat-
teren havde nok forventet, at svaret var barnebarnet, for det ”trak” også.

Johnny er ikke ukendt ombord på Venø Færgen. De fleste i besætningen 
kender Johnny, ikke mindst Ole Lassen, der sammen med Johnny gennem 
30 år drev industrifiskeri ud fra Thyborøn. Her kunne Ole og Johnny være 
sammen fra to døgn til to måneder i træk. De to måneder var, når fiskeriet 
foregik omkring Bornholm. 

De sidste ni år har færgefarten for Johnny været i de indre københavnske 
farvande, nemlig med Havnebussen, der krydser rundt i Københavns Havn. 
Havnebusserne har samme styringssystemer (rorpropeller), som Venø 
Færgen, men er en del mindre. I København sejlede Johnny også sammen 
med Ole, indtil Ole valgte det vestjyske tilbage. 

De første dage på Venø Færgen foregik i stille vejr med ringe strøm, så 
Johnny kunne vænne sig til størrelsen og sejladsen i det smalle farvand. 
Johnny er kendt med de skrappe strømme ikke kun fra havet, men de opstår 
også i havnemiljøet.

Med “genåbningen” af Danmark kommer Johnny tættere på venøboerne 
under vores korte overfart. Han har allerede bemærket en del forskelligheder 
i dialoger og temperament.

Og som sagt til datteren: ”Her snakker de det rigtige sprog”.
Velkommen Johnny - til Venø Færgefart og til mange gensyn med 

venøboerne og deres gæster.
/ VenøPosten – Jan Bendix

PÅ TANKENS SLOT…
Til lykke til årets to Venø-studenter, der under usædvanlige rammer færdig-
gjorde deres gymnasietid. VenøPosten sender de bedste ønsker for fremti-
den til Bertel Lundby, Revlen 5 og Marius Lang Hindkjær, Riisvej 11. Vi gør 
det med 1. vers fra C. Hostrups vaudeville-komedie: Genboerne (1844):

På Tankens Slot bor Studenten glad
og lever højt, som man kan vide,
han søber Nektar af Ideens Fad
og blæser så ad det solide.
Men som hans genboer i Verden står
den Flok, der rundt i Livets Mølle går

med Sav og Høvl,
med Gods og’Vrøvl,
med lænket Fod og stækket Vinge.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix

Privatfoto

Privatfoto

Foto: Jan Bendix
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VENØ HAVN 202?
Nu bliver det spændende! 

Mange måneders arbejde med at beskrive, analysere og idéudvikle 
er resulteret i skitseprojektet: Venø Havn – Et knudepunkt for Ø-Liv og 
Limfjordens ressourcer. 

Skitseprojektet er udarbejdet af rådgiverne: LabLand for Venø Havn med 
økonomisk støtte fra Struer Kommune. En lang række interessenter har været 
i direkte kontakt med projektets medarbejdere. Det er sket gennem individu-
elle samtaler, arbejdsgruppe- og borgermøder i de sidste 8 måneder.

Resultatet er blevet en af de bedste beskrivelser i mange år af mulighe-
derne for ikke bare Venø Havn, men for ølivet, som helhed. Men beskrivelser 
gør det ikke alene.

Projektet foreligger i en tidlig og ikke helt færdiggjort udgave. Hoved-
idéen er etableringen af Fjordens Hal og en total forandring af miljøet i og 
omkring Havnehuset. Projektet foreslår navneændring til Havnens Hus. 

Fjordens Hal-idéen blev allerede i 2019 introduceret i Struer Kommunes 
helhedsplan for de kystnære områder. Fjordens Hal er i første række tænkt 
som grundlag for de mange aktiviteter på, i og ved vandet. Projektet kalder 
området for ”det kolde område”, der mest er præget af det udendørs 
liv – ikke mindst til glæde for Venø Efterskole, sejlere og friluftsfolket i øvrigt. 
Området beskrives som koldt, åbent, råt og nyt.

For Havnens Hus er forslaget en omdannelse af det nuværende 
Havnehus til uden- og indendørs samlingssted for venøboerne og øens ven-
ner og gæster. Området skal indbyde til ophold, leg og forsamling. I projektet 
beskrives det som varmt, lukket og omdannet.

Projektet forholder sig desuden til og har løsningsforslag med hensyn til 
”de lidt besværlige” tilsandingsforhold ved indsejlingen til havnen.

På borgermødet tidligere på året var der spørgsmål til driftsøkonomien 
i forbindelse med løsningsforslagene. Skitseprojektet giver ikke i sin 
nuværende udformning svaret. Det svar og dialogerne om idéerne i øvrigt 
får venøboerne, når arbejdsgruppen i efteråret fremlægger projektet som 
helhed.

Arbejdsgruppen bag 
projektet og Struer Kommune 
arbejder nu med at afdække 
finansieringsbehov for i 
eftersommeren at søge fonds-
midler til gennemførelsen.

Venøboerne kan glæde 
sig over, at vi er kommet ind 
i en afgørende og positiv 
næste fase i Venøs fortsatte 
udvikling. 
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen

Skitseprojekt
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DET  SKETE
FRA JUNIMØDET I VENØBOENS BESTYRELSE
Et stort emne på dette møde var turisme. Det var spændende 
at se tilbage på, fx hvordan pinsen var gået, når nu de store 
arrangementer var aflyst. Vi kunne konstatere, at der havde 
været meget liv på Venø alligevel. Det gode vejr, den lette 
adgang til øen, der ikke kræver så meget planlægning, og kendskabet til øen 
i lokalområdet betyder, at mange kommer hertil. 

I bestyrelsen vil vi forespørge Efterskolen og løbeklubben “Gode ben” om 
arrangementerne kan finde sted en anden weekend end pinseweekenden i 
fremtiden. En weekend med både pinse og to større arrangementer kræver 
faktisk, at det forberedes godt, og at alle situationer arbejdes igennem - fx tra-
fik- og toiletforhold, overnatnings- og forplejningsmuligheder samt adgang 
til hjælp i akutte situationer, hvis det skal blive en god oplevelse for alle. Hvad 
kan øen bære? 

I dette særlige corona-år ser det ud til, at turismen får en hjælpende 
hånd af Folketinget i form af gratis færge hele juli - for cyklister og gående. 
VenøBoen har, sammen med de øvrige danske småøer i SaDS, skrevet til 
Folketinget og udtrykt ønske om at dette i stedet blev gennemført i august 
og september. Det ville forlænge sæsonen og øge turismen, idet mange 
under alle omstændigheder vil besøge øerne i juli. 

Her på Venø er vi i den situation, at vi stadig har mange gratis færgedage 
tilbage at bruge pga. aflyst påske og pinse. VenøBoen vil derfor foreslå Venø 
Færgefart, at alle weekender i september bliver med gratis færge. Der er 
overvejelser om naturdage i september. 

Geopark Vestjylland holder geologiens uge i uge 36, og vil gerne sætte 
skilte op, etablere stier og udpege geologiske seværdigheder på Venø. Der 
er også tanker om evt. at arrangere en naturuge i forbindelse med efterårsfe-
rien. Så vi håber, at der kommer til at ske lidt i efteråret på turismefronten.

Vi har fået de blå cykler igen, og vi har ansøgt om flere cykler, el-cykler. Vi 
har endnu ikke fået svar på ansøgningen, men vi håber, der kommer et svar 
snart. 

Mere om turismen: på “Ferie for alle” messen 2021 vil Landdistrikterne 
Fællesråd etablere en stand for alle småøer. Øerne opfordres alle til at stille 
op i et eller andet omfang. Og der er interesse for Venø. En journalist vil lave 
en artikelsamling, som bogudgivelse, om danske småøer, og har spurgt om vi 
fra Venø vil være med. Annette Friis, Kimingen 6, ved mere, så spørg hende, 
hvis du er interesseret. 

Kunstreaktor laver projekt på Venø den 17. - 19. august. Læs mere om det 
på side 7.

Bestyrelsen mødes igen den 5. august, og tager fat på efterårets arbejde. 
Der bliver plads til andre emner end turisme, som fx havnens udvikling, 
samarbejdet mellem udvalg og bestyrelser på øen, bosætningsstrategier og 
naturligvis generalforsamlingen.

Bestyrelsen ønsker rigtig god sommer til alle.
/ VenøBoen – Berit Arberg Sauer

Efter deadline…
Før VenøPosten gik i trykken har 
Erhvervsministeren i en presse-
meddelelse oplyst, at han af Land-
distriktsmidler har bevilget Venø-
Boen 154.000 kr. til 5 lad-elcykler 
og 5 almindelige elcykler. Der skal 
have ”standplads” ved Havnehuset 
og oplades via solceller. 
/ Red.
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FORMANDENS HJØRNE 
Nu nærmer sommeren sig. Med den forøges 
antallet af biler, cykler og gående, som sejler 
med vores færge og gerne vil besøge vores ø 
og opleve alt, hvad Venø har at byde på. 

Vi forøger vores befolkningstal. Der bor 
folk i sommerhusene, og både kommer sejlende hertil, og de besøger vores 
skønne strande, Danmarks mindste kirke, en hyggelig lille bådehavn med 
mulighed for proviantering. De befærder vores smalle veje præcist, som var 
de lavet til en hyggelig cykel- eller gåtur. 

I disse tider forhandles der i Folketinget om, at der i juli skal være mulig-
hed for at besøge små øer i Danmark ganske gratis (deriblandt Venø), hvis 
man altså ankommer til øen på cykel eller som gående. 

Så skal mit forslag stillet tidligere på året stå sin prøve i forhold til de 
betænkeligheder, jeg hørte fra flere kanter i forhold til, at der nok ville 
komme til at være alt for mange parkerede biler på Kleppen, og at der ville 
komme alt for få turister til vores ø eller, at folk helt sikkert langt hellere ville 
køre i bil til/på vores ø. 

Men hvis vi på Venø skal tilslutte os FN’s 17 klimaråd, så skal vi tænke 
bæredygtigt og på fremtidens Venø. Så i lyset af klimarådene, hvilke turister 
vil vi så helst gerne have besøg af? Skal vi satse på dem, som lige kører 
forbi i deres bil rundt på asfaltvejen ved Havstokken, og som holder en kort 
strække-ben-pause ved kirken, kroen eller havnen, og derefter kører deres bil 
med færgen hjem igen? 

Eller vil vi måske snarere satse på at have besøg af dem, som bruger hele 
dagen på at cykle eller gå rundt på øen for at opleve vores unikke natur. 
Dem, som stopper op for at tale med de lokale, dem som dufter, smager og 
nyder alt det, vi på Venø har at byde på af helt fantastiske 
udsigter, alsidig geologi, mark, eng og skov samt alverdens 
berusende dufte?

Måske de sidstnævnte kunne finde på at komme igen og 
igen samt ønske sig en tilværelse her, ikke bare på engangs-
besøg, men for altid til gavn for bosætning, færgetrafik og 
erhvervslivet på øen?

Der skal være plads til alle på Venø, det er helt sikkert! Men 
jeg tror stadig på, at folk får mere lyst til at komme tilbage til 
et sted, som de har oplevet med stort set alle deres sanser 
fremfor et sted, de blot har oplevet en kort stund bag bilruden 
og et enkelt stop ved havnen. 

Hurra for Regeringens realisering af gratis færge for cykli-
ster og gående i juli, hurra for regeringens gave i form af halv 
pris på færgetransport i august og tillykke med VenøBoens 
beslutning om gratis færge for både biler, cykler, busser, 
gående og cyklende hele september måned samt en uge i 
oktober.

Hermed ønsker VenøBoen jer alle en rigtig god sommer. 
/ VenøBoen – Linda Tang

DET  SKER
KUNSTREAKTOR BESØGER 
VENØ 17.-19. AUGUST
Vi får fornemt besøg i august, når 
kunstreaktoren kommer for at lave 
kunst af genbrugsmaterialer i sam-
arbejde med Efterskolen, Venø-
sund Færgelaug og VenøBoen. 

Gør jer klar til sjove, skøre og 
spændende kunstværker, som 
strækker sig og sætter sig aftryk 
langt ind i fremtiden. 

Kunstreaktoren modtager med 
tak digte skrevet på toiletpapir, 
skulpturer lavet af æggeskaller, 
frugtskræller udformet som sjove 
figurer og meget andet, når de i 
august går fra dør til dør. 

Hvis I vil vide mere inden 
de kommer, kan I finde mere 
info på https://drive.google.
com/file/d/1iEeIXIGQ_jwOj6Jt-
DoJIbJhpFVxDMvlO/
view
/ VenøBoen – Linda Tang

Foto: Ane Kathrine Thorgård
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BYRÅDET LYTTER TIL VENØ
Struer Byråd vedtog i maj Kommune-
plan 2020 – Klar til vækst. 

Planen imødekommer forslag fra 
VenøBoen om, at Venø bliver et selv-
stændigt lokalområde med egen repræsentation i den ny organisation, som 
kommunen har valgt at etablere.

Byrådet har besluttet en strategi for lokalområder, hvor Venø udgør et 
af de fem områder: Thyholm, Humlum/Resen, Venø, Langhøj og Hjerm. Det 
betyder, at VenøBoen nu bliver direkte repræsenteret i det nyetablerede 
udvalg, der har til formål at stimulere samarbejdet mellem Kommunen og 
lokalområderne.

Kommunens strategi vægter det gode liv i landdistrikterne og ønsker der-
for dialog om udvikling af kultur og stedbundne muligheder. Det nye initiativ 
øger Venøs muligheder for at medvirke til at sætte rammer for udviklingen.

Ikke alle VenøBoens ændringsønsker til den nye kommuneplan blev 
opfyldt. Venø må fortsat leve under de voldsomme begrænsninger, som 
Planloven, Kystbeskyttelses- og Strandbeskyttelseslinjerne lægger for boligbe-
byggelse og erhvervsudvikling. Det betyder, at der i forbindelse med arbejdet 
for øget bosætning fortsat skal kæmpes ”fra byggegrund til byggegrund”.
/ VenøPosten – Jan Bendix 

DET  SKETE
VenøBoen

Linda Tang (formand)
tlf. 22 90 42 89, ltm@venoe.dk

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

Berit Arberg Sauer (referent), Kristian 
Olesen (færgekontakt), Allan Bach, 
Annette Friis (ø-repræsentant) og Bodil 
Anker-Møller. 

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.

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

Foto: Mette Haunstrup Larsen

http://venoe.dk
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VENØ  KONTAKTER  -  2020
ENERGIGRUPPEN

Skafti Halldórsson  
(gratis energirådgivning på Venø)
Fælledvej 17, 7600 Struer
Tlf. 22 55 03 96 / skafti@proenergi.dk

VENØBOEN
vb@venoe.dk
venoe.dk/foreninger/venoeboen

Linda Tang (formand)
Strømmen 5, Venø, 7600 Struer
Tlf. 22 90 42 89 / ltm@venoe.dk

Søren Lang Hindkjær (kasserer)
Riisvej 13, Venø, 7600 Struer
Tlf. 42 12 58 99 / soeren@venoe.dk

Birgit Arberg Sauer (referent)
Kimingen 8, Venø, 7600 Struer
Tlf. 29 26 11 91 / beritasauer@gmail.com

Annette Friis (ø-repræsentant)
Kimingen 6, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 86 87 12 /  
afriis.venoe@gmail.com

Kristian Olesen (færgekontakt)
Nørskovvej 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 31 23 63 83 / kolesen@sallingpost.dk

Allan Bach (medlem)
Bassumgårdvej 6, 7400 Herning
Tlf. 22 69 27 64 / allan@ab-byg.dk

Bodil Anker-Møller
Havstokken 22E, Venø, 7600 Struer
Tlf. 28 81 95 91 / bam@venoe.dk

Inge Dehnfeld Mortensen (suppleant)
Riisvej 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 60 66 82 81 / inge@venoe.dk 

Jan Bendix (suppleant)
Nørskovvej 13, Venø, 7600 Struer
Tlf. 40 42 21 05 / bx@jbx.dk

VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS

Flemming Damgaard (formand)
Havstokken 22e, Venø, 7600 Struer
Tlf. 27 29 66 00 / flemming@venoe.dk

Mette Jaffke (udlejning)
Strømmen 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 23 27 22 99 / 
mettejaffke@hotmail.com

Christian Mortensen
Riisvej 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 91 55 10 15 /  
chrism.dk@gmail.com

Vibeke Staunstrup Borbjerggaard
Kimmingen 4, 7600 Struer
borbjerggaard@mail.dk

Annette Hylleberg
Riisvej 24, Venø, 7600 Struer
Tlf. 30 25 90 79

VENØ EFTERSKOLE
Nørskovvej 8, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 86 /
info@venoe-efterskole.dk 
www.venoe-efterskole.dk

Tage Jepsen (forstander)
Nørskovvej 4B, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 78 09 17 / 
tage@venoe-efterskole.dk

VENØ EFTERSKOLES STØTTEKREDS

Peter Petersen (formand)
Strømmen 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 76 / peter@venoe.dk

Bent Rønnest

Jens Karl Madsen

Laila Mejlholm Olsen

Tine Wacher Duus

VENØ FOREDRAGSGRUPPE

Kirsten Jensen
Sønderskovvej 7, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 21 76 27 /  
kirsten@classic-design.dk

Per Mikkelsen
Sønderskovvej 19, Venø, 7600 Struer
Tlf. 23 66 99 86 /  
per.mikkelsen52@outlook.dk

Tove Odgaard
Sønderskovvej 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 20 68 10 77 /  
odgaard@privat.tele.dk

Anders Vandsø Pedersen
Lønningen 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 81 40 18 56 /  
andersvandsoepedersen@yahoo.dk

VENØ GYMNASTIK– OG  

IDRÆTSFORENING

Dorte Sauer (formand)  
(badminton, fitness)
Havstokken 10B, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 81 71 / GIF@venoe.dk 

Jette Hansen (næstformand)
jetteh.98@gmail.com

Anne Thusgaard (kasserer)  
(fitness, billard)
Havstokken 22 A, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 81 06 / 97868106@mail.dk

Jens Chr. Brødbæk (sekretær)  
(havkajak)
Riisvej 4, Venø, 7600 Struer
Tlf. 40 91 50 91 /  
jcbroedbaek@hotmail.com

Ingrid Korsgård (medlem) (havkajak)
korsgaard.ingrid@gmail.com

Marlene Vandsø (suppleant) 
(vinterbadning, sauna)
Lønningen, Venø, 7600 Struer
Tlf. 22 53 53 23 /  
marlenevandsoe@gmail.com

VENØ HAVN
www.venohavn.dk

Ulf Ipsen (formand)
Nørskovvej 4a, Venø, 7600 Struer
Tlf. 28 33 20 59 / 
ulf@venoe-efterskole.dk

Tage Jepsen (kasserer)
Nørskovvej 4b, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 78 09 17 / 
tage@venoe-efterskole.dk

Carsten Nørager (næstformand)
Vigen 1, Venø, 7600 Struer
Tlf. 27 51 20 59 /  
carstennorager62@gmail.com

Mette Jaffke
Strømmen 14, 7600 Struer
Tlf. 23 27 22 99 /  
mettejaffke@hotmail.com
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VENØ  KONTAKTER  -  2020
Arne Middelhede
Lønningen 10, Venø, 7600 Struer
Tlf. 22 16 85 84 / amvenoe@hotmail.com

Ingrid Korsgaard
Riisvej 20, Venø, 7600 Struer
Tlf. 20 43 88 13 /  
korsgaard.ingrid@gmail.com

Jakob Bisgaard
Teknisk direktør, Struer Kommune
jakobb@struer.dk

VENØ MENIGHEDSRÅD
mr@venoe.dk

Susanne Marie Jensen (formand)
Klitten 3 B, Venø, 7600 Struer
Tlf. 40 83 20 60 /  
Klitten3b.jensen@gmail.com

Kirsten Yde (næstformand)
Vigen 3, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 09 / kirstenyde@live.dk

Helle Gjern (kontaktperson)
Riisvej 9, Venø, 7600 Struer
Tlf. 26 16 83 62 / 314@apoteket.dk

Hanne Nielsen (kasserer)
Nørskovvej 3, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 68 / 
hannenielsen@venoe.dk

Dorthe Brødbæk (kirkeværge/sekretær)
Riisvej 4, Venø, 7600 Struer
Tlf. 51 72 15 64 /  
dorthe.broedbaek@gmail.com

Sognepræst Trine Savannah Parbo
Klitten 1B, Venø, 7600 Struer
Tlf. 97 86 80 15 / tsp@km.dk

VENØ MUSIK

Grethe Munk-Andersen (formand)
Riisvej 1, Venø, 7600 Struer
Tlf. 21 43 22 79 /  
munkandersengrethe@gmail.dk

Marianne Pedersen (kasserer)
Riisvej 12 D, Venø, 7600 Struer
Tlf. 23 37 83 71 / mp@via.dk

Lilly Møller
Riisvej 5, Venø, 7600 Struer
Tlf. 24 47 90 77 / lian@venoe.dk

Ester Sagen
Særkærparken 153, 7500 Holstebro
Tlf. 24 84 56 30 / 
estermarie2@gmail.com

Per Mikkelsen
Sønderskovvej 19, Venø, 7600 Struer
Tlf. 23 66 99 86 / pm@km.dk

Axel Steenkjær
Revlen 7, Venø, 7600 Struer
Tlf. 51 26 08 85 / 
axelsteenkjaer@gmail.com

VENØ TELTLAUG
www.tangvej6.dk/partytelt

Bestyrelsen v/ Peter Henriksen
Tangvej 6, 7600 Struer, tlf. 40 20 00 10

- der henvises til hjemmesiden

VENØ VANDVÆRK
vand@venoe.dk
venoe.dk/foreninger/venoe-vandvaerk

Dennis Borbjerggaard (formand)
Kimingen 4, Venø, 7600 Struer
Tlf. 61 13 14 07 / 
d.borbjerggaard@gmail.com

Kjeld Jensen (næstformand)
Klitten 3B, Venø, 7600 Struer
Tlf. 60 48 73 14 / 
klitten3b.jensen@gmail.com

Søren Lang Hindkjær (kasserer)
Riisvej 13, Venø, 7600 Struer
Tlf. 42 12 58 99 / soeren@venoe.dk

Villy Christensen
Park Allé 101, 7600 Struer
Tlf. 20 19 36 47 /parkalle@dlgmail.dk

Christian Dehnfeld Mortensen
Riisvej 14, Venø, 7600 Struer
Tlf. 91 55 10 15 / chrism.dk@gmail.com

Anders Ulfkjær (suppleant)
Nørskovvej 12, Venø, 7600 Struer
Tlf. 20 42 36 20 / aulf@mail.dk

Ryan Jensen (daglig drift)
Riisvej 5, Venø, 7600 Struer
Tlf. 40 63 54 76 / lian@venoe.dk

VENØSUND FÆRGELAUG
www.venoesund.dk 

Bjarne Tingkær Sørensen 
(formand, PR og fundraising)
Vigen 3, Venø, 7600 Struer
Tlf. 20 53 80 51 / info@venoesund.dk

Jørgen Vang 
(næstformand, uddannelse og web)
Baunehøj 29, 7600 Struer
Tlf. 20 28 57 73 / jvang@live.dk

Finn Husum (drift og uddannelse)
Södertäljevej 15, 7600 Struer 
Tlf. 27 82 51 06 / fhusum@mail.dk 

Jan Schou Møller (kasserer)
Sveavej 4, 7500 Holstebro
Tlf. 40 46 72 90 /  
janmol@webspeed.dk

Erik Glue (bestyrelsesmedlem, 
skibsinstallatør, teknisk ansvar)
Hjermvej 24, 7600 Struer
Tlf. 21 24 16 12 / glue.el@mail.dk

Nina Bech Nilson (sekretær, tilsyn,  
suppleant)
Gimsinghoved 14, 1. tv., 7600 Struer 

K.C. Olsen (revisor)
Kimsvej 13, 7500 Holstebro
Tlf. 22 38 56 07 / isl40347@os.dk

Carsten Nørager (suppleant)
Vigen 1, Venø, 7600 Struer
Tlf. 27 51 20 59 / 
carstennorager62@gmail.com

Se mere om Venø:

www.venoe.dk 

www.facebook.dk/venoestruer
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FORENINGER MED INDFLYDELSE
Beboerforeningerne på de 27 danske småøer har et væsent-
ligt talerør direkte til det politiske system. 

Det kom frem på juni-generalforsamlingen i 
Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS).

Formanden, Dorthe Winther, fremlagde i sin skriftlige 
og mundtlige beretning orientering om initiativerne, kontakterne og resul-
taterne af samarbejdet med Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer, 
Økonomiministeren (færgedriften), Erhvervsministeren og myndighederne. 
Læs beretningen på www.danske-smaaoer.dk og om mødet i øvrigt i næste 
udgave af Ø-Posten (september).

Generalforsamlingen tilsluttede sig forslag fra bestyrelsen om resten af 
året og i 2021 at fokusere SaDS-indsatsen på: 

• Erhverv, turisme og arbejdspladser på øerne, bl.a. i lyset af corona
• Færger og landevejsprincip - opfølgning på ordningen. 
• Omstilling af færger til grøn drift. 
• Etablering af boliger på småøerne - herunder grøn boligaftale og 

idéer til prøvehuse.
• Grøn energi og klimatilpasning på småøerne. 
• Etablering af temabestemte (stats-)puljer. Det kunne være puljer til 

kystsikring eller havneoptimering. 

På forslag fra Agersø Beboerforening drøftede generalforsamlingen fremti-
den for landbrugsdrift på øerne. Det blev besluttet, at SaDS tager initiativ til 
en kortlægning af forventningerne hos landbrugere og øvrige ø-interessen-
ter til ændringer i rammebetingelser (fx klimalovgivning) og mulighederne 
for bosætning og erhvervsudvikling.

Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Dorthe Winther som for-
mand. Som led i foreningens turnusordning udtrådte repræsentanterne fra 
Skarø og Agersø bestyrelsen. Drejø og Avernakø stiller med nye medlemmer 
i bestyrelsen.
/ VenøBoen – Jan Bendix

SaDS’ bestyrelse 2020/21:  

Fra venstre: Bjarne Rasmussen, Drejø,  

Flemming Christensen, Avernakø,  

Ove Axelsen, næstformand,  

Dorte Steffensen, Agersø,  

Dorte Christensen, Fur,  

Henrik Mørch, Egholm og  

Dorthe Winther, formand.

Foto: Lise Thillemann Sørensen



12

DET  SKER

Foto: Firbjergsande

FIRBJERGSANDE GÅR I AKTION
Ledelsen bag Firbjergsandelejren har besluttet sig for at tage udfordrin-
gen op med hensyn til lejrens fremtid. Igennem de seneste år har Firbjerg-
sande været belastet af store vedligeholdelsesomkostninger og aftagende 
benyttelse. Det lægger ledelsen op til at ændre, så lejren får mere liv og 
aktivitet. Der lægges også op til at skabe nye rammer for brugen af lejren.

Firbjergsande har deltaget aktivt i arbejdet med planen: Venø – fortsat 
i udvikling – og arbejder på at virkeliggøre idéerne i planen – herunder 
også at skabe sammenhæng med øvrige Venø-initiativer. Lejerchef Poul 
Lund fortæller nedenfor om lejrens historie og aktuelle brugsmuligheder. 

/ Red.

FIRBJERGSANDE ER BELIGGENDE  
I ET UNIKT NATUROMRÅDE
Hovedbygningen ligger smukt placeret  
helt ude ved skrænten med en fantastisk  
udsigt ud over vandet.

Firbjergsande har en næsten 100 årig historie. I 1929 etableredes en som-
merlejr på grunden, og der blev oprettet en lejrbygning, som i dag er fredet.

Et anneks med toiletter og vaskerum blev bygget i 1957, og blev renove-
ret i 1996 og gjort handicapvenlig.

Lejren blev udvidet igen i 1971, hvor der blev opført 4 sovebygninger, 
som hver indeholder 2 soverum til i alt 16 personer samt et lederrum til 
2 - alle med bad og toiletter.

Firbjergsande udlejes hele året i weekender og på ugebasis. I vinterperio-
den tilbydes endvidere udlejning til reduceret leje med forbrugsafregning.

Vores hjemmeside bliver løbende opdateret med de nye tiltag  
www.firbjergsande.dk. For at optimere vores udlejning synliggør vi os på 
sociale platforme, bl.a. vil markedsføring fremover også foregå via Facebook.

Firbjergsande er med i projektet “Venø - i fortsat udvikling” med planer 
om at tilføje nye faciliteter med overnatningsmuligheder for mindre familie-
grupper og shelters med adgang til toilet og bad.

Vi har store forventninger til fremtiden for Firbjergsande og arbejder på 
at indfri dem.
/ FDF Lejrcenter-Firbjergsande – Poul Lund

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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ALLE SEJL SAT TIL SOMMERENS SEJLADSER
Vi har sat alle sejl til for at være klar til sommerprogrammet med faste tirs-
dagssejladser. Vi har samlet vores arrangementer i plakatform, som her vises 
nedfotograferet. Sejladserne gennemføres med overdækning. 

Vi har også fået flere spændende opgaver i år: Således skal vi sejle tre 
sejladser med børn fra Struerskolernes pasningsordning i ferien. Turen er 
sejlads mellem Struer og Venø med et valgfrit program på Venø. Jeg tror det 
bliver sjovt.

I august medvirker vi i Kunstreaktorprojektet. Emnet er bæredygtighed – 
og det initiativ støtter vi gerne.

Endelig skal vi ikke glemme den gratis medlemstur Venø - Struer - 
Handbjerg i september.
/ Venøsund Færgelaug – Bjarne Tingkær Sørensen

MALERI-AKVAREL-KERAMIK
Venø Galleri har sommeråbent og VenøPostens fotograf Erling Roseth har 
fanget to af de udstillende i sin linse. 

Det er Lis Jensen, der tager et par eksempler på sin kunst i hånden. På 
det andet foto er det den norskfødte keramiker Anne Hennig-Olsen, der 
om sit arbejde fortæller: “At arbejde med ler har været en stor del af mit liv, 
siden jeg som helt ung deltog i keramikkurser og senere uddannede mig til 
keramiker. At mestre drejeprocessen, se leret forvandles fra en klump til en 
krukke er dybt fascinerende og tilfredsstillende. Drejeskiven er mit værktøj til 
at fremstille keramik, der er både funktionelt og dekorativt. Jeg er glad for far-
ver. I en kombination af voks og pensel kombinerer jeg ofte flere farver, der 
giver et unikt resultat. Keramikken bliver brændt ved 1250 grader (stentøj). 
Det giver stor holdbarhed”. 
/ VenøPosten – Red.

Vigen 3, Venø, 7600 Struer – Tlf. 20 53 80 51 info@venoesund.dk - www.venøsund.dk

Tilmelding:
https://gotour.dk/product/view/id/30681

Natur- og kultursejlads med Færgen Venøsund
Sejltur:
Struer – Oddesund – Venø - Struer 

Undervejs fortælles om landskab og de 
forhold, som har bestemt levevilkårene for 
lokalbefolkningen. 
Fortællinger om kystlandskaber, øboerne, 
færger, bro og fiskeriet.

Turene sejles følgede tirsdage:
23/6, 30/6, 7/7, 14/7, 21/7 og 28/7

Afgang Struer kl. 10.00.
Fra træskibshavnen ved Sarpsborgpigen (bro 8)

Ankomst Oddesund Nord kl. 11.15
Efter landgangen nydes frokost - en feltration - i Garnhuset ved Den gamle Rofærgehavn.
Derefter guidet rundvisning med fortællinger om Kulturlandskabet Oddesund: Den gamle 
Rofærgehavn, Tjærestedet, besættelsestidens  bunkersbyggeri og nutidens spændende 
aktiviteter her, Oddesundtårnet og Kunsthallen Regelbau411.
Afgang Oddesund Nord kl. 13.15

Ankomst Venø kl. 13.50
Fortælling om Venø, venøboerne og 
rundvisning i den ny-restaurerede 
middelalderkirke.
Afgang Venø kl. 15.30

Ankomst Struer Havn kl. 16.15

Pris 450.- kr. incl. frokost og medlemskab af færgelauget.

Turen gennemføres ved mindst 10 tilmeldte. 
Turen er ikke egnet for gangbesværede.
Der kan købes drikkevarer om bord.  
Der tages forbehold for aflysning ved dårligt vejr. 

Foto: Erling Roseth Foto: Erling Roseth

Venø Galleri 
Tangvej 1, 7600 Struer 

Juni, juli, august 

Åbent alle dage kl. 12-18 

Laila Thirup, akvarel. Nana Agger, oliemaleri,  
Anne Hennig-Olsen, keramik. Lis Møller Jensen, grafik. 
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UNDERSKUD – MEN RO PÅ!
Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Venø 
Vandværk den 11. juni. 

Som de foregående år blev vandværkets general-
forsamling heller ikke i år det helt store tilløbsstykke, 
da ingen forbrugere mødte op overhovedet. Bestyrelsen vælger igen at tolke 
det som generel tilfredshed med øens vandforsyning og ikke at forbrugerne 
er uinteresserede i, om der er vand i hanerne på Venø.

Formanden nævnte i sin beretning, at udskiftningen af vandmålerne nu 
er afsluttet og dermed kan alle vandmålere fjernaflæses ved at køre rundt på 
øen med et særligt aflæsningsudstyr. 

Formanden nævnte også, at rentvandstanken på vandværket er blevet 
renset og efterset, og at den er i fin stand. 

I tilfælde af at der er planlagt vedligeholdelse på vandværket, som kræver 
lukning for vandet, har vandværket en aftale med Venø Færgefart om at 
informere via færgens SMS-service. Vandværket beklager, at det ikke skete, 
da der kortvarigt var lukket for vandet i midten af maj i forbindelse med 
rensning af rentvandstanken. 

Kassereren gennemgik regnskabet for 2019, som endte med et 
underskud på kr. 65.240 efter afskrivninger, hvilket er som forventet pga. 
udskiftning af vandmålerne. 

På valg til bestyrelsen var Villy Christensen, Kjeld Jensen og Dennis 
Borbjerggaard, der alle blev genvalgt. Som suppleant blev Anders Ulfkjær 
genvalgt. Derudover består bestyrelsen også af Christian Dehnfeld 
Mortensen og Søren Lang Hindkjær.

Er der spørgsmål så kontakt vand@venoe.dk.
/ Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær

FÆLLESSPISNING OG -SANG
Det er bare hyggeligt, når Venø Havnekiosk og Café byder på fællesspisning. 

I begyndelsen af juni blev der ikke alene budt på spisning, men også på 
fællessang. Per Mikkelsen, tidligere præst og kirkesanger(!), sang for med 
Højskolesangbogen i hånd. Spisning 
indendørs – sang udendørs i aftensol 
– og under overholdelsen af alle forord-
ninger – forstås!
/ VenøPosten – Red. 

ÅBNINGSTIDER  I  JULI

• • • •

Frisør Hylleberg

Åbent torsdage kl. 12:00-20:00
og fredage kl. 9:00-17:00

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

• • • •

Havnehusets Café og Kiosk

Åbent hver dag fra kl. 14:00-20:00 

Venø Havn
tlf. 23 95 34 97

• • • • 

Venø Galleri

Åbent efter aftale. 

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87
veno-galleri.dk

lis.moeller.jensen@gmail.com

• • • • 

Venø kartofler & lam

Kartofler, hele og halve lam  
sælges ved telefonisk henvendelse 

på tlf. 40 31 83 02.

facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk

• • • • 

Venø Kro

Åbent tirsdag-søndag kl. 11:30-14:00  
og kl. 17:30-21:00. 

Lukket hver mandag. 

Vi gælder os til at byde jer velkommen!

Bestil venligst bord på tlf. 97 86 80 06 
eller info@venoekro.dk - venoekro.dk

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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OMLÆGNING AF STRUERS TURISTARBEJDE
Venø har haft besøg af direktør Kristina Lehmann Schjøtt, der var på guidet 
tur med besøg på Venø Færgen, Venø Seafood, Venø Kirke, Venø Efterskole, 
Venø Havn, Venøsund, Venø Klit Camping og Klovvig. 

Kristina tiltrådte det ny destinationsselskab, Destination Limfjorden, 
tidligere i år. Kristina står for koordination og markedsføring af områderne i 
Skive, Morsø og Struer Kommuner. 

Struer er repræsenteret i det ny selskabs bestyrelse af borgmester Niels 
Viggo Lynghøj og Tambohuse Kro-direktør Kristina Skøtt Pedersen. 

I det nye selskab arbejdes der for at gøre vores del af Limfjorden til et 
tydeligere rejsemål for både danske og udenlandske turister. I år er der ekstra 
gode muligheder for at vise danskerne, hvad naturen har at tilbyde alle 
aldersgrupper.

På sigt har Destination Danmark til opgave at tiltrække flere udlændinge. 
Ca. 75 % af områdets gæster er i dag 
danskere. Den procentdel ønskes på 
national basis ændret til fordel for 
udlændinge. Med de mange udvik-
lingsinitiativer, som fx Kulturlandskabet 
Oddesund, Geopark Vestjylland og 
Ø-pas repræsenterer, så er der gode 
muligheder for, at det lykkes.
/ VenøPosten – Jan Bendix

MED KURS MOD LIMFJORDEN
TV-programplanlæggerne har haft et travlt forår. Der har skullet nytænkes. 

Det gælder også det populære program ”Med kurs mod fjerne kyster”, 
som Mikkel Beha Erichsen er vært for. Den 9. juli sendes det første gang og 
titlen er nu ”Med kurs mod danske kyster”.

Med sin nye båd Wallenberg blev det også til et besøg på Venø Seafood 
og Venø Havnekiosk og Café. 
/ VenøPosten – Red.

Færgetrafik  
i maj

 2020 2019
Passagerer ............ 17.224 .....20.608
Personbiler ...............9.628 ....... 9.690
Busser ........................... 398 ...........452
Lastbiler ....................... 168 ...........110
Gods (tons) ................. 241 ...........169
Cykler............................ 648 ...........471
Campingvogne ............14 ............. 22

Foto: Jan Bendix

Fotos: Hanne Borbjerggard Madsen
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VED MARINUS GREGERSENS DØD
Marinus blev født i Lomborg sogn, Lemvig den 19. september 1932.

Efter sin soldatertid hos Dragonregimentet i Holstebro, mødte han Karen. 
De blev gift, og købte i 1957 Karens fødehjem, Vesterlund, i Møborg, som de 
drev sammen og her fik de fem børn. Gården blev solgt i 1985 og de flyttede 
til Bækmarksbro, hvor Marinus, indtil han kunne gå på efterløn, arbejdede 
som murerarbejdsmand. 

Sidst i 80’erne blev de fastliggere på Venø Klit Camping, og inden for 
nogle år købte alle deres børn fastligger campingvogne i samme række på 
campingpladsen - og årene herefter var fyldt med hygge bl.a. ved Venø 
Sammensurium. Her fik alle børn og børnebørn de bedste stunder og 
minder.

Efter sin kones død i 1999, købte han i 2004 sommerhuset på Klitten 12. 
Marinus flyttede med sin samlever Birgit fast til Venø i 2007 på Klitten.

Marinus var en venlig, hjælpsom og praktisk mand, god til alt håndværk 
og i de sidste mange år var hans store interesse og hobby at hjælpe sine 
børn med byggeprocesser, istandsætte plæneklippere og andre små maski-
ner. Samtidigt nød han at passe huset og sine høns.

Marinus døde den 11. juni efter kort tids sygdom - med sin samlever og 
børn omkring sig i sit elskede hjem på Venø.  

Vi har mistet vores højt elskede far, svigerfar, bedstefar og oldefar, og 
Birgit har mistet sin elskede samlever. Men vores hjerter er fyldt med taknem-
melighed over de minder og den kærlighed han i hele sit liv gav. “Far.......hils 
mor”.

Æret være hans minde!
Tak til Venø og venøboerne for varme og deltagelse i forbindelse med 

hans sygdom og død.
/ På familiens vegne – Mette Raabjerg

MERE FÆLLESSPISNING,  
SANKT HANSBÅL OG TALE
Venø Havn og Havnekiosken inviterede til endnu 
en fællesspisning Sankt Hans aften. Menuen stod 
på grillmad, flere salater og ”outdoor-seating” i 
det mest solbeskinnede og stille vejr.

Venøs nytilflyttede præst, Trine Parbo, tog sig af båltalen, hvor hun 
blandt andet fortalte om sine tanker med hensyn til taler ved lejligheder, som 
Sankt Hans. Trine mindede om, at Sankthansaften er en fejring af Johannes 
Døberens fødselsdag den 24. juni.

I år måtte vi savne eleverne fra Venø Efterskole, så vi opfyldte myndig-
hedernes krav til forsamlingsstørrelser. Ved at undgå direkte optælling, så 
lykkedes også det projekt. Tak for arrangement.
/ VenøPosten – Red.

Privatfoto

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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DET  SKER
NY PROGRAMPERIODE
LAG Småøerne holdt sin generalforsamling i  
forlængelse af SaDS’ generalforsamling. 

Med midler fra EU har LAG Småøerne mulighed 
for at bevilge projektmidler til initiativer, der opstår 
lokalt, og som har almen karakter og understøtter bosætning og erhvervsud-
vikling på småøerne. 

Venø har gennem årene fået adskillige bevillinger bl.a. til udstyr i 
Havnehuset, klimaanlæg på Venø Kro, udviklingsplaner for Venø, turisme-
udvikling, sauna og senest har Venø Seafood fået lån til sit nye anlæg.

I forbindelse med EU’s kommende budgetperiode, så er også LAG-
systemet til politisk vurdering både i Bruxelles og nationalt. 

Generalforsamlingen besluttede at opfordre Erhvervsstyrelsen til aktivt at 
medvirke til forenkling af administration og sagsbehandling, så projektansø-
gere ikke belastes af tunge og ikke altid lige gennemskuelige procedurer.

På generalforsamlingen fortalte formanden, Søren Noes, om foreningens 
tætte og betydningsfulde samarbejde med Sammenslutningen af Danske 
Småøer (SaDS). I det seneste år har LAG Småøerne og SaDS bl.a. i fællesskab 
gennemført bosætningsprojektet: Nye Naboer – mere ø-liv.

LAG Småøerne har finansieret - og igangsætter i 2020/21 - et projekt, der 
skal støtte ø-havneudvikling  

LAG Småøerne er en forening for enkeltpersoner med interesse for 
landdistriktsudvikling. Det er gratis at være medlem, og medlemskab kræver 
alene en henvendelse til foreningens koordinator Morten Priesholm  
(mp@lag-smaaoerne.dk). Følg med i aktiviteterne og mulighederne på  
www.lag-smaaoerne.dk.
/ LAG Småøerne – Jan Bendix

ANDERS AND OG VENØ
VenøPostens læsere har flere gange kigget på Venø fra luften. Det er Peter 
Bjerre, Struer, der har leveret fotos fra det høje. Så ser læsere det røde fly, 
Anders And, over hovedet, så er det luftfotografen, der er på spil. 

Her er Anders And på landjorden – og et yderligere eksempel på resulta-
tet af indsatsen. Tak – på vegne af læserne.
/ VenøPosten – Red.

Foto:  Peter Bjerre

Eksempel på projekt støttet af land- 
distriktsmidler

Foto:  Jan Bendix
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DET  SKER
VENØ FESTIVAL 2020  
- MED CORONA-BEGRÆNSNINGER

“En sommeraften på Venø”
Det er en fornøjelse at kunne komme med en 
glædelig nyhed fra Venø Festival. Vi har nemlig 
fået tilladelse til at lave et arrangement, vi har 
kaldt “En sommeraften på Venø”.

Arrangementet foregår den 17. juli fra sidst på eftermiddagen til ca.  
kl. 23:00 på stranden nord for Venø Havn ved Venø Efterskoles sorte depot-
bygning. Her vil der være musik af den unge, danske sanger og guitarist 
Hjalte Ross og Indierockens grand old man Nikolaj Nørlund. Det sker i 
samarbejde med Havnehuset. 

Konceptet smager lidt af den ellers planlagte Vol. 2 på Venø Festival 
som ”all-inclusive”. Der vil være mad og drikkevarer med i billetten. Da det 
er en aften-forestilling, er overnatning på campingpladsen ikke inkluderet. 
Arrangementet er planlagt, så gæsterne kan nå den sidste færge til midnat. 

Vi samarbejder med Havnehuset omkring drikkevarer, maden laves af 
Venø Festivals egen kok, Michael Pedersen, der har planlagt en kulinarisk 
oplevelse med lokale råvarer. Øl og sodavand køber vi igennem Havnehuset 
og Bent Harregaard fra Høloftet står for levering af økologiske vine. Det kan 
kun blive godt med alle de lokale kræfter, der arbejder sammen. 

Da der fortsat er begrænsninger på, hvor mange der må samles til offent-
lige arrangementer, har der været sat 90 billetter til salg, og de er allerede 
væk. 

Så udover en fantastisk smuk og lun sommeraften, håber vi på og ønsker 
os en vindretning mod land, der evt. også kan give mennesker på havnen en 
lille oplevelse af musikken. 

Med ønsket om at denne ”Sommeraften på Venø” vil være en lille remin-
der om, at vi kommer tilbage med et brag af en Venø Festival i 2021, ønsker 
vi alle en dejlig sommer og håber, vi ses næste år.
/ Venø Festival – Inge Dehnfeld Mortensen

Arkivfoto: Christian Dehnfeld Mortensen

VENØPOSTEN - AUGUST
Vær opmærksom på at august-
udgaven har deadline den 30. 
juli og omdeles derfor først den 5. 
august. 

Redaktionen ønsker alle en god 
sommer!
/ VenøPosten – Red. 
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OM LIDT BLI’R HER STILLE - OM LIDT ER DET FORBI
Endnu et efterskoleår lakker mod enden. 6 gode uger blev det til efter 
Covid-19 nedlukningen og sikke nogle uger!

Under loven for nødundervisning, valgte vi at omlægge skema og uger, 
da efterskoleeleverne vendte tilbage. Vi udbød en række faglige kurser, 
som eleverne valgte sig ind på efter interesse og behov, og vi lavede mange 
ekstra linjedage. Mange elever vælger Venø Efterskole på grund af vores 
linjefag, og vi håber, at de om 10 år vil huske deres efterskoleår for de mange 
gode oplevelser og ikke for Covid-19!

Den sidste weekend er eleverne rejst ud i verden med deres linjehold. 
Vi kan ikke kompensere for den aflyste tur i marts, men Friluftsliv laver 
en light-version i Norge med kano, klatring og vandreture. Surf & Sejlads 
sejler nordpå - så langt vinden vil tage dem, og Kunst og Forfatterlinjen er i 
København, hvor de besøger forlag, kunstnere og forfattere.

Status på efterskolen er, at vi er kommet godt igennem Covid-19. Vi får 
sendt elevholdet 19/20 hjem med rygsækken fyldt med gode oplevelser og 
et fællesskab, der lykkedes.

Nu kan Venø se frem til en fredelig sommer - og til at vi den 9. august slår 
dørene op for 96 nye elever, der igen vil fylde skolens rammer ud.

God sommer!
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum 

Vægmaleriet er elevarbejde - til deres årstrøje. De fire linjefag og hjertet. Foto: Venø Efterskole..

BOLIGER TIL SALG

 - Klitten 6  
Pris: kr. 695.000 
Boligareal: 69 m2 

Se nærmere på: edc.dk. Bestil 
et gratis salgstjek af din bolig.
/ Patrick Krarup Rasmussen 
EDC Ejendomsgruppen Struer
Strandvejen 1, 7600 Struer 
v/ Gitte Lund Ellebæk 
tlf. 97 85 19 00 
mail: 705@edc.dk



5. juli  kl. 10:30 Højmesse v/Trine Parbo

12. juli  kl. 09:00 Gudstjeneste v/Trine Parbo

17. juli  En sommeraften på Venø, Venø Festival

19. juli  Planlagt messefald

26. juli  kl. 10:30 Højmesse v/Jan Bjerglund

2. august  Planlagt messefald

Fitness: Alle dage kl. 7:00-22:00, Hallen, Venø Efterskole 

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

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

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

JULI

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten august 
2020 bedes sendt til: vp@venoe.dk 
senest 

den 30. juli

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.

Abonnement: VenøPosten kan tegnes i 
abonnement ved henvendelse til udgi-
verne.

Redaktion og layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær

Korrektur: Marianne Pedersen

Fotografer: Christian Dehnfeld Morten-
sen, Preben Friis og Erling Roseth

Trykning: Jan Bendix a/s 

venoe.dk/venoeposten

Venø-kalender
På venoe.dk findes en årskalender med 
alle registrerede ø-aktiviteter så langt 
frem, som arrangørerne indmelder dem. 
Brug kalenderen som værktøj i planlæg-
ningen og registrer via  
webmaster@venoe.dk, når arrange-
mentstidspunkt foreligger.

Næste gang vi ses
VenøPostens næste udgave er hos vores 
læsere den 5. juli.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Maja Thorgård


