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Venø Kirke — kontakter

Konstitueret sognepræst
Per Toftdahl

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

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

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

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

Organist Hans Sørensen

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

Servicemedarbejdere  
Mads Brødbæk og  
Andreas Mejlholm Olsen

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

VENØ  KIRKE
FORÅR – OG FASTETID!
Med 1. marts er det ifølge kalenderen blevet forår. Men hov! Vi har jo slet 
ingen vinter haft. Det er som om foråret begyndte for længe siden. Eller 
måske er det mere rigtig at sige: Det er aldrig holdt op med at være efterår! 
Den sidste måneds tid har der nærmest været efterårslignende dage med 
regn, rusk og blæst.

Og dog véd vi, at dagene længes; det har de gjort siden kyndelmisse. 
Det fortæller os, at foråret nu er en realitet. Forårsbebuderne – vintergæk 
og erantis – er for længst dukket op af den sorte muld. Ja, selv påskeliljen 
er – lidt for tidligt(!) – sprunget ud nogle steder.

Et andet tegn, på at det er forårstid, er, at vi netop har fejret Fastelavn. 
Fra fastelavnssøndag er der 7 uger til Påskedag. Vi befinder os dermed i 
fastetiden – og er på vej mod påske.

I kristendommen betragter vi fastetiden som forberedelsestid til påske. 
På samme måde som adventstiden er forberedelse til jul. Men der stilles ikke 
nogle specielle krav til os i fastetiden. Vi har det ikke som muslimerne, der 
fejrer faste i en hel måned – Ramadanen. Her stilles der krav om, at man ikke 
må spise fra solopgang til solnedgang. 

Jeg tror, at der er mange, der betakker sig for, at der ikke stilles store 
krav til os i fastetiden. Så er det, efter min mening, bedre, at vi hver især 
laver nogle regler for os selv. Vi kunne for eksempel forsøge at prioritere det 
væsentlige og frasortere det uvæsentlige. Men vi kan nok ikke blive enige 
om, hvad der er væsentligt, og hvad der er uvæsentligt. Jeg kender menne-
sker, der for eksempel ikke spiser kød i fastetiden, og andre der ikke indtager 
alkohol. Måske skulle vi overveje at nøjes med at bruge telefon og iPad én 
time i døgnet. Men lad det nu være individuelt!

Hvis man ønsker at gøre noget anderledes i fastetiden, så er det vigtigt, at 
man gør det på en måde, der er helhjertet – på en måde så man selv er med 
i det. Den nu afdøde pilgrimspræst, Jette Dahl, skriver i én af sine meditati-
onsbøger: Den røde tråd i fasten er enkelhed, nærhed og inderlighed.

Fastelavnssøndag – og mandag – er der en del børn, der går med masker. Så 
skal vi gætte, hvem de er. Og det kan være svært en gang imellem.

Men – indrømmet – vi voksne går også rundt med masker af og til. 
Vi skjuler os under forskellige facader. Vi er ikke altid dem, vi gi’r os ud 
for at være. Måske skulle vi – her i fastetiden – overveje, om vi ikke burde 
smide sådanne masker væk. Og så leve op til dét, som den svenske teolog, 
Margareta Melin, engang har sagt: Vær den, du er, dér hvor du er!

Hvis vi kan leve op til det, så vil det ikke blot være en stor fordel for os selv, 
men bestemt også for alle de, som vi dagligt befinder os i nærheden af.

Med disse overvejelser vil jeg ønske alle læsere af dette blad et godt forår 
– og en god fastetid.

/ Per Toftdahl 
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VENØ  SOGN
HUSK – NYE GUDSTJENESTETIDER
Fra og med den 1. marts ændres gudstjenestetiderne ved Venø Kirke. Der vil 
i fremtiden enten være morgengudstjeneste kl. 9:00 eller højmesse kl. 10:30. 
Dog kan der forekomme enkelte undtagelser!

Årsagen til ændringerne skyldes, at Venø Sogn og Resen-Humlum Sogne 
begge skal tilgodeses af den nye præst, der ansættes pr. den 1. maj – og så 
er gudstjenestetiderne nødt til at passe sammen.

Formiddagssang – ”de grå synger”
Når dette læses, har der været formiddagssang én gang. Første gang var der 
15 deltagere. Det er rigtig flot. Håber der kommer lige så mange de næste 
gange – måske flere!

Kom og vær med – torsdagene den 26. marts og 23. april kl. 9:30.

/ Per Toftdahl

VEJEN TIL VENØS NÆSTE PRÆST
Ansøgningsfristen for præstestillingen er nu udløbet, og der er indkommet 
flere ansøgninger. Den 26. februar har der været afholdt møde mellem de 
to menighedsråd, provst Birgitte Krøyer og som stedfortræder for biskoppen 
domprovst Thomas Frank. I skrivende stund kendes resultatet af dette møde 
endnu ikke, men vi forventer, at der blandt ansøgerne er udvalgt 2-3 stykker 
til prøveprædiken, og at en ny præst kan tiltræde som planlagt den 1. maj i 
år. Som omtalt i februarnummeret af VenøPosten finder ordinationen sted i 
Viborg Domkirke den 10. april, såfremt vores nye præst ikke allerede er ordi-
neret. 

Solnedgangsmusik 2020
Med stor hjælp fra Kirsten Ingemann (gift med organist Hans Sørensen) 
er vi kommet et godt stykke vej med  
planlægningen af solnedgangsmusikken for sommeren 2020. Det bliver et 
varieret program, som vi informerer nærmere om i kommende numre af 
VenøPosten.

/ Venø Menighedsråd – Helle Gjern

Venø Efterskole lagde hal til Fastelavns-

gudstjeneste med efterfølgende tøndeslag-

ning.

Kyndelmissekoncerten med Christian  

Risgaard og Allan Karlsson, som Venø  

Musik havde arrangeret i Venø kirke,  

var velbesøgt. 

Foto: Erling Roseth

Foto: Jan Bendix
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DET  SKER
Formandens hjørne

VAND, VAND OG ATTER VAND
Det regner, det blæser, det regner… Det blev 
kendetegnet for februar måned på Venø. Vi har 
fået kæmpe store søer rundt omkring på øen, også så store at nogle af dem 
flyder over og bliver til søer, der går ind over vores eneste vej ned til færgen. 
Vandet har ikke nogen steder at løbe hen, idet også vandstanden i Limfjor-
den har været stærkt forhøjet. 

Stort set hele måneden har vi skulle køre ”op ad bakke”, når færgen har 
lagt til, når vi skulle fragtes over til Kleppen. Når vi kom i land var der des-
uden også våde udfordringer i form af Limfjordens vandmasser, som bredte 
sig godt og grundigt ind over vores eneste vej fra færgen og sprøjtede vores 
biler til med klistret saltvand. Vi kunne ikke bare køre en anden vej, ligesom 
det var tilfældet for dem, som ikke kunne køre på vejen mellem Struer og 
Vinderup pga. en oversvømmet viadukt. Eller som i Holstebro, da Storåen gik 
over sine breder i midtbyen. 

Vi er dybt afhængige af, at vores kommune i deres klimabudget sørger 
for, at der er prioriteret nok penge, så kystbeskyttelsen også indbefatter 
sikring og vedligeholdelse af diger og moler på og omkring Kleppen/Venø. 

Vi er afhængige af, at nogen tænker tanker om de pludseligt opståede 
søer midt på øens lavtliggende områder, idet vi ellers snart ikke kan køre på 
vejen. Vi er afhængige af hinanden, således der bliver givet besked til os om, 
hvordan situationen ser ud, inden vi kører hjemmefra eller hjem fra arbejde. 
Vi er afhængige af, at nogen (måske VenøBoen eller SaDS?) taler vores sag 
både over for kommunens politikere og dem på Christiansborg. 

Efter al sandsynlighed og flere ekspertberegninger skal vi se i øjnene, 
at problemerne bare vil blive værre år for år. Ingen tror på, at det går over 
af sig selv. Det er klimaforandringer, vi mærker og føler hver eneste dag. Vi 
må snarest gøre opmærksom på problemet med manglende kystsikring og 
markafvanding ved Sønderskovvej. 

Godt vi kan glæde os over, at det snart er den første forårsmåned. Fugle- 
sang høres allerede ved morgengry, krokus, vintergæk og erantis har snart 
blomstret længe og efter dem følger påskeliljer, som allerede har store knop-
per. Jo der er alligevel nok at glæde sig over på trods af alt det vand.
/ VenøBoen – Linda Tang

VAND PÅ STRANDBJERGGÅRDSVEJ
Venø Færgefart har via sin sms-service oplyst, at venøboerne til enhver tid 
kan hente oplysninger om vandstandsforholdene på fastlandssiden. Kig ind 
på DMI’s hjemmeside under Struer og vælg linket vandstand. Er vandstands-
målet 1,2 meter og derover, så er der sandsynligvis vand på vejen til færgen.
/ VenøPosten – Red.

VenøBoen

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

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

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

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

venoe.dk/foreninger/venoeboen

Venø Børne- og Ungdomshus

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

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

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

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

Sygeplejerske på Venø 

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

Hjertestartere

 - Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
Nørskovvej 8.

 - Ved Børnehuset, Lønningen 2.

Se mere om Venø på: venoe.dk
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KLIMASIKRING BETALES AF LODSEJERNE
Parallelt med Struer Kommunes oplæg til Kommuneplan 2020 er der frem-
lagt en Klimatilpasningsplan. Det er den sidstnævnte plan, der i første række 
danner ramme for de initiativer, der kan tages på Venø for at beskytte natur- 
og boligområder mod blandt andet den type oversvømmelser, som Linda 
Tang kommenterer i denne måneds ”Formandens hjørne”.

Struer Kommunes teknikere har udpeget i alt 12 indsatsområder i kommu-
nen. Venø By er et af dem. Kommunen foreslår et stormflodssikringsprojekt, 
der tager højde for oversvømmelser og sikrer naturlig afstrømning i terrænet. 
Det er især området nord og nordvest for byen - langs Havstokken - hvor der 
lægges op til en samlet strategi og løsning.

Lovreglerne for sådanne løsninger er, at det er den enkelte lodsejer, der 
har ansvaret for sikring af egen ejendom og de dermed forbundne omkost-
ninger. Går lodsejerne sammen om et fælles projekt, så kan Kommunen med-
virke til projektets gennemførelse herunder pålægge alle berørte ejendomme 
at medvirke til sikringen.

Struer Kommunes teknikere har i forbindelse med de netop afholdte bor-
germøder om Kommuneplanen tilbudt venøboerne drøftelse af muligheder 
og begrænsninger med hensyn til klimasikring på øen.

På Venø er der andre områder end området ved Venø By, der kan 
indtænkes i klimatilpasningsindsatsen. Ønsker venøboerne det, så kan det 
ske gennem høringssvar til kommunen senest den 13. marts.

Klimatilpasningsplanen kan læses her: www.kortlink.dk/24yb2.
/ VenøPosten – Jan Bendix

DET  SKER

EFTERLYSNING – VEJRET!
Er der blandt VenøPostens læsere 
en vejrinteresseret, der dagligt eller 
ugentligt måler temperatur og evt. 
nedbør? Redaktionen vil i disse 
trange klimatider gerne bidrage til 
almindelig Venø-oplysning, herun-
der bringe en fast månedlig rubrik 
om emnet. 

Send mail til vp@venoe.dk, 
hvis VenøPosten kan få adgang til 
oplysningerne.

”Jeg siger bare, at man skal 
være glad for vejret, så længe man 
kan trække det” skrev Storm P.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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DET  SKETE
TRAVLHED I VENOBOENS BESTYRELSE
På det seneste møde i VenøBoens bestyrelse var der 17 punk-
ter på dagsordenen. Vi nåede ikke at behandle dem alle, men 
interesserede kan finde mødereferatet her: www.venoe.dk/
foreninger/venoeboen.

Vi skulle have praktiske ting på plads om strandrensning og påskens 
Venødage. Søren Lang Hindkjær har omtalt begge punkter på side 7.

Vi drøftede også valg af kontaktperson(er) til Kommunen. VenøBoen 
har en lang tradition for dialoger med forvaltningen om praktiske forhold af 
betydning for Venøs udvikling. Der sker meget lige nu med kommuneplaner, 
lokalplaner, turismeudvikling, høringer og møder. Det er blevet foreslået, at 
to personer fra VenøBoen skal have ansvaret for det. I den forbindelse blev 
det også besluttet at genlæse Kommuneplanen grundigt og fokusere på de 
punkter, der er vigtige for Venø. 

VenøBoens bestyrelse deltager med repræsentanter på det offentlige 
Borgermøde på Thyholm den 3. marts, hvor der er fokus på udvikling af 
lokalområdet. 

Venøs foreningsbestyrelser er inviteret til møde den 25. marts. Formålet 
er en gensidig orientering om planer og initiativer, og om der er noget, vi 
kan gøre sammen/hjælpe hinanden med. Vi foreslår, at sådanne møder 
gennemføres fx to gange om året.

Der er stadig liv i planerne om en aktivitetsbane i Kirkeskoven. Bestyrelsen 
er lige nu optaget af at få afklaret forhold omkring vedligeholdelse og 
sikkerhed, inden banen etableres.

Bosætningsgruppen - også kaldet Peters gruppe - er i fuld gang, og er 
meget aktiv. Peter Petersen refererer selv så fint fra arbejdsgruppen. Gruppen 
arbejder med to spor. Dels handler det om at få flere børn og børnefamilier 
som besøgende på øen og ”lokke” dem med relevante aktiviteter fx ved 
Venødagene. Dels arbejdes der på at etablere en låne-/lejebolig, hvor det er 
muligt at afprøve ølivet.

Et aktuelt emne var ønsket om meldinger fra færgens personale om fx 
vand på vejene og andet relevant. Mange har savnet det ved denne omgang 
af blæst og højvande. VenøBoen tager en snak med færgeledelsen om det, 
og så opfordrer vi i øvrigt til brugen af Facebook, når det kan hjælpe andre. 

Og nej... lystavlen virker ikke alt for godt og kommer nok heller ikke til det. 
Oplysningerne om elforbruget er heller ikke relevant længere, så bestyrelsen 
vil med færgeledelsen drøfte muligheden for en ny og mere tidssvarende 
lystavle.
/ VenøBoen – Berit Arberg Sauer

Færgetrafik 
i januar

 2020 2019
Passagerer ............ 13.868 .....11.944
Personbiler ...............8.176 ....... 7.148
Busser ........................... 234 ...........398
Lastbiler ....................... 128 ...........106
Gods (tons) ................. 278 ............. 75
Cykler............................ 186 ...........108
Campingvogne .............. 0 ................0

NYT REJSEKATALOG FRA 
VENØ BUSSEN
Venø Rejsers nye katalog er på 
gaden med både gode klassikere 
og spændende nyheder. Vælg 
mellem dagsture, indkøbsture og 
rejser.
/ Venø Bussen & Venø Rejser  
- Hanne-Dorthe Skjernaa

 

 
Dagsture  afrejse: side: 
Sprogø ..........................................................  23/04/20 2 
Forårstur ud i det Blå ....................................  12/05/20 3 
Læsø .............................................................  04/06/20 4 
Stauning Whisky ...........................................  11/08/20 5 
Rømø-Sild .....................................................  08/09/20 6 
Nationalpark Mols Bjerge og Ebeltoft ............  10/09/20 7 
Åletur ...........................................................  17/09/20 8 
Fanø .............................................................  24/09/20 9 
Hirtshals .......................................................  29/09/20 10 
Kielerkanalen ................................................  05/10/20 11 
Løvfaldstur ud i det Blå  ................................  07/10/20 12 
 

Rejser 
Blomstertur Holland, 5 dage .........................  26/04/20 14-15 
Odense Sommerrevy, 2 dage .........................  10/06/20 16 
Cirkusrevy, 2 dage ........................ 26/08/20 + 16/06/20 17 
Strynø, Langeland og Svendborg, 2 dage .......  21/06/20 18-19 
Harzen, 5 dage ..............................................  05/07/20 20-21 
Thüringen, 5 dage   ....................................  16/08/20 22-23 
Bornholm, 5 dage .........................................  30/08/20 24-25 
Oslo Minicruise, 3 dage .................................. 05/10/20 26 
 

Indkøbsture 
Neumünster Outlet .....................  02/10/20 + 25/03/20 27 
Aalborg Syd med Ikea og Biltema ..................  15/04/20 28 

2020 
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DET  SKER
HAVNEHUSNYT - ÅBNINGSINVITATION
Kære venøboere og andre interesserede. 

Vi glæder os meget til at få gang i Havnehuset igen. Vi åbner den 3. 
april kl. 14:30 og severer gratis kaffe og kage. 

Vi har allerede lyst til at byde på fællesspisning - samme dag kl. 18:00 - og 
aftensmad kan bestilles via sms til tlf. 27 51 20 59 eller 23 95 34 97. Menuen 
er oksegryderet med ris og salat til en pris af 80 kr. 

Kommende åbningstider:
Påskeåbent:  kl.10:00 – 21:00 (9/4 til 13/4) 
Weekender og helligdage i april: kl. 11:00 – 18:00
Hverdage i april: kl. 14:00 – 18:00
Dette er minimumsåbningstider.

Hvis I har et arrangement, I mener, vi kan hjælpe med, så ring endelig. 
Hold jer opdateret om arrangementer og åbningstider på Facebook, 

Venøs hjemmeside og her i VenøPosten.
Vi glæder os til at se alle i løbet af foråret og sommeren og håber, at I vil 

være med til at sprede budskabet om os uden for øen. 
De bedste kioskhilsner!

/ Venø Café og Havnekiosk – Dorte Sauer og Carsten Nørager

STRUER KOMMUNE INVITERER TIL UDVIKLINGSMØDE
Struer Kommune står overfor godkendelse af ny Kommuneplan 2020. Bor-
gerne er inviteret til møder om planen, som sætter rammer for, hvad der kan 
og må ske inden for fastlagte fysiske rammer.

I februar har der været afholdt møder med fokus på ”Kyst og Natur” og på 
”Udviklingen af Struer by”. Den 3. marts kl. 17:00 i Midtpunktet på Thyholm 
er det lokalområderne og landsbyerne, der er til drøftelse.

Har borgerne synspunkter på planindhold og rammer, så kan de fremsen-
des senest den 13. marts. Læs mere her: www.struer.dk/kommuneplan og 
kortlink.dk/24xbb.
/ VenøPosten – Red.

STRAND- 
RENSNING
Foråret er forhåbent-
lig snart på vej, og 
det er igen tid til at 
få indsamlet affald på Venøs stran-
de og langs vejen. Venø Efterskole 
og VenøBoen afholder strandrens-
ning lørdag den 4. april  
kl. 13:00. 

Vi mødes på Venø Havn og får 
uddelt ruter. VenøBoen sørger for 
affaldsposer til at samle affald i. 
Efter veludført arbejde slutter vi alle 
af i fællesskab med kaffe og kage 
på havnen. VenøBoen håber, at 
mange har tid og lyst til at deltage, 
så vores strande er rigtigt fine til 
Venødagene i påsken. Vel mødt!
/ VenøBoen  
– Søren Lang Hindkjær

VENØDAGE I PÅSKEN
VenøBoen laver igen i år et samlet 
program for Venødagene i påsken, 
hvor der vil være gratis færge fra 
den 4. - 13. april. Det overord-
nede tema er ”Kulturdage”. Akti-
viteter der skal med i programmet 
skal sendes til soeren@venoe.dk 
senest den 6. marts.
/ VenøBoen  
– Søren Lang Hindkjær
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Foto: Jan Bendix
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DET  SKETE
ÅRETS IVÆRKSÆTTER
”Æres den, der æres bør” – og det blev 
Kristian Borbjerggaard på Struer Kommu-
nes og Struer Erhvervsforenings nytårskur 
i begyndelsen af februar. Æren bestod i 
udnævnelsen til ”Årets Iværksætter”. 

Prisen fik Kristian bl.a. med begrundel-
serne, at han med gå-på-mod har udviklet 
sin forretningsidé fra bunden og skabt 
kontakt til de mest kritiske kunder blandt 
københavnske restauranter. Kristian har 
med Venø Seafood fået gjort østers, hum-
mere og hjertemuslinger til landskendte 
lokale råvarer, der placerer både Venø og 
Struer på landkortet.

Både Struer og Venø kan samtidigt 
glæde sig over de arbejdspladser, der er resultatet af Kristians aktiviteter, og 
som i de kommende år yderligere øges i forbindelse med nybygninger på de 
tilkøbte arealer på Venøs sydende. 

Tillykke til Kristian, Venø Seafood og Venø.
/ VenøPosten – Jan Bendix

”EN STOR Ø-FAMILIE”
Sådan lød overskriften på LAG Småøernes (LAG) og 
Sammenslutningen af Danske Småøers (SaDS) fælles 
bestyrelsesmøde på Aarø først på året. Den udtrykker 
også de to bestyrelsesformænds - henholdsvis Søren 
Noes og Dorthe Winther - vision, som de ønsker skal  
kendetegne de to organisationers bestræbelser.

De 27 medlemsøer er forskellige i størrelse, befolknings- 
tal, færgeforhold, beboersammensætning osv. Alligevel 
viser det sig, hver gang øboere er sammen, at der er et fællesskab, som ikke 
alene er varmt, men som også kan medvirke til den enkelte øs udvikling og 
indimellem også til fælles løsninger. 

På mødet blev fælles udfordringer fx med hensyn til bemanding af 
ø-bestyrelser drøftet. Vil øboere lægge timer i bestyrelsesarbejde i de mange 
foreninger, som er rundt om på øerne? Vil øboere hellere påtage sig enkelt-
opgaver, når de trænger sig på?

Konkret blev det foreslået, at LAG og SaDS skaber rammer for netværk 
mellem øboere fra forskellige øer med fælles interesseområder.

Endnu engang blev der opfordret til at benytte det gratis LAG-
medlemskab og derigennem engagement i lokalt udviklingsarbejde.

Tilmelding til LAG’s generalforsamling den 24. april kan ske via  
www.lag-småøerne.dk.
/ LAG Småøerne – Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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VENØ MUSIK
Koncert med Buus Duo: ”2 søstre træder op”  
den 1. marts kl. 15:15 på Nørskov.

Buus Duo består af Johhanne Buus Andersen 
og Kirsten Buus Andersen, henholdsvis fløjtenist og bratschist. Johanne er 
kandidat fra Det Jyske Musikkonservatorium, og har yderligere studeret ved 
Sibelius Akademiet i Helsinki. Kirsten er kandidatstuderende ved Det Jyske 
Musikkonservatorium, og hun har desuden studeret ved Musikhögskolan i 
Malmö. 

Buus Duo spiller musik af François Devienne (1759-1803) - en fransk 
fagottist og fløjteprofessor. Hans seks duetter for fløjte og bratsch er en 
del af et meget begrænset repertoire for disse to instrumenter. Fløjten og 
bratschen har ligeværdige roller i musikken, hvilket var ret usædvanligt for 
perioden. 

Efter koncerten afholdes den årlige generalforsamling i Venø Musik.
Alle er velkomne.  

/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen

MAD & FILM
Næste arrangement i Børnehuset er fredag den 27. marts kl. 18:00.

Tilmelding via sms til Flemming Damgaard på tlf. 27 29 66 00 eller Erling 
Roseth, tlf. 23 92 29 05.
/ Venø Børne- og Ungdomshus – Flemming Damgaard

BRUG KALENDEREN
Venø har sin egen kalender. Den 
findes på www.venoe.dk og ajour-
føres af webmaster@venoe.dk, 
hvis der ellers oplyses om dato for 
begivenhed, der kan have venøbo-
ernes interesse.

VenøPostens redaktion opfor-
drer til flittigt brug af kalenderen 
både som almindelig læser, men 
også som arrangør af ø-aktiviteter. 

Vi har nu indtil flere gange 
noteret sammenfald mellem ø-for-
eningers arrangementer. Det er 
ærgerligt for arrangørerne og for 
deltagere, der gerne havde været 
med flere steder, men dog ikke på 
samme tid.
/ VenøPosten – Red.

Pressefoto
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GENERALFORSAMLINGER I FEBRUAR/MARTS
I februarudgaven af VenøPosten indkaldtes til den kommende tids gene-
ralforsamlinger i en række Venø-foreninger. Nedenfor er oversigt over den 
kommende måneds møder.
/ VenøPosten – Red.

VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS
Onsdag den 26. februar kl. 20:00 i Børnehuset. 

VENØ MUSIK
Søndag den 1. marts ca. kl. 16:30 på Nørskov.

VENØ HAVN
Onsdag den 11. marts kl. 19:30 i Havnehuset. 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 
3. Godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisorberetning 
4. Behandling af evt. indkomne forslag. Bestyrelsen fremsætter for-

slag til vedtægtsændringer *)
5. Godkendelse af budget 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 
7. Valg af suppleanter 
8. Valg af revisor 
9. Eventuelt 

*) Hold øje med www.venohavn.dk, hvor forslag til ændringer offent-
liggøres inden generalforsamlingen. 

Forslag til behandling på generalforsamlingen modtages gerne og 
skal sendes til bestyrelsens formand Ulf Ipsen, Nørskovvej 4a, Venø, 
7600 Struer eller på mail: ulfipsen@hotmail.com senest den 4. marts. 
/ Venø Havn – Mette Jaffke

VENØ GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING
Torsdag den 19. marts kl. 19:30 i spisesalen på Venø Efterskole. 

ÅBNINGSTIDER  I  MARTS

• • • •

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

Påskeudstilling fra den 4.-13. april  
kl. 11:00-17:00. 

Fernisering den 3. april kl. 17:00. 

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 for forudbestilling  
af selskaber.

tlf. 97 86 80 06
venoekro.dk — info@venoekro.dk
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BOLIGER OG TILTRÆKNING AF BØRNEFAMILIER
Vi har taget kontakt til forsøgsprojekt ”Tilflytterbolig”, som organisationen 
Balance Danmark har igangsat. De giver råd, vejledning og konkrete anvis-
ninger til oprettelse af tilflytterboliger i landdistrikter. Det ser overkommeligt 
ud, og vi vil med hjælp fra projektlederen forsøge at lave et lokalt boligsel-
skab, der skal stå for en tilflytterbolig.

Lørdag den 11. april ved Venødagene i påsken bliver en børnefamilie-
dag med aktiviteter specielt for børnefamilier. Lørdag er i forvejen Fårets Dag, 
som traditionelt tiltrækker mange børnefamilier. Herudover arbejdes der bl.a. 
med børneaktiviteter i Kirkeskoven, lege og aktiviteter på Efterskolen, Venø 
Festival pop-up koncert, fortællehule i den blå campingvogn fra festivalen. 
Der er plads til mere, så kom frit frem. Dagen skal annonceres og markedsfø-
res på Facebook rettet specielt mod børnefamilier.

Vi arbejder også med salg af et specielt børnepas, med stempel og særlige 
fordele på de forskellige aktiviteter.
/ Arbejdsgruppen – Peter Petersen

HAVNEPROJEKT
LabLand har arbejdet videre med udvik-
lingsprojektet på Venø Havn og har 
igen besøgt øen. Her drøftedes idéer 
med elever på Efterskolen. Arbejdsgrup-
pen fik præsenteret og diskuteret deres 
spændende idéer med bl.a. Fjordens 
Hal, som de arbejder videre med. Den 
10. marts kommer LabLand igen til 
Venø for at præsentere og få en dialog 
med venøboerne om planerne, inden 
de færdiggør projektet og ansøgninger-
ne til fondene. 

Kom og vær med tirsdag den 10. 
marts kl. 19:15 i Havnehuset.
/ Arbejdsgruppen og Venø Havn  
– Peter Petersen

ARBEJDSLØRDAG I BØRNEHUSET
Kom og bak op om Børnehuset og deltag i fælles arbejdsdag lørdag den 
28. marts kl. 10:00. Vi sørger for frokost og afslutter dagen med fællesspis-
ning. 

Tilmelding til Flemming Damgaard på tlf. 27 29 66 00.
/ Venø Børne- og Ungdomshus – Flemming Damgaard

NYT LOGO TIL VENØ
I forbindelse med den øgede ind-
sats for at få flere børnefamilier til 
at bosætte sig på Venø er der teg-
net et logo, som vil blive brugt på 
Venøs Facebook-side, der er under 
revision.

Logoet tages for alvor i brug, 
når programmet for påskens 
Venødage skal spredes via de 
sociale medier. Det vil også 
kunne ses i VenøPostens spalter for 
fremtiden.
/ VenøPosten – Red.

BORD TIL SALG
Desværre må jeg sælge mit lang-
bord på grund af pladsmangel.

• Lyst fyrretræ m/1 skuffe
• Mål H 78 cm - B 70 cm - L 2,60 
• Pris 4.000 kr.

/ Annette Skovhøj, Tangvej 7, 
skov1516@icloud.com

En helhedsplan
i øjenhøjde 

 TÆT PÅ DE KYSTNÆRE OMRÅDER - STRUER KOMMUNE
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SNIGPREMIERE PÅ VENØ FESTIVAL
Venø Festival laver pop-up arrangement ved påskens Venødage, der har 
fokus på børnefamilierne. 

Det finder sted på Venø Havn ved siden af Havnehuset, hvor vi blandt 
andet tager fat i lege, som Festivalen til sommer får mange flere af.

Festivalkokken Michael Pedersen kommer med smagsprøver på menuen 
til sommer. Vil du smugkikke på den - så se her: www.kortlink.dk/24ycq.

Vi samarbejder med Dorte Sauer og Carsten Nørager fra Venø Café og 
Havnekiosk, og holder det endelige program tæt til kroppen indtil videre.

Vi håber, at venøboerne og alle andre læsere af VenøPosten har lyst til 
at komme på Venø Havn og deltage i Venødagene og hilse på os fra Venø 
Festivalen også.

Det er med stor glæde, at vi nu kan præsentere et par af de kunstnere, 
som vi skal møde på festivaldagene i sommer:

Uffe Lorenzen, der med kunstnernavnet Lorenzo Woodrose, er kendt som 
frontfigur i Baby Woodrose og Spids Nøgenhat. I eget navn har han udgivet 
to albums, hvor kærligheden til sentressernes psykedeliske syrerock får et 
mere akustisk udtryk end tidligere. Sitar, drejelire og tablas føjer masser af 
herlig hippie-kolorit til de veldrejede melodier og det danske tekstunivers.

Hjalte Ross, der laver musik, som ikke hører en bestemt tid til. Det 
nordjyske folktalent bevæger sig ubesværet rundt i smukke stemninger, 
indtryk og følelser. Konstant suverænt støttet af den slags fingerspil, der gør 
at man svæver - blot en smule. Glæd jer til at opleve en sjælden fugl på disse 
breddegrader. En der fortjener vores opmærksomhed, for her er der noget 
på spil og hjerte.

I kommende udgaver af VenøPosten præsenterer vi andre kunstnere 
på årets festival. Følg med dér og køb billet til øbo-pris via: www.kortlink.
dk/24ycx.
/ Venø Festival – Inge Dehnfeld Mortensen

Foto: Preben Friis
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RECYCLING - PÅSKEUDSTILLING PÅ VENØ GALLERI
Recycling oversættes med genanvendelse eller genbrug, og det er netop, 
hvad Lene Fogtmann gør, når hun laver sine keramiske skulpturer. Leret til 
at forme figurerne med finder hun i de lerbunker, som andre keramikere 
har fået tilovers, når de former deres skulpturer. Sommetider er leret blevet 
blandet med lerfarver, men det gør bare Lenes skulpturer mere spændende. 
Affald forvandles til kunst. Lenes skulpturer har et næsten poetisk udtryk. 
Trods det fortæller de et alvorligt budskab om klimaet og om at passe på klo-
den.

Selv har jeg også kigget i affaldsbunkerne for at finde materiale til 20 nye 
oliemalerier. I en grafisk proces bliver mange tryk lagt til siden, fordi selve 
trykket ikke står tydeligt. De kasserede tryk er fundet frem, revet til plukfisk 
og sat sammen igen på en ny måde. Farverne hjælper med at binde det hele 
sammen til et nyt billede. Det, som blev lagt bort, genopstår – får et nyt liv.

Jeg håber at se jer i løbet af påsken og til fernisering. Det plejer at være 
hyggeligt.

Lørdag den 4. april til mandag den 13. april kl. 11:00–17:00
Fernisering fredag den 3. april kl. 17:00

/ Venø Galleri – Lis M. Jensen

CAMPINGSÆSON 2020
Sæson 2020 står for døren, og selvom vi løbende er 
forbi campingpladsen, så begynder det at krible, for 
at få sat forteltet op og være en del af den sociale 
hygge, vi har på pladsen.

Campingpladsen formåede ikke at få badebroen 
op inden vinteren (blæst og regn) satte ind, da vores 
traktor ventede på at få et nyt forhjulsleje på. Mængden af vand og blæst 
gjorde det svært at komme ud i fjorden med traktoren og til sidst måtte vi 
vinke farvel til tre sektioner af badebroen. To sektioner er blevet bjærget, 
men den tredje mangler stadig. Skulle nogen, som er på strandvandring, 
finde en 4 meter lang badebrosektion, er campingpladsen interesseret i at 
høre fra jer.

Sæson 2020 er 10. sæson for Venø Klit, foreningen af frivillige campister, 
der pludselig stod i en lidt uvant situation uden en reel plan for fremtiden i 
2010. En større indsats gennem 2010 endte i sidste ende med en forpagt-
ningsaftale i 2011. 

Alle campister her på Venø ser frem til mange år endnu, og selvom det 
ikke ses i hverdagen, så kan vi alle være stolte af det, som vi har opnået fra 
2010 og til nu - på Venø Klit Camping.
/ Venø Klit Camping – Hardy Stensgaard

Maleri af Lis M. Jensen
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 - 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

BOLIGER TIL SALG

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

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

OPTIMISME OG STOR AKTIVITET
På generalforsamlingen i Venøsund Færgelaug 
kunne formand Bjarne Tingkær Sørensen i sin 
beretning fortælle om mange forskellige aktivite-
ter, der har præget Færgelauget i 2019. 

Venøsund har sejlet Limfjorden tynd og 
deltaget i både traditionelle tursejladser, 
kulturelle arrangementer i samarbejde med 
Struer Kommune, organisationer og foreninger i 
Limfjordsområdet. Den omfattende aktivitetsover-
sigt kan læses på www.venoe.dk/venøsund.

Færgelaugets regnskab for 2019 viser et 
overskud på ca. 40.000 kr. og en egenkapital på 
ca. 100.000 kr.

Venøsund Færgelaug planlægger fastholdelse 
af det nuværende høje aktivitetsniveau i 2020. Der var genvalg til alle 
foreningsposter.
/ VenøPosten – Jan Bendix

Foto: Jan Bendix

Foto: Christian Dehnfeld Mortensen
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VI GLÆDER OS TIL FORÅRET!
Det er mørkt og det regner og blæser hele tiden - det må da snart stoppe. 
Eleverne på Venø Efterskole glæder sig i den grad til foråret og forhåbentlig 
bedre vejr - det blir’ godt.

Linjeture
Sidst i marts drager eleverne ud i verden på deres linjeture. Eleverne på Kunst 
Linjen og på Forfatter Linjen drager atter i år til New York. Surferne og som 
noget nyt et dykkerhold skal til Hurghada i Egypten. Natur og Friluftsliv skal 
udforske Middelhavet omkring Athen i kajakker og Sejlads i to store sejlbåde. 
Linjeturene er optakt til sommerskemaet.

Trods kraftig blæst skal der surfes!

Årsmøde
Efterskoleforeningen afholder hvert år årsmøde først i marts på Nyborg 
Strand med over 1000 deltagere.

Som noget nyt deltager Venø Efterskole i år med ni personer.
/ Venø Efterskole – Lone Nørrum og Tage Jepsen

Foto: Alice Frederiksen

Foto: Venø Efteskole

Nyt surfområde!  

Masser af vand på engen gav elever fra 

efterskolen nye muligheder for at surfe. 



26. februar kl. 20:00 Venø Børne- og Ungdomshus: Generalforsamling

27. februar kl. 09:30 Formiddagssang ”De grå synger”, Venø Kirke 

27. februar kl. 19:00 Møde om seniorbofællesskab, Børnehuset

28. februar kl. 18:00 Mad og film, Børnehuset

1. marts  kl. 09:00  Morgengudstjeneste v/Thorkil Lundberg

1. marts kl. 15:15 Venø Musik: Koncert og generalforsaml., Nørskov

6. marts  Deadline for input til program for Venødage 

8. marts kl. 10:30 Højmesse v/Per Toftdahl 

10. marts kl. 19:15 Møde om Havneprojektet, Havnehuset

11. marts kl. 19:30 Venø Havn: Generalforsamling, Havnehuset

15. marts kl. 09:00 Morgengudstjeneste v/Thorkil Lundberg

17. marts    kl. 19:10 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen

19. marts kl. 19:30 Venø GIF: Generalforsamling, Venø Efterskole

22. marts kl. 09:00 Morgengudstjeneste v/Peter Krabbe-Larsen

26. marts kl. 09:30 Formiddagssang ”De grå synger”, Venø Kirke

27. marts kl. 18:00 Mad & film, Børnehuset

28. marts kl. 10:00 Arbejdslørdag i Børnehuset

29. marts kl. 10:30 Højmesse v/Per Toftdahl

Badminton, GIF: Mandage, Efterskolens hal

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

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

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

Venø Aktivitetsklub: Mandage kl. 14:00, Børnehuset

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

MARTS

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

den 25. marts

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 1. april.

/ VenøPosten – Red.

Arkivfoto: Robin Bramm Jensen


