
September 2018

Forenings- og kirkeblad  
for Venøs beboere og venner af Venø

Gratis
færge

29.-30.  SEPTEMBER

NATURDAGE
PÅ VENØ



2

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 Kirsten Yde 
tlf. 97 86 80 09, kirstenyde@live.dk

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

Kirkesangere:
Grethe Munk-Andersen
tlf. 97 86 80 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
AT VÆRE EN BIPERSON
De fleste mennesker foretrækker vistnok at være hovedperson i deres eget 
liv. Det er et ideal, som vi har dyrket i rigtig mange år, og som har en lang 
tradition i europæisk og amerikansk tænkning og historie. Idealet om at blive 
sit eget livs direktør, som det hed i en kendt revyvise for mange år siden, at 
være et autentisk og selvstændigt menneske, der selv vælger sin livsfacon, er 
både i grundskolen, på gymnasiet og på universitetet et udbredt ideal, som vi 
har dyrket i årtier – også i den politiske verden. Der er imidlertid nogle blinde 
vinkler i denne ambition om altid at være hoveperson i sit eget liv. Hvorfor? 
Simpelt hen fordi vi ofte ikke er det. 

En af dem, der mente det, var tidligere biskop over Roskilde Stift (1997-
2008), Jan Lindhardt (1938–2014). Jan Lindhardt blev ofte brugt i medierne, 
fordi han havde en enestående evne til at formulere sig kort og klart. Og 
med hensyn til idealet om at være selvansvarlig og autentisk udtalte han, 
at det kunne nemt blive for meget og udvikle sig til overanstrengelse. Selv 
stod Jan Lindhardt med benene solidt plantet i traditionen fra de store 
eksistensteologer i europæisk tænkning, men han syntes, at deres ord om, at 
subjektiviteten er sandheden, kunne blive en smule for vidtløftige, så derfor 
så han en opgave i at punktere ordene. Han skrev en halv snes år før sin død 
en erindringsbog, som han kaldte ”En biperson i mit liv” (Rosinante, 2003). 

Denne biperson i Jan Lindhardts liv kunne man så forstille sig var en 
person, som havde betydet meget for ham, hvad det sådan set også var, 
men det overraskende ved bogens titel var, at bipersonen var ham selv! 

Han mente altså, at selv var han ikke hoveperson i sit eget liv, men han 
var blot biperson i alt det, der var sket og havde fundet sted, mens han leve-
de. Bogen er meget munter, og når han fortæller om det at blive ansvarlig 
og selvstændig, så nævner han, at han som skoleelev ikke kunne finde ud 
af at skrive stil. Det sagde han en dag til sin far, den gamle professor, P.G. 
Lindhardt, der så tilbød at skrive den for ham! Det sagde Jan tak til, og mens 
faderen skrev stilen, stod sønnen og så ham over skulderen. Sådan fik han så 
sine stile skrevet. Det var jo i grunden ikke særligt selvstændigt! Men netop 
derfor, fortæller Jan Lindhardt historien – just for at punktere de store ord 
om selvstændighed. 

Bogen fortæller ikke noget om størrelsen af karaktererne, han modtog, 
men det afgørende for Jan Lindhardt var at få sagt, at på den måde lærte 
han at skrive stile. Ved at efterligne, simpelt hen. Ved hjælp af sådanne små 
anekdoter i bogen får han punkteret de store ord om at være autentisk og 
selvstændig, for han er blot en biperson. For ham at se er livet et strøm-
mende liv, som vi ikke har så megen beslutningsdygtighed over, men som 
vi deltager i mere eller mindre aktivt og ofte passivt. Senere hen blev Jan 
Lindhardt både en fremragende universitetslektor (dr. teol.) og altså både 
biskop og en temmelig dygtig skribent, så doven var han langtfra.

For ham at se, skal man ikke være for stolt til blot at være en biperson. Det 
går der ikke skår af en for! For hellere være en god biperson end en dårlig 
hovedperson. 
/ Per Mikkelsen



3

VENØ  SOGN
SOLNEDGANGSMUSIK 2018
450 gæster fordelt på seks aftener. I gennemsnit 75 
gæster pr. gang. Våbenhus og udeområdet blev inddra-
get. De udendørs højttalere har været taget i brug. Dog 
skal vi være mere skarpe på, at der bruges mikrofon, så 
de der sidder i våbenhuset og udenfor også kan høre 
dem, der taler. Det er ikke lykkedes helt i år. Vi skal også 
være mere skarpe på, at tidsplanen holder. Kunstnerne 
er informeret om, at koncertdelen er på ca. 30 min., så 
solnedgangsmusikken holdes på under en time. Men et 
par gange er de overskredet med 15-20 minutter.

Fordelingen af udenøs og øboere er ca. 80/20 %. 
Har ofte hørt bemærkningen, at det er for gæster på 
øen. Alle er velkomne og i hvert fald også venøboere.

Allerede nu er flere skrevet op til Solnedgangsmusik 
2019. Er der forslag om specifikke kunstnere eller genrer 
modtages disse gerne.

Høstgudstjeneste søndag den 9. september kl. 10
Der er sendt invitationer ud til 13 børn (ukonfirmerede). 
Det er et lavt antal i forhold til tidligere. Men vi håber 
på god opbakning. Større (ikke inviterede) børn er selv-
følgelig også velkomne. Efterfølgende er der sammen-
komst i Præstegården, hvor der bydes på boller/venø-
produkter, samvær, sang og selvfølgelig amerikansk 
lotteri over høstgaverne. 

Udeområdet med en efterlysning
Så kom regnen. Der er sået græs. Der skal laves afslut-
ning ved indgangsporten med en lille brostensmur på 
begge sider. På nordsiden kan vi ikke nivellere ud på 
samme måde som på sydsiden. Her bliver det nok nød-
vendigt med et trin på de to første opgange.

På sydsiden planlægges tre lamper tilsvarende lam-
perne langs diget. Problemet er, at vi ikke kan finde ud 
af, hvor indmaden kommer fra. Men detektivarbejdet er 
sat i gang. Skulle nogle fra øen vide mere om lamperne, 
hører vi gerne herom. 

Hængslerne til lågen sænkes 30 cm svarende til den 
sænkning, der er sket med højden af bordurbelæg-
ningen. Mellem bordurstenene ligger der nu småsten. 
Disse vil blive skiftet ud med brunt stenmel, så der bliver 
et fastere og mere jævnt underlag.

Indsamling
Siden maj/juni har det været muligt at betale frivillige 
bidrag via mobilepay, når man har besøgt kirken og 
måske taget en brochure. Det har også været muligt at 
lægge penge i kollektbøssen. Effekten heraf har været 
flere pengebeløb. Der er indkommet ca. kr. 8.000, som 
er ligeligt fordelt på mobilepay (57401) og på kollekt-
bøssen. 

Hidtil har Venø Sogn givet samtlige indsamlede 
beløb til Julehjælpsordningen i Struer Provsti. Lige nu 
afventer vi et møde i slutningen af oktober måned, hvor 
vi forventer at få en orientering fra Julehjælpen om 
behov for støtte og om evt. nye tiltag som fx konfirma-
tionshjælp. Lige pt. er 11 ud af 15 kirker i Struer Provsti 
tilknyttet ordningen.

/ Venø Menighedsråd – Ove Bjerre Pedersen.

Arkivfoto: Jenny Nielsen

Foto: Ove Bjerre-Pedersen

Foto: Ove Bjerre-Pedersen
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DET  SKETE
SOMMERTRAVLHED PÅ FJORDEN
Aktivitetsniveauet har været højt omkring vores 
lille færge. Ud af 26 planlagte sejladser og aktivi-
teter har vi gennemført 20 indtil nu. Heldigvis har 
vejret været fint det meste af sommeren. 

Venøsund har været med til at sætte fokus på Venø og Struer. 
Presseomtale i Dagbladet, Ugeavisen og Jyllands-Posten har skaffet os nye 
medlemmer fra hele landet. Især de historiske rutesejladser fra Struer til 
Oddesund og Venø i juli har været en succes, hvor alle pladser har været 
booket. Der er endnu nogle ture tilbage i år. 

I anledningen af ”Naturdage på Venø” tilbyder vi gratis sejlture søndag 
den 30. september fra kl. 13-15. Den årlige medlemssejlads vil finde sted 
søndag den 23. september med afgang fra Venø kl. 16:00 og Struer kl. 
17:00 til Handbjerg Marina med spisning i restaurant Pavillonen. Med vores 
nye overdækning kan man sidde tørt og i læ på vores bænkeborde.
/ Venøsund Færgelaug – Bjarne Tingkær Sørensen 

SANS OG LAM
Fødevarefestivalen SANS holdt flyttedag til den 18. august og ”Venøsund” 
lagde dæk og lige så vigtigt overdækning til besøget af ”Venø kartofler & 
lam”. Vejret lignede ikke det, sommeren i øvrigt har budt på.

Heldigvis dukkede venner af museumsfærgen og af lammeprodukterne 
op til smagsprøver og indkøb. Venøsund lå til kaj ved Butlers sædvanlige 
kajplads og tæt ved Sarpsborgpigen.
/ VenøPosten – Red.

DE GAMLE FÆRGELEJER FÅR OVERHALING
Som de fleste færgepassagerer formentlig har set, så arbejdes der hårdt på 
de gamle færgelejer dels på Kleppen og dels på Sydenden. Overfartsleder 
Søren Adsersen oplyser, at der er tale om en gennemgribende vedligeholdel-
se, som formentlig vil levetidsforlænge lejerne ”en 10-15 år”.
/ VenøPosten – Red.

NYT LIV TIL CYKLERNE
I augustnummeret af VenøPosten var 
gæster fra Hjerm citeret for skuffelse 
over udlånscyklernes stand, som gjorde 
deres Venøtur mindre sjov. VenøPosten 
erfarer, at Kommunen er klar over pro-
blemet, og der arbejdes med forskellige 
løsninger, så Venø for fremtiden kan til-
byde sine gæster gode cykelforhold.
/ VenøPosten – Red. 

Foto: Jan Bendix

Foto: Bjarne Tingkær Sørensen

Foto: Jan Bendix

Foto: Jan Bendix
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DET  SKER
VENØ INVITERER UDENFOR (OG INDENFOR)
Den 29. og 30. september kan Venøs gæster igen komme gratis med 
Venøfærgen til øen. Denne gang med temaet: ”Naturdage på Venø”.

Den gratis færgetur finansieres af ”landevejsprincippets midler” til Struer 
Kommune. Bevillingen giver ikke - som på andre øer - mulighed for generelle 
takstnedsættelser.

Erfaringerne fra påskeugen har ført til tematiseringen af perioderne i 
kultur-, aktive- og naturdage.

Septemberprogrammet byder på oplevelser i naturen suppleret med 
indendørsarrangementer, som øens gæster kan glæde sig til.

Nedenfor er noget af programindholdet. Det endelige program omdeles 
på øen senere på måneden. Det lægges på hjemmesiden og Facebook 
og annonceres i Ugeavisen. Programmet indeholder også tid og sted for 
aktiviteterne.
/ VenøBoen – Jan Bendix

Fugle og anden natur – Nørskov Vig
Skattejagt

Pop-up bageri
Orgelmusik i Venø Kirke
Naturen omkring byen

Gudstjeneste
Venøs skrænter – geologien

Efterskolernes dag
Fra gravplads til kirkegård

Kromad
Venø Galleri

Sejltur på fjorden
Det kolde gys
Pop-up musik
Galleri Kluk

Plakatsamling
Kig ind hos en øbo – og hør om øliv

ÅBNINGSTIDER  I  SEPTEMBER

Venø Bakery

Åbent den 29/9 fra kl. 8:00 og
den 30/9 fra kl. 10:00

i Venø Havnehus

• • • •

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, lammespegepølser og frosset 
lammekød i forskellige udskæringer 
sælges ved telefonisk henvendelse 

på tlf. 40 31 83 02.

facebook.com/venoekartofler
venoe-kartofler.dk

madsamling.dk (Ausumgaard)

• • • • 

Venø Kro

Køkkenet har åbent 
torsdag, fredag og lørdag 

fra kl. 17:30-21:00.

Lørdag den 29/9 fra kl. 11:30-21:00.

Bestil venligst bord.

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

Færgetrafik 
i juli

 2018 2017
Passagerer ............ 28.876 .....26.416
Personbiler ............ 12.790 .....11.382
Busser ........................... 390 ...........372
Lastbiler ....................... 156 ...........112
Gods (tons) ................. 131 ............. 36
Cykler.........................1.804 ....... 1.496
Campingvogne ......... 124 ............. 68
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DET  SKER
IKKE NOGEN ALMINDELIG WEEKEND
Naturdage på Venø bliver noget nyt og 
anderledes. Sofie Jensen (25) og Thomas 
Bjerre Hansen (24) omdanner nemlig 
Havnehuset til Pop-up bageri og serverer 
begge dage dels hjemmebagt brød baseret på surdej, men de står også for 
små lette retter. 

Om lørdagen tilbyder de nybagt brød allerede fra kl. 8:00 om søndagen 
fra kl. 10:00. Detaljer om spændende tilbud og retter i det endelige program.

Indtil da er det muligt at følge bageriets opbygning på Instagram ved at 
følge brugeren @venoebakery.

Ø-gæsterne sydfra kommer hurtigt frem
Den 29. september er dagen, hvor motorvejsstrækningen fra Herning til 
Holstebro åbner, så den lige vej til Venø er klar til at bringe gæsterne til øen, 
i hvert fald de gæster, der kommer fra det midtjyske. De trofaste gæster fra 
nordvest skal ikke holde sig tilbage.

Efterskolekig
Søndag den 30. september gennemføres den traditionelle ”Efterskolernes 
Dag”, hvor kommende elever og deres forældre har mulighed for at se deres 
kommende efterskole an. Naturdagene på Venø er med til at vise, hvad 
Venø har at byde på ud over efterskole med ny idrætshal. Det kan dårligt bli-
ve nemmere at træffe valget for de unge mennesker.

/ VenøBoen – Jan Bendix

BESØG EN VENØBO
Indslag ved ”Naturdage på Venø”: 
Idéen er den gamle, som VenøBoen 
lancerede for år tilbage. Du sætter et 
skilt ude ved vejen. Ikke et tilfældigt 
skilt men et særligt skilt lavet til lejlig-
heden, og som lånes af VenøBoen. 

Du sætter det ud, når du er 
hjemme i løbet af dagene og skal 
dermed være parat til at invitere ind 
og fortælle om Venø og det at bo 
her. 

Hvem har tid og lyst til at være 
med? Send en sms til Mette Jaffke på 
tlf. 23 27 22 99.
/ Mette Jaffke, Strømmen 10

Arkivfoto: Aase Askanius

BOLIGER TIL SALG

 - Klitten 6
 - Høfden 5

Se nærmere på: edc.dk. Bestil 
et gratis salgstjek af din bolig.

EDC Ejendomsgruppen Struer
Strandvejen 1, 7600 Struer 
v/ Gitte Lund Ellebæk
tlf. 97 85 19 00
mail: 705@edc.dk

/ Patrick Krarup Rasmussen

 - Havstokken 16

Se nærmere på: boligone.dk

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

/ Liselotte Kragh
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DET  SKER
SEPTEMBERMUSIK
Venø Musik afholder hele to koncerter i  
september. Jazz med Søren Bebes Trio søndag 
den 2. september kl 15:15 på Nørskov.

Søren Bebe, pianist og komponist, er en af Danmarks dygtigste jazzpiani-
ster, og trioens to andre musikere er Kasper Tagel på kontrabas og Anders 
Mogensen på trommer. Trioen har spillet ved internationale jazzfestivaler i 
Hongkong, Korea, Marokko, USA, Brasilien og Polen og udgav sidste år deres 
femte album ”Home”. 

På det førende internationale website ”All About Jazz”, hedder det bl.a. 
(frit oversat): ”Bebe tilhører den tradition af lyriske pianister, som går fra Erroll 
Garner og Bill Evans til Keith Jarrett. Det, 
som Bebe tilføjer den lyriske tradition 
på pianoet, er en følelse af folk-like 
enkelhed, med sørgmodige melodier, 
der blomstrer som sky nat-blomster”.

Der er lagt op til ”jazzy mindfulness” 
og smukke toner, når der afholdes 
søndagsjazz i september. Koncerten er 
støttet af Dansk Jazzmusiker Forening 
(DJF). 

Folkemusik
Søndag den 23. september kl 15:15 
er der folkemusik på Nørskov.

Det Yderste Hav er en trio fra  
Fanø, som baserer sin musik på den 
traditionelle sønderhoning fra Fanø:  
En dansemusik, der i Sønderho på 
Fanø, som det eneste sted i Danmark,  
er bevaret som levende tradition. 

Det Yderste Hav består af Peter 
Uhrbrand, folkemusiker, der har ført traditionen med sønderhoningen vide-
re, på violin. Jørgen Bjørslev, klassisk uddannet musiker og forhenværende 
prorektor ved Syddansk Musikkonservatorium, spiller guitar. Jeppe Brixvold 
(forfatter og rektor ved Den Danske Forfatterskole) - sang og recitation. 

I begyndelsen på Fanø Free Folk Festival i 2010 var Information til stede, 
og Jørgen Bjørslev udtalte til avisen: ”Her på Fanø lever man med ryggen 
mod Jylland, og med ansigtet mod verden. For nogle hundrede år tilbage 
sejlede alle mændene, derfor vidste de meget mere om, hvad der skete i 
Buenos Aires og San Francisco, end de vidste, hvad der skete i København. 
Det betyder, at man har et udsyn her på øen. Fanø er det helt rigtige sted at 
lave sådan en festival”, siger Jørgen Bjørslev. 

Vi får helt sikkert en snert af folk-festival, når Det Yderste Hav holder 
koncert på Venø. 

/ Venø Musik – Grethe Munk-Andersen 

DE SVÆRE VALG
På Venøs hjemme-
side ligger rappor-
ten: Venø – fortsat 
i udvikling, som er 
rådgivernes oplæg til venøboerne 
(venoe.dk/venoe-i-fortsat-udvik-
ling/). Rapporten beskriver styrker 
og svagheder, som Venø har, som 
det lokalsamfund vi nu engang er, 
og de demografiske forudsætnin-
ger, der gælder her på øen. Nok så 
væsentlig er rapportens opsamling 
af idéer og projekttanker, som 
venøboerne har fortalt om til råd-
giverne under de mange samtaler, 
der blev ført i foråret.

Nu er det op til venøboerne at 
kommentere, ønske, lægge til og 
trække fra, så arbejdet kan føre til 
egentlige fase- og handlingsplaner, 
som kan iværksættes henover de 
kommende år. 

Derfor er der beboermøde den 
5. september kl. 19:00 i Venø 
Efterskoles foredragssal, hvor alle 
er inviteret til at komme med deres 
synspunkter.

VenøBoens bestyrelse vil 
fremlægge sine overvejelser 
om, hvordan det kommende 
konkretiseringsarbejde kan 
gennemføres. Med bidragene fra 
mødet sammenskrives resultaterne 
og om nødvendigt tages initiativer, 
så opgaverne kommer i gang, hvis 
de ikke allerede er det.

På mødet vil repræsentanter 
fra Venø Havn, Venøborg, 
Firbjergsande og Venø Efterskole 
komme med korte kommentarer, 
og de to rådgivere vil fremlægge 
deres syn på opgaverne og organi-
seringen af gennemførelsen. Efter 
indlæggene er der spørgsmål og 
debat på kryds og tværs.
/ VenøBoen – Jan Bendix

Pressefoto

Pressefoto



8

DET  SKER
VenøBoen

Inge Dehnfeld Mortensen (formand)
tlf. 60 66 82 81, inge@venoe.dk

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

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 og visitvenoe.dk

UDSKIFTNING AF VANDMÅLERE
Bestyrelsen for Venø Vandværk har besluttet, at 
samtlige af Vandværkets vandmålere skal udskiftes til 
fjernaflæste vandmålere. Udskiftningen vil ske i løbet 
af de kommende måneder, og vil blive udført af Gra-
vesen Blik og VVS. Hver enkelt forbruger vil inden da få besked om selve tids-
punktet for udskiftningen.

Det vil være en hjælp for Vandværket, hvis alle forbrugere senest den 
7. september melder tilbage på vand@venoe.dk med følgende oplysninger:

1. Placering af vandmåler (indendørs eller i en udendørs målerbrønd)
2. Adresse
3. Telefonnummer

Vandmålerne vil fremover blive aflæst med den såkaldte ”Drive-by” løsning, 
hvor Vandværket kører rundt på øen med en modtager, som opfanger 
måleraflæsningen fra hver enkelt vandmåler. Dette system bruger de fleste 
andre vandværker i Kommunen med stor succes.

Er der spørgsmål vedrørende målerudskiftningen eller til Vandværket i 
øvrigt kan undertegnede kontaktes på tlf. 42 12 58 99 eller vand@venoe.dk.
/ Venø Vandværk – Søren Lang Hindkjær

BADMINTON PÅ VENØ!
GIF glæder sig til, at hallen på Efterskolen står færdig. Så 
snart det er muligt, vil vi forsøge at tilbyde badminton. Vi 
håber på badmintontider mandage fra kl. 17:30-18:30 eller 
20:45-21:45. Vi håber selvfølgelig ”de gamle” badmintonspil-
lere fortsætter, og at nye også har lyst til komme med.

Skriv gerne til gif@venoe.dk, hvorvidt 
du påtænker at spille badminton, og 
hvilket tidspunkt, der passer dig bedst.

Desuden arbejder vi på at tilbyde 
andre aktiviteter som bl.a. fitness. Vi 
melder tilbage, så snart vi har aftaler på 
plads med Efterskolen.
/ Venø GIF – Dorte Sauer 

BALKRYDS
Husk allerede nu at sætte kryds i kalenderen til Julekrobal den 24.
november.
/ Venø GIF – Dorthe Sauer

FILM- OG MADKRYDS
Næste “Film og mad”-arrangement er den 28. september kl. 18:00 
i Børnehuset. På gensyn!
/ Erling Roseth og Flemming Damgaard

Foto: Jan Bendix

2 GOLFSÆT TIL SALG
Henvendelse til undertegnede. 
/ Karl Askanius, Nørskovvej 2a
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VENØBOEN
KONTINGENTOPKRÆVNING 
Alle medlemmer af VenøBoen har bl.a. med hjælp fra Irma Bjerre-Pedersen 
modtaget indbetalingskort til den årlige kontingentopkrævning. Er du endnu 
ikke medlem og gerne vil støtte VenøBoens arbejde, kan du tage kontakt til 
foreningens kasserer Søren Lang Hindkjær på tlf. 42 12 58 99 eller mail 
soeren@venoe.dk.

VenøBoen arbejder for at bevare og udvikle Venø som et velfungerende 
helårssamfund. Af VenøBoens arbejdsopgaver kan fx nævnes:

• Udgivelse af VenøPosten i samarbejde med Venø Menighedsråd
• Venøs hjemmeside venoe.dk
• Årlig strandrensning
• Repræsentant i færgeudvalget for Venø Færgefart
• Regelmæssige møder med Struer Kommune
• Medlemskab af Sammenslutningen af Danske Småøer, som igen er 

bindeled til Folketingets Udvalg for Småøer
• Opretholdelse og forbedring af Venøs infrastruktur
• Udviklingsplan for Venø

Både fastboende venøboere, sommerhusejere og venner af Venø kan blive 
medlem af VenøBoen, og det årlige kontingent er på kr. 125,- pr. person. For 
hvert medlem videresendes kr. 50,- som kontingent til Ø-sammenslutningen. 

Medlemmer der ikke er bosat på Venø får VenøPosten tilsendt med 
posten hver måned, hvis der er mindst to betalende medlemmer i husstan-
den. Og husk at du som medlem af VenøBoen kan få en gratis venoe.dk 
emailadresse.
/ VenøBoen – Søren Lang Hindkjær

SIDEN SIDST
Af referatet fra augustmødet i VenøBoens bestyrelse, som 
kan læses på hjemmesiden, fremgår det, at bestyrelsen har 
inviteret ledelserne af Sammenslutningen af Danske Små-
øer og LAG Småøerne til at besøge Venø først i det nye år.

De to organisationer har tilbudt medlemsøerne at 
deltage i lokale beboermøder med henblik på at fortælle om deres arbejde 
og samtidig lytte til ønsker for det fremtidige arbejde.

VenøBoen planlægger endvidere et aftenmøde 
med chefen for Lydens By, Peter Kjeldbjerg, for dialog 
om projektet: Lydens By og forventningerne til det 
igangsatte arbejde.
/ VenøBoen – Inge Dehnfeld Mortensen 

GENERALFORSAMLING
Årets generalforsamling i Venø-
Boen afholdes torsdag den 25. 
oktober kl. 19:30 i spisesalen på 
Venø Efterskole.
Dagsordenen efter vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg til bestyrelsen samt to 

suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt

Forslag skal være formanden, Inge 
Dehnfeld Mortensen i hænde 
senest den 14. september -  
inge@venoe.dk.

Gå aktivt med
På den ordinære generalforsam-
ling skal der i år vælges fire besty-
relsesmedlemmer og to supplean-
ter. 

Bestyrelsesmedlemmer, der 
afgår i henhold til vedtægterne, er 
Irma Bjerre Pedersen, Erling Roseth 
og Inge Dehnfeld Mortensen. 
Endvidere skal der efter Nina Bech 
Nilsons fraflytning vælges nyt 
medlem.  

Medlemmer med lyst til at 
være med i bestyrelsesarbejdet 
opfordres til at opstille til valget 
den 25. oktober. Orientér gerne 
undertegnede om interessen. 

Eventuelle spørgsmål til arbej-
det i bestyrelsen kan rettes til de 
nuværende bestyrelsesmedlemmer 
(venoe.dk/foreninger/venoeboen). 

/ VenøBoen 
– Inge Dehnfeld Mortensen
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DET  SKETE
VENØKUNSTNERE I STRUER
Lørdag den 28. juli åbnede vi dørene til ”Galleri Torvegade 1”. Og sikke en 
dejlig dag vi fik, med masser af glade besøgende, dejlig solskin, hvidvin og 
canape’er. Odin Teatret optrådte foran galleriet på parkeringspladsen, og 
lirekassemanden annoncerede åbningen i gågaden.

I juni måned satte Lis Møller Jensen, Karin Kristensen og jeg os sammen 
for at snakke om mulighederne for at åbne et galleri i Struer.

Brian Højbjerg havde købt Torvegade 1, i Struer, og ville gerne leje den 
nederste etage ud til os.

Vores idé var at give struerboerne et ”vindue”, hvor man kunne se lokal 
kunst samlet på et sted. Det skulle være et spændende sted med skiftende 
udstillinger året rundt… det skulle være ”art to go” – det vil sige at køberen 
kunne tage kunstværket med sig lige med det samme. Galleriet skulle 
bemandes af kunstnerne selv. Det ville give en enestående mulighed for et 
møde mellem publikum og kunstnerne.

Hurtigt blev der skrevet ud til forskellige lokale kunstnere om vores idéer 
og tanker, og den 18. juni havde vi det første møde. Gruppen var nu blevet 
til 12 kunstnere, som arbejder med maleri, akvarel, skulptur og glaskunst. 

Kig ind næste gang I går forbi, vi vil meget gerne vise både kunst og 
lokaler frem. 
/ Kirsten Yde, Vigen 3 

SØLVBRYLLUPSREJSEN GIK TIL VENØ
Det usædvanlige ved sølvbryllupsrejsen for nordmanden Morten Ålberg 
og hans kone Nini (f. Jensen) er, at de blev gift i Venø Kirke. Det skete fordi 
Morten som 15-årig sammen med sin familie havde udviklet et venskab med 
familien Askanius, og som havde ført til flittige genbesøg. Morten havde 

besluttet sig for, at brylluppet skulle stå på 
Venø. 

Her er et klip fra Dagbladet for 25 år 
siden, hvor den daværende præst Jørgen 
Anker Jørgensen stod for vielsen. Fotoet 
til nedenfor viser Morten og Nini her 25 år 
efter – nu i den nyrestaurerede kirke. 

VenøPosten ønsker tillykke og på 
gensyn til næste ”runde” fest.
/ VenøPosten – Red.

Foto: Christian Bjerre Bojsen

Foto: Bjarne Tingkær Sørensen

Foto: Bjarne Tingkær Sørensen
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DET  SKER
FORBRYDELSERNES VERDEN OG VENØ
Tidligere chef på Rejseholdet, Bent Isager-Nielsen 
gæster Venø.

Torsdag den 4. oktober kl. 19:30 kan Venø 
foredragsgruppe byde på foredraget ”I forbrydelsens 
verden” på Venø Efterskole. Foredraget koster 50 kr. og 
inkluderer også kaffe og kage

Bent Isager-Nielsen byder i dette foredrag inden for i 
forbrydelsens verden, og giver publikum et indblik i det 
ofte kolossale og minutiøse arbejde en efterforskning 
består af. Med udgangspunkt i sine to bøger fortæller 
han om sin karriere, og giver eksempler på virkelige 
mordgåder og deres opklaring – herunder retsmedicin, 
afhøringsteknik, kriminalvidenskab, DNA-registrering 
og gerningsmandsprofilering. Han uddyber samtidig 
motiverne på forbrydelserne, hvor kunsten er at sætte 
sig ind i gerningsmandens tankegang. 

Med en livslang og omfattende karriere som poli-
tiinspektør, efterforskningschef og tidligere drabschef i 
Politiets Rejsehold - kender den nu pensionerede Bent 
Isager-Nielsen sit fag til fingerspidserne. I sin tid inden 
for Politiet var han en garvet efterforskningsleder med 
talrige opklaringer af alvorlige forbrydelser bag sig. Han 
har nærstuderet seriemordere og voldtægtsforbrydere, 
bl.a. hos FBI og Scotland Yard – for at forstå motiverne 
bag forbrydelserne.

I forbindelse med diverse sager om kriminalitet og 
efterforskningsspørgsmål er Bent Isager-Nielsen i dag 
fast ekspert hos TV 2 Nyhederne og TV 2 News - lige-
som han også er forfatter og TV-vært. 
Som foredragsholder er Bent Isager-Nielsen en medle-
vende fortæller om de dystre sider af vores samfund, 
og han har en unik evne til at perspektivere de mange 

sager og deres betydning, 
og selv om emnerne er 
alvorlige, formår han at brin-
ge en befriende humor ind i 
foredraget.
/ Venø Foredragsgruppe 
- Kirsten Jensen

FOLKETINGSUDVALG HØRER OM 
PLANLOVENS KONSEKVENSER
Udvalget for Landdistrikter og Øer 
(ULØ) har besluttet sig for at afholde 
et temamøde om håndteringen af 
lovgivningen med hensyn til kystzoner 
og strandbeskyttelseslinjer. Til temamødet er inviteret 
de organisationer, der til daglig kæmper for at få skabt 
fornuft i den anvendte praksis.

Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS) er 
blandt de inviterede organisationer, som har læssevis af 
sager om dels sløv sagsbehandling og dels en anvendt 
praksis, der ikke tager hensyn til de dispensationsmulig-
heder, som loven indeholder. 

Venøs mange sager har tidligere været forelagt 
udvalget, desværre uden at det har ændret ved noget, 
men nu er der mulighed for at prøve igen. 

Venø har det til fælles med de fleste andre danske 
småøer, at de – mærkeligt nok – ikke er særligt store 
– og når strandbeskyttelseslinjens 300 meters grænse 
tegnes ind på økort, så er der sjældent større områder, 
hvor det er muligt at gennemføre forandringer, som 
udvikling af bolig- og erhvervsområder nødvendiggør.

Der er efterhånden mange landspolitikere, der ved 
selvsyn har fået indsigt i forholdene på øerne – og 
efterfølgende har rystet på hovedet over den anvendte 
praksis, som har bremset ø-udvikling - og herunder 
bosætning. 

Forhåbentlig vil temamødet føre til et politisk 
engagement for at få ændret den praksis, som har ført 
til automatreaktioner hos forvaltningen af loven.
/ VenøPosten – Jan Bendix 

LIMFJORDEN RUNDT 
Den 12. og 13. september 
er der de årlige træskibssejladser 
rundt om Venø med ”overnatning” 
i Struer.
/ VenøPosten – Red.
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2. september kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen

2. september kl. 15:15 Venø Musik: Jazz på Nørskov

5. september kl. 19:00 Beboermøde: Venø - i fortsat udvikling, Efterskolen

7. september  Tilbagemelding til Vandværket

9. september  kl. 10:00 Høstgudstjeneste v/Per Mikkelsen

9. september kl. 11:00 Sammenkomst i Præstegården

16. september kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Thorkil Lundberg

23. september  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Peter Krabbe Larsen

23. september kl. 15:15 Venø Musik: Folkemusik på Nørskov

23. september kl. 16:00 Venøsund, medlemssejlads til Handbjerg Marina

25. september  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen

28. september kl. 18:00 Film og mad i Børnehuset

29.-30. september Naturdage på Venø - se særskilt program

30. september  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Per Mikkelsen

30. september  Efterskolernes Dag på Venø Efterskole

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

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

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

Morgenbadning: 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

SEPTEMBER

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten oktober 
2018 bedes sendt til: vp@venoe.dk 
senest 

den 27. september

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

Korrektør: Marianne Pedersen 

Fotografer: Christian Dehnfeld Morten-
sen og Preben Friis

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 oktoberudgave er hos 
vores læsere den 3. oktober.
Afhængigt af månedsskifte vil dagen 
for omdelingen for fremtiden variere fra 
måned til måned. Her på bagsiden vil 
vi angive udgivelsesdagen. Husk det i 
forbindelse med orientering til læserne 
om begivenheder omkring månedsskif-
tet. Måske skal de tidligere i VenøPosten 
end hidtil.

/ VenøPosten – Red.

Foto: Jan Bendix


