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Venø Kirke — kontakter

Sognepræst Per Mikkelsen
tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  
pm@km.dk
Enhver kan få en samtale med 
præsten.

Formand Ove Bjerre-Pedersen 
tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk

Kirkeværge Helle Gjern
tlf. 26 16 83 62,  
314hg@apoteket.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 Brødbæk og  
Andreas Mejlholm Olsen

VENØ  KIRKE
FRILUFTSGUDSTJENE-
STE 2. PINSEDAG
Sidste års pinsegudstje-
neste fandt sted på Venø 
med deltagelse fra alle 
sogne i Struer Provsti. 
Provstiets præster skiftes 
til at arrangere. Venø-
Posten har modtaget en 
forhåndsorientering om 
dette års fællesarrange-
ment. I en information til 
Venøpræsten skriver sog-
nepræst Erik Bro Lavdal 
om arrangementet:

Sidste år rettede vi 
blikket opad, og lod 
himmel møde jord. I år 
har vi valgt at gå den 
anden vej og holde vores 
friluftsgudstjeneste i et 
hul i jorden kaldet Hjerm. 
Nærmere bestemt Hjerm 
kalkmine.

VenøPosten bringer her årets plakat og invitation.
/ VenøPosten – Red.

PROVSTIET PÅ PILGRIMSVANDRINGER
Struer provsti har fastlagt datoer for sommerens vandringer. Der er tre af 
slagsen:

Søndag den 30. juni kl. 19:00 - ca. 21:30 ud fra Jegindø Kirke, Kirkebak-
ken 3, 7790 Thyholm.  
Kontakt: Ebba Steenbach, tlf. 23 46 29 52, ebbasteenbach@hotmail.com

Søndag den 21. juli kl. 13:00 - ca. 16:30 i Struer by. Vandringen begyn-
der ved Struer Kirkes Kapel, Ringgade 55A, 7600 Struer. 
Kontakt: Lisbet Jacobsen, tlf. 97 13 63 73, langfrom@mail.dk

Lørdag den 17. august kl. 9:30 - ca. 16:00 i Klosterheden. Vandringen 
begynder ved Rom Kirke, Ringkøbingvej 80, 7620 Lemvig.
Kontakt: Lisbet Jacobsen, tlf. 97 13 63 73, langfrom@mail.dk

/ Per Mikkelsen
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VENØ  SOGN
DIALOG OM FREMTIDEN
Menighedsrådet arbejder fremadrettet 
som normalt, men det kan ikke und-
gås, at vores kommende præste- 
situation hele tiden ligger i baghove-
det. Vi har rettet skriftlig henvendelse 
til biskop Henrik Stubkjær om betyd-
ningen af, at Venø har en præst bosid-
dende i Præstegården og vores ønske 
om som etsognspastorat at kunne hol-
de gudstjeneste hver søndag. 

Vi er i god dialog med provst 
Birgitte Krøyer, dog skal vi regne med, 
at der først bliver taget hånd om den 
nye stilling efter den 1. september, da 
den skal ses i sammenhæng med præ-
stestillinger i nærområdet samt hvilket 
sogn(e) vi fremover skal samarbejde med. Vi må fortsat i fællesskab vise, at vi 
vil vores sogn og vores kirke, da den er en livsnerve for Venø.

Ved Venødagene i påsken havde vi mange børnefamilier på skattejagt i 
Præstegårdsskoven. Der kom næsten 150 besvarelser. Ved Aktive Venødage 
i juni vil vi gentage skattejagten, så der også bliver mulighed for en aktivitet 
for netop børnefamilier. En målgruppe, som er af altafgørende betydning for 
Venø.

Derudover vil der efter gudstjenesten den 9. juni være en kirkegårdsvan-
dring og fortælling om kirken.
/ Venø Menighedsråd - Ove Bjerre-Pedersen

ÅRETS KONFIRMAND
Her er årets konfirmand Thor Borbjerggaard Staunstrup og Per Mikkelsen 
efter Store Bededagsgudstjenesten. Postludiet blev spillet af Thors søskende. 
Endnu en gang tillykke til Thor.
/ VenøPosten – Red.

SOLNEDGANGSMUSIK  
– SOMMERENS KUNSTNERE
Årets program følger som særtryk i 
juliudgaven af VenøPosten.

Sæt allerede nu kryds i 
kalenderen: 

4. juli:  
Ole Jørgensen og pianist, sang

11. juli:  
Louise Bjerre-Pedersen, blokfløjte

18. juli:  
Carsten Pedersen, klassisk guitar

25. juli:  
H.P. Lange, guitar

1. august:  
Simone Fought, orgel, klaver og 

sang 
Karsten Kristensen, saxofon og 

kontrabas 
Magnus Bille, trommer og 

kontrabas

8. august:  
Michael Turkat, orgel og 
Michael Börresen, klarinet

/ VenøPosten – Red.

Foto: Preben FriisFoto: Jan Bendix

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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VENØBOEN

BOLIGER TIL SALG

 - Klitten 6
 - Høfden 5 

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

 - Klitten 7 

Se nærmere på: boligone.dk
/ Liselotte Kragh
BoligOne Mogens Kragh I/S
Voldgade 8-10 
7500 Holstebro
tlf. 97 42 12 52 
mail: lkr@boligone.dk

FORMANDENS HJØRNE
”Duften af sommer fylder hjertet med glæde”. 
Hvem der har skrevet disse linjer ved jeg ikke, 
men for mig udtrykker det en forventning om 
det, der skal komme. Sol, sommer og glade 
dage på vores dejlige ø! 

For mig, der er ret ny på Venø, er hver dag en åbenbaring, et nyt billede på 
alle muligheder, der ligger og venter på at blive fanget.

Vi kan se, hvordan strålerne fra solen leger henover skovens blade. 
Dersom man bruger sin fantasi, kan man se underlige ting i skyerne. 

Juni... sommeren er her! Tid til tur på havnen, en isvaffel eller en øl i 
Havnehuset. Ud i skoven, en tur i vandet, eller sidde med fødderne i vand-
kanten og nyde tilværelsen. Se solnedgangen og nyde vandets blide bølger.

Jeg behøver ikke at drømme mig til et andet sted. Jeg er her, hvor jeg 
helst vil være. God sommer!
/ Erling Roseth

VENØBOEN I ARBEJDSTØJET
VenøBoens bestyrelse har på de seneste bestyrelsesmøder diskuteret, hvor-
dan udviklingen på Venø kan vendes, så der flytter flere børnefamilier til øen. 
Igennem de senere år er aldersgennemsnittet på Venø steget, og nu er 70 % 
af øens befolkning over 50 år. Bestyrelsen har haft møde med Struer Kommu-
ne for at diskutere muligheden for udstykning af nye byggegrunde på Venø, 
og for at få udlagt mulige arealer til beboelse i den nye kommuneplan, som 
skal vedtages senere i år. Det har også været diskuteret, om der kan etableres 
flere lejeboliger på øen, hvilket kan give nye familier mulighed for at bo på 
Venø i en periode uden at skulle købe et hus. Der arbejdes videre med dette 
bosætningstema, da det ikke er noget som løses på kort tid.

VenøBoens bestyrelse har evalueret påskens Venødage med gratis færge 
efter at have bedt alle aktører om en tilbagemelding. Overordnet set har det 
været et succesfuldt arrangement med mange besøgende og glade gæster, 
som har fået gode oplevelser rundt omkring på øen. De første dage i påske-
ugen var antallet af besøgende ikke så højt, hvilket også har været tilfældet 
de foregående år. Det er fra og med Skærtorsdag, at vi oplever det helt store 
rykind til øen. Der er kommet forslag om at lave flere børnevenlige oplevelser 
og udbygge aktiviteten på havnen med flere små boder. Baseret på de vær-
difulde tilbagemeldinger vil det blive overvejet, om der skal ske ændringer til 
næste år, hvis der igen bliver mulighed for perioder med gratis færge.

Hvis der er spørgsmål vedrørende Venø eller emner, der skal drøftes, kan 
man altid henvende sig til VenøBoens bestyrelse enten personligt eller på 
vb@venoe.dk.
/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær

Som formanden skrev i sit ”maj hjørne”,  

så fejrede han sin nationaldag den 17. maj 

med flagning! Det kan vi danske lære af. 

(Red.). 
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AKTIVE  VENØDAGE
VENØ BYDER IND 
Venøboerne slår igen færgebommen op og byder gæsterne på masser af 
oplevelser på øen. 

I årets anden periode med Venødage, står programmet på aktivitet. Og 
der bliver masser af muligheder. Med juniudgaven af VenøPosten følger et 
velspækket program for Aktive Venødage.

Hovedbegivenhederne, som tiltrækker mange, er Venø Rundt og 
Danmarks Grønneste Løb. Se omtalerne nedenfor. Der vil givetvis blive pres 
på både Venø Færgen - som sejler gratis - og veje. 
/ VenøPosten – Red.

DANMARKS GRØNNESTE LØB
Arrangørerne melder om 550 solgte (og 
udsolgte) startnumre til de fire distancer, 
som er udlagt på Venø. Distancerne er på 
henholdsvis 42,2, 21,1, 14 og 7 km. Der forventes besøg af ca. 1.200 gæster, 
når vi tæller tilskuerne med. 

Der er tilrettelagt bustransport for løbere og gæster fra færgen til startste-
det ved Venø Havn/Venø Kro. Det vil lette afviklingen af trafikken for alle.

Se evt. mere på godeben.com.
/ VenøPosten – Red. 

TIL LANDS, TIL VANDS OG PÅ VEJ I LUFTEN!
Så er sommeren snart i sigte, og det betyder traditionen tro, at Venø åbner sit 
farvand og byder op til den årlige kapsejlads og øens helt store begivenhed: 
Venø Rundt 4 - Hour Race version 2019 - lørdag den 8. juni kl. 12:00.

I sin kerne en ægte vandsportens festdag, med højt til himlen og plads til 
alle på Limfjordens sydvestlige flade. Sejlere, wind- og kitesurfere, SUP’ere og 
kajakroere i alle aldre og ambitioner sætter hinanden stævne og nyder såvel 
den intense kappestrid som den magelige rundtur. Reglerne er simple og 
smukke: Der sejles på tid; den, der kommer længst, har vundet. Der er samlet 
start, og alle sejler samme vej rundt om øen. Hvem, der vinder, ved kun 
vinden – og måske en enkelt skipper eller to.

Men Venø Rundt er ikke længere kun for elskere af det våde element. Er 
man mere til fast grund under fødderne, men synes samtidig ikke, at jorden 
blot er til for at stå på, viser Danmarks Grønneste Løb igen i år veje rundt på 
øen, hvor der kan nydes eller ydes, gående eller løbende efter behag.

Venø og vandet omkring er rigt på al slags liv, og hvis man midt i det hele 
kan finde tid til at løfte blikket – og det skulle jo være så sundt – kan man 
på en heldig dag spotte sæler ved nordspidsen, se råvildt på engene eller 
inde fra øens fuglereservat omkring den hjerteformede Nørskov Vig høre de 
mange ynglende fugle og glæde sig over, at naturen stadig går sin gang, 
og at der snart igen er en ny generation af flyvere på vej på vingerne. God 
fornøjelse!
/ Venø Rundt 2019 – Ulf Ipsen
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DET  SKER
VenøBoen

Erling Roseth (formand) 
tlf. 23 92 29 05, erli0055@hkcloud.dk

Søren Lang Hindkjær (kasserer)
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk

Berit Arberg Sauer (sekretær), Kristian 
Olesen (færgekontakt), Linda Tang 
Mortensen (ø-repræsentant), K.C. 
Olsen og Allan Bach. 

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

VENØ FESTIVAL  
SØGER FRIVILLIGE
Vi arbejder støt og roligt fremad mod 
den 20. og 21. juli, og vi glæder os alle 
mere og mere. Det går fremad med bil-
letsalget, vi har nu solgt lidt over halvde-
len af billetterne, så vi er godt tilfredse.

Vi har styr på, hvilke musikere, der 
kommer og hvornår. Vi er godt i gang 
med at forberede aktiviteter, der skal 
foregå rundt omkring, bl.a. på havnen 
med krabbeløb og anden leg i og ved 
vandet. Vi mangler dog stadig aktivite-
ter, så byd endelig ind, hvis du har gode 
idéer og har lyst til at stå for noget.

Leverandørerne af de forskellige 
råvarer er også ved at være på plads. Vi køber øl fra Struer Håndbryg, 
SuperBrugsen sponserer kaffe, saft og snacks og et par piger til at dele det 
rundt. Casper Frederiksen står for måltiderne, som så vidt muligt består af 
lokale råvarer – menuerne endnu ikke fastlagte.

Fastboende venøboere har gratis adgang til festivalens musik og aktivite-
ter mod forevisning af sygesikringsbevis og kan tilkøbe en all-inclusive billet 
til mad mm. - pris: 250,- kr. Vi hører rigtig gerne fra frivillige, der har lyst og 
tid til at give en hånd med. Både i ugen op til og også under selve festivalen. 
Der bliver brug for hjælp til:

• opbygning af pladsen i ugen op til festivalen
• levering af forsyninger til barer og aktiviteter
• at holde pladsen ren og pæn, holde toiletterne pæne
• at svare på spørgsmål fra deltagerne til festivalen
• kontrol af armbånd på pladsen
• at levere dej til pandekager og snobrød 
• at lave bål og bage pandekager og snobrød
• gode ideer til aktiviteter, og nogen der gerne vil stå for dem, fx maling af 

sten, billedværksted eller andet
• at reparere undervejs, hvis noget går i stykker
• og til at hjælpe os med at pille pladsen ned og gøre området pænt igen

Vi har lånt et af de små huse på havnen til opbevaring, så vi vil være meget 
taknemmelige for service, man ikke bruger mere; bestik, viskestykker, karklu-
de, håndklæder og lignende samt møbler. Kontakt venligst undertegnede. 

Vi har også brug for overnatning til musikere m.m. - morgenmad er ikke 
nødvendig, da det serveres på pladsen søndag morgen. Vi håber rigtig 
mange vil give en hånd med.
OBS: Den 16. juni fra kl. 10-16 er arbejdsdag på Festivalpladsen for alle, 
der er interessede.
/ Venø Festival – Peter Petersen, tlf. 40 45 65 69, peter@venoe.dk og 
Inge Dehnfeld, tlf. 60 66 82 81, inge@venoe.dk 

http://venoe.dk
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DET  SKER
VENØ GALLERI
Så er vi ved at være klar med 
vores sommerudstilling. Vi 
holder fernisering søndag 
den 2. juni kl. 11:30, hvor 
Menighedsrådet vil være vært 
ved et glas champagne og 
kransekage. Åbningstale v/
Ove Bjerre-Pedersen. 
/ Venø Galleri – Lis Jensen

CELLOKONCERT PÅ NØRSKOV
Venø Musik glæder sig til at byde velkommen til 
Ida Riegels, cellist og blokfløjtenist, som gæster 
øen mandag den 10. juni. 

Udover at spille på sin hjemmebyggede cello, vil Ida Riegels fortælle og 
vise billleder fra sin koncerttur på cykel langs Rhinen samt sin 450 km lange 
tur i Bachs fodspor - ligeledes på cykel - med cellokassen på bagagebæreren. 

Ida komponerer også og har opført 
egne kompositioner ved koncerter i 
London, Tyskland, Schweiz og Holland. 
Hun medvirker ofte i musikprogrammer 
i både dansk og tysk radio og tv. 

For nogle år siden havde vi fornøjel-
se af at høre Ida ved solnedgangsmusik 
i Venø Kirke. Vi glæder os til et genhør 
den 10. juni på Nørskov kl. 15:15.
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

KORSANG OG KARTOFLER
Koret Good Vibrations fra Struer giver koncert i Kartoffelhuset på Nørskov 
den 17. juni kl. 19:00. 

Koret, som ledes af Erik Klerke, har foruden sit eget repertoire deltaget 
i flere koncerter under konceptet ’Syng med de Store’, og her har koret 
optrådt med blandt andre Tina Dickow, Sko/Torp og Anne Linnet. 

I maj måned var koret med ved det store sangprojekt i Struer Kirke med 
DR Vokalensemblet. 

Venø Musik byder alle velkommen til arrangementet. Der er gratis 
adgang. 
/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

INVITATION -  
10 ÅRS JUBILÆUM
Venøsund Fisk og Skaldyr og Venø 
Seafood fejrer 10 års jubilæum og 
inviterer venøboerne til åbent hus 
den 8. juni kl. 11-14 til en pøl-
se, øl/vand samt smagsprøver af 
østers på Sønderskovvej 20. 
/ Kristian Borbjerggaard og  
Ole Borbjerggard

SKT. HANS AFTEN  
PÅ VENØ HAVN

Vi indbyder til bål og tale søndag 
den 23. juni kl. 20:00.
Sognepræst Per Mikkelsen holder 
båltalen, og der synges traditionel-
le sommersange. Alle er velkomne.
/ Venø Havn – Mette Jaffke

INVITATION - 70!
Da jeg fylder 70 år den 30. juli vil 
jeg gerne invitere venøboere til 
middag og sammenkomst på Venø 
Efterskole den 30. juli kl. 12:30.

Af hensyn til køkkenet ønskes 
tilmelding senest den 9. juli på 
ovefys@hotmail.com eller tlf.  
20 42 72 44.
/ Ove Bjerre-Pedersen

Privatfoto

Pressefoto Arkivfoto: Jan Bendix
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DET  SKETE
FORENINGERNE OG VENØS UDVIKLING
16 repræsentanter fra VenøBoen, GIF, Musikfor-
ening, Børne- og Ungdomshus, Havn, Camping-
plads, Færgelaug, Menighedsråd og Efterskole var 
den 21. maj samlet for at drøfte øget samarbejde 
og koordinering af udviklingsopgaver på Venø. 

Henrik Brosbøl fra Herrup Bjergby 
Fællesforening indledte med at fortælle om 
erfaringer med sammenlægning af flere 
beboer- og idrætsforeninger i deres område. 
Fællesforeningen driver i dag en lang række aktiviteter, der gennemføres 
af frivillige udvalg. På deres hjemmeside kan man se, at der er mere end 
25. Foreningen har styrket sammenholdet i området, der nu taler med én 
stemme, og hvor der udløses energi i de frivillige udvalg. Brænder man for 
en aktivitet, så går man bare i gang, og aktiviteten kører så længe, nogen 
brænder for den, hvorefter den ophører. Økonomi i aktiviteterne styres af 
foreningens kasserer.

I den efterfølgende debat var der to hovedemner: Etablering af en fælles 
forening, og udfordringen med udvikling og bosætning på Venø. Nogle kun-
ne se fordele i en fælles forening, mens andre ikke umiddelbart kunne indgå, 
da de er underlagt offentlig regulering, fordi de får offentlige tilskud m.m. 

Udvikling og bosætning på Venø – øens helt store udfordring - blev også 
drøftet. Venø Havns bestyrelse m.fl. har udarbejdet en udviklingsplan for 
havnen, der også indeholder en bosætningsplan for Venø. Den har bred 
interesse og behov for en samlet indsats, hvis den skal lykkes.

Det blev aftalt, at de respektive organisationer drøfter initiativet og hurtigt 
melder tilbage til VenøBoen om opbakning til en fælles forening og arbejdet 
med bosætningsplanen. VenøBoen tager herefter initiativ til den videre 
proces i samarbejde med de aktivt interesserede.
/ Peter Petersen, Strømmen 14

KØ VED VALGSTEDET!
Struer Kommunes Borgerservice var 
igen rykket ud, så venøboerne fik mulig-
hed for at afgive brevstemmer på Venø 
Efterskole den 16. maj. Det blev til 42 
EU-stemmer og 38 stemmer til Folketin-
get. De fremmødte glædede sig over 
muligheden og den gode stemning på 
stedet.

For de venøboere, der ikke nåede 
frem, så er muligheden for afgivelse af 
stemme til Folketingsvalget fortsat tilste-
de. Valgdatoen er som bekendt den 5. 
juni. Valgsted: Bremdal Aktivitetscenter.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix

Færgetrafik 
i april

 2019 2018
Passagerer ............ 25.938 .....21.628
Personbiler ............ 12.182 .....10.622
Busser ........................... 358 ...........384
Lastbiler ....................... 126 ...........200
Gods (tons) ................. 235 ...........495
Cykler............................ 608 ...........192
Campingvogne ............30 ................4
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DET  SKETE
RENT VENØVAND OG RO PÅ
Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Venø 
Vandværk den 23. maj. Som de foregående år blev 
vandværkets generalforsamling heller ikke i år det helt 
store tilløbsstykke – udover bestyrelsen mødte kun tre 
forbrugere op. Bestyrelsen vælger igen at tolke det lave deltagerantal som 
generel tilfredshed med øens vandforsyning og ikke at forbrugerne er uinte-
resserede i, om der er vand i hanerne på Venø. 

I formandens beretning blev det nævnt, at udskiftningen af vandmålere 
er næsten afsluttet. Der mangler kun at blive udskiftet tre vandmålere, hvilket 
forventes at ske i løbet af de næste par uger. 

Formanden kom også ind på, at bestyrelsen i årets løb har undersøgt 
muligheden for at reducere vandets hårdhed. Bestyrelsen har dog besluttet 
ikke at gøre mere på nuværende tidspunkt, da der ikke findes en metode, der 
med sikkerhed vil virke hensigtsmæssigt her på Venø. 

Der har på det seneste været en del medieomtale af, at der flere steder i 
landet er fundet en ny pesticidrest (chlorothalonil-amidsulfonsyre) i grund-
vandet. Miljøstyrelsen har pålagt alle vandværker at undersøge for dette. 
Venø Vandværk har netop fået analyseret vandet, og der blev ikke fundet 
noget. 

Regnskabet for 2018 endte med et underskud på kr. 78.677 efter afskriv-
ninger, hvilket er forventet, idet der er indkøbt nye vandmålere. På valg til 
bestyrelsen var Christian Dehnfeld Mortensen og Søren Lang Hindkjær, 
der begge blev genvalgt. Som suppleant blev Anders Ulfkjær genvalgt. 
Derudover består bestyrelsen også af Dennis Borbjerggaard, Kjeld Jensen og 
Villy Christensen.

 Er der spørgsmål, kan Venø Vandværk kontaktes på vand@venoe.dk.
 / Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær

TV2 KIGGER PÅ STRANDBESKYTTELSESLINJEN
Knud Overgaard, Niels Ramsdal Jensen og 
Mads Bendix blev interviewet af TV2 om de 
problemer, som lovgivning og praksis med 
hensyn til strandbeskyttelseslinjen skaber for 
bosætning og erhvervsudvikling på Venø.

Politiske løsninger og smidig sagsbehand-
ling er nødvendig for at udnytte småøernes 
udviklingsmuligheder. Forhåbentlig kan det 
kommende valg føre til resultater for øerne.
/ VenøPosten – Red.

Ø-GENERAL-
FORSAMLING
I maj har Sam-
menslutningen af 
Danske Småøer 
(SaDS) holdt generalforsamling 
på Sejerø. Blandt hovedemnerne, 
der blev drøftet, var bl.a. forslag 
til SaDS-initiativer i det kommen-
de foreningsår: Bosætning, Lan-
devejsprincippets videreførelse, 
Feriemessedeltagelse og boliger i 
Landzonen.  

VenøBoen var ikke repræsen-
teret på årets generalforsamling. 
Referat fra mødet kan læses i 
næste nummer af Ø-Posten, som 
udkommer i slutningen af juni.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Skærmprint fra TV2
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DET  SKETE
EFTERLYSTE PLANTER
VenøPosten fortsætter efter-
søgningen af øens sjældne 
planter. Finder læsere planten, 
så kontakt os på vp@venoe.dk 
med oplysninger om findested. 
På forhånd tak. 
/ VenøPosten - Red.

GULDBLOMME
Guldblomme er nem at få øje 
på i landskabet, da det er en 
høj plante på 20-50 cm og 
med en 5-7 cm bred, gul kro-
ne. Guldblomme blomstrer i 
juni-juli og er i dag sjælden i 
hele Danmark, men måske den 
stadigvæk kan findes på Venøs 
heder? Snustobakblomst kal-
des planten også, da man i 
ældre tider har anvendt dens 
blade som erstatning for snus. 
Den har også tidligere været 
brugt som lægeplante, blandt 
andet som smertestillende eller 
nervestyrkende medicin. Dog 
kan forkerte doser give kraftige 
betændelsestilstande! Frøene 
spredes med vinden vha. fnok-
ker - det er de hvide ”hår”, som 
de fleste kender fra afblomstre-
de mælkebøtter.

/ Tina Moustgaard Pedersen

Foto: www.biopix.dk

STABILITETSKONTROL?
Den 12. maj tikkede SMS ind fra Venø 
Færgefart med varsel om, at Venø Fær-
gen skulle til ”stabilitetskontrol”. Efter 
henvendelser fra flere venøboere til 
redaktionen spurgte vi overfartsleder 
Søren Adsersen om, hvad det nu er for 
noget. Søren fortæller, at baggrunden 
for arbejdet er færgens ændrede balan-
ceforhold som følge af indbygningen af 
batteribank under dæk (se foto) samt forlængede broklapper m.v.

Om selve kontrollen siger Søren: ”Der skal bruges en samlet vægt på min. 
17 ton, fordelt på min. 4 vægte. Vi brugte 8 vægte på 3 ton pr. vægt. De pla-
ceres efter en bestemt udregning og flyttes herefter 4 gange, hvor færgens 
krængning måles hver gang. Herefter kan færgens moment, tyngdepunkt og 
stabilitet udregnes”. VenøFærgen bestod prøven med glans.
/ VenøPosten – Jan Bendix

CERTIFICERET TIL HAVØRRED!
I martsudgaven af VenøPosten omtalte 
vi Limfjordsrådets projekt: Lystfiskeri 
i Limfjorden. I maj besøgte projektet 
Venø og talte muligheder igennem med 
turistaktører. Deltagelse forudsætter cer-
tificering, som nu er i gang. Lis Jensen, 
Venø Bed & Breakfast, forventer således 
sammen med Carsten Nørager, Hav-
nehuset, at tilbyde opholdsmuligheder 
og faciliteter for lystfiskere til efterårssæsonen. Projektet forventes lanceret i 
forbindelse med Naturdagene på Venø den 27.-28. september. Læs mere på 
havorredlimfjorden.dk.
/ VenøPosten – Jan Bendix (på fotoet ses bl.a. projektmedarbejderne Carsten Rømming 

Sørensen (med ryggen til) og Lars Nørgaard Bach (th.))

LOTTE OG FAMILIEN IFRAEEM
Foredragskredsen samlede adskillige 
tilhørere til Lotte Lykke Frederiksens 
fortælling om sit forfatterskab og om sin 
seneste bog. Familiesammenhængene 
blev tegnet op og persongalleriet  
forklaret. Lotte røbede også lidt om sin 
næste bog og sin skriveproces i den  
forbindelse.

En fin aften, som åbnede nye  
verdener for tilhørerne.
/ VenøPosten – Jan Bendix 

Arkivfoto: Søren Adsersen

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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DET  SKER
FRA BEDDING TIL HÅRDT ARBEJDE
Venøsund har været på bedding i Agger og var 
tilbage på sin plads i Venø Havn den 28. maj.

Sommerens program byder på Struer–
Oddesund–Venø sejladser, som kan bookes på enjoy-limfjorden.dk/
booking/30681

Vores lille færge havde travlt fra tidligt forår, hvor vi fx sejlede med snor-
keldykkere, som fangede hummere. 

Under Påskens Venødage sejlede vi fire gratis ture med i alt 88 gæster 
og den 9. maj sejlede vi årets konfirmander til Venø. Også under Aktive 
Venødage bliver der mulighed for en tur med Venøsund, se programmet for 
detaljer.
/ Venøsund Færgelaug - Bjarne Tingkær Sørensen

DANMARK PLANTER TRÆER I  
SEPTEMBER
TV2 har orienteret Venø Menighedsråd 
om, at den store kampagne for skovrejs-
ning, som var planlagt gennemført den 
9. juni på grund af valget er udskudt til 
den 14. september.

Kampagnen giver Venø Kirke mulighed for at udvikle Kirkeskoven, så det 
er værd at vente på.

Så snart ny information foreligger, så bringer VenøPosten den. Kirke-
skoven indgår som udviklingsområde i projektet: Havnebåndet.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Bjarne Tingkær Sørensen

ÅBNINGSTIDER  I  JUNI

• • • •

Frisør Hylleberg

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

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

• • • •

Venø Galleri

Åbent 2. juni - 1. september kl. 12-18.

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

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

Mandag den 10. juni  
kl. 11:30-14:00 og 17:30-21:00.  

 
Kroen holder lukket hver mandag. 

Bestil venligst bord.

tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk



12

2. juni  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen

2. juni kl. 11:30 Fernisering i Venø Galleri

8. juni kl. 11:00 Motionsløb: Danmarks Grønneste løb, Venø Kro

8. juni kl. 11-14 Venøsund Fisk og Skaldyr og Venø Seafood  
  fejrer 10 års jubilæum, Sønderskovvej 20

8. juni kl. 12:00 Venø Rundt ”4 Hour Race”, Venø Havn

9. juni kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen

10. juni kl. 10:30 Friluftsgudstjeneste ved Hjerm kalkmine,  
  Jernbanegade 13, Hjerm

10. juni kl. 15:15 Venø Musik: Cellokoncert på Nørskov

16. juni  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Per Mikkelsen

16. juni kl. 10:00 Venø Festival: Arbejdsdag på festivalpladsen

17. juni kl. 19:00 Korkoncert i Kartoffelhuset ved Nørskov

18. juni  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Per Mikkelsen

23. juni  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Peter Krabbe Larsen

23. juni kl. 20:00 Skt. Hans aften på Venø Havn

30. juni  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen

Badning: Lørdage kl. 8:00 (mødested oplyses ved kontakt til tlf. 23 37 83 71)

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

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

GIF: Hver tirsdag og torsdag kl. 19:00, Havnehuset 

Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19-21, Efterskolens cykelskur 

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

Venø Aktivitetsklub: Mandage kl. 14:00, Børnehuset

JUNI

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten juli 2019 
bedes sendt til: vp@venoe.dk senest 

den 27. juni

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 arrangementstidspunkt 
foreligger.

Næste gang vi ses
VenøPostens juliudgave er hos vores 
læsere den 3. juli.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Erling Roseth


