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Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 97 86 82 00, mr@venoe.dk 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.dk 

 

Graver, Struer Kirkegård,  

kirkegårdsleder Bent Vincents,  

tlf. 96 84 92 09 

bent@struerkirkegaardskontor.dk 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 

 

Servicemedarbejdere:  

Lene M. Jensen, tlf. 97 86 81 14  

Julie Gjern 

 

Organist Julia Tabakova 

 

Kirkesanger  

Grethe Munk-Andersen,  

tlf. 97 86 80 79, gma@stgym.dk 

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

VENØ  KIRKE 

”DEN BRUDTE VANDRINGSSTAV” 

En mand blev engang spurgt, hvilken slags kristen han var? Sådanne bo-

rende spørgsmål kan jo være temmelig svære at svare på, for hvad mener 

spørgeren i grunden? Skal man nu til at aflægge bekendelse? Men efter et 

øjebliks betænkningstid sagde manden, at skulle han svare ærligt på det 

spørgsmål, så måtte svaret være, at han var salmebogskristen! 

 Det er i virkeligheden et rigtig godt svar, for dermed rammer han 

formentlig, hvad de fleste er: Vi er salmebogskristne. Den væsentligste 

grund hertil er vel sagtens, at vi i Danmark har en enestående skat af sal-

mer, hvoraf mange står i Den Danske Salmebog fra 2002. Der er 791 num-

re, og hvert enkelt nummer rummer så at sige hele det kristne budskab.  

 Som fx nr. 241: Tag det sorte kors fra graven! Grundtvig digtede den i 

1832, og den har siden været en af vore mest sungne påskesalmer. Som 

1900-tallets store salmedigter, K. L. Aastrup, sagde, så er den ikke ”et udspe-

kuleret rimeri med indlagt reklame for en ny stil i gravmonumenter.” Men 

dens anliggende er snarere en bevidst brug af ord og begreber, der skildrer 

lysets sejr over mørket, det som er påskens hele mening. I alle vers fortræn-

ger livssymbolerne dødens symboler. Det sorte kors rykkes op, og liljen plan-

tes i stedet. Der spirer blomster for vor fod, og der er englevinger på graven 

i stedet for den ”brudte vandringsstav”. 

 Men hvad er det egentlig for et billede, Grundtvig her bruger? Den 

brudte vandringsstav? Jeg tror, at det er et samlende billede på den religi-

on, som jøderne i Gamle Testamente vandrer efter. Det er den lovreligion, 

som De 10 Bud er kernen i, og hvor fokus er at få indrettet et retfærdigt 

samfund efter lovens bogstav. 

 Retfærdighed er en lovs vigtigste anliggende og således også i GT. 

Bevægelsen går fra en kaotisk og uretfærdig nutid frem mod et endeligt 

fremtidssamfund indrettet efter den hellige lov. Men det er just denne be-

vægelse, som påskens opstandelsesbudskab er et vigtigt korrektiv til. Det er 

den vandringsstav, der i påsken bliver brudt. For i kraft af påsken går bevæ-

gelsen nu ikke længere fra det jordiske mod det himmelske, men omvendt: 

Det himmelske har ved opstandelsen bevæget sig til jorden. 

 I 1600-tallet kom det på mode på gravmælet at afbilde den afdødes 

skelet og lade det sende en hilsen til den forbipasserende med ordene: 

Husk at du skal dø! Men det blev ikke sagt for at plante et sort kors i den 

forbipasserende, men med den modsatte mening: Skøn på livet, mens du 

har det! Husk at alt det materielle, alt det ydre er noget forgængeligt, så 

derfor er tiden ikke til uforsonlighed og smålighed, men til glæde. For som 

du selv har fået det hele, så del ud af det, vær ikke smålig med glæden!  

 Det gælder stadigvæk som Kim Larsen siger det i en sang: Hvis no-

gen si’r det hele går ad helvede til, så tro dem ikke! Og som han synger det i 

en af de bedste linjer, han har digtet: Som et strejf af en dråbe / fik vi lov til 

at håbe / på de ting som skal komme / før livet er omme.  

/ Per Mikkelsen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

INVITATION  

TIL FÆLLESSPISNING 

I anledning af Skærtorsdag afholder 

vi fællesspisning den 5. april kl. 

17:30 på Venø Efterskole. 

 Der serveres Venølam, frikadel-

ler, rollingekartofler, tzatziki, vand, øl 

og vin. Vi slutter med en is. 

 Efter fællesspisningen er der 

familiegudstjeneste kl. 19:30 i Venø 

Kirke ved Per Mikkelsen. 

 Alle interesserede er hjertelig 

velkommen til fællesspisningen. Af 

hensyn til køkkenet er tilmelding 

nødvendig til Ellen Hylleberg, tlf. 46 

40 30 09, Kirsten Yde, tlf. 97 86 80 09 

eller via mail mr@venoe.dk senest 

den 3. april. 

 Vel mødt på kryds og tværs af 

øen til fællesspisning! 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen 

VenøBoen 
 
Anker Jensen (formand) 
tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.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 Borger- og   
Grundejerforening 
 
Peter Henriksen (formand) 
tlf. 40 20 00 10, phendrix@mail.dk 
 
Hans Lysgaard Pedersen (kasserer) 
tlf. 97 86 81 09 
 
Foreningen er åben for alle fastboende 
og/eller grundejere på Venø. Kontakt 
Peter Henriksen. 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
forudlejer Børnehuset 10 gange ydes 
der 50 % rabat mod forudbetaling 
 
Priser for øboere: 
1 dags leje:  125 kr. 
Døgnleje: 350 kr. 
2 døgns leje:  600 kr. 
 
Priser for øvrige: 
1 dags leje:  250 kr. 
Døgnleje: 700 kr. 
2 døgns leje:  1.200 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning skal ske til 
Antoinette Jensen, mobil 21 62 35 76, 
mail anj@revisionlimfjord.dk. 
 Medlemskab tegnes hos kasserer 
Helle Gjern, tlf. 97 86 83 62. Det koster 
kr. 100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 
Hjertestarter 
Kapelbygningen ved Venø Kirke, 
Klitten 1, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: venoe.dk 

Fotos: Jan Bendix 
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Lille Hotel Venø 

Sønderskovvej 9, Venø 

7600 Struer 

Tlf. 97 86 80 08 / 23 61 76 57 

soenderskov@venoe.dk 

 

 

Sønderriis 

Vigen 5, Venø  

7600 Struer 

Tlf. 97 86 80 16  

thb@venoe.dk 

 

 

Venø Bed & Breakfast 

Tangvej 1, Venø 

7600 Struer 

Tlf. 9786 8010  

lismoellerjensen@gmail.com  

 

 

Venø Gl. Skole 

Vigen 1, Venø 

7600 Struer 

Tlf. 97 86 80 70 / 21 51 79 59  

finnrantzau@live.dk 

 

 

Venø Børne– og Ungdomshus 

Lønningen 2, Venø 

7600 Struer 

Tlf. 21 62 35 76 

anj@revisionlimfjord.dk 

 

 

 

Venø Havnehotel 

Havstokken 12, Venø 

7600 Struer 

Tlf. 61 76 19 50 

 

 

 

Nørre Vejsbjerg 

Havstokken 11, Venø 

7600 Struer 

Tlf. 61 76 19 50 

OVERNATNING  PÅ  VENØ 
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SOV GODT PÅ VENØ… 

Besøgende til Venø har det ikke 

helt nemt med at overskue de 

efterhånden mange muligheder, 

som øen tilbyder gæster på korte-

re ø-ophold.  

 VenøPosten har derfor 

samlet fotos og kontaktoplysnin-

ger fra Venøs værelsesudlejnin-

ger på sin egen side (4) – lige til 

at sætte på køleskabet, så gæster 

kan få gode idéer.  

 På venoe.dk findes detalje-

rede oplysninger om muligheder-

ne, priser, åbningstider osv. 

/ VenøPosten — Red. 

VENØ KOMMER PÅ CYKELKORTET! 

Gennem Sammenslutningen af Danske Småøer 

deltager VenøBoen i et landsdækkende projekt, 

der skal fremme cykelturismen: ”De danske småøer 

- fremtidens cykeldestination, koncept og markeds-

føring”. Projektet er støttet af Cykelpuljen og stræk-

ker sig over 2012 og 2013.  

 I marts havde Venø besøg af projektkoordi-

natoren Marie Bøttcher Christensen (foto), der er 

på ”turné” rundt på medlemsøerne for at se på til-

bud og muligheder.  

 Marie besøgte Venø Kro, Venø Havn, Venø Kirke, Venø Billedværk-

sted og et par andre steder med bl.a. Kirsten Yde, som turguide(!).  

 Til VenøPosten fortæller Marie, at et af de konkrete resultater af pro-

jektet vil være etablering af cykelrutekort på nettet, som Dansk Cyklist For-

bund vil drive. Idéen er, at interesserede skal kun-

ne taste sig ind på kortet og finde interessante 

stoppesteder undervejs på ruten. Forhåbentlig når 

vi allerede at få ”stoppestederne” på kortet til dette 

års besøg af cyklende turister. Bilturister må for-

mentlig også gerne gøre holdt de samme steder. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

LODSEJERNE STØTTER OP OM VENØTÅRNET 

Arbejdsgruppen bag projektet har haft besøg af repræsentanter fra FDF, 

Holstebrokredsen og KFUM og KFUK i Holstebro, der er ejere af Venøborg 

og dermed af det areal, som Venøtårnet skal opføres på. 

 På mødet bekræftede organisationerne deres interesse i at medvirke 

til, at projektet kan virkeliggøres.  

 Der forventes i løbet af april svar fra miljømyndighederne med hen-

syn til tårnets placering. Det sker efter, at Miljøcentret i Ringkøbing har be-

søgt stedet for at vurdere de lovgivningsmæssige muligheder for gennem-

førelsen. 

 I marts har arbejdsgruppen henvendt sig til Venøs erhvervsdrivende 

– dem er der mere end 30 af! Formålet er at få deres tilkendegivelser af, 

hvilken betydning Venøtårnet kan ventes at få på deres forretning.  

 Venøtårnet vil betyde øget aktivitet på Venø både i byggeperioden, 

og når besøgende ”får øje på det”.  

 I forbindelse med fremskaffelsen af den nødvendige finansiering har 

arbejdsgruppen brug for at kende til forventningerne. Arbejdsgruppen har 

bedt om svar i den første uge af april. 

/ Venøtårnet — Per Mikkelsen 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 
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FÆLLESINDKØB AF  

SOLCELLESYSTEMER 

12 husstande på Venø har valgt 

at gå sammen om indkøb af syste-

mer til solcelleanlæg. De mødes 

den 4. april kl. 19:30 i Børne-

huset for at aftale det videre for-

løb med gennemførelsen. 

 Er der andre interesserede, 

venøboere eller sommerhusejere, 

der er interesserede i at være med 

eller blot lytte på, så er de velkom-

ne til at møde op. 

/ Energigruppen 

— Skafti Halldórsson 

 

 

 

 

 

 

 

FORKERT DATO  

I sidste nummer af VenøPosten 

oplyste vi, at næste møde i Er-

hvervsklubben ville finde sted den 

14. april.  

 Den korrekte dato er dog 

mandag den 23. april kl. 

19:30 i Venø Havnehus.  

/ Venø Erhvervsklub  

— Lars Vangsgaard 

HOLDET ER SAT TIL ARBEJDET MED VENØ NATURPLAN 

På sit seneste møde kunne VenøBoens bestyrelse glæde sig over, at en ar-

bejdsgruppe har påtaget sig opgaven med genoptagelse af projektet med 

udarbejdelse af en naturplan for Venø. Conny Frank, Axel Steenkjær, Jan 

Bendix og to biologi- og naturfagslærere fra Venø Efterskole vil tage fat på 

planarbejdet. 

 Fra Venø Efterskole er der en interesse i at indarbejde naturplanar-

bejdet i undervisningen i et eller flere valgfag i det kommende skoleår.  

 Kontakten til Struer Kommunes medarbejdere på fagområdet genop-

tages, så arbejdet kan sikres et solidt fagligt grundlag. I dette samarbejde vil 

der også blive taget kontakt til Aarhus Universitet for om muligt at inddrage 

interesserede forskere i det omfattende beskrivelsesarbejde, som er en del 

af projektet. 

 Den oprindelige projektbeskrivelse kan læses på venoe.dk/

foreninger/venoeboen. Der vil formentlig komme rettelser i forhold til den, 

så den kommer til at opfylde efterskolens særlige undervisningsmæssige 

interesser. 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

Foto: Jan Bendix 
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VENØBOEN 

BLIVØBO 

Overskriften er titlen på den storstilede kampagne, som Sammenslutningen 

af Danske Småøer har sat gang i for at øge bosætningen på de 27 med-

lemsøer. Kampagnens to nøgledatoer er henholdsvis den 12. maj og den 9. 

juni. 

 Lørdag den 12. maj har vi en teltplads på Store Torv i Aarhus, hvor 

vi vil forsøge at overbevise nogen om, at det er dejligt at bo på Venø. Vi 

hører gerne fra de venøboere, der har huse til salg eller til udlejning, så vi 

kan få oplysningerne om mulighederne med i kampagnematerialet. 

 Lørdag den 9. juni gennemføres Ø-fremvisning for interesserede 

mulige tilflyttere. 

 Tovholdere fra VenøBoen er Aase Askanius (tlf. 97 86 80 59) og Ka-

rin Christensen (tlf. 97 86 80 15). Kontakt en af dem, hvis du har lyst til at 

deltage en af de to eller begge dage. Vi har brug for alle, der har lyst til den 

ekstra indsats til styrkelse af lokalsamfundet.  

 En særlig hjemmeside blivøbo.nu åbner i maj. Parallelt vil der blive 

øget omtale af de danske småøer i medierne. Vi skal derfor sikre, at Venøs 

hjemmeside er opdateret, så den giver et godt indtryk af mulighederne på 

Venø. Det drejer sig både om faktuel information, livet på Venø og oplys-

ninger fra øens foreninger og erhvervsdrivende. Så hvis du har forslag til ny 

tekst, billeder eller anden information på hjemmesiden, skal du ikke tøve 

med at kontakte Søren Lang Hindkjær på webmaster@venoe.dk - gerne i 

god tid inden maj. 

/ VenøBoen — Aase Askanius, Anker F. Jensen og Søren Lang Hindkjær 

 

 

112-FØRSTEHJÆLPSORDNING PÅ VENØ 

Region Midtjylland har besluttet, at der skal etableres en 112-førstehjælps-

ordning på Venø i stil med den ordning, der blev indført på Thyholm i efter-

året 2011. Ordningen går ud på, at der på Venø skal udpeges et antal 112-

førstehjælpere, der alle modtager en SMS fra 112-alarmcentralen i tilfælde 

af, at der er brug for hjælp til en person på Venø med hjertestop. Ved hjer-

testop er det nemlig altafgørende, at der ydes førstehjælp hurtigst muligt 

inden ambulancen er fremme, da selv få minutters forskel har afgørende 

betydning på udfaldet. 

 Som udgangspunkt vil de venøboere, der allerede har deltaget i før-

stehjælpskurser i de foregående år og kender den nuværende hjertestarter, 

blive kontaktet med henblik på at blive tilknyttet den nye 112-førstehjælps-

ordning.  

 Der er også mulighed for, at andre venøboere kan komme med i ord-

ningen, da alle skal på et nyt 4-timers hjertemassage/hjertestarterkursus, så 

hvis det har din interesse kan du kontakte undertegnede på tlf. 97 86 84 00 

eller soeren@venoe.dk. 

/ VenøBoen — Søren Lang Hindkjær 

SOMMERHUSE PÅ  

VENØS HJEMMESIDE 

På venoe.dk er der en oversigt 

over de forskellige overnatnings-

muligheder på øen. Der er ikke 

nævnt så mange sommerhuse 

endnu. Så ejer du et sommerhus, 

der bruges til udlejning, kan du 

kontakte undertegnede på  

webmaster@venoe.dk eller tlf.  

97 86 84 00 og aftale, hvordan 

netop dit sommerhus skal præ-

senteres på hjemmesiden, så det 

er klar til den kommende turistsæ-

son. 

/ Søren Lang Hindkjær 

 

 

NATFÆRGE KL. 01:45  

ELLER 01:00? 

VenøBoens bestyrelse har fået 

henvendelser om muligheden for 

at flytte det faste afgangstids-

punkt for tilkaldefærgen efter 

midnat.  

 Uffe Lundby, der er Venø-

Boens repræsentant i rådgiv-

ningsgruppen i Struer Kommune, 

har talt muligheden igennem 

med overfartsleder Søren Adser-

sen. For færgefarten vil en æn-

dring til kl. 01:00 kunne gennem-

føres, hvis der er ønske om det. 

 Lad os derfor høre læser-

nes mening enten via mail 

vb@venoe.dk eller kontakt til Uffe 

på tlf. 97 86 81 44 eller underteg-

nede på tlf. 97 86 80 79.  

 Af hensyn til gennemførel-

sen af en eventuel ændring, så 

vend tilbage inden den 15. 

april.  

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 
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VENØS NATUR  

– SOM SÆRTRYK 

VenøPostens trofaste fotograf, 

Preben Friis, har leveret fotos til 

denne måneds forside, som vi 

også trykker som plakat.  

 Ekstra eksemplarer kan re-

kvireres ved mailhenvendelse til 

vp@venoe.dk. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

PALLERAMMER 

Jeg skal bruge 4 pallerammer, 

gerne brugte. Er der nogle på 

øen, er jeg køber. 

/ Annette Skovhøj,  

tlf. 97 86 80 35 

 

 

VENØ BILLEDVÆRKSTED 

Udstillingen: "Fugl og får i farver" 

er åben fra den 1. til 15. april kl. 

12:00 - 18:00. 

/ Venø Billedværksted  

— Lis Jensen 

3,50 METER MERE ”VENØ FÆRGEN” 

Helt som planlagt i forbindelse med den netop gennemførte kølhaling af 

Venø Færgen, så er den returneret nu i ny længde.  

 Baggrunden for forlængelsen med de 2 x 1750 mm er som bekendt, 

at overførsel af lange køretøjer i forbindelse med lavvande har været umu-

ligt eller forbundet med risiko for skade på både færge og køretøjer. 

 Vejrforholdene under redaktionens arbejde med VenøPosten har 

imidlertid ikke kunne bruges til at efterprøve resultatet af vokseværket. Der-

for nøjes vi med at bringe foto af Venø Færgen+! 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venø Færgen+ nu i fuld længde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STRANDRENSNING 2012! 

Vi skal have ryddet Venøs strande for affald og skrald, der ikke hører hjem-

me i naturen. I år sker det den 13. maj. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Programmet for dagen bringer vi i majnummeret af VenøPosten. 

 Strandrensningen gennemføres som sædvanligt i et samarbejde mel-

lem Venø Efterskole, Venø Borger- og Grundejerforening og VenøBoen. 

/ f. arrangørerne — Anker F. Jensen 

... MEN  NÅR  

Lis Jensen 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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FORÅRSSOLEN  SKINNER ... 

FÅRETS DAG 

Igen i år deltager Venø kartofler & lam i det 

landsdækkende arrangement: ”Fårets dag”. 

Det sker lørdag den 7. april kl. 10:00 – 

16:00, hvor alle, der har lyst til at se får og 

nyfødte lam er velkomne på Nørskov. 

 Der bliver lejlighed til både at hygge  

sig med lammene, få en kop kaffe og smags-

prøver af de lam, der ikke lever mere! Gård-

butikken er åben hele dagen. Så kan gæster-

ne også købe de lokale madvarer med hjem  

til frokost-/aftenbordet. På gensyn! 

/ Venø kartofler & lam — Pip Thoustrup 

 

 

VENØ KLIT KLAR TIL NY SÆSON 2012 

I løbet af vinteren har der været akti-

ve og dygtige campister, der har sty-

net og fældet træer på campingplad-

sen. Dette er gjort for at undgå, at der 

falder grene ned og ødelægger vores 

fortelte. Solen skinner og foråret pib-

ler op af jorden. Det er bare dejligt. Vi 

havde arbejdsdag lørdag den 24. 

marts for at gøre klar til sæsonen.  

Der var mødt rigtig mange campister op. Tak skal I have for det. Der blev 

virkelig ryddet op, så nu er vi klar til at modtage nye som ”gamle” campister. 

Kiosken åbner til påske. Åbningstiderne vil stå i kioskens vindue.  

 På arbejdsdagen fik vi af brandinspektøren lov til at brænde vores 

bålplads ned. Bålpladsen er i løbet af vinteren blevet fyldt op af de mærk-

værdigste ting bl.a. gammel tagpap, poser med husholdningsaffald, gamle 

brædder og meget andet. Og det til trods for at der om vinteren ingen cam-

pister er på campingpladsen. Det er altså ”træls”, at der er andre end campi-

sterne, der benytter vores bålplads til deres affald.”Venø Klit er en privat 

campingplads”. Vi hverken kan eller vil tolerere, at vores bålplads og affalds-

containere bliver brugt af ikke-campister. Hvis vi oplever det fremover, bliver 

det anmeldt til politiet. 

 Der var mange, der var nede og se, hvad vi lavede på vores arbejds-

dag. Det er altid dejligt at få besøg. I er 

alle meget velkomne. Kom bare og snak 

med os. Vi er jo en del af Venø.  

 Vi glæder os rigtig meget til at 

modtage nye campister. Der er allerede 

en del, der har meldt deres ankomst til 

påske. 

/ Margaret Langemose, Venø Klit 

 

 

 

SÆSONMENU — VENØ KRO 

 
Forret: 

Hjemmesaltet stenbiderrogn med 
syrnet fløde & blinis  

kr. 98,- 
 

Prosecco di Valdobbiadene, Italien 
Pr. glas kr. 75,- 

 
*** 

 
Hovedret - fisk 

Laksetournedos med sortfodsskinke, 
asparges risotto & dildfumet 

kr. 215,- 
 

Lugana San Martino, Tommasi, Italien 
Pr. glas kr. 75,- 

 
*** 

 
Hovedret - kød 

Braiseret lammeskank på perlebyg  
med friske urter samt hvid ratatouille 

kr. 215,- 
 

Moma, Umberto Cesari, Italien 
Pr. glas kr. 75,- 

 
*** 

 
Dessert 

Rabarber crumble med  
marcipan & rabarberparfait 

kr. 95,-  
 

Brachetto Bric d’Appiu,Italien 
Pr. glas kr. 75,- 

 
 

Menu, kr. Vin menu, kr. 

2 retter: 299,-  2-glas: 140,- 

3 retter: 385,-  3-glas: 215,- 

 

/ Venø Kro, tlf. 97 86 80 06,  

mail: info@venoekro.dk 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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En stor tak til venøboerne for je-

res velvilje til at støtte Kræftens 

Bekæmpelse. 

 På trods af at cirka en tred-

jedel af venøboerne ikke var 

hjemme, lykkedes det os at samle 

3.987,50 kr. ind. Tak og hilsen! 

/ Aase og Mogens Askanius, 

Nørskovvej 2 

ERIK SOMMER OG  

GENERALFORSAMLING 

Foredragsholderen og tidligere for-

stander Erik Sommer sang, spillede og 

fortalte om udvalgte sange på Venø 

Musikforenings sidste forårsarrange-

ment. Det blev et fint og menneskeligt 

bidrag til forståelsen af sangene og 

baggrunden for valget af dem. 

 Arrangementet var samtidig 

sidste koncert i foråret og afsluttedes 

med generalforsamling, hvor der var 

genvalg til de åbne bestyrelsesposter.  

 Musikforeningen er langt med 

tilrettelæggelsen af programmet for 

 2013. Andet halvår er i kalenderen.  

Programmet omfatter strygetriokoncert den 28. oktober og julejazz den 9.  

december. Detaljeret program kan findes på venoe.dk sammen med refera-

tet fra generalforsamlingen. 

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen 

 

 

FÆRGEN KOMMER IGEN OM FÅ MINUTTER! 

"Venø Færgen er tilbage i drift igen!" - god og tryg besked at modtage! 

 Men vi har ikke lidt nød! Som vanligt står der altid et tjenstvilligt fær-

gepersonale klar og vores lille færge pisker frem og tilbage i tide... og utide - 

i hvert fald set fra en sejlplans synspunkt! 

 Der har sikkert været rushhours på visse tidspunkter, jeg nåede stort 

set ikke at opleve dem denne gang. 

 Vi er i dag meget forvænt med en stor færge med masser af plads, 

ingen skumsprøjt og stort set ingen uhensigtsmæssige bevægelser i storm-

vejr, så det er godt at blive mindet om, at vi trods alt bor på en ø med fær-

geadgang, at være ombord på den lille færge, hvor vi kommer hinanden 

lidt mere ved, er tættere på "færgefolket", mærker vandet og bliver mindet 

om, hvor lille vores lille færge egentlig er! Så godt vi har den endnu! 

 Selv ikke lidt motorbøvl gav anledning til de store problemer, og lidt 

kan vores lille færge jo altid sejle(!) trods defekt i maskinrummet - der er altid 

en plan og en vilje lige i nærheden. Af med bilerne på fastlandet og ind i 

Knuds bus, og kørt hjem til døren, hvad ellers? Tak for det også til Venø Bus-

sen!  

 Vi under personalet lidt luft imellem afgangene igen. Men tak for 

turen! 

/ Marianne Pedersen, Riisvej 

DET  SKETE 

Erik Sommer sang og spillede før musikfor-
eningens generalforsamling på Nørskov. 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

De første par gæstesejlere har været her, og nu 

begynder den nye sæson lige så stille. Besøg i og 

på havnen vil i høj grad være afhængig af vejret, så 

vi fortsætter med faste åbningstider fra kl. 14:00 til 

18:00 på hverdage. I påsken og i weekender vil der 

være åbent fra kl. 11:00 til 16:00 - eller længere, 

hvis der er behov. 

 Grillkylling er blevet billigere (1 for 60 og 2 

for 100 kr.). Nyheder: Moules frites (Mulle & Fritz) 

som er dampede blåmuslinger med fritter og aioli 

(1 for 70 og 2 for 120 kr.) samt kyllingemix til 50 

kr. 

 Der er fællesspisning torsdag den 12. april kl. 18:30. Chili con 

carne. Husk tilmelding! 

 Og så fylder jeg vistnok 60 år den 23. april, så hvis nogen har lyst at 

glæde mig med et lille besøg, holder vi åbent hus, og serverer en forfrisk-

ning på dagen fra kl. 15:00 til 19:00. Til gengæld holder vi lukket lørdag 

den 28. og søndag den 29. april. 

/ Venø Havnehus — Peter Henriksen 

 

 

 

 
ÅBNINGSTIDER  I  APRIL 

 
 

Gårdbutikken  på  Nørskov 
 

Salg af kartofler og frosset  
lammekød i forskellige udskæringer.  

Desuden lammespegepølser. 
 

Åbent efter forudgående telefonisk 
henvendelse på tlf. 40 31 83 02. 

venoe-kartofler.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Havnehus 
 

Åbent: 
Mandag-fredag fra kl. 14:00-18:00, 
lørdag-søndag fra kl. 11:00-16:00. 

Der kan desuden åbnes efter aftale.  
Lukket den 28. og 29. april.  

 
Tlf. 97 86 85 30, mobil 40 20 00 10 

phendrix@mail.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Billedværksted 
 

Åbent den 1.-15. april kl. 12:00-18:00. 
Ellers åbent efter aftale. 

 
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 83 10 

venoe-billedvaerksted.dk 
lis.moeller.jensen@gmail.com 

 
 

 

 
 

Venø  Kro 
 

Fra den 1. til 9. april har køkkenet åbent 
til frokost fra kl. 11:30-14:00 samt  

aften fra kl. 17:30-21:00.  
Resten af april har køkkenet åbent fra 
torsdag til lørdag fra kl. 17:30-21:00. 

 
Påskebrunch 

søndag den 8. april fra kl. 11:00-15:00 
Bordbestilling nødvendig. Bemærk at 

der kun serveres brunch i dette tidsrum.  
 

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

Foto: Jan Bendix 

Foto: Peter Henriksen 
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VENØSUND FORTÆLLER HISTORIE 

På generalforsamlingen i marts benyttede formanden for Venøsund Færge-

laug, Bjarne Tingkær, lejligheden til over for de mere end 25 fremmødte 

medlemmer at slå fast, at Færgelaugets opgave er at sikre historisk perspek-

tiv og bevarelse af kulturarv. Det sker for Færgelaugets vedkommende ved 

at sikre fællesskabets medvirken til vedligeholdelse og drift af Venøsund. 

 Gennem fondsstøtte fra Graabølfonden og Tømmergården, medlem-

mernes kontingenter og ikke mindst deres arbejdsindsats, så er det lykkedes 

at få virkeliggjort Færgelaugets ambitiøse projekt. 

 Det første foreningsår har rummet masser af aktiviteter. Aktivitetsni-

veauet bliver ikke mindre i 2012, hvor der forventes de nødvendige tilladel-

ser til turistmæssig anvendelse af Venøsund. Foreningen tilbyder medlem-

merne kurser, så de, der har lyst, kan få mulighed for at indgå i den nødven-

dige bemanding. 

 Blandt de forventede aktiviteter i 2012 omtalte Bjarne Venøsunds 

deltagelse i årets store spejderstævne, Giro d’Italia, Limfjorden Rundt, picnic-

ture og Limfjordsfortællinger. Bestyrelsen deltager i arbejdet med kulturpro-

jektet: Bølgen, som gennemføres i 2013. 

 Færgefolkene fra Venø Færgefart og Thorkild Brosbøl har sikret 

Venøsunds deltagelse i de mange aktiviteter – lige fra Sansefestival til Skt. 

Hans-arrangement – som er gennemført indtil nu.  

 I oktober blev færgen erklæret bevaringsværdig og optaget i Skibshi-

storisk Register, hvad der bl.a. betyder økonomiske fordele i vedligeholdel-

sen. 

 I 2012 arbejder bestyrelsen på at få udstyret færgen med overdæk-

ning og toilet, som er forudsætning for brugen af færgen til planlagte turist-

formål. Det projekt kan ses på Færgelaugets hjemmeside venoesund.dk 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

PS: På generalforsamlingen blev der gennemført en række nyvalg, så besty-

relsen nu består af: Bjarne Tingkær (fmd.), Jens Peter Hilligsøe, Nis Christian-

sen, Skafti Halldórsson, Axel Steenkjær. Suppleanter: Thorkild Brosbøl og 

Karl Chr. Olsen. Revisor: Per Mikkelsen. Referat kan læses på venoesund.dk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venøsund overtog 

”vagten” mellem den 

12. og 23. marts. 

Færgetrafik  

i februar 

 

 

 2012 2011 

Passagerer ........... 14.411 .... 12.866 

Personbiler ............. 6.966 ....... 6.774 

Busser ......................... 394 .......... 404 

Lastbiler ...................... 142 .......... 296 

Gods (tons) ................ 343 ....... 3.556 

Cykler ............................. 28 ............. 30 

Campingvogne ............. 2 ............... 0 

 

 

Foto: Jan Bendix 
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. . . 

PROJEKT FOR NYE FACILITETER TIL VENØSUND 

For at kunne få en udvidet fartstilladelse til Venøsund har vi fået color-

cloudstudio og Søren Jensen, rådgivende ingeniørfirma, til at udarbejde et 

forslag, som Søfartsstyrelsen har principgodkendt. 

 Projektet er helt enestående både i materialer og funktioner. Først og 

fremmest opfylder det kravet om frit udsyn fra styrehuset. Dernæst skaber 

det læ for passagererne samt giver siddekomfort og adgang til toilet med 

indlagt vand. Løsningen er også kendetegnet ved at den ikke ”forurener” 

synet af færgens karakteristiske profil.  

 Hele ”arrangementet” kan sættes op og tages ned på ca. et kvarter. 

Dette har ikke mindst stor betydning, hvis Venøsund bliver kaldt til assistan-

ce, såfremt der skulle opstå et pludseligt driftsstop på Venø Færgen. 

 Hele projektet kan leveres og monteres i løbet af 4 uger. Så nu skal vi 

bare finde pengene. 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

Fotos fra projektbeskrivelsen: ”VENØSUND — nyt liv på den gamle Limfjordsfærge”.  

VENØSUND NYT 

Efter 2 ugers hårdt arbejde for 

Venøsund og færgefolkene på 

Venø Færgefart skal der gøres 

klar til, at færgen skal synes af 

Søfartsstyrelsen. Vi ved allerede, 

hvad der skal gøres. 

 Der skal skrabes, slibes og 

males samt rengøres i motorrum-

met, uden- og indenbords. Allere-

de den 10. april sejler vi fra Venø 

til Lemvig, hales på bedding, høj-

tryksspuler udvendig og indven-

dig, skraber bundmaling af, så vi 

er klar til bundsyn den 12. april. 

Når bunden er godkendt, skal der 

males udvendigt skrog og fribord. 

 Nis Christiansen har lavet 

en plan for arbejdet i Lemvig. Her 

arrangeres en arbejdsweekend 

den 14. og 15. april, hvor vi 

hygger os sammen, og der sørges 

for et passende traktement. 

 Det er tanken, at vi sejler 

færgen hjem til Venø Havn, så 

snart det udvendige skrog er ma-

let færdig. Resten af arbejdet tæn-

kes udført i havnen på Venø. Når 

færgen er blevet færdigsynet den 

23. april er vi forhåbentlig klar til 

at tage fat på sæsonen. Nærmere 

oplysning herom, når vi har kon-

stitueret os i den nyvalgte besty-

relse onsdag den 28. marts. 

 Vi vil gerne høre om du/I 

har lyst til at deltage i arbejdet og 

evt. indgå i vedligehold, tilsyn 

eller sejladsprogrammet. Tilmel-

ding kan ske til bestyrelsen. 

/ Venøsund Færgelaug  

— Bjarne Tingkær Sørensen 
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FLASKEPOST TIL VENØ 

Venø Efterskole skaber innovation 

Venø Efterskole har innovation på skoleske-

maet. Sidste år tog tiende klasse på camp for 

at udvikle idéer til borgmester Niels Viggo 

Lynghøj og Struer Kommune. Nu har 25 ele-

ver lavet innovation til Venø. Mon nogen 

samler en af idéerne op?  

 Vi overrækker resultaterne efter flaskepostkonceptet og plumper her-

med idéerne i VenøPosten til fri afbenyttelse. Selv er vi i gang med nye pro-

jekter. Det spændende ved en flaskepost er, at den indeholder et budskab, 

der måske bliver fundet, men ingen kan vide, hvem der finder den, hvor, 

hvornår og hvordan. Det, synes vi, er fascinerende. 

 

Lokalturisme på Venø 

Opdraget for innovationsforløbet var ”Lokalturisme på Venø”. Fem grupper 

havde én dag til at udvikle idéer inden for fem forskellige områder. De fem 

områder var: 

Hvordan kommunikerer og brander man Venø? 

Venø til ganen — smag på Venø 

Havnen skal være attraktiv for alle 

Det skal være en oplevelse at overnatte på Venø 

Transporten til Venø skal være en oplevelse 

 

Og værsgo – hermed har VenøPostens læsere modtaget flaskeposten med 

elevernes idéer. Og hvem ved, måske kan én idé eller en flig af en anden 

skabe ny turisme eller grobund for et sjovt projekt. 

Venø som årlig vært for Danmarks største vandkamp med komikere og 

musikere. 

Venø - Den Flyvende Ø, det lyder sjovt og sprælsk, kommunikation skal 

få en til at huske.  

En kulinarisk ø-vandring, hvor man først ser, hvor råvarerne kommer fra 

og derefter smager på det hele på kroen. 

Havnen som øens centrum. En legeplads for hele familien med udleje af 

alt fra fiskegrej til mountainbikes. En platform på vandet med vippe og 

rutsjebane, man kan bade fra.  

Der opføres fire bopladser rundt på øen. I skoven, på fjorden, på stran-

den, i byen. Det er en ny form for sommerhusudlejning, hvor man kan 

have en nat i hvert hus. En hytte i trækronen, en flydende hytte med 

gennemsigtigt gulv på vandet, en skjult bunker på stranden, en landsby-

hytte i gammelt kromiljø i byen. 

Tursejlads rundt om Venø for turister og ungdomsskoler. Undervejs er 

der badepause. Der er café ombord.  

En nedsænket glastunnel, så man kan gå til Venø og imens se på livet 

under overfladen. 

/ Venø Efterskole — Steffen Kjær, lærer og innovationsguide 

KORREKTION 

Linda Ulfkjær skriver i seneste 

nummer af VenøPosten, at hun er 

skuffet over Struer Kommune, 

fordi jeg har fået viden om hen-

des aktsindsigt. Det er ikke fair 

overfor kommunen, da loven om 

aktsindsigt også giver adgang til 

at få at vide, hvem der har fået 

aktsindsigt – det er ikke fortrolig 

information. 

/ Venø Efterskole  

— Peter Petersen 

Foto: Steffen Kjær 
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GENERALFORSAMLING PÅ VENØ EFTERSKOLE 

Indkaldelse til generalforsamling torsdag den 19. april kl. 19:30  

i spisesalen. 

 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forstanderens beretning 

4. Godkendelse af det reviderede regnskab 

5. Kontingent fastsættes 

6. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter 

7. Indkomne forslag; der er ingen indkomne forslag 

8. Eventuelt 

 

/ Bestyrelsen for Venø Efterskole 

 

 

GEO SKOVSEN 

Venø Efterskole inviterer til åben generalprøve på årets musical med titlen: 

Geo Skovsen. Generalprøven finder sted på skolen mandag den 2. april 

fra kl. 19:00 og alle er velkomne. 

 Kasper Timmerman, der er en af skolens dramalærere, har skrevet 

musicalen med inspiration fra filmen: Forest Gump. 

 Prøverne er begyndt torsdag den 29. marts, og det går løs frem til 

påske. Efter generalprøven er der tirsdag og onsdag forestillinger for foræl-

dre og søskende inden den velfortjente påskeferie. 

 Velkommen den 2. april! 

/ Venø Efterskole — Birthe Riis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VenøPosten har fra Signe 

Øyass Bentsen og Mikkel 

Skaarup Fink fra Venø Efter-

skole fået denne tegning, 

der er en del af et tegnese-

rieprojekt: ”Sandheden bag 

Moaimændene på Påske-

øerne”.  

/ VenøPosten — Red.  

. . . 

FORÅRSDIGT 

 

Solen vågner 

Og det gør jeg 

For det indre 

Udstråler energi 

 

Solen varmer 

Varmer mit ansigt 

Det er ikke længere 

Blåt 

 

Flammerne vil ud 

De skal udstråles 

Jeg er mine nære 

Og yder det bedste jeg kan 

 

Hjertet hamrer løs 

Imens fuglene synger 

Og blomsterne sprænger 

Man kan mærke 

Foråret er tilbage 

 

Når dagen er ovre 

Skal man kunne se på den 

Se at den har været så god 

At glæden aldrig mistes 

 

/ Venø Efterskole  

— Nicolai André Jensen 
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1. april  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

2. april kl. 19:00 Musicalgeneralprøve på Venø Efterskole 

4. april kl. 19:30 Energigruppen holder møde om indkøb af  

  solcellesystemer, Børnehuset 

5. april kl. 17:30 Fællesspisning på Efterskolen (tilmeld. 3/4) 

5. april kl. 19:30 Familiegudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

6. april kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 

7. april kl. 10-16 Fårets Dag, Nørskov 

8. april kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

9. april kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

12. april kl. 18:30 Fællesspisning i Havnehuset (husk tilmeld.) 

14.+15. april  Arbejdsweekend, Venøsund Færgelaug 

15. april kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

17. april kl. 19:00 Menighedsrådsmøde i Børnehuset 

19. april kl. 19:30 Venø Efterskole afholder generalforsamling 

22. april kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

23. april kl. 19:30 Møde i Venø Erhvervsklub, Havnehuset 

27. april  Fredagsklub i Børnehuset 

29. april kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen  

 

Den 1.-15. april kl. 12:00-18:00: "Fugl og får i farver", Venø Billedværksted 

Lektiecafé: Den 16., 23. og 30. april kl. 16:15 i Børnehuset 

GIF tirsdagsgåtur: Ved Havnehuset hver tirsdag kl. 19:00 

Venø Aktivitetsklub: I Børnehuset hver mandag kl. 14:00 

VENØ  I  APRIL 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten maj 
2012 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 24. april 
 

i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektro-
niske forsendelsesmuligheder. Men så 
vil redaktionen dog gerne have dem  
senest den 21. april. 
 
VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser  
optages. Redaktionen forbeholder sig 
ret til af pladshensyn at redigere og for-
korte 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  
udgiverne. 
 
Redaktion og grafik: Jan Bendix og  
Bettina Kjær 
 
Korrektør: Marianne Pedersen  
 
Fotograf: 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 
planlægningen og registrer via 
webmaster@venoe.dk, når arrange-
mentstidspunkt foreligger.  
/ VenøPosten — Red.  

Foto: Preben Friis 


