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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
SØLVKORSET I VENØ KIRKE
Palmesøndag indviedes kunstneren, Michala Ekens, sølvkors på alterbordet i 
Venø Kirke. Det forgik på fineste måde. Mange var mødt op, og årets eneste 
konfirmand, Thor Borbjeggaard Staunstrup, var blevet bedt om at afsløre 
kunstværket, og provsten, Birgitte Krøyer, holdt en velformuleret tale. Som 
sølvkorset fremtræder nu – så at sige som voksende op af alterbordet og i 
forhold til alterbilledet af Knud Agger placeret i den ene side – så får begge 
kunstværker plads og harmonerer med hinanden. 

Siden istandsættelsen af kirken, som blev tilendebragt i december 2016, 
har vi manglet et tydeligt kors i kirkerummet, for korset er kristendommens 
største symbol. Jesus blev korsfæstet, og korsfæstelse var den gang for 
små 2000 år siden en af romernes henrettelsesmetoder. Det var en brutal 
eksekvering, en dødsdom, og selv mange romere brød sig ikke om den, bl.a. 
den kendte senator Cicero. Der gik dog små 300 år inden korset blev identisk 
med den kristne religion. Det fandt formentlig sted under Konstantin den 
Store (272-337), som gjorde kristendommen til det romerske riges religion.

Opsigtsvækkende symboliserer et kristent kors to mægtige fænomener 
i livet. Både lidelse og opstandelse. Dels kan Jesus på korset tolkes som et 
menneske ført helt ud i den gudsforladte lidelse, som han fremstilles i Markus 
og Matthæusevangeliet med de sidste ord på korset: ”Min Gud, min Gud, 
hvorfor har du forladt mig”? Men han kan også tolkes som den sejrende 
Kristus, som Johannesevangeliet gør det med hans afsluttende ord på korset: 
”Det er fuldbragt”! 

Begge sider hører med til forståelsen af det kristne kors. På den ene side 
er Jesus den lidende, en smerternes mand, forvreden og blodig. På den 
anden side er han triumferende og breder armene velsignende ud, og korset 
bliver en nyskabelse af Livets Træ fra Paradisets Have. 

En af dem, der havde blik denne sejrende side ved korset var forfatteren 
Henrik Pontoppidan (1857-1943). Pontoppidan var i sin tid stærkt kritisk 
over for præstestanden, men der var også præster, der fandt nåde for hans 
hvasse kritik. I Kirken og dens mænd fra 1914 beskriver han en præst, som 
på alle måder deltager i sognets liv og fester - ofte til langt ud på aftenen, 
men når han dagen efter stod på prædikestolen, så sank ”den præstelige 
Nimbus, han til daglig omgav sig med, af ham, og han stod der i sin nøgne 
Menneskelighed, en arm og usselig Synder for Gud og vor Frelser”. Og 
Pontoppidan priser denne præsts personlighed, fordi den ”bærer Mærker 
efter en Korsfæstelse af Ånden eller Kødet, og af et Udtryk for virkelig Glæde, 
den ægte og dybe Glæde, der alene vindes gennem Kamp og Lidelse”.

I sådanne passager forstår man, at skønt et kristent kors måske umiddel-
bart udtrykker lidelse og død, så er der også frelse og opstandelse forbundet 
med det.

Michala Eken har formået at få begge disse to sider med i sit gode, gedig-
ne sølvkors. Står man på afstand af korset vil det fremtræde som et sølvkors, 
men går man nærmere, vil man se, at det indvendigt er forgyldt med guld.
/ Per Mikkelsen (se fotos på næste side)
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VENØ  SOGN
ÅRETS KONFIRMATION
Den 17. maj konfirmeres Thor Borbjerggaard Staunstrup, Kimingen 4. 
Gudstjenesten er kl. 12:00. Venø hejser flagene og ønsker tillykke!

Danmark planter træer
Menighedsrådet har sagt ja til at medvirke i TV2-kampagne, der kulmine-
rer Kr. Himmelfartsdag med et indsamlingsshow, der skal skaffe midler til 
træplantning i såkaldte Folkeskove. På Venø vil Kirkeskoven få mulighed for 
at komme i betragtning ved midlernes fordeling.  
growingtrees.dk/danmark-planter-traeer

Årets solnedgangsmusik
Forberedelserne er godt i gang. Program forventes omdelt med et af de kom-
mende udgaver af VenøPosten. Indtil programmet foreligger, kan læserne 
glæde sig over arrangementets nye plakat (til højre), som er malet af Lis Møl-
ler Jensen. Lis skriver på side 17 om sine tanker i den forbindelse.

Fællesspisning – den samlende tradition
Menighedsrådet havde inviteret til fællesspisning på Venø Efterskole forud 
for Skærtorsdagens gudstjeneste. Arrangementet samlede mere end 100 
gæster: Venøboere, deres familier og sommerhusejere. 

Serveringen med lokale råvarer stod Sussie Jensen for. Sussies store hold 
af frivillige klarede både opdækning, madlavning og oprydning til 12+ (efter 
den nyeste karakterskala). 

Tak til Menighedsrådet for at fortsætte den fine idé.

/ VenøPosten – Red.
Foto: Christian D. Mortensen

Foto: Christian D. Mortensen Foto: Christian D. Mortensen

http://growingtrees.dk/danmark-planter-traeer
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DET  SKETE
RENERE STRANDE
Det tog godt to timer at få klaret årets 
strandrensning med deltagelse af mere 
end 25 venøboere og lige så mange 
efterskoleelever. Vejret gjorde sit til, at 
det blev en god oplevelse for alle delta-
gere. Det skyldtes også, at strandene de 
senere år har været mindre forurenet af 
affald.

VenøBoen stod for initiativet og 
Havnekiosken efterfølgende for servering af sine fortræffelige sandwicher.

En enkelt ærgrelse havde arrangørerne. Kommunens genbrugsplads vil 
ikke modtage det usorterede affald i gennemsigtige plastsække. Det må der 
kunne findes en løsning på, så frivilliges indsats anerkendes og vores strande 
fortsat er et besøg værd.
/ VenøPosten – Jan Bendix 

BOSÆTNING, SYNLIGHED OG Ø-PLANER
Overskriften var temaet forud for årets general- 
forsamling i LAG Småøerne, der afholdtes i  
Odense sidst i april. 

Slagelse Kommunes borgerkonsulent Anne 
Larsen Justiniano gav eksempler på samarbejdet mellem øboere, kommune 
og politikere med henblik på at sikre bosætning og ø-udvikling. 

Projektmedarbejder fra Sammenslutningen af Danske Småøer, Anja Bech 
Knudsen, fremlagde delresultater fra projektet: Nye Naboer – mere ø-liv (Læs 
mere: lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nyenaboer.html.

Fra spørgeskemaundersøgelse blandt til- og fraflyttere kunne Anja 
fortælle, at tilflytning begrundes med ønsket om ”naturen og roen” (72 %). 
46 % havde angivet ”nære fællesskaber”, som årsager til ønsket om et liv på 
øerne. Kun 21 % af de spurgte havde fundet, at modtagelsen på øen var 
velorganiseret. 

Med baggrund i projektets hidtidige resultater opfordrede Anja øerne 
til at styrke synlighed, attraktivitet og gæstfrihed overfor gæster og mulige 
øboere. Ø-Posten vil bringe detaljeret referat fra indlæg og debat i sit 
juninummer.

Der var genvalg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
/ VenøPosten – Jan Bendix 

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

Færgetrafik 
i marts

 2019 2018
Passagerer ............ 14.338 .....18.852
Personbiler ...............8.226 .....10.136
Busser ........................... 404 ...........352
Lastbiler ....................... 100 ...........136
Gods (tons) ....................94 ...........170
Cykler............................ 212 ...........156
Campingvogne .............. 0 ................2

Foto: Jan Bendix

http://lag-smaaoerne.blogspot.com/p/nyenaboer.html
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DET  SKER
HAVNEBÅNDET TIL DEBAT
Arbejdsgruppen bag projektet Havnebåndet havde i april inviteret til be- 
boermøde om sine hidtidige resultater. På gruppens vegne fremlagde Peter 
Petersen resultaterne af gruppens arbejde indtil nu. Peter slog fast, at såvel 
Havnebånds- som Naturbåndsprojektet har til formål at styrke bosætningen 
på Venø. 

I Havnebåndet er fokus først og fremmest rettet mod at gøre Venø attrak-
tiv for børnefamilier. Blandt forslagene er dels forbedringer af havneanlæg 
og dels nye oplevelsesmuligheder i og omkring havnen. I figuren nedenfor 
til venstre er vist de idéer, som for tiden indgår i planerne. Med det som 
baggrund åbnede Peter for debat og synspunkter.

Der fremkom idéer til både indhold og fremgangsmåde i det videre 
arbejde. Deltagerne kom med synspunkter på ambitionsniveau, frivillighed, 
økonomi, og ressourcer. 

Alderssammensætningen på Venø er ”til den ældre side”, som vist i april-
udgaven af VenøPosten. Både for unge og ældre er det lysten til at medvirke 
til udviklingen, der får det til at lykkes. 

Peter kunne oplyse, at Struer Kommune havde besluttet at støtte konkreti-
seringen af idéer og forslag i det såkaldte ”fyrtårnsprojekt” (se figuren neden-
for til højre). Der er bevilget midler til faglig støtte til projektet. Kommunen 
medvirker i drøftelser med fonde, der kan tænkes at medfinansiere gen-
nemførelsen af de omfattende opgaver, der skal ”løftes” i og omkring Venø 
Havn. Struer Kommune har iværksat udarbejdelsen af en helhedsplan for 
kommunens små Limfjordhavne. I den plan indgår også Venø Havns idéer.

Peter opfordrede til, at øens foreninger og enkeltpersoner medvirkede i 
en koordinering og prioritering af opgaverne. 

Efter mødet har arbejdsgruppen og VenøBoen indkaldt til møde om 
det emne den 21. maj kl. 19:30 på Venø Efterskole. På mødet vil Henrik 
Brosbøl fra Herrup Beboerforening komme med inspiration til, hvordan et 
fremtidigt foreningssamarbejde om de tværgående opgaver kan organiseres.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Preben Friis
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DET  SKER
FORMANDENS HJØRNE
Påsken 2019 vil blive husket for det dejlige vejr, 
de mange glade besøgende, og at Carsten  
Nørager åbnede havnekiosken. Sikken en suc-
ces! Den endelige optælling over alle aktiviteter 
er ikke klar, men med de mange biler på vejene, den store 

travlhed i havnekiosken og de mange besøgende i øens gallerier, er der stor 
sandsynlighed for, at antallet af gæster vil overstige de forrige år. 

Heldigvis var det ikke de store mængder affald, der blev fundet i forbin-
delse med årets strandrensning, men vi fik da fjernet en del plast og andet 
skidt!

Jeg vil gerne takke alle frivilliges indsats i forbindelse med Venødagene, 
og en særlig tak vil jeg sende til Ryan Jensen - Venøs egen flag-hejser med 
meget mere! Fra færgekajen, via kirken og ned til havnen blev de besøgende 
hver dag i hele påsken budt velkommen af hejste flag. Et smukt syn. 

Jeg er sikker på, at mange nu vil glæde sig over, at den ”normale” hver-
dag igen etablerer sig. Vi nærmer os en forhåbentlig dejlig sommer, med 
mange aktiviteter til lands og vands. Og, vi skal huske at slappe af og hygge 
os her i ”Limfjordens hjerte”, og vi skal huske at besøge Havnekiosken. 

I år er det 74 år siden Danmark blev befriet fra fem års besættelse. En 
ukendt apoteker fra Kolding skrev i 1945 digtet, der nok bedst beskriver den 
glæde, der ramte landet om aftenen den 4. maj. Husk at hejse flaget den 5. 
maj. Jeg hejser Norges flag den 17. maj - det må jeg gerne ifølge flagreglerne 
(nu er I advaret…). Den dag fejrer Norge, at vi fik vores egen grundlov, og 
at vi blev befriet efter 400 år med dansk overherredømme. Bare ærgerlig, at 
svenskerne overtog Norge, indtil vi fik vores selvstændighed i 1905. Hurra!

En lærke letted’, og tusind fulgte,
og straks var luften et væld af sang.
De tusind tårne tog til at tone,
så landet fyldtes af klokkers klang,
og byer blomstred’ i rødt og hvidt,
og det var forår og Danmark frit.
Ja, Danmark frit!   (af Mads Nielsen)

/ VenøBoen  
– Erling Roseth

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, Venø.

 - Ved Børnehuset, Lønningen 2, Venø

Se mere om Venø på: venoe.dk

Foto: Erling Roseth

http://venoe.dk
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DET  SKER

HAVKAJAKSÆSON 2019
Igen i år ror vi i havkajak på onsdage fra kl. 19:00-21:00, 
og vi mødes ved cykelskuret på Efterskolen. Første gang er 
onsdag den 1. maj, og vi håber at se gamle som nye roere. 

Henvendelse/tilmelding til havkajaksejlads skal ske til Jens 
Christian Brødbæk på tlf. 40 91 50 91. Kontingent: Voksne 300 kr. og unge 
under 18 år 200 kr.
/ Venø GIF – Jens Christian Brødbæk

MATCHMAKING
LAG Småøernes og Sammenslutningen af Danske Småøers 
projekt: ”Nye Naboer – mere øliv” tilbyder hjælp til land-
brugs- og fødevarevirksomheder, der ønsker ejer- og/eller 
generationsskifte. I en information fra projektet hedder det: 
Med indsatsen vil vi forsøge at finde købere/forpagtere til 
nogle af de landbrugs- og fødevarevirksomheder, hvor  
ejeren ønsker salg eller bortforpagtning. Det er det, vi  
kalder ”matchmaking”. Yderligere oplysninger fås ved  
kontakt til Anja Bech Larsen, anja@danske-smaaoer.dk.
/ VenøPosten – Red. 

VENØ FESTIVAL
Beboermøde tirsdag den 1. maj kl. 19:30 i Havne- 
huset. Her vil arrangørerne fortælle om planerne og 
deres virkeliggørelse. 

Læs mere om festivalen på venoefestival.dk.
/ VenøPosten – Red.

VANDVÆRKETS  
GENERALFORSAMLING 2019
Der indkaldes hermed til ordinær 
generalforsamling i Venø Vand-
værk torsdag den 23. maj kl. 
20:00 på Venø Kro.

Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab forelægges til god-

kendelse
4. Valg af medlemmer og sup- 

pleant til bestyrelsen
5. Behandling af indkomne for-

slag
6. Eventuelt

/ Venø Vandværk  
– Søren Lang Hindkjær

MAD OG FILM
Husk at sætte kryds i kalenderen til  
Film og Mad fredag den 31. maj 
kl. 18:00 i Børnehuset!
/ Venø Børne- og Ungdomshus  
– Erling Roseth

Foto: Jan Bendix

http://venoefestival.dk
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VENØDAGE
EN VASKEÆGTE SUCCES
Godt hjulpet af vejret og et omfattende program gennemførte venøboerne 
årets første Venødage. VenøPostens fotografer (Preben Friis, Christian Dehn-
feld Mortensen, Erling Roseth og Jan Bendix) var på farten og øen rundt til 
programmets mange arrangementer. Eksempler på resultaterne kan ses her 
og på næste side.

Overfartsleder Søren Adsersen kan notere rekord i overførslerne for 
perioden. Til højre ses tallene, som de travle færgefolk har noteret i perioden 
den 13.-22. april. 

Tak for superservice og godt humør, det er noget øens gæster husker – 
også når de skal betale.
/ VenøPosten – Red. 

 2019 2018
Biler ....................... 3.039 ..............2.989
Passagerer .......... 7.667 ..............6.813
Busser ..........................54 ....................39
Cykler........................211 ....................47
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VALGENE

A 
 Annette Lind 
 MF, Socialdemokratiet

VI SKAL BRUGE HELE LANDET - 

OGSÅ VORES ØER

Noget af det, der ligger mig særligt på sinde er rammer-
ne for livet ude i de små samfund og i landdistrikterne.

Vi socialdemokrater mener, det er vigtigt at holde 
fast i forskelligheden, og at bibeholde det karakteristiske 
ved de forskellige geografier og bosætninger. Det gør 
Danmark til et helt særligt land.

Personligt møder jeg rigtig mange ildsjæle og får 
mange solstrålehistorier, når jeg er ude i landet. Her 
har man som oftest sat fokus på de potentialer, der er i 
lokalområdet, og med rette rammevilkår enten formået 
at øge eller bibeholde arbejdspladser eller på anden vis 
optimeret væksten på en lang række områder. 

Landdistrikterne rummer mange uudnyttede 
potentialer som grundlag for produktion. Der må 
tænkes nye veje for varige arbejdspladser, vækst og 
udvikling. Erhvervsstrukturen generelt i landdistrikter og 
yderområder VIL blive udfordret.

Vi vil tage et opgør med centraliseringen, der træk-
ker Danmark skævt. Vi har forslag til, hvordan vi styrker 
lokalsamfundene og bringer sundhed, uddannelse og 
tryghed ud i hele landet. Med forslagene vil vi have 
nærheden tilbage. Blandt andet vil vi:

• Have nærheden i sundhedsvæsenet tilbage.
• Have uddannelserne tættere på borgerne.
• Stoppe besparelserne på uddannelserne nu.
• Stoppe centraliseringen og bevare regionerne.
• Styrke lokalsamfund og have beslutningerne tættere 

på borgerne.
• Have tryghed i hele Danmark gennem oprettelse af 

nye nærpoliti enheder.
• Fordoble puljen til nedrivning af faldefærdige huse.

Vi vil skabe en ny udvikling i landdistrikterne. Vi vil have 
nærheden tilbage. Vi synes, at Danmark er for rigt et 
land til blindt at acceptere, at det ikke kan betale sig 
også at sikre velfærd og muligheder uden for byerne. Vi 
tror på, at vi sammen kan tage skeen i den anden hånd 
og forme fremtiden selv.

Vi skal bruge hele landet og samle Danmark igen.

DE VIGTIGE VALG
Ved redaktionens slutning var alene valget til EU-par-
lamentet udskrevet. VenøPosten har tradition for at 
bringe partiudtalelser i forbindelse med både valg til 
kommune, region, Folketing og EU. 

Vi har henvendt os til samtlige partier i Vestjyllands 
Storkreds, der før deadline var opstillingsberettigede til 
de to valg, som vi står overfor. For ikke at drukne vores 
læsere i information, så har vi opfordret kandidaterne til 
alene at fremlægge deres syn på landdistriktspolitikken 
på såvel nationalt som europæisk plan.

Venø er som lokalsamfund dybt afhængig af, hvad 
politikerne vil med landdistrikterne. På nationalt niveau 
har der været øget fokus på landområderne og øerne. 
Det er bl.a. kommet til udtryk i en bred politisk støtte til 
billiggørelse af færgeforbindelserne til øerne. Se mere 
om det konkrete resultat af det på side 13.

EU’s regionale og sociale programmer er med til at 
finansiere erhvervsudviklingen i landdistrikterne. For 
Venø kommer det konkret til udtryk i bevillinger til alle 
større projekter, der er gennemført via LAG Småøerne. 
Herudover har landbrugs- og fødevarevirksomheder på 
øerne fået tilskud til udvikling og drift.

Valgdeltagelsen til EU-valgene har ikke være impo-
nerende. De var på  
66 % ved seneste EU-valg. Der er stor forskel mellem 
aldersgrupperne. De unge er nede på etcifrede 
stemmeprocenter. 

Ingen af de to valg er ligegyldige i forhold til 
Venøs muligheder i fremtiden. Derfor en opfordring til 
stemmeafgivning. 
/ VenøPosten – Jan Bendix

PS: På de følgende sider bringer vi de bidrag, vi til dead-
line har modtaget. Om de manglende bidrag skyldes 
manglende interesse, travlhed eller kendskab til parti-
ets landdistriktspolitik ved vi ikke. Vi har ikke fået svar 
på vores henvendelser til: Det Radikale Venstre, Det 
Konservative Folkeparti, Nye Borgerlige, Klaus Riskær 
Pedersen, Liberal Alliance, Kristendemokraterne, Dansk 
Folkeparti og Alternativet. 
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B 
 
 Det Radikale Venstre

C 
 
 Det Konservative Folkeparti

D 
 
 Nye Borgerlige

E 
 
 Klaus Riskær Pedersen

F 
 Karsten Filsø  
 Kandidat, Socialistisk Folkeparti

BOLIGFINANSIERING
Mange vælger et liv på landet eller i en 
landsby. Det er der mange gode grunde til. 

Mange steder i landet kan der dog være store proble-
mer med ejerskifte, når et hus ønskes solgt til nye beboe-
re. Det kan være stort set umuligt at opnå en låntagning. 
Det betyder, at mange låses fast i deres boliger, fordi 
interesserede købere får nej til bank eller realkreditlån. 

SF forslår oprettelse af en statslig realkredit efter norsk 
inspiration. I Norge har man også oplevet, at hussalget i 
visse områder gik i stå.

Den nye realkredit skal fungere på markedsvilkår i 
områder med en meget træg handel med huse på grund 
af långivningen. Det betyder, at renten måske vil blive 
lidt højere end andre steder, men det er alligevel et stort 
fremskridt i mange områder i forhold til nu. 

I 
 
 Liberal Alliance

K 
 
 Kristendemokraterne

NThorkil Sohn 
Kandidat for Folkebevægelsen  
mod EU

EU OG LANDDISTRIKTSPOLITIK
EU bevilger penge til programmer, som 
så implementeres, administreres og suppleres af danske 
myndigheder. 

Dette område bør være et nationalt anliggende; men 
– som på så mange andre områder – breder EU-unionen 
sig for på den måde at komme til at fremstå som en nyt-
tig institution. Naturligvis betaler vi selv det hele. EU har 
jo kun de penge, som de opkræver hos medlemslandene. 
Hvis vi selv ordnede vores landdistriktspolitik, undgik vi 
endda udgifter til EU’s administration og evt. svindel.

Derfor vil jeg bekæmpe EU’s indflydelse på dette 
område. Så længe EU-ordningerne fungerer, har de jo 
indbygget den effekt, at vi hopper og danser til EU’s 
pibe for at få andel i tilskuddet. Vi kan kun få forkludret, 
besværliggjort og fordyret det hele ved at skulle om ad 
EU. 

Desværre har vi solgt ud af vores selvstændighed 
i en sådan grad, at vi nu på dette og en masse andre 
områder må stå med hatten i hånden i Bruxelles.

Jeg arbejder for, at Danmark frigøres fra EU 
og at – indtil dette sker – de værste følger af EU’s 
indblanding afværges for vort fædreland, inklusive for 
landdistrikterne.

PS: Danmark er nettobidragyder til EU, vi betaler ca. 8 
mia. kr. mere i samlet kontingent end vi ”får”.
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VALGENE

O 
 
 Dansk Folkeparti

V 
Thomas Danielsen 
MF, ø-ordfører, Venstre

PLANLOVEN SKAL OGSÅ KOMME 
VENØ TIL GODE!
Det er grundlæggende Venstres politik at værne om de 
danske øers muligheder for at udvikle sig. Den politik, vi 
laver på Christiansborg, skal forankres i lokalsamfundet. 
Derfor er det dybt godnat, når vi på Venø ser, hvordan 
strandbeskyttelseslinjen er til hinder for den ellers positi-
ve udvikling. 

Socialdemokratiet bremsende desværre nogle af 
Venstres ønsker til en modernisering af planloven. 
Formålet var netop at give de små øer frihed og fleksibi-
litet til at sikre vækst, bosætning og arbejdspladser. 

I dag er det dog desværre sådan, at de mange 
nye muligheder i praksis hovedsageligt tilkommer 
de landfaste landdistrikter. Det betyder, at flere gode 
projekter på Venø, der ellers ville have bidraget positivt 
til øens fremtidige udvikling, ikke kan realiseres grundet 
en unødig rigid tolkning af strandbeskyttelseslinjen, som 
udspringer af blandt andet Planloven. 

Forbud mod at udbygge eksisterende huse. En land-
brugsejendom, der ikke må huse et bed & breakfast, 
som jo ellers må siges at være gavnligt for erhvervsliv 
og turisme på øen. Den tolkning skal ændres – uden at 
åbne planlovsforhandlingerne igen, når planloven skal 
evalueres. 

Det er en enorm sten i skoen for Venø, som vi skal 
have ud hurtigst muligt, så også Venø kan drage nytte 
af regeringens mange gode landdistriktstiltag; Vi har 
bl.a. nedsat færgetaksterne til og fra de danske øer, 
videreført befordringsfradraget for yderkommuner og 
indført fradrag for kørsel til de danske øer og meget, 
meget mere. De gode takter skal fortsætte i næste 
valgperiode.

ØJakob Sølvhøj,  
MF, Enhedslisten  
Ditte Kroman, kandidat,  

                 Enhedslisten

DET ER DYRT AT VÆRE FATTIG
Det ved den, der har betalt dyre renter 
for boliglånet eller kassekreditten, og 
de små virksomheder, der må betale 
renter til banken, der ligger langt over, 
hvad de store virksomheder kan låne 
til. Manglende lånemuligheder bremser udviklingen af 
landdistrikterne. 

Enhedslisten vil derfor etablere et offentligt alter-
nativt banktilbud, der kan fremme et lokalt forankret 
bæredygtigt erhvervsliv, etablering af arbejdspladser og 
mulighederne for at bosætte sig. 

Enhedslisten ønsker omlægning til økologisk land-
brug og en styrket lokal fødevareproduktion. Vi er ikke 
tilhængere af EU’s landsbrugsstøtteordning, men så 
længe den eksisterer, bør den i højere grad understøtte 
disse formål. 

Gode transportmuligheder har helt afgørende 
betydning for landdistrikternes udvikling. Det gælder 
ikke mindst færgeforbindelserne til de mindre øer, hvor 
Enhedslisten har støttet en nedsættelse af billetpriserne.

Lige så vigtigt er det, at der er god adgang til dagtil-
bud og skoler. Enhedslisten vil have sat en stopper for 
lokale skolenedlæggelser, for de undergraver lokalsam-
fundenes fremtid. De unge skal også have adgang til 
ungdomsuddannelse rimelig tæt på, hvor de bor. Ellers 
ved vi, at alt for mange afskæres fra at uddanne sig.

Å 
 
 Alternativet

BREVSTEMMER
Borgerservice, Struer Kommune, kommer igen til 
Venø for at tage imod brevstemmer, og det bliver 
på Venø Efterskole den 16. maj fra kl. 17.00 – 
18.30.
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VENØ  FÆRGEFART
ÆNDREDE FÆRGETAKSTER, DER KAN MÆRKES
Så kom Folketingets beslutninger om færgetakster – og dermed en yder- 
ligere tilnærmelse til ”Landevejsprincippet”, som betyder, at færgetaksterne i 
princippet skal svare til km-takster for kørsel i egen bil.

For Venø betyder det, som det fremgår af overfartsleder Søren Adsersens 
indlæg nedenfor, væsentlige årlige besparelser for brugerne. 

Takstnedsættelserne er et klart signal fra politikerne om forståelse for 
rammerne for livet på øerne.
/ VenøPosten – Jan Bendix

BILLIGERE FÆRGETAKSTER FOR VENØBOERE OG DERES GÆSTER 
Struer Kommune (Venø Færgefart), har fået yderlige kr. 794.000 årligt til ned-
sættelse af takster for passagerordningen. Herefter vil tilskuddet være på kr. 
1.029.000 årligt.

I samarbejde med VenøBoen er nedenstående fastlagt med virkning fra 
den 1. maj 2019. (Der vil blive foretaget en tilbagebetaling vedr. sæsonkort, 
således at takstnedsættelsen er gældende for indeværende periode. 
Pengene indbetales automatisk på jeres Nem-konto).

De to næste perioder, hvor der sejles gratis, fastholdes og herudover 
sænkes priserne som følgende: 

Ordningen bliver løbende evalueret løbende, hvor der kan blive tale om 
justeringer med henblik på at holde økonomien inden for den fastlagte ram-
me.
/ Venø Færgefart – Søren Adsersen

NÆSTE SKRIDT MOD EN 
GRØNNERE FÆRGEFART
Det er planen, at Venø Færgen 
på sigt skal være 100 % eldrevet, 
første skridt er som bekendt taget 
for to år siden, hvor ”hotel-driften” 
overgik til eldrift.

Vi mener ikke, at teknikken er 
helt i mål endnu, så vi afventer 
næste skridt mod ren eldrift et par 
år endnu. Vi har indgået en aftale 
med DCC energi, hvor vi skifter 
den traditionelle dieselolie ud med 
destilleret GTL Fuel. 

GTL Fuel har følgende 
egenskaber:

• Praktisk taget svovlfri og uden 
aromatiske stoffer

• Farveløs og næsten lugtfri
• Højt cetantal (75-80)
• Ikke giftig ved normal brug i 

tunge dieselmotorer
• Høj biologisk nedbrydelighed
• Brænder renere
• Sænker Nox- og partikeludled-

ningen fra tunge dieselmoto-
rer med op til en 75 % i forhold 
til marinediesel

• Sænker støjniveauet med op 
til 3 DB, hvilke svarer til ca. en 
halvering af støjen. 

Produktet er klart som vand og 
stort set lugtfri. 
/ Venø Færgefart 
– Søren Adsersen

Sæsonkortpriser for biler u/3.500 kg ændres:

Ø-boer 4.450,- 2.000,-

Stor bil ø-boer 5.530,- 3.000,-

Øvrige 5.500,- 2.500,-

Stor bil øvrige 6.700,- 4.000,-

Inkl. fører
Inkl. fører

+ passager

Turkort ændres: 

2019 priser Nedsatte priser

20 turs kort 1.250,- 1.000,-

10 turs kort 750,- 600,-

5 turs kort 450,- 350,-

Personbil inkl. passager ændres: 

2019 priser Nedsatte priser

Bil inkl. pax 100,- 90,-

Nedsatte priser 
kr./pr. år

2019 priser
kr./pr. år

Foto: Søren Adsersen
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DET  SKER

AKTIVDAGENE OG  
”DE GODE BEN”
Som det fremgår af omtalen, så er 
det noget af et løb, det er lykkedes 
at stable på benene. I juniudgaven 
af VenøPosten vil vi sammen med 
det øvrige program omtale, hvad 
vi fra venøboernes side kan gøre 
for at sikre, at løbet bliver en succes 
for deltagerne og de gæstende 
tilskuere. 

Redaktøren har spurgt ind til 
deltagerantallet i løbene i forbin-
delse med Venø Sammensurium 
omkring årtusindskiftet. Her deltog 
mellem 45 og 60 venøboere og 
gæster i løbene, så det er en noget 
anden skala, der arbejdes med her. 

Vi ønsker arrangørerne et godt 
forberedelsesarbejde og ser frem til 
dem og øens øvrige gæster.
/ VenøPosten – Red.

GØR MAJ SUND
Det er ikke kun på Venø, at initia-
tivtagerne til ”godeben” arbejder 
for vores helbred. Læs mere om 
kampagnen: ”Gør maj sund” og 
det omfattende program på  
gørmajsund.dk. 

Der sættes fokus på sundhed, 
sammenhold og velvære i hele 
kommunen.
/ VenøPosten – Red.

Fra arrangørerne, har VenøPosten modtaget følgende:

DANMARKS GRØNNESTE LØB PÅ VENØ - I JUNI
Hermed en lille hilsen fra arrangørerne af Danmarks Grønneste Løb, Venø 
Rundt. 

I år runder vi 550 aktive deltagere i løbet. Det er en milepæl, som vi er 
meget stolte af. Især set i lyset af, at mange mindre løb drejer nøglen i disse 
år og opgiver konkurrencen mod de helt store løb med millioner på budget-
tet eller royal deltagelse. 

Men vores løb på Venø har vist sig at være sejlivet. Så vi mere end 
fordobler deltagerantallet i forhold til sidste år. Der kommer løbere fra hele 
Danmark, og faktisk har vi også en enkelt tilmelding fra Hannover i Tyskland. 

Der er nu lukket for tilmeldinger - ca. 45 dage før, vi når til løbsdatoen 
- hvilket er helt uhørt for et løb som vores. Med 550 løbere + tilskuere når 
vi vores kapacitet i år. Vi forventer ca. 1.200 mennesker i målområdet på 
løbsdagen. 

Vi fortæller os selv, at vi har ramt noget rigtig med vores løbskoncept, og 
vi tror også på, at Venø - i sig selv - er en fornøjelse at besøge med den flotte 
natur og den kuperede rute med masser af vandudsigt. 

Løbet er en del mere kompliceret at gennemføre end mange andre løb, 
fordi logistikken skal gå op i en højere enhed. Vi skal have deltagerne fragtet 
over med færge, og derefter placeret i en bus, med fast rutefart til og fra 
målområdet ved Venø Kro.

For at det hele kan lade sig gøre på bedst mulig vis, er vi afhængige af 
vores gode samarbejdspartnere på Venø. Så herfra skal også lyde en kæmpe-
mæssig tak til jer! 

Vi glæder os rigtig meget til (vistnok) at skabe lokalhistorie på Venø med 
det største løb gennem tiderne. 

Sæt kryds den 8. juni og læs eventuelt mere om løbet på vores website 
godeben.com. 
/ Godeben – Kenneth Ørum og Thomas Eilskov

Arkivfoto: Preben Friis

http://gørmajsund.dk
http://godeben.com
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IDÉEN OM LIVSTRÆER, HVORFRA?
Det spørgsmål fik jeg i forbindelse med 
påskeudstillingen her på Venø Gl. Skole.

Tjahhh...., hvor opstod idéen om 
Nordens Ask Ygdrasil, Bhudisternes 
Bhodi træ, Hinduernes Banyan træ, 
Mayaernes Ceiba træ, vestafrikanernes 
Moringa Oleifera træ, eller for den 
sags skyld Newtons æbletræ? Man skal 
måske istedet spørge: Hvad kan disse 
træer inspirere os til.

Min inspiration til Livstræer har en rod fra livssynet fra verdens forskellige, 
oprindelige folk. En anden rod fra England og den Keltiske druidelære 
omkring træernes betydning. En tredie rod fra den Nordiske kultur og tra-
dition, en fjerde rod fra den Jungianske tangegang om mennesket og dets 
natur samt en femte rod fra min egen kreative og intuitive kilde.

Frøet blev plantet i mig på Fyn i forbindelse med en uddannelse som 
psykoterpeut.

Længe, længe lå det i den mørke muld. Men da jeg flyttede til Venø, 
begyndte det at spire og vokse og blive til Livstræer. Livstræer, der stadig 
vokser, bærer frugt og mærker vindens susen i sine blade.

Når jeg tegner et personligt Livstræ til et barn, en voksen, et par, en fami-
lie eller over et tema, er det som om jeg går ind i en anden verden, måske 
træets verden, og lader det flyde ud gennem hånden og ned på papiret. Ud, 
folder der sig et individuelt træ i både farve, form og udtryk. Et træ, der kan 
vise noget om de udfordringer, der har styrket og sår, der har givet ar. Et træ, 
der afbilder facetter af livsviljen/glæden, sindelaget og personligheden samt 
potentialet og passionen. 

Det kan være som at se i et spejl, uden selvfordømmelse og kritik, når man 
betragter sit personlige Livstræ. Livstræet og de medfølgende inspirerede og 
inspirerende ord kan støtte i at acceptere sig selv - lige præcis som man er.

Men man kan også blot vælge at se det som endnu et smukt billede til 
familievæggen.

Mange hilsner fra ”Hende med Kronen i Himlen og Rødderne Solidt i 
Jorden”. 
/ Livstræet – Birgitte Østergaard Nielsen, tlf. 24 36 52 06,  
birgitte@venoe.com, FB: livstræer.dk

ÅBNINGSTIDER  I  MAJ

• • • •

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 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 fra kl. 17:30 - 21:00.

Husk bordbestilling.

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

Foto: Erling Roseth

Foto: Jan Bendix
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SÆSONAFSLUTNING I LÆSEKREDSEN
Afslutningskomsammen for alle læsekredse på Venø tirsdag den 14. maj 
kl. 19:00 i Havnehuset.

Program for aftenen: 
• velkomst
• kort gennemgang af bøger, der er læst i hver kreds
• kaffe med mundgodt
• farvel og tak for i år

Pris 45 kr. pr person, som betales til Havnehuset (kontant eller mobilepay).
Alle kredse bedes medbringe et kort skriftligt resumé af de bøger, der er 

læst i sæsonen. Gerne et eksemplar til hver deltager. 
Tilmelding til undertegnede senest den 10. maj. 

/ Læsekredsen – Linda Tang Mortensen, tlf. 22 90 42 89, 
mortensenlinda28@gmail.com

LOTTE LYKKE FREDERIKSENS BOG
Husk det tidligere annoncerede møde om  
”Familien Ifraeems blå øjne”. 

Mødet finder sted onsdag den 2. maj  
kl. 19:30 på Nørskov. 

Læs omtale i apriludgaven af VenøPosten.
/ VenøPosten – Red.

Kirstine

af Lars Novrup Frederiksen
Forlag: Hovedland
ISBN: 9788770705660

Debutromanen handler om 
Kirstine, som er af adelig slægt. 
Romanen foregår i middelalde-
ren (1275-1287) i og omkring 
Stubbergårds sø, Vinderup. 

Kirstine bliver anbragt 
på Stubber Kloster efter at 
hendes stedfar har forbrudt 
sig mod hende. Hun bliver 
senere priorinde i klostret, og 
Kirstine er en dygtig og klog 
kvinde. Hun og klostret bliver 
inddraget i nogle dramatiske 
hændelser, deriblandt mordet 
på Erik Klipping.

I bogen er der mange gode 
passager og fine natur- og per-
sonskildringer. Der er en del 
lange (lidt for lange måske?) 
passager med beskrivelser fra 
danmarkshistorien set gennem 
Kirstines øjne. Det kan tydelig 
ses, at Lars Novrup Frederiksen 
har gjort et kæmpe forarbejde 
til romanen, og han har virke-
lig styr på de historiske detaljer.  

Bogen er på 600 sider, men 
kunne helt sikkert have vundet 
noget, ved at været kortet af 
med cirka halvdelen. 

En bog som dog er anbe-
falelsesværdig for hvem, som 
er meget interesseret i dan-
markshistorien, og hvordan 
den foregik her i vores eget 
nærområde. 
Bedømmelse: 

/ Linda Tang Mortensen, 
Strømmen 5

LÆSEKREDSEN ANBEFALER

Foto: Mette Larsen
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AGGER-FAMILIEN I VENØ GALLERI
Udstilling med Knud, Ib og Nana Agger. 
Nana Agger og jeg har sammensat en 
udstilling med maleri, akvarel, grafik og 
tegning af tre generationer i Aggerfa-
milien. Hvad er det egentlig, som gør 
udstillingen til noget helt særligt? 

Først og fremmest har alle tre 
kunstnere et stærkt tilhørsforhold til 
Venø. Knud Agger (1895–1973) kom 
til sommerhuset på Venø hver sommer 
i mange år. Jeg har fået fortalt af de ældste på øen, hvordan Knud gik tur 
med sin blinde kone Ingeborg. Når de kom gående, kunne de både høres og 
ses, for Knud berettede for Ingeborg om alt, hvad han så. Desværre mistede 
familien sommerhuset, men alligevel blev Venø et dyrebart barndomsminde 
for Nana.

Nanas far Ib blev uddannet maler på Det Kongelige Danske Kunstakade-
mi. Ved siden af sit kunstneriske virke arbejdede Ib blandt andet på Rantzaus-
minde Efterskole, og hvad var mere nærliggende end at tage hele elevflok-
ken med en uge til Venøborg. Nana tog del i elevernes oplevelser og lærte 
Venø at kende med spade, målebånd og undervandskikkert i hænderne.

Det er lykkedes at samle ca. 20 originale værker af de tre kunstnere. 
Værkerne er udlånt af flere medlemmer i Aggerfamilien. De er udlånt med 
stor glæde og interesse for udstillingen. Den glæde smitter, og gør udstillin-
gen til noget særligt for mig. Tak for hjælp og støtte til Venø Menighedsråd, 
Struer Museum og Jan Bendix a/s. 

Sommerudstillingen bliver også med keramik af Anne Henning-Olsen og 
malerier og grafiske tryk af mig. Udstillingen åbner den 2. juni  
kl. 11:30 efter højmessen og er åben juni-juli-august. Åbningstale ved Ove 
Bjerre-Pedersen.
/ Venø Galleri – Lis M. Jensen

Alterbillede af Knud Agger  

- arkivfoto: Christian D. Mortensen

Foto: Erling Roseth

EN TRYKPLADE FÅR NYT LIV
Menighedsrådet har bedt mig 
frembringe en ny plakat til musik- 
arrangementerne i kirken om som-
meren. En dejlig opgave, som jeg 
blev meget glad for, men hvordan 
skulle jeg nu komme fri af den 
gamle plakat og gå til opgaven 
på en ny måde? Jeg har vandret 
rundt om kirken mange gange, set 
på den fra alle vinkler – men, men 
fronten af kirken byder igen vel-
kommen på plakaten. Anderledes 
kan det ikke blive.

Mange turister bliver både 
overraskede og glade, når de 
hører, at kirken er åben. Guidernes 
fortællinger gør stort indtryk på de 
besøgende. Mange af mine over-
nattende gæster skal også lige nå 
en gudstjeneste, inden de forlader 
øen igen. Vores kirke er gæstfri og 
byder indenfor. Samme oplevelse 
håber jeg, at plakaten lever op til.

Vores nyrestaurerede kirke 
fremstår monumentalt. Vi sanser 
kirkerummet med de hvide mure, 
som fortæller om tiden, der er gået. 
På samme måde har jeg forsøgt at 
lade kirken stå rent på plakaten. 
Døren står åben og byder indenfor 
i lyset til nærvær, musik og bøn.

Originalen til plakaten er et 
grafisk tryk. Trykpladen, som jeg 
har skåret, er et kraftigt, glat stykke 
pap, som er lakeret med shellak 
efter motivet af kirken er gjort 
færdig. Tidligere brugte jeg altid 
kobber som trykplade og var over-
bevist om, at intet andet duede. 
Teknikken med pap er udviklet af 
en amerikansk grafiker Glen Alps 
(1941–1996). Teknikken hedder 
collografi.

Nu må plakaten forlade mit 
værksted og ud og leve sit eget liv.
/ Lis Møller Jensen, Tangvej 1
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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.

ENGKARSE
I maj efterlyser vi planten Eng-
karse, som om foråret lyser 
engen op med sine hvide og 
svagt lilla blomster. Engkarse 
hører til korsblomstfamilien, da 
blomsten har fire kronblade, 
der danner et kors. Planten er 
15-45 cm høj. Engkarse vokser 
på fugtig bund i enge og kær 
og er en vigtig foderplante for 
sommerfuglelarver. Engkarse 
er også spiselig for mennesker 
og både blade og blomster kan 
spises. Smagen er skarp og let 
bitter, og den smager godt på 
en æggemad. Planten er rig på 
C-vitamin, og den blev tidligere 
brugt mod skørbug.

I april blev den efterlyste 
plante Hvid Anemone fundet 
på Venø!

/ Tina Moustgaard Pedersen

Foto: www.biopix.dk

MINDFULNESS I NATUREN
Kom og vær med til Mindfulness i Venøs skøn-
ne natur. Oplev det på egen krop og mærk det 
i sindet.

Naturen kan noget særligt, også når det 
gælder mindfulness. Find din egen indre ro 
med mindfulness i naturen. Naturen bringer 
ro i vores nervesystem og virker helbredende. 
Mindfulness i naturen og naturmeditationer er 
en måde at være til stede i naturen, hvor dens 
helbredende virkninger forstærkes, ved at vi er 
bevidst nærværende.

Skulle vejret drille os, så har jeg indendørs-
faciliteter til rådighed. Husk tøj efter vejret 
samt godt fodtøj og en drikkedunk. 

Tid: 4 torsdage i maj: den 2., 9., 16. og 23. 
maj kl. 18:45-20:45. 

Sted: Laila Mejlholm, Klitten 17, Venø.
Pris: 600,- kr., som betales ved bindende tilmelding på konto 9070-

1629768684 eller mobilpay på 30 20 84 34. Der er plads til max. 8 på holdet.
/ Laila Mejlholm, Klitten 17, tlf. 30 20 84 34, Laila@venoe.dk, lailamejlholm.dk, 
FB: Laila Mejlholm Mindfulness/Stresscoach

Foto: Jan Bendix

Foto: Christian D. Mortensen

http://lailamejlholm.dk
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HØJ AKTIVITET OG GODE BESØG
Efter en dejlig påskeferie er der atter masser af liv på Efterskolen. De sidste 
par måneder vil flyve afsted for os alle. Vi håber alle på en forsommer som 
sidste år med masser af sol og strandvejr.

Tirsdag den 23. april stod der en stiv vind ind fra øst, men dette skræmte 
ikke surferne - se billede.

Vi nyder i den grad den nye klatrevæg i hallen - nu mangler der blot en 
skaterampe, så er vi ved at være i mål med indretningen af hallen.

Lørdag den 4. maj er alle de kommende elever og forældre inviteret til 
infodag på skolen - så er vi sådan set allerede i gang med skoleåret 20/21. 
Det bliver spændende at se det nye hold samlet.

Den 24. og 25. maj er elevernes mindre søskende inviteret til søskende- 
weekend på skolen. Bedsteforældrene er ligeledes inviteret til skolen den 25. 
maj - det bliver en weekend med mange gæster.

Sidst, men ikke mindst, vil jeg gerne takke for den store opbakning til 
vores generalforsamling op til påske.

I det det hele taget er det en glad forstander i god trivsel på Venø 
Efterskole. Dejlige elever og kollegaer, god opbakning fra jer alle på øen og 
herligt med en fyldt skole efter sommerferien.
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen

EFTERSKOLEN KLAR TIL NYT SPRING
Det var en optimistisk bestyrelse og ledelse, der aflagde beretning for 2018 
for Venø Efterskoles Skolekreds på generalforsamlingen i april.

I 2018 er elevtallet vokset og stabiliteten i elevgruppen er tilfredsstillende. 
Endnu bedre er det, at elevtallet for det kommende skoleår betyder, at sko-
lens kapacitet er fuldt udnyttet. 2018-regnskabet er præget af halbyggeriet 
og betyder, at skolen i 2019 har en stram likviditet.

Formand Peter Petersen og forstander Tage Jepsen orienterede om 
planerne for videreudvikling af skolen både pædagogisk og med hensyn 
til udstyr. Skolens mere end 20 år gamle møbler og også aldrende udstyr 
trænger til et ”løft”. Derfor er ledelsen i gang med at skaffe den nødvendige 
finansiering, der kan bringe skolen fornuftigt gennem 2019 og samtidigt sik-
re, at de nødvendige og tilstrækkelige fornyelser til at opnå det nye niveau, 
skolen ønsker at arbejde på.

Fire bestyrelsesmedlemmer var på valg: Bent Rønnest, Jens Karl Madsen, 
Laila Mejlholm Olsen og Tine Wascher Duus. De blev alle genvalgt, ligesom 
suppleanten Gitte Strangholt.
/ VenøPosten – Jan Bendix 

Eleverne fra Kunst og Design linjen har udsmykket vestsiden  

af cykelskuret - så er der kommet lidt ”larm” ud mod vejen.

Foto: Jan Bendix

Foto: Venø Efterskole

Foto: Jan Bendix
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1. maj kl. 19:30 Information om Venø Festival, Havnehuset

2. maj kl. 19:30 Foredrag med Lotte Lykke Frederiksen, Nørskov

5. maj kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen

12. maj  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Thorkil Lundberg

14. maj  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen

14. maj kl. 19:00 Sæsonafslutning i læsekredsen, Havnehuset  
  (tilmeld. 10/5)

17. maj  kl. 12:00 Konfirmation v/ Per Mikkelsen

19. maj  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen

21. maj kl. 19:30 Møde om Havnebåndet, Venø Efterskole

23. maj  kl. 20:00 Venø Vandværk, generalforsamling, Venø Kro

26. maj  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Per Mikkelsen

30. maj  Planlagt messefald pga. ”Himmelske dage i  
  Herning”

31. maj kl. 18:00 Mad og film, Børnehuset

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

2. juni kl. 11:30 Venø Galleri åbner sommerudstilling

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, første gang 1/5, Efterskolens cykelskur 

Vinterbadning: Lørdage kl. 8:00 ved saunaen på Venø Havn 

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

Venø Aktivitetsklub: Mandage kl. 14:00, Børnehuset

MAJ

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

den 23. maj

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 apriludgave er hos vores 
læsere den 29. maj.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Preben Friis


