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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  SOGN  

NÆNSOM RESTAURERING RYKKER NÆRMERE! 

Venø Menighedsråd har afholdt et sidste møde med arkitekten vedrørende 

renoveringsprojektet af kirken. Projektet ligger klar til afsendelse til Stiftet, 

når der er lavet et budget for omforandringen. 

 Det har været en sej proces - på godt og ondt. Det har til tider været 

svært at holde gnisten, fordi det har trukket i langdrag. Men godt, mener vi 

det er blevet, hvor vi ender ud i en meget nænsom restaurering af kirken. 

 Vi bibeholder således det lille våbenhus, der er blevet bygget ind un-

der klokken. Dog gør vi adgangsforholdene lettere, dels ved en højere 

rundbuet dør og et loft i kip, dels ved et plant gulv fra indgang og til alteret. 

De to små vinduer i våbenhuset sløjfes, og der laves indvendigt opbeva-

ringsskabe og hylder ved siden af indgangsdøren. De tre sydvendte vinduer 

i skibet skiftes ud med støbejernsvinduer, hvor de smallere sprosser vil give 

et større lysindfald. 

 Gulvbelægningen bliver tegl i tre farver. Der designes nye bænke i eg 

og døbefonten bevares. Det samme gør prædikestolen, der sænkes. Prædi-

kestolen er sandsynligvis af eg. Hvis dette er tilfældet, vil den således kom-

me til at fremstå med bladguld. Den øverste lysekrone skænket af Biilmann 

vil komme til at hænge over døbefonden. Nyt almenbelysning med Exner 

pendler opsættes. Præstetavlerne bevares ligesom alt kirkesølv.  

 Alterpartiet bliver et stenbillede af Knud Agger skænket af Ny Carls-

bergfondet sammen med en bronzeskulptur af Mogens Bøggild. Skulpturen 

skal stå uden for kirken til venstre for indgangsdøren. 

 Men spændende bliver det at få de sidste godkendelser. Og så kom-

mer det næste store spørgsmål. Hvornår kan vi gå i gang? Det kræver, at 

finansieringen kommer på plads. Vi skal finde fondsmidler, da vores egen 

økonomi ikke giver mulighed for at få pengene derfra. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen (se også tegning på side 3) 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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LAPIDARIET 

Hvis du ikke har været forbi kirke-

gården et stykke tid, så har du 

måske ikke set ”lapidariet”. Afde-

lingen med hensatte sten. Vores 

folk fra Struer Kirkegård har været 

meget kreative og gjort området 

mere seværdigt. Det er planen, at 

der skal plantes lav timian mellem 

stenene, så stedet bliver vedlige-

holdelsesfrit. Men allerede nu er 

kirkegården en gåtur værd. 

/ Venø menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen 

. . .  

SOLNEDGANGSMUSIK 

Solnedgangsmusikken har bidt sig fast. Stort fremmøde med mellem 60 og 

90 deltagere kan kun siges at være tilfredsstillende. Både publikum samt 

kunstnere oplever stedet som meget charmerende og velegnet til disse små 

koncerter. Mange har gjort det til en tradition at komme til solnedgangsmu-

sik i Venø Kirke. 

 Omkring 75 % af publikum kommer fra fastlandet, så det kan også 

glæde kro og færgedrift med mange besøgende. 

 Den 9. august slutter vi koncertrækken med et gospelkor 

”Connexion”, der har sine rødder i Harboøre. Det bliver uden tvivl en festlig 

afslutning, hvor vi til sidst holder en lille reception. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

Den 19. juli begyndte koncerten udendørs.  

Her er et par fotos af Hendrik Holm og tilhørerne til vibrafonspillet i det fri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos: Jan Bendix 
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 6 MINUTTER – 60 KM – 34 MINUTTER! 

Det er tider og afstande, som Bettina og Kim Have har 

nemt ved at huske under samtalen med VenøPosten. De 

er for kort tid siden flyttet ind i et nybygget hus, hvor 

Borbjergaards gamle stuehus lå før. 

 De 6 minutter var den tid, der gik fra Bettinas veer 

blev voldsomme og til Charly Clemmensen lå klar til færge-

transport fra sydspidsen af Venø og til Kleppen – derefter 

60 kilometers ”tempokørsel”. Den gik til fødegangen på Thisted Sygehus og 

34 minutter efter kom Valde på 3700 gram til verden. 

 ”14 dage tidligere end ventet – perfekt hjælp og omsorg fra færge- 

og hospitalspersonale”, fortæller Bettina og Kim, hvor familien er forøget og 

nu første gang samlet på en solbeskinnet dag på Venø.  

 Bettina og Kim mødte oprindeligt hinanden under deres skytteud-

dannelser. Bettina kommer fra København og Kim fra Nors, hvor han er 

vokset op tæt på faderens nu nedlagte slagteri. Driftslederuddannelsen, 

som er en del af skytteuddannelsen, førte til et job som driftsleder for 130 

slagteriarbejdere på Tican Slagteriet i Thisted. 

 ”Men så kom opfordringen til at rykke ind som skytte på Venø. Den 

kunne jeg ikke sige nej til. Jeg er mere til ophold og arbejde i naturen end 

til fabrik”, siger Kim. ”Venø kender jeg til fra min praktiktid, som jeg tilbragte 

på øen”.  

 Med Bettina på Venø, så har Venø fået endnu en hestebegejstret. 

”Oppe ved vores hidtidige ejendom står en Dansk Varmblod og venter på, 

at der høstes lige uden for døren, så skal den til Venø”, fortæller hun.  

 Bettina har arbejdet på Rideskolen i Thisted, og har været inde i en 

uddannelse som hestemassør. Det vil givetvis give anledning til en del fagli-

ge samtaler blandt øens ryttere! 

 Venø er et fint jagtområde med varieret natur. Det bliver der mere af, 

når landbruget på Øster Nørskov nedlægges fra næste år. På spørgsmål om 

dyrebestandens størrelse, svarer Kim: ”Det er ikke lige sådan at gøre op!  

Mellem 50-150 rådyr, normalt er der flere, end 

man regner med – derfor de usikre tal!” 

 Kim opklarer også redaktørens spørgsmål 

om nyudsatte fasankyllingers begejstring for at 

gå på asfaltvejen om morgenen.  

 ”Det er for at undgå at få våde fjer fra det 

fugtige græs. Husk de er kun ca. 6 uger gamle, 

når vi sætter dem ud”. 

 Familien går ud på den nyanlagte terrasse 

og er klar til fotografering. ”Vi er glade for at væ-

re rykket herover”, slutter Kim, og Venø kan glæ-

de sig over endnu en fastboende familie. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

AT  BO  PÅ  VENØ 

Fotos: Jan Bendix 
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DET  SKER 

 

 

 

 

 

FINT BESØG! 

Den 4.-5. september får Venø vigtigt besøg. 

 Det er Folketingets ”Udvalg for Småøer”, der har besluttet, at udval-

gets årlige tur skal gå til Venø, Fur og Egholm, med første stop hos os.  

 Det er Venøboen, der er vært for besøgets deltagere, som udover 

udvalgsmedlemmer fra Folketingets forskellige partier også omfatter for-

manden for Sammenslutningen af Danske Småøer, Dorthe Winther, Omø, 

næstformanden Eva Terkelsen, Bjørnø og Sammenslutningens sekretær Lise 

Thillemann Sørensen.  

 Gæsterne skal igennem et omfattende program, der udover besøg 

på udvalgte steder også indeholder samtale med VenøBoens bestyrelse om 

væsentlige ø-forhold, muligheder og begrænsninger for udvikling af lokal-

samfundet. Den første dags besøg afsluttes med middag på Venø Kro. 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

 

 

BADMINTON! 

Inden den 7. august skal der være reserveret baner i Struer 

Hallerne til den kommende sæson.  

 Skulle der være nogle, ud over dem, der var aktive  

sidste år, som har lyst til at være med i den kommende sæson, 

kan man henvende sig til undertegnede på tlf. 22 67 80 85. 

/ Venø GIF — Per Mygind 

 

 

GADERUNDBOLD 

Søndag den 26. august kl. 13:00 på Venø Efterskole. 

 Venø GIF arrangerer igen i år gaderundbold. I vil i  

løbet af august blive kontaktet med hensyn til holdopstilling.  

 Kaffe, kage, øl og sodavand kan købes til rimelige priser 

(pris for børn er et klip). Vi glæder os til at se rigtig mange venøboere både 

på og udenfor banen.  

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

 

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 
 
Otto Kiørboe (næstformand) 
tlf. 40 25 15 15, kioerboe@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 
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KAMPAGNEN VIRKER… 

VenøBoens indsats gennem bli-

vøbonu.dk for at få tilflyttere til 

øen giver resultater på flere områ-

der.  

 Her er et glimt fra husnin-

gen af bidronninger til dette års 

familiedannelse. 

/ VenøPosten — Red. 

NYE I BESTYRELSEN 

Generalforsamling i Venø Borger– og 

Grundejerforening blev afholdt på Venø  

Kro den 29. juni. Karl Wedel Pedersen blev 

enstemmigt valgt til ordstyrer.  

 Under formandens beretning (uddybes) meddelte Peter Henriksen 

slutteligt, at han af personlige årsager havde truffet beslutning om at ud-

træde af bestyrelsen med virkning fra denne generelforsamling. 

 Ole Krogh og Anders Ulfkjær var på ordinært valg, og havde på for-

hånd meddelt, at de ikke ønskede genvalg. Suppleanterne Annette Skovhøj 

og Hans L. Pedersen var ligeledes på valg, men villige til genvalg. 

 Nyvalgt til bestyrelsen blev Esther Hunsballe. Annette Skovhøj og 

Hans L. Pedersen blev genvalgt som suppleanter. Revisor Per Vestergaard 

blev afløst på posten af Albert Knudsen. 

 Regnskabet udviste en pæn balance, og blev efter et par uddybende 

spørgsmål godkendt uden kommentarer. 

 Efter den officielle del var der en meget lækker buffet, samt det tradi-

tionsrige amerikanske lotteri ved Per Vestergaard med masser af fine præ-

mier. En stor tak skal lyde til sponsorerne. 

 En stor tak skal også lyde for det store arbejde, som de afgående be-

styrelsesmedlemmer har lagt i foreningen igennem mange år. 

/ Otto Kiørboe, næstformand 

 

 

SÅDAN! 

Lige inden Venø Efterskole sluttede skoleåret aflagde Redningseskadrillen 

fra Flyvevåbnet besøg på Venø Havn. 

 Under besøget blev demonstreret søredning fra den store Merlin EH 

101 helikopter, der normalt er stationeret i Ålborg. 

/ VenøPosten — Red. 

DET  SKETE 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

TAG LÆSEBRILLERNE PÅ  

– EN VINTER MED LÆSEOPLEVELSER VENTER 

Det er november 2011, og Bodil Stenkjær har boet på Venø i præcis to da-

ge, da Margit Petersen ringer på døren og inviterer hende til at være med i 

øens læsekreds. Uden betænkning takker Bodil ja. Hun har af svigerinden 

Jonna Stenkjær hørt, at Venøs kvinder gennem vinteren læser sammen, og 

denne invitation er måske chancen for at lære nogle af øboerne at kende 

samtidig med, at hun får anledning til at læse noget nyt. 

 Det første møde i læsegruppen er hos Margit på den anden side af 

vejen. Bodil har i forvejen fået den bog, der skal diskuteres. Der er bogen 

”Søster og bror” af Agneta Pleijel. Det er spændende at høre, hvad de andre 

har fået ud af at læse bogen. 

 ”De bøger vi ikke så godt kan lide, giver faktisk de bedste diskussio-

ner. Det holder virkelig hjernen i gang”, siger Bodil. 

 Den første aften spørger Bodil lidt bekymret til, hvis hun nu ikke har 

haft tid til at læse bogen inden mødet i læsegruppen. Hun får det svar, at 

det er helt op til hende selv. Der er ingen tvang. 

 ”Jeg har efterfølgende fundet ud af, at jeg glæder mig så meget til 

diskussionen i læsegruppen, at jeg finder tiden til at læse bogen. Vi kigger 

på bøgernes sidetal og aftaler læsetiden, så alle kan nå at være med”, slutter 

Bodil vores samtale. 

 Læsekredsen på Venø går ind i sin 9. sæson. Mange har været med 

alle årene, enkelte har forladt os, og nye er kommet til. Læsegrupperne æn-

drer sig hvert år.  

 Det indledende møde for den kommende sæson i Venø Læsekreds 

er onsdag den 29. august kl. 19.30 i Havnehuset. Alle kan være med 

og alle er velkomne. Der er ingen binding, ingen generalforsamling, intet 

kontingent og ingen formand. 

/ Venø Læsekreds — Linda Ulfkjær 

 

 

SÆSONÅBNING – LEKTIEHJÆLP! 

Mandag den 27. august kl. 16:15 er første træf i Børnehuset for skolele-

ver, der har lyst til samvær om lektielæsningen. Vi fortsætter hver mandag, 

hvis behovet er til det. På gensyn! 

/ Caféværterne: Dorte Brødbæk, Peter Petersen, Helle Gjern, Bodil Anker 

Møller og Jan Bendix 

 

 

ARBEJDSLØRDAG – SLID, SLÆB OG GRILL!  

Som annonceret i julinummeret af VenøPosten, så holder vi den årlige ar-

bejdsdag i Børnehuset lørdag den 18. august fra kl. 13:00. 

 Mød op og tag fat i, hvad lysten og evnerne strækker til. 

/ Venø Børne- og Ungdomshus — Flemming Damgaard 

 

Arkivfoto: Jan Bendix 



8  

DET  SKETE 

 

 

 

 

 

 

Ø-PEDELLEN  

ER GODT I GANG 

Tak for den overvældende modta-

gelse af Ø-pedellen.  

 Jeg glæder mig over, at 

min idé er faldet i god jord hos 

både venøboere, sommerhuseje-

re og folk fra fastlandet.  

 Jeg har fået mange hen-

vendelser om store og små opga-

ver, som jeg enten har kunnet 

løse selv eller i samarbejde med 

øens øvrige håndværkere. 

 Kontakt mig, hvis der er 

spørgsmål eller ønsker til opgaver, 

jeg kan tage mig af. Det gælder 

også, hvis der er ønsker til nyt 

udstyr til udleje.  

/ Ø-pedellen — Mogens Askanius, 

tlf. 40 35 84 55, 

askanius@privat.dk 

 

 

 

 

 

HALBYGGERIET FORSINKES AF YDERLIGERE TO KLAGER 

Christian Kjær har som ventet anket Struer Kommunes ekspropriationen af 

areal til multianvendelig hal og boldbane til Natur- og Miljøklagenævnet. 

Efterskolen har fået indsigt i klagen, som klager over to forhold.  

 Det første omhandler ekspropriationens omfang, hvor klageren argu-

menterer for, at hallen kan placeres øst for skolen, og at Struer Kommune 

ikke har undersøgt alternative placeringer tilstrækkeligt. Efterskolens kom-

mentar til dette er, at da vi igangsatte processen med Skov- & Naturstyrel-

sen tilbage i 2007 for at opnå de nødvendige dispensationer til byggeriet, 

foreslog vi fire alternative placeringer, herunder den nævnte.  

 Skov- & Naturstyrelsen afviste i den lange proces tre af forslagene, 

fordi de lå i fredsskov eller nærmere kysten end skolens nuværende bygnin-

ger. Natur- og Miljøklagenævnet har i forbindelse med klagen over dispen-

sationen fra 300 m strandbeskyttelsesloven behandlet og afvist samme pla-

cering med samme begrundelse. Struer Kommune har derfor undersøgt 

alternative placeringer! 

 Det andet forhold i klagen omhandler klagerens ansøgning om di-

spensation fra 300 m strandbeskyttelseslinjen til placeringen øst for skolen. 

Den har både Naturstyrelsen og Miljøministeriet afvist at behandle, da kla-

geren reelt ikke er bygherre, og at den, som tidligere nævnt, allerede er be-

handlet med retsgyldig virkning. Efterskolen kan ikke bruge den, da hallen 

sammenbygges med skolen ny sal, hvis funktion herved ødelægges. 

 Struer Kommune og Venø Efterskole er blevet bedt om at kommente-

re klagens første del. Natur- og Miljøklagenævnet har endnu ikke oprettet 

en sag om klagens anden del, så vi må endnu en gang væbne os med tål-

modighed. Klageren opnår herved, at den sidste klage udsætter behandlin-

gen af ekspropriationssagen. 

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

Foto: Venø Efterskole 
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SOLEN SKINNER – DET KAN SES OG MÅLES 

Resultaterne af venøboernes indsats på energiområdet har kunnet aflæses 

på infotavlen på Kleppen. 

 Tavlens statistik viser, at solen ikke har snydt øen i denne sommer, 

selv om vi altid vil kunne bruge mere! Det første år med mange solceller på 

hustagene viser sig nu også i tallene. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

VENØ BESØGSKORT – EN SUCCES 

Venø Færgefart har opgjort brugen af Venø Besøgskort efter 

den første måneds brug. Kortet udleveres bl.a. på overnat-

ningsstederne, i Venø Havnehus og på Venø Kro. 

 Indtil uge 29 har mere end 86 bilende gæster benyttet 

sig af tilbuddet om rabat på personbilsoverførsel. Flere kom-

mer forhåbentlig på den anden side af sommerferierne. 

 Oprindeligt var der trykt 2000, men heldigvis har Venø Kro haft man-

ge gæster, der er blevet inspireret til endnu en tur på øen. Det har betydet, 

at yderligere besøgskort er sat i omløb. 

 Venø Færgefart oplyser, at der har været nogle få misforståelser med 

hensyn til benyttelsen af kortet, men de er klaret af på færgen. 

 Mellem Venø Færgefart og beboerforeningerne er det aftalt, at vi 

sidst på året gør erfaringerne op, så ordningens betydning og brug kan 

tages med, når der skal besluttes om dens fortsættelse i 2013. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

VENØ – ET BESØG VÆRD! 

Besøgspjecen, som VenøPosten udarbejdede i 

fjor sammen med VenøBoen i forbindelse med 

kampagnen blivøbo.nu, er blevet en succes. I 

sommerperioden har Venøs gæster ved Klep-

pens færgehus hentet mere end 2000 eksem-

plarer. Ind i mellem har en daglig opfyldning i 

info-holderen ikke kunne tilfredsstille behovet. 

 Der optrykkes jævnligt og eventuelle 

tilføjelser og ændringsforslag kan sendes til 

vp@venoe.dk. 

/ VenøPosten — Red. 

DET  SKER 

 

125 

Arkivfoto 

Foto: Jan Bendix 
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Færgetrafik  

i juni 

 

 

 2012 2011 

Passagerer ........... 24.894 .... 25.810 

Personbiler .......... 10.816 .... 11.136 

Busser ......................... 444 .......... 448 

Lastbiler ...................... 150 .......... 210 

Gods (tons) ................ 347 .......... 344 

Cykler .......................... 820 ....... 1.004 

Campingvogne ........... 18 ............. 80 

 

 

FÆRGELAUGET FYLDTE 1 ÅR! 

I dag er det færgens fødselsdag, hurra, hurra, hurra… Sådan lød det den 30. 

juni, da vi fejrede færgens 1 års fødselsdag på Venø Havn.  

 Solen skinnede og mange glade gæster og venøboere var mødt frem 

til en dejlig eftermiddag med musik og sang. Børnene hyggede sig med 

krabbevæddeløb og Karl Askanius’ barnebarn vandt en færgelaugs-T-shirt, 

der nåede ham til knæene.  

 De voksne drak kaffe og nød de mange fine kager, mens de lyttede til 

den gode musik. Der skal lyde en stor tak til alle de gæve venøkvinder, som 

havde bagt de fine kager. Der skal også lyde en stor tak til dem, som hjalp 

med afhentning, opsætning og nedtagning af telte, stole og borde. 

 Se billeder fra dagen på side 11.  

 

Overdækning i sigte 

Det går støt fremad 

med at skaffe penge 

til færgens overdæk-

ning. I forbindelse 

med fødselsdagen fik 

vi skænket et maleri, 

malet af Johnny 

Madsen. Vi forventer 

et hammerslag på 

mere end 20.000 kr. 

Desuden har vi fået 

tildelt 95.000 kr. af  

Ø-støtte midlerne. 

 

 

Limfjordsfortællingerne fortsætter i august 

Der er mulighed for en lille sejltur med Venøsund hver torsdag kl. 16. Samti-

dig fortæller Axel Steenkjær færgehistorier og andet godt. Deltagelse kr. 50. 

Børn gratis. 

 

Ny sikkerhed 

Karl Askanius har overtaget ansvaret for månedlig test af færgens motorer 

og tekniske installationer, samt koordinering af det frivillige opsyn med fær-

gen. 

 

SANS 2012 

Den 11. august fra kl. 10:00-16:00 ligger Venøsund i den gamle fiskeri-

havn i Struer. Her præsenteres produkter fra Venø Kartofler & Lam, billeder 

fra Venø Billedværksted og Venø Efterskole vil præsentere sine linjer med 

forskellige aktiviteter. 

 

/ Venø Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen  
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VENØ KRO 

Husk at reservere bord til "Smagen af Venø" lørdag den 10. november 

kl. 18:00, hvor Jacob Fussing har sammensat en menu med råvarer fra 

øen.  

 Anders Ulfkjær har nedlagt vildtet og vil fortælle om det, og vores 

vinmand fortæller om de tilhørende vine til menuen.  

 Bestil venligst bord på Tlf: 97 86 80 06 eller info@venoekro.dk. 

/ Venø Kro 

DET  SKER 

 

 

 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Nis Christiansen 

ÅBNINGSTIDER  I  AUGUST 
 
 

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: 
Hele ugen fra kl. 10:00-18:00. 

Der kan desuden åbnes efter aftale.  
 

Tlf. 97 86 85 30, mobil 40 20 00 10 
phendrix@mail.dk 

 
 

 

 
 

Venø  Billedværksted 
 

Åbent alle dage kl. 12:00-18:00 
ellers efter aftale. 

 
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 80 10 

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

 
 

 

 
 

Venø  Kro 
 

Køkkenet har åbent mandag til søndag 
til frokost fra kl. 11:30–14:00 

samt aften fra kl. 17:30–21:00 
 

Søndags Brunch  
den 26. august fra kl. 11:00-15:00. 

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk  

Foto: Nis Christiansen 
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2. august  kl. 21:00  Solnedgangsmusik med Julia Tabakova og Mikkel  

  Lundkvist 

5. august  kl. 08:30  Morgengudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 

7. august  Seneste tilmelding til badminton, Venø GIF 

9. august  kl. 21:00  Solnedgangsmusik med Connexion 

12. august  kl. 08:30  Morgengudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

18. august kl. 13:00 Arbejdslørdag i Børnehuset 

19. august  kl. 08:30  Morgengudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 

21. august  kl. 19:00  Menighedsrådsmøde i Børnehuset 

26. august  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

26. august  kl. 13:00 Venø GIF: Gaderundbold på Venø Efterskole 

27. august kl. 16:15 Lektiehjælp, sæsonåbning 

29. august kl. 19:30 Venø Læsekreds, indledende møde, Havnehuset. 

 

 

Bogbilen holder sommerferie i ugerne 27-32 

Klubaften i Venøsund Færgelaug: I færgeskuret hver onsdag kl. 19:00 

Limfjordsfortællinger: I færgeskuret hver torsdag kl. 16:00 

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

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

VENØ  I  AUGUST 

 
 
 
 

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

senest den 25. august 
 

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 23. august. 
 
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  
 
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: Jan Bendix 


