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Forenings- og kirkeblad  
for Venøs beboere og venner af Venø

GEOPARK VESTJYLLAND

OG VENØ

      Et livligt sted 
Venøs dyr og fugle kan takke geologien 
for det fantastiske levested, som de har 
fået med dannelsen af Nørskov Vig. 

Yderst på Bradser Odde hviler jævnligt 
op mod 30-50 spættede sæler, og på de 
stenede strandvolde yngler stor præste-
krave og strandskader. Inde på de våde 
strandenge langs kanten af vigen sørger 
græssende får og kreaturer for lav plan-
tevækst, hvor viber og rødben kan føre 
deres unger rundt. De senere år er 
skestorke også kommet på besøg. 

Uden for yngletiden kan man se store 
flokke af ænder opholde sig i det rolige 
vand i vigen, og op mod 200 lysbugede 
knortegæs kommer hertil fra Svalbard. De 
æder ålegræs, som er vokset i det lave 
vand i læ langs østsiden a f vigen.

www.geoparkvestjylland.dk – App: Geopark Vestjylland –   @geoparkvestjylland

      Beskyttet område
Vær opmærksom på, at Nørskov Vig er 
vildtreservat.  

Det betyder, at færdsel og sejlads er forbudt 
fra 1. april til 15. juli. Bestemmelserne er 
indført for at beskytte områdets ynglefugle 
og de trækfugle, der benytter området om 
foråret. Vildtreservatet er også opholdssted 
for spættet sæl. 
 
Nørskov Vig er del af Natura 2000 område 
nr. 62, der er internationalt udpeget for at 
beskytte flere af de naturtyper og arter, som 
findes i området. 

       Ønskefugle 
Nørskov Vig er Natura 2000-område 
udpeget specielt for at beskytte spættet 
sæl samt hvinand, toppet skallesluger og 
lysbuget knortegås på træk. Disse arter 
findes i stort tal ved Nørskov Vig. Desuden 
skal området beskytte ynglende klyde og 
dværgterne, som har det svært i dag – 
sandsynligvis som følge af forstyrrelser. 
Det er håbet, at klyder og dværgterner 
med tiden igen kan finde sig til rette som 
ynglefugle i Nørskov Vig.
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Stor præstekrave
Sandregenpfeifer
Ringed Plover

Skestork
Löffle
Spoonbill

Strandskade
Austernfischer 
Oystercatcher

Gråand
Stockente
Mallard

Hvinand
Schellente
Goldeneye

Toppet skallesluger
Mittelsäger
Red-breasted Merganser

Hvinand
Schellente
Goldeneye

Grågås
Graugans
Greylag Goose

Ederfugl
Eiderente
Eider

Lysbuget Knortegås
Hellbäuchige Ringelgans
Light-bellied Brent Goose

Spættet sæl
Seehund
Harbor Seal

Piband
Pfeifente
Wigeon
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Venø Kirke — kontakter

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

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

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

Kontaktperson og sekretær
Inge Dehnfeld Mortensen
tlf. 60 66 82 81, inge@venoe.dk

Kasserer Marianne Pedersen
tlf. 23 37 83 71, mp@via.dk

Kirkeværge Niels Haahr
tlf. 27 84 36 74  
farmandhaahr@gmail.com

Kirketjener Arne Middelhede  
tlf. 22 16 85 64, 
amvenoe@hotmail.com

Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 21 43 22 79,  
munkandersengrethe@gmail.com 
Irma Bjerre-Pedersen
tlf. 27 21 07 49,  
ibjerrepedersen@hotmail.com

Organist Hans Sørensen

Graver, Struer Kirkegård
Kirkegårdsleder Ole Møller  
Andersen, tlf. 96 84 92 09

Servicemedarbejdere:  
Benedicte Thorgård og Anna Brødbæk

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

VENØ  KIRKE
MAJ, MAJ, MIG
Maj måned er en god måned at filosofere lidt over det at være ”mig”.

Søren Kierkegaard har engang sagt: “Det Store er ikke at være Dette eller 
Hiint; men at være sig selv, og dette kan ethvert Menneske, naar han vil det”.

Men hvad er det egentligt at være sig selv? Hvad er det at være et ”mig”.
Da jeg var ung, fik jeg en bog der hed: Hvem er du? Det var en bog, der 

handlede om at finde sin identitet.
Når man er ung, forsøger man at finde og at skabe sin identitet. Men er 

ens identitet, den vi er? Er det ”mig”? For hvis det er tilfældet, hvad sker der 
så, når vi mister identitet? Mister vi så også os selv – mister jeg ”mig”?

Det er jo alment kendt, at det kan være svært for nogen at gå på pension.  
Svært fordi det medfører identitetstab. Man har skabt en identitet omkring sit 
arbejde, men nu arbejder man ikke længere, hvad skal man så identificere sig 
med?

For andre er det svært, når børnene flytter hjemmefra, og det kan være 
fordi identiteten er skabt omkring det at være forælder.

Der kan også være andre årsager til, at det er svært. Men at miste identitet 
er sjældent let. Særligt hvis man altså tror, at identiteten er ”mig”.

I min fortid dansede jeg tre gange om ugen. Jeg elskede at danse – ja, jeg 
troede jeg havde fundet meningen med livet. Og så blev jeg syg. Jeg blev så 
syg, at jeg ikke kunne danse i et halvt år. Og det blev et af mit livs store kriser.  
Hvis jeg ikke kunne danse, hvem var jeg så?

Hvem er vi, når vi ikke har en ”maske” at gemme os bag? Ikke har en titel, 
en mission, en særlig rolle at spille? Hvem er man, når man er sig selv?

Kierkegaard siger, at ethvert menneske kan være sig selv, når han vil det.
Vi kan prøve at blive alt muligt ”særligt”: Astronaut, verdensberømt, pro-

fessionel danser, men det STORE er at være sig selv. Det er ifølge Kierkegaard 
”den største frihed”. Og vi kan alle være det – være vores helt eget ”mig”.

Måske er grunden til, at vi ikke bare er os selv helt af sig selv, at det nogle 
gange kræver mod - for hvad nu, hvis andre ikke bryder sig om mit ”mig” og i 
stedet synes jeg skal være som ”dig”? 

Det er ikke uden grund, at Kierkegaard skriver om det her, for så mange 
stræber efter så meget andet, at de helt glemmer det STORE – de glemmer at 
være sig selv.

Og når det betyder noget, at være sig selv, at tage imod sig selv, som den 
man er, så er det fordi, at det vi ER - urokkeligt uforanderligt og altid – det er 
Guds barn. Gudsskabt, i Guds 
billede. 

Det er det STORE, det er 
friheden. Det er maj.
/ Trine Parbo

Foto: Bettina Kjær
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VENØ  SOGN
VenøBoen

Annette Friis (formand og  
ø-repræsentant), tlf. 21 86 87 12,  
annette@venoe.dk

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

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

Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til: 
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298.

venoe.dk/foreninger/venoeboen

Venø Børne- og Ungdomshus

Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 
10 gange, får man dagslejen til 175 kr. 
mod forudbetaling.

Priser for øboere:
1 dags leje:  150 kr.
Døgnleje: 350 kr.
2 døgns leje:  600 kr.

Priser for ”udenøs”:
1 dags leje:  500 kr.
Døgnleje: 800 kr.
2 døgns leje:  1.500 kr.

Pris for 1 uges leje (for alle) 4.000 kr.

Henvendelse vedrørende udlejning og 
medlemskab skal ske til Mette Jaffke på  
tlf. 23 27 22 99. Et medlemskab koster  
kr. 100 pr. person pr. år.
/ Bestyrelsen

Sygeplejerske på Venø 

Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø
tlf. 97 86 80 76 / 23 27 22 99.

Hjertestartere

 - Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
Nørskovvej 8.

 - Ved Børnehuset, Lønningen 2.

Se mere om Venø på: venoe.dk

MENIGHEDSRÅDSMØDET I APRIL
Menighedsrådet mødtes fysisk for første gang i lang tid, da forsamlingsre-
striktionerne nu tillader dette. Møderne vil fremadrettet foregå med fysisk 
fremmøde, såfremt der ikke ændres i restriktionerne. 

Gudstjenester
Kirken åbner nu mere op. Dette betyder for Venø Kirke, at der må være 10 
personer til stede under gudstjenesterne, der nu igen vil være af almindelig 
varighed - og nu må også kirkesanger og kirkegængere synge. Reglerne for 
afstand er lidt vanskelige at fortolke, men som udgangspunkt skal der fortsat 
være to meter mellem hver person, når der synges. Dog tæller en familie som 
én fremmødt deltager. Til hver gudstjeneste vil der være et Menighedsråds-
medlem til, sammen med Arne, at vejlede i forhold til afstandskrav, og hvor-
dan man kan placere sig. 

Altergangen er fortsat siddende på bænken efter der er udleveret altervin 
og brød ved indgangen. Der er ikke længere tilmelding til gudstjenesterne. 

Teltopsætning ved kirken
I forbindelse med kirkelige handlinger, som for eksempel ved bryllupper og 
barnedåb - hvor der er flere deltagere, end der kan være i kirken - kan der 
være behov for at sætte telt op udenfor kirkedøren. Menighedsrådet har 
besluttet, at for personer der har en særlig tilknytning til Venø vil dette kunne 
gøres uden egenbetaling. Ved personer, der ingen særlig tilknytning har til 
Venø, vil der fremadrettet være en egenbetaling på kr. 1.500. 

Økonomi
Formand og kasserer har været til økonomimøde, og sognets økonomi ser 
sund og fornuftig ud. Derfor arbejdes der videre med budgettet for 2022.

Fællessang
Der planlægges et sangarrangement med Venø Efterskole, Venø Musik og 
Venø Menighedsråd i forbindelse med de nyanskaffede højskolesangbøger. 
Dato meldes ud i et senere nummer af VenøPosten. 

Solnedgangsmusik
Der er lavet aftale med musikerne, på nær en enkelt. 
Programmet ser sådan ud:
Den 1. juli: Koret Occasione v/Kirsten Ingemann
Den 8. juli:  Ask Nørholm, guitar
Den 15. juli: Duo con Amour, Mikkel Lundkvist, violin og Tatiana  
 Kristensen, orgel
Den 22. juli:  Vi mangler den sidste tilkendegivelse fra musikeren
Den 29. juli:  Duo Louise Støjberg og Martin Rauff, guitar og sang
Den 5. august:  Sebastian Haugstrup Hansen, baryton og Eunjin Ko Dey,  
 klaver

/ Venø Menighedsråd – Inge Dehnfeld Mortensen

http://venoe.dk
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DET SKETE
VENØBOENS HJØRNE

Aktivitetsbane
Vi har igen været heldige at få et par venøboere til at “puste 
liv” i et projekt, der har ligget i dvale et stykke tid. Gitte Børsting 
og Alice Frederiksen er gået sammen om at få formalia på 
plads omkring den planlagte aktivitetsbane i Kirkeskoven. Det er planen at 
dele projektet i to, således at de nu går efter ansøgning af midler til projek-
tet i Kirkeskoven og gemmer legeredskaber på havnen til næste mulighed 
for ansøgning af støttemidler. Det er dejligt, når vi kan trække på hjælp fra 
venøboere, så vi efterhånden kan få udført nogle af de mange delprojekter, 
der hører hjemme under Udviklingsplanen. Tusind tak til Gitte og Alice skal 
der lyde fra VenøBoens bestyrelse.

Udviklingsplaner
Struer Kommune har bedt fem lokale repræsentanter i Lokalområdeudvalget 
om at indsende idéoplæg for diverse igangværende projekter eller projekter, 
der endnu ikke er færdig beskrevet til Kommunen, således at de kan være 
behjælpelige med udarbejdelse af udviklingsplan for lokalområderne. 

På Venø har vi jo allerede en udviklingsplan med mange underprojekter, 
så det var rimelig enkelt at få det samlet sammen og sendt ind. 

Jeg har i Lokalområdeudvalget gjort opmærksom på, at vi på Venø ikke 
har behov for hjælp til udarbejdelse af en udviklingsplan, men at vi gerne vil 
have Struer Kommunes hjælp til at få skubbet til nogle af de projekter, der 
især på grund af manglende midler, ikke er lykkedes at få færdiggjort. Her 
tænker jeg specielt på det fine projekt på havnen, som Lapland har stået for 
udarbejdelsen af, men som det i første omgang ikke lykkedes at få midler til. 

På samme Lokalområdeudvalgsmøde blev vi af Kommunen orienteret 
om, at der er en proces i gang i forhold til en eventuel kommunal overtagelse 
af lystbådehavnene på Jegindø og Venø. Forslag forventes behandlet på 
Byrådets budgetseminar i august.

Venødagene i påsken
Så vidt vi har erfaret, så har Venødagene i påsken været en succes for galleri-
erne, Havnecafeen, Venø Seafood og Venø Urtehave, hvorimod det var 
småt med besøgende til plakatudstillingen på Nørskov. Det sidste skyldes 
formentlig, at Fårets Dag desværre måtte aflyses. Traditionen med løbsarran-
gement i Pinsen bliver ikke aktuelt i år, så vi har i VenøBoens bestyrelse valgt 
at gemme gratis færge dage til senere på året. Helt præcis hvornår er ikke 
afgjort endnu.

Cykelskur ved færgen
Som tidligere skrevet, vil Kommunen inden den 1. maj opføre et cykelskur 
ved færgen til de nye udlejningscykler, der er på vej til Venø. Kommunen kan 
imidlertid ikke overholde deadline, da det trækker ud med den endelige byg-
getilladelse pga. kystnær placering. Vi håber på snarlig afklaring.

/ VenøBoen – Annette FriisArkivfoto: Jan Bendix

    Foto: Jan Bendix

Sandtåge over Strandbjerggårdvej      
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DET  SKER

BOLIGER TIL SALG

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

 - Lønningen 7  
Pris: kr. 945.000 
Boligareal: 73 m2 

Se nærmere på: edc.dk. 

/ Patrick Krarup Rasmussen 
EDC Ejendomsgruppen
Mundbergs Allé 1, 7600 Struer 
v/ Gitte Lund Ellebæk 
tlf. 97 85 19 00 
mail: 705@edc.dk

FIRHÆNDIG KLAVERKONCERT
Søndag den 16. maj kl. 15:15 på Nørskov er 
der firhændig klaverkoncert med Duo Rasogi. 

Søren Rastogi og Martin Qvist Hansen er de 
bærende kræfter ved det Jyske Musikkonservatoriums klaverfaggruppe, 
og to af Danmarks absolut mest markante og fremtrædende pianister. 
Sidstnævnte er pianist i Ensemble MidtVest. Sammen stiller de skarpt på 
repertoiret for firhændig klaver, og duoen vil spille værker af W.A. Mozart, M. 
Ravel, J. Brahms og F. Schubert. 

Duo Rastogi www.youtube.com/watch?v=SYjrJGcvHqY&authuser=0

Regler for afholdelse af koncerter med siddende publikum
Så vidt det i skrivende stund er oplyst, skal vi følge de samme retningslinjer 
som i efteråret, og vi vil derfor gerne have tilmelding forud for koncerten. 
Dertil kommer, at gæster til koncerten skal fremvise et gyldigt Coronapas, 
enten færdigvaccination eller en negativ test - under 72 timer gammel. Hvis 
der er spørgsmål hertil, så kontakt os endelig.

På glædeligt gensyn til oplevelser i Venø Musik. 

/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen 

GENERALFORSAMLING I VANDVÆRKET 
Ordinær generalforsamling i Venø Vandværk afholdes 
torsdag den 27. maj kl. 20:00 på Venø Kro.
Dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab forelægges til godkendelse
4. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen
5. Behandling af indkomne forslag
6. Eventuelt
 / Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær

NY DATO FOR GENERALFORSAMLING  
I SKOLEKREDSEN 
Vi vil helst afvikle generalforsamling som et 
fysisk møde på Efterskolen, så derfor er møde-
datoen udsat til tirsdag den 11. maj kl. 19.30 i foredragssalen på Venø 
Efterskole.

Den 11. maj er forsamlingsloftet på 25 personer, hvilket nogenlunde 
svarer til det erfaringsmæssige deltagerantal.

Vi beder om tilmelding senest fredag 7. maj på telefon 97 86 80 86 
eller mail: info@venoe-efterskole.dk. 

Generalforsamlingen kan også følges online, se på Efterskolens 
hjemmeside.
/ Venø Efterskole – Peter Petersen

Pressefoto
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DET  SKETE
Færgetrafik  
i marts

 2021 2020
Passagerer ............ 15.908 .....11.504
Personbiler ...............9.388 ....... 6.698
Busser ........................... 446 ...........424
Lastbiler ....................... 222 ...........180
Gods (tons) ..............1.089 ....... 1.110
Cykler............................ 312 ...........224
Campingvogne ............10 ................2

VENØDAGENE TRAK GÆSTER TIL ØEN
Ikke alle dage var lige ”vejrvenlige” under Venødagene i påskeugen. 

Alligevel kan overfartsleder Charly Clemmensen fortælle VenøPosten, at 
antallet af overførte biler er på niveau med de seneste år, hvor vi har haft 
mulighed for gratis færge og også et større aktivitetsprogram.

Venø blev udflugtsmål – og naturen leverede. Som VenøBoen skriver 
først i bladet, så har både gallerier, Venø Urtehave og Venø Havnecafe 
og Kiosk haft godt besøg og tilfredsstillende omsætning. Det bekræfter 
VenøBoens formål med dagene.

VenøPostens fotografer (Anders Trærup og Erling Roseth) konstaterede 
fin overholdelse af myndighedskravene.
/ VenøPosten – Red.
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DET  SKER
FREDAGSMENU – OG MERE KOMMER TIL
Vi er kommet godt i gang i Havnecafeen - godt hjulpet på vej af Venøda-
gene i påsken og de trofaste venøkunder.

Vi prøver med forskellige tiltag i cafeen, og et af dem er en fast fredags-
menu. Vi har indtil videre kørt menuen som takeaway. Det har vi tænkt os 
at fortsætte med, og vi udvider med muligheden for at spise i cafeen med et 
gyldigt Corona pas. Vi laver ugentligt opslag på vores Facebookside. 

Vi fortsætter i maj med følgende åbningstider:
Lørdage og søn-/helligdage kl. 11:00-18:00
Hverdage   kl. 14:00-18:00

Udover den normale åbningstid holder vi gerne åbent for større grupper og
selskaber. Ring eller skriv for nærmere aftale til Claus tlf. 40 10 44 11 eller 
Dorte tlf. 23 95 34 97.
/ Venø Havnecafé og Kiosk – Claus Lund Jensen og Dorte Sauer

LYST TIL VENØ
Har man ikke haft lyst til at besøge Venø 
i forvejen, så får ikke-venøboere det helt 
sikkert ved læsningen om Venø i den 
nyligt udkomne bog: Danmarks Småøer. 

Bogen er skrevet af en af turist-
branchens ”grand old men”: Jørgen Hansen. Han har sat sig for at besøge 
og beskrive 60 af de større eller mindre øer. Det giver ikke mange sider om 
Venø.

Til gengæld er de fire siders indbydende tekst og fotos en illustration 
af, hvad Venø byder på. Siderne bringer lidt, men væsentlig historie- og 
naturbeskrivelser samt fakta. VenøPostens fotograf, Christian Mortensen, har 
leveret fotos til afsnittet om Venø.

Venøboere, der har sat sig for at ”ø-hoppe”, kan hente inspiration til de 59 
andre øer.
/ VenøPosten – Jan Bendix

DELEBIL PÅ VENØ?
Delebilen bruges mere og mere i storbyerne, og er godt både for klimaet, 
miljøet og den private økonomi. 

Ville der være interesse for en delebil på Venø? Fx en billig brugt bil, som 
man enten kan leje for en halv eller hel dag til billige penge. Måske også som 
et supplement til prøveboligkonceptet, så det bliver endnu lettere at prøve at 
flytte til Venø - også uden bil.

Hvis der er interesse for en delebil, er I velkomne til kontakte mig 
på Messenger via Facebook, så vi kan arbejde videre med idéen. 
/ Maria Guggenheim, mariaguggenheim@gmail.com

Danmarks Småøer
Jørgen Hansen
Forlaget Legind
ISBN: 9788771559149

Arkivfoto: Jan Bendix
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DET  SKER
”SÅ TAGER VI CYKLERNE FREM”
Her i maj måned kommer der flere og nye cykler på Venøs veje og stier. Det 
er VenøBoen, der har fået midler fra Landdistriktspuljen til indkøb af almin-
delige cykler, el-cykler og ladcykler. Samtidig fjernes ”de blå cykler”, som 
har givet anledning til problemer for både lånere og øboere. Cyklerne får 
deres faste holdepladser ved færgelejet på sydenden og ved Havnehuset. På 
sydenden vil Kommunen hen over sommeren udbygge færgehuset til at give 
læ og opladningsmulighed for el-cyklerne.

Det bliver Ø-Pedellen, Mogens Askanius, der kommer til at stå for udleje 
og Linda Tang for reservationer. Vores ø-gæster kan også reservere via 
www.venoe.dk.

I den kommende tid markedsføres den nye mulighed for turisterne gen-
nem ”alle kanaler”. Læserne opfordres til at være blandt dem. 

Vi ønsker vores gæster en god og sikker cykeltur på øen – og Mogens og 
Linda succes med initiativet.
/ VenøPosten – Red.

BUMP PÅ VEJEN DEN 1. APRIL

Efter omdelingen af VenøPostens apriludgave er redaktøren gjort opmærk-
som på, at han er løbet med løse rygter i forbindelse med omtalen af såvel 
vejbump på Sønderskovvej som udsætning af vildsvin. 

Kort efter omdelingen blev redaktøren kontaktet af flere venøboere, der 
kritiserede redaktøren for manglende kildekritik – et fænomen, der jo ikke er 
ukendt i den øvrige medieverden.

VenøPosten skal, som også Statsministeren gør det, hermed bringe en 
undskyldning for den udviste handlemåde. VenøPosten vil fortsat bestræbe 
sig på at formidle nyttig viden og indsigt til vores læsere.
/ VenøPosten – Jan Bendix

SOMMERKLARGØRING
Som det er de fleste venøboere bekendt, så har færgefarten i en uges tid i 
april været fornemt klaret af Slejpner fra Fur. 

Overfartsleder Charly Clemmensen har sendt VenøPosten et glimt fra 
værftsbesøget, der viser, at det ikke er ilt, der har manglet i forbindelse med 
”hovedrengøringen”.
/ VenøPosten – Red.Foto: Charly Clemmensen

Foto: Anders Trærup

Foto: Anders Trærup
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DET  SKER
TIL LYKKE TIL STRUER OG VENØ
Med UNESCO-godkendelsen af Geopark  
Vestjylland i april i år har Struer og Venø efter 
mange års indsats fået en enestående plads i et 
verdensomspændende netværk. Sammen med Holstebro og 
Lemvig har Struer arbejdet for Geopark-projektet. Idéen er at 
skabe vækst og udvikling i lokalområderne med udgangspunkt 
i helt særegne geologiske forhold. Erfaringerne fra andre lan-
des geoparker og den hidtil eneste anden danske i Odsherred er, at der gen-
nem initiativet opnås øget interesse hos både lokalbefolkning og turister for 
geologien, naturforhold i øvrigt og områdets historie. 

Igennem nogle år har VenøBoen arbejdet tæt med folkene bag projektet 
for at afdække Venøs særpræg af geologisk og øvrig naturmæssig karakter. 
Det har ført til udpegning af et såkaldt ”geosite” (Nørskov Vig) og 3-4 andre 
steder på Venø. Til de udvalgte steder er der udarbejdet plancher, der 
orienterer om stedernes særpræg. Der er igangsat dialog med lodsejere om 
placering og adgangsforhold.

Geopark Vestjylland har en app, der giver en fin orientering. Brug den 
både på Venø og fastlandet. UNESCO-godkendelsen vil få flere turister til 
at finde vej til området. Venøboerne har fået sig en positiv udfordring med 
at gøre Venø endnu mere turist- og gæstevenlig. Læs mere om Geopark 
Vestjylland på www.geoparkvestjylland.dk.
/ VenøPosten – Red. 

Ø-HAVNE OG GENERALFORSAMLING
LAG Småøernes igangværende projekt om Ø-havne  
og deres udvikling gennemfører heldagsseminar den 
10. maj i Odense. Programmet omfatter oplæg og 
debat om fundraising, sejlsport & events, havnehel-
hedsplaner og havneguide.dk. Læs mere om seminaret og tilmelding på 
www.lag-smaaoerne.blogspot.com. Kl. 16:00, samme dag som seminaret, 
afholdes den årlige generalforsamling i LAG Småøerne. LAG Småøernes 
bestyrelse indstiller til Indenrigs- og Boligministeriet om støtte til både almene 
og private udviklingsprojekter på de 27 danske småøer. Venø er for tiden 
repræsenteret i bestyrelsen af Jan Bendix.
/ LAG-småøerne – Jan Bendix

KOOPERATIV ENERGIFORSYNING  
OG -LAGRING
VenøBoen har sammen med kolleger fra Fur 
været medansøgere på et energiudviklings-
projekt for småøer i Europa. Bevillingsgiveren har 
bekræftet interessen for projektet. Der er fortsat et stykke vej, før projektet 
har en form, der giver grundlag for igangsættelse på Venø.

VenøPosten følger fremdriften.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Christian D. Mortensen

Foto: Jan Bendix
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HAVEN PÅ VENØ

Ane Kathrine Thorgård har sagt ja til under overskriften: Haven på Venø at 
fortælle om haveoplevelser året igennem. Tak til Ane Kathrine og velkom-
men til at følge hende. / Red.

HAVEN PÅ VENØ
Jeg er så heldig at være omgivet af naboer, som kan noget særligt med 
haver, og det er helt fantastisk at se, høre og lære af, hvordan de dyrker med 
vestenvinden som hyppig gæst. 

Min nabo Peter Henriksens kuppelhuse gør mig grøn af misundelse. Peter 
bygger dem selv, og det ældste er 25 år gammelt og still going strong. Midt i 
det gamle kuppeldrivhus står et abrikostræ. Det var en gave fra Peters søster, 
da drivhuset stod færdigt. I slutningen af marts signalerer abrikostræet med 
sine hvide blomster, at foråret er lige om hjørnet, og vi andre skal bare vente 
lidt mere tålmodigt. Peter derimod skal i gang med vatpinden, for sidst i 
marts er der ikke mange bier på arbejde, så vil han have abrikoser – og det 
vil han – må han hjælpe bestøvningen på vej med at flytte pollen fra blomst 
til blomst. Et år havde han været særdeles grundig med vatpinden, for træet 
bar så mange abrikoser at en gren flækkede pga. vægten fra frugterne.

Ikke langt fra min egen nye have ligger en gammel have. 32 år helt 
præcist, for så længe har Inge og Søren Baggesen boet på Havstokken 22 d. 
”Haven” var en flok forblæste rønnetræer og blev ikke spået mange chancer 
af familiens bekendte. Men Inge og Søren har skabt den dejligste have fyldt 
med minder og stor biodiversitet. Fuglene boltrer sig i krattet af paradisæbler 
og her er mange forskellige bærbuske, stauder, forårsløg og ikke mindst 
11 roser. En af roserne var en indflytningsgave fra Sørens forældre. Den 
har Inge formeret indtil flere gange, så den nu findes i flere eksemplarer. 
Sjældent har jeg set en have med så mange historier og med så meget sjæl. 
Næsten alle træer, buske og blomster har en forklaring – hvorfor står den 
her, hvem har givet den, hvad er særligt ved den osv. Heldige den, der skal 
overtage dette lille paradis, når Inge og Søren snart siger farvel og tak til hus 
og have og flytter til en lejlighed med udsigt til Venø Færgen. 
/ Venø Urtehave – Ane Kathrine Thorgaard

Fotos: Ane Kathrine Thorgaard
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SKIFT TIL SOMMERSKEMA
En efterskolekalender har nogle helt 
faste begivenheder, der gentages år 
efter år og mange på stort set samme 
tidspunkt af året.

Den 18. april afviklede vi derfor “Nye 
elevers dag” uden at have en eneste af 
de kommende elever på besøg, da det 
grundet forsamlingsloftet blev afviklet 
virtuelt. Til gengæld håber og tror vi, at 
vi kan invitere dem til et åbent hus-arrangement den 5. juni. Her vil elevhol-
det 21/22 få mulighed for at møde linjelærerne, få en rundvisning og mærke 
stemningen på skolen og på øen.

Med april skifter vi igen til sommerskema på Efterskolen. Det medfører 
blandt andet to eftermiddage med linjefag, hvilket både elever og lærere 
sætter stor pris på!

I maj måned afvikles årets linjerejser, hvor Forfatter- og Kunstlinjen 
rejser til Bornholm, Friluftslinjen pakker udegrejet og drager til Sydfyn for at 
dyrke kajak, klatring og mountainbike, og Surf & Sejladslinjen skal sejle i det 
sydfynske øhav.

Rejserne er et alternativ til tidligere års udenlandsture, og vi glæder os til 
at prøve de nye destinationer af!

Vi glæder os over forår, over udeliv, en is på havnen, og over at vi får lov 
til at være sammen!
/ Venø Efterskole – Tage Jepsen og Lone Nørrum

Fotos: Venø Efterskole

Riisvej 24, tlf. 30 25 90 79

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

lis.moeller.jensen@gmail.com

Kartofler, hele og halve lam  
sælges ved telefonisk henvendelse 

på tlf. 40 31 83 02.

facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk

Fra den 6. maj
Tirsdag-lørdag kl. 17:30-21:00

Mors dag: den 9. maj fra  
kl. 11:30-14:00 og kl. 17:30-21:00
Pinse: den 22., 23 og 24. maj fra

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

Vi glæder os til at byde jer velkommen!
Bestil venligst bord på tlf. 97 86 80 06 

eller info@venoekro.dk  
www.venoekro.dk

SPAR Humlum leverer varer til  
Venø hver mandag -   

bestilling på tlf. 97 86 11 62  
eller humlum@spar.dk

Vinduespudsning på Venø
Ring til Malene Bille på tlf. 41 42 30 38



2. maj kl. 10:30 Højmesse v/Trine Parbo

11. maj kl. 19:30 Generalforsamling i Venø Efterskoles Skolekreds,  
  foredragssalen, Venø Efterskole (tilmeld. 7/5)

13. maj kl. 10:30 Højmesse, Kristi Himmelfartsdag v/Trine Parbo

16. maj kl. 09:00 Gudstjeneste v/Jan Bjerglund

16. maj kl. 15:15 Firhændig klaverkoncert, Venø Musik, Nørskov

18. maj kl. 18:00 Menighedsrådsmøde hos Sussi Jensen

23. maj kl. 10:00 Højmesse v/Trine Parbo

27. maj kl. 20:00 Generalforsamling i Venø Vandværk, Venø Kro

30. maj  kl. 09:00 Gudstjeneste v/Trine Parbo

Forudsat myndighedsgodkendelse: 

Badminton, GIF: Mandage, Efterskolens hal

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

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

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

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

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

Yoga: Tirsdage kl. 17:00 i Efterskolens hal 

MAJ

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

den 26. 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 arrange-
mentstidspunkt foreligger.

Næste gang vi ses
VenøPostens næste udgave er hos vores 
læsere den 2. juni.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix


