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VENØ  KIRKE 

DE GAMLE ORDS KRAFT  

Jeg talte engang med en præst, hvis arbejde det også var, at besøge de 

indsatte i arresthuset, som lå i byen. Han fortalte, at han en dag havde be-

søgt en af de indsatte, som havde slået en kammerat noget nær til plukfisk 

– i virkeligheden pga. et latterligt lille pengebeløb. Men kammeraten havde 

så angivet ham til politiet, og den indsatte sad nu og ventede på sin endeli-

ge dom.  

 Præsten sagde til ham, at han gerne ville tale med ham om skyld. Tja, 

okay, sagde han nølende, og præsten spurgte ham derpå, om han ville ved-

gå, at han havde skyld i det, der var sket? Nej, sagde den indsatte afgjort, 

det havde han ikke, for det var den andens skyld! Præsten spurgte ham så, 

om det var muligt for ham at blive forsonet med sin tidligere kammerat? 

Men dertil sagde han totalt nej. Det var han overhovedet ikke interesseret i. 

For han var vred og forbitret. Forsoning var i hans øjne helt latterlig at brin-

ge på bane, for hvis han begyndte på det, så syntes han, at han gjorde sig 

selv lille. Og det ville han da ikke gøre overfor sin tidligere kammerat! Og 

med de ord lukkede han sig igen inde i sin hårde skal. Han ville hellere sid-

de bag sit hårde panser end at være blødagtig. 

 Præsten anede sådan set ikke, hvad han skulle stille op under samta-

len med ham, for den var kørt af sporet. Forsoning kunne de ikke tale om. 

Men da kom han i tanke om, at den indsatte godt kunne lide at synge, så 

han satte alt på et bræt og foreslog, at de sang en salme sammen. Ja, indvil-

ligede arrestanten overraskende, lad os synge Altid frejdig. Det gjorde de. 

De sang stille og roligt, så hvert ord klingede ud i lokalet. Ordene om at væ-

re frejdig – det modsatte af helvede. 

Hva’ så præst, skal vi lige ta’ Fadervor også, sagde den indsatte så stilfær-

digt. Et tegn på at salmen havde gjort gavn. Så bad de Fadervor sammen, 

højt og langsomt. Og ordene om at forlade vor skyld, ligesom vi skal forlade 

vore skyldnere klingede igen ud i lokalet med deres århundrede gamle me-

ning. De gamle ord skabte en bevægelse i sindet på dem begge to. Ordene 

blev nutidige. 

 Og da den indsatte derefter bad præsten om at læse et stykke fra 

Bibelen, og han da tilfældigt kom til at slå op på et stykke fra bjergprædike-

nen, så sagde præsten undvigende, at just den tekst ville han ikke læse, for 

den var for nærgående. Men den indsatte insisterede, og så læste præsten: 

”…gå hen og forlig dig med din bror” og derpå: ”Skynd dig at blive enig 

med din modpart, mens du er på vej sammen med ham, så din modpart 

ikke overgiver dig til dommeren og dommeren igen til fangevogteren, og 

du kastes i fængsel. Sandelig siger jeg dig. Du slipper ikke ud derfra før du 

har betalt den sidste øre”(Matt.5, 24 – 26). Ja, så skabte disse gamle ord en 

atmosfære i arresten, som ingen af dem aldrig siden glemte.  

 For de ord har kraft ganske uanset hvilken art af fængsel, man sidder 

indespærret i. 

/ Per Mikkelsen 

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

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

 

Graver, Struer Kirkegård,  

kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

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

 

Servicemedarbejdere:  

Lene M. Jensen, tlf. 97 86 81 14  

Julie Gjern 

 

Organist  

Ubesat 

 

Kirkesanger  

Grethe Munk-Andersen,  

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

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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BEVARINGSVÆRDIGE GRAVMINDER 

Lige nu pågår en registrering af særligt bevaringsværdige gravminder. Regi-

streringen skal omfatte gravminder, der bevarer mindet om fortjenstfulde 

mænd og kvinder, eller som i øvrigt af kunstneriske, kulturhistoriske eller 

andre grunde må anses for særligt bevaringsværdige. Der er altså ikke tale 

om en generel registrering af gravminderne på kirkegården, men alene 

registrering af særligt bevaringsværdige gravminder. 

 

Udvælgelseskriterier: 

a. Alle gravminder, der er mere end 100 år gamle, bør i almindelighed 

anses for bevaringsværdige. 

b. Af de gravminder, der i tidens løb har været typiske for kirkegården, 

bør i hvert fald et eksemplar af hver type bevares for eftertiden. 

c. Gravminder, hvis udsmykning er af særlig interesse. 

d. Gravminder med lokalhistoriske navne. 

e. Gravminder med særligt fyldige og interessante inskriptioner. 

f. Gravminder udført af anerkendte kunstnere, eller som har særlig 

kunsthistorisk interesse. 

g. Gravminder, der bevarer mindet om fortjenstfulde mænd og kvinder. 

 

Lige nu har vi to med godt lokalt kendskab til at hjælpe, særligt med punk-

terne d og g. De to er Per Mygind og Eigil Nielsen. Det er meningen, at Me-

nighedsrådet ud fra kriterierne finder ud af, hvilke det finder særligt beva-

ringsværdige. Herefter udarbejdes et kartotekskort med en sagkyndig. I det-

te tilfælde en repræsentant fra Struer Museum. Sluttelig træffer Provstesynet 

den endelige afgørelse om, hvilke gravminder, der skal registreres som be-

varingsværdige. 

 Det er en svær opgave. Går vi en tur på kirkegården, så oplever vi, at 

alle, der ligger på kirkegården, er en del af øens historie. De har deres egen 

historie i forhold til øen, og for de enkelte pårørende vil gravmindet være 

bevaringsværdigt. De kunne ikke drømme om, at netop deres gravminde 

skulle i knusemaskinen. Når der så alligevel vil ske en sortering, så kun et 

mindre antal er særligt bevaringsværdige, så synes jeg, at Menighedsrådet 

har valgt en god løsning ved at lave et lapidarium i den sydøstlige del af 

kirkegården. Det er velanlagt og tilgængeligt og rimelig vedligeholdelses-

frit. Det giver gravstenene værdighed. Der er heller ingen tvivl om, at det er 

meget besøgt af gæster, der kommer på kirkegården.  

 De særligt bevaringsværdige gravminder vil typisk blive stående på 

deres nuværende plads (fx de fire jernkors og den unge løjtnant). Sådan vil 

det typisk blive for i øvrigt særlige bevaringsværdige gravminder. Når der 

ikke er mere plads i lapidariet, er der mulighed for at sætte ”udgåede” grav-

minder samlet på et tomt gravsted. Når vi har valgt denne løsning, kunne 

det være en idé, at vi fik lavet et kartotekskort over de enkelte gravminder, 

der fortæller historien om personen. For glemmer vi historien, forsvinder 

også noget af bevaringsværdigheden af gravmindet. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

VENØ  SOGN 

FARVEL TIL  

JULIA TABAKOVA 

Vi havde glædet os til at gense og 

høre vores organist Julia Tabako-

va fra den 1. august efter afslut-

ning af hendes barselsperiode. 

Julia har desværre (for os) opsagt 

sin stilling, fordi hun har fået til-

budt nyt job i Sønderjylland. Der 

har været stor glæde ved Julias 

arbejde i Venø Kirke, både blandt 

medarbejderne og menigheden. 

Julia har desuden medvirket ved 

nogle dejlige koncerter.  

 Der bliver mulighed for at 

høre Julia til solnedgangsmusik-

ken torsdag den 1. august, hvor 

hun giver en Bachaften sammen 

med violinisten Mikkel Lundkvist. 

Vi vil ønske Julia alt godt sammen 

med sin familie i hendes fremtidi-

ge virke. 

 

Solnedgangsmusik i august 

I skrivende stund er der afviklet 

fire solnedgangskoncerter. Som 

tidligere år kommer der flere gæ-

ster, efterhånden som koncerter-

ne skrider frem. Fordelingen af 

publikum er også den samme. 

Der er flere udenøs gæster end 

øboere. Fordelingen er ca. 60/40 

%. 

 Koncerten torsdag den 1. 

august bliver lidt speciel, fordi 

den faktisk bliver Julias afskeds-

koncert. Vi håber derfor, at man-

ge vil møde op for at tilkendegive 

den glæde vi har haft ved Julias 

virke som organist hos os. Den 

sidste koncert, torsdag den 8. au-

gust, med trioen ”In Bed Before 

Midnight” vil blive optaget af TV 

MidtVest. 

 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen 
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DET  SKER 

Ø-SAMMENSLUTNINGEN INVITERER TIL ØGET ENERGIINDSATS 

På tværs af europæiske småøer er der igangsat et projekt, der skal sætte 

gang i eller fortsætte arbejdet med at gennemføre bæredygtige energipla-

ner. 

 Det giver Energigruppen på Venø nye muligheder for at fortsætte de 

initiativer, der har ført til solceller, varmepumper og jordvarmeanlæg rundt i 

mange af Venøs boliger. Resultatet af den indsats kan dagligt læses på 

energimåletavlen på Kleppen. 

 Solen har hjulpet godt med til denne sommers besparelser for mange 

husejere. 

 Vælger Energigruppen at melde sig til projektet, så er der flere udfor-

dringer, der skal arbejdes med. Først er der selvfølgelig udfordringen med 

at komme blandt deltagerne i projektet og dernæst at finde nye muligheder 

for at spare energi.  

 De fleste af ”de lavt hængende frugter” er formentlig allerede plukke-

de, så nu skal der tænkes i LED-belysning, isolering, vinduer og lignende. 

 Det er Sammenslutningen af Danske Småøer i samarbejde med Små-

øernes Aktionsgruppe, der står for den danske kontakt. Yderligere oplysnin-

ger om projektet kan findes på www.sustainableislands.eu. 

 Giv din interesse til kende overfor Energigruppens medlemmer. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

SÅ SKAL DER NYT TIL TURISTERNE! 

VenøBoen har på sit seneste bestyrelsesmøde bevilget midler 

til anskaffelse af udhængsskabe til turistinformation. Initiativet 

til tavlerne er taget af Lis Jensen, Tangvej 1. Midlerne stammer 

fra Venø udviklingsfond. 

 Lis tager i den kommende tid kontakt med Venøs turistaktører, der 

kan benytte tavlerne og også bliver dem, der er ansvarlige for, at der er nyt-

tige informationer til Venøs gæster. 

 Søren Adsersen, Venø Færge-

fart, har stillet vægplads til rådighed i 

færgehuset på Kleppen, hvor tavlerne 

er ophængte. Der bliver opsat en hen-

visningspil på gavlen, så turisterne ser 

muligheden for ny information. 

 ”Venø – et besøg værd”, folde-

ren, der kort omtaler nøglepunkter på 

øen, er udkommet i ny udgave med 

forbedret kortmateriale. Folderen er 

udgivet af VenøPosten – indtil videre 

er der uddelt over 3000 eksemplarer. 

/ VenøBoen/VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

Skabene reflekterer indtil videre Venø Færgen! 

BRÆNDENÆLDE  

(Urtica dioica) 

En urt med mange gode egen-

skaber. Dens latinske navn røber, 

at den er god for nyrerne.  

 De spæde  skud er også 

velegnede som krydderurt. Brugt 

meget i suppe, der laves ligesom 

kørvelsuppe, men altså med hak-

ket brændenælde i stedet for kør-

vel. 

/ Søren Baggesen 

 

 

 

VENØ PÅ DR1 

Fredag den 2. august kl. 20:00 

(på DR1) er Puk og Herman på 

Venøbesøg.  

 Mange venøboere er i sam-

tale med de to tv-folk. Kokken 

Thomas Herman laver mad af de 

lokale råvarer og serverer. Råva-

rerne kommer fra Venø Fisk & 

Skaldyr, Øster Nørskov, Nørskov 

og fra skov og eng. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

Foto: Jan Bendix 
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MÅNEDENS KUNSTNER: KARIN KRISTENSEN 

Maleriets titel: Selvforglemmelse 

I juli og august måned er billedet med i en udstilling på Falling Water v/

Storåen på Frøjkvej Holstebro. 

/ Karin Kristensen 

VENØ  KUNST M.M. 

VENØS BØRN 

Med dette nummer af VenøPo-

sten får læserne et billede af alle 

Venøs børn i alderen 0–15 år. 

 Billederne er en bekræftel-

se på, at Venø er bosted for også 

de yngre årgange, der på sigt skal 

være med til at fastholde og ska-

be liv på Venø. 

 Billederne er fotograferet af 

VenøPostens to fasttilknyttede 

fotografer Karen Damgaard og 

Victoria Jensen. Igennem de se-

neste måneder har de under ikke 

altid lette forhold kontaktet venø-

børnene og fået ”deres motiver” 

bragt i ro. I et enkelt tilfælde lykke-

des det ikke, så her måtte bruges 

andre midler. Læseren kan selv 

gætte. 

 Fotos gengives efter, at 

VenøPosten tidligere i år har ori-

enteret forældrene om fotopro-

jektet. Alle er indforståede med 

idéen. 

/ VenøPosten — Red. 
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DET  SKETE 

Ø-HOP MED SPISNING 

Det blev en sommeroplevelse af de rig-

tig gode, da ca. 80 spisende og senere 

yderligere 40 mennesker - venøboere 

og turister - den 19. juli var til koncert 

med den kendte duo: Lasse og Mathil-

de, i teltet på havnen. De to musikere 

var på Ø-hop musikturné, og Venø lå  

på turneen mellem Hjarnø og Årø! 

 Casper Frederiksen leverede en 

lækker menu med pulled pork, salater 

og nye Venø kartofler. 

 Vinden, som havde et godt tag i 

teltet først på dagen, lagde sig heldigvis 

ud på eftermiddagen, og det nyrenove-

rede telt udgjorde en perfekt ramme for 

en udsolgt koncert. Lasse og Mathilde gav kendte, men også mindre kendte 

numre samt sange fra deres nye CD: Verden Venter. Og vi kan roligt kon-

statere, at de er ”still going strong”. 

 Dejligt med så stor opbakning til dette arrangement – forhåbentlig et 

af flere kommende .  

/ På arrangementsgruppens vegne — Grethe Munk-Andersen  

 

 

30 % FLERE CYKLISTER HAR BESØGT VENØ I ÅR! 

Fra flere sider er der i år gjort en ekstra indsats 

for at fortælle om Venø som cykelturistmål. I juli-

nummeret af VenøPosten kunne vi fortælle om 

den samlede ø-indsats med brochurer og ø-pas 

og om den særlige pakketur, som Lis Jensen, 

Tangvej 1, har taget initiativ til.  

 Madkultur Vestjylland er kommet til i juli 

www.madlandet.dk/pages/billeder/

vis_serie.asp?Serienr=82746 

 Søren Adsersen, Venø Færgefart, oplyser 

til VenøPosten, at væksten i antallet af voksne 

cykelturister er 30 %, så indsatsen fra alle sider 

har båret frugt. Tillykke med det! 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

NYE BOLIGER TIL DRONNINGERNE! 

Der er taget nye boligtyper i brug i forbindelse 

med dette ås familiesammenføringer på nord-

vestøen. Hustypen må nærmest betegnes som 

funkis! 

/ VenøPosten — Red.  

VenøBoen 
 
Aase Askanius (formand) 
tlf. 97 86 80 59, askanius@privat.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 
 
Linda Ulfkjær (formand) 
tlf. 24 24 27 77, linda@venoe.dk 
 
Hans L. Pedersen (kasserer) 
tlf. 97 86 81 09 
 
Foreningen er åben for alle fastboende 
og/eller grundejere på Venø.  
 
www.vbgf.dk 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 10 
gange, får man dagslejen til 150 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:  400 kr. 
Døgnleje: 700 kr. 
2 døgns leje:  1.200 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning samt med-
lemskab skal ske til kasserer Antoinette 
Jensen, mobil 21 62 35 76, mail 
anj@revisionlimfjord.dk. Et medlemskab 
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 

Foto: Peter Petersen 

Foto: Peter Petersen 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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MERE MUSIK PÅ HAVNEN 

Lørdag den 3. august spiller Knud Høirup om 

eftermiddagen. Og lørdag den 31. august spiller 

Lars Hybel med band om eftermiddagen, og der er 

bal i teltet om aftenen til La Porta Band. 

/ Peter Petersen og Peter Henriksen 

 

 

HAVNEHUSETS FREMTID 

Peter Henriksen har efter tre somre opsagt sit lejemål i Havnehuset — pr. 30. 

september dette år.  

 Bestyrelsen skal nu arbejde med at finde en ny løsning for aktivitet i 

Havnehuset og vil gerne skabe en langtidsholdbar ramme for et lejemål for 

en ny lejer. Vores udgangspunkt er at finde en ny lejer, der har lyst og kræf-

ter til at gribe opgaven. Vi ved, at det er en meget stor opgave, hvis man vil 

gøre det godt, og hvis huset skal byde på de mange forskellige aktiviteter, 

der har været snakket om de senere år: Mødeaktivitet, fællesspisninger, tu-

ristkontor osv. 

 Bestyrelsen inviterer alle med interesse for Havnehuset og dets frem-

tid til møde mandag den 26. august kl. 19:45 i Havnehuset. Vi vil på 

mødet først og fremmest orientere om, hvor vi står. Dernæst vil vi lægge op 

til en snak om, hvordan venøboere kan få de ønskede aktiviteter til at ske.  

/ Venø Havn — Mette Jaffke 

 

 

SOMMERNYT  

Næste elevhold starter på skolen søn-

dag den 11. august, og der kommer 

elever i alle senge. 16 af de 96 elever  

er optaget på den nye forfatterlinje. Fuldt elevhold betyder, at der ansættes 

to nye lærere: Lars Gabrielsen til sejlads og Sascha Qvortrup til forfatterlin-

jen. Endvidere skal Ninna Trillingsgård afløse Casper som køkkenleder, da 

han begynder som selvstændig. I løbet af efteråret forlader Erik Poulsen 

også skolen, han har fået job som viceinspektør på ungdomsskolen i Silke-

borg, så der skal findes en afløser.  

 Efter Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse i halsagen forventede vi, 

at det ville være en formsag at søge og få dispensation fra strandbeskyttel-

seslinjen til en placering af hallen i forlængelse af værkstedet, en placering 

som begge parter var indstillede på.  

 Chr. Kjær ønsker imidlertid først at søge dispensation til en placering i 

beplantningen øst for forstanderboligen. Struer Kommune støtter dette, så 

nu er vi ved at udfærdige ansøgning. Hvis Naturstyrelsen ikke dispenserer, 

vil Chr. Kjær anke afslaget til Natur- og Miljøklagenævnet endnu en gang.  

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

DET  SKER  

 

 

NU KOMMER BÆNKENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der har længe været ønske om 

en bænk i kirkeskoven på kanten 

af bakken ud mod vest. En bænk 

til hvile, udsigt og tænkning. Nu 

ender det ud i 3-4 bænke. Der er 

sat 2 bænke op i det nordvestlige 

hjørne af kirkeskoven. Der skal 

lige ryddes noget vegetation, så 

man ikke sidder med lyng til knæ-

ene. Ligeledes skal der udjævnes 

en hulning, så stedet bliver mere 

tilgængeligt. Der kan også blive 

behov for en anvisning af, hvor 

bænkene er placeret. Det er pla-

nen, at der skal placeres en bænk 

lidt sydligere. Endelig bliver der 

en bænk inde i skoven. Men alle-

rede nu kan du gå på opdagelse i 

kirkeskoven og finde bænken. 

Hvile benene, nyde den fantasti-

ske udsigt og tænke gode tanker. 

/ Venø Menighedsråd 

— Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Jan Bendix 
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SOMMER  PÅ  VENØ 

 

 

Fotos: Jan Bendix 
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Fotos: Jan Bendix 
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DET  SKER 

VENØ, STRANDBESKYTTELSESLINJEN OG MILJØMINISTEREN 

Miljøministeren har i forbindelse med et samråd lige før sommerferien med 

Folketingets Landdistriktsudvalg udtalt sig om Naturstyrelsens administrati-

on af lovgivningen om strandbeskyttelseslinjer. Læs ministerens skriftlige 

svar: www.ft.dk/samling/20121/almdel/ul%C3%B8/bilag/165/1264926/

index.htm 

 Ved den lejlighed blev Venø benyttet som eksempel – og ikke helt 

underligt – finder ministeren, at Naturstyrelsen, hendes egen styrelse, be-

handler sagerne, som den skal. 

 Ministeren henviser i sit skriftlige svar til, at Naturstyrelsen skal med-

virke til bedre rådgivning ikke mindst, når det drejer sig om lovens anven-

delse på småøerne, hvor loven åbner for lempeligere håndtering af regler-

ne. 

 Der er tidligere i år aftalt, at Naturstyrelsen i november deltager i re-

præsentantskabsmødet i Sammenslutningen af Danske Småøer. Her får 

småøerne og dermed også Venø mulighed for at fremlægge sine synspunk-

ter på den restriktive praksis, der bremser for ø-udvikling.  

 Eksemplerne fra udvidelse af boliger, etablering af idrætshallen ved 

Venø Efterskole og af Venøtårnet taler deres tydelige sprog om, at der skal 

anvendes mere langsigtet tænkning i forbindelse med dispensationer end 

Naturstyrelsen og efterfølgende Naturmiljøklagenævnet hidtil har vist, at de 

kunne. 

 Ministeren sammenfatter i sit skriftlige svar: … at den udvidede linje 

skal administreres mere liberalt på små øer, når forholdene og hensynet til 

øernes erhvervsmæssige udvikling kræver det. 

 Det har Venø fortsat til gode at se eksempler på. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

Foto: Jan Bendix 

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 
 

Åbningstider: 
Se opslag på havnen og færgen. 

 
Tlf. 40 20 00 10 

phendrix@mail.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Galleri 
 

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. 

 
Søndagsbrunch den 25. august fra  

kl. 11.00-15.00. Bordbestilling nødven-
dig- bemærk at der kun serveres 

brunch i dette tidsrum. 
 

Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  
venoekro.dk — info@venoekro.dk  
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VENØ BORGER- OG GRUNDEJERFORENING INDKALDER TIL  

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  

Lørdag den 17. august kl. 10:00 i Venø Havnehus. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Forslag til vedtægtsændringer. §8 ændres til ”Bestyrelsen består af 3 

medlemmer og 1 suppleant”. Indstillet af Svend Aage Madsen, Karen 

Madsen, Albert Venø, Sigrid Knudsen, Herluf Højgaard, Jørgen Bjer-

re, Gerda Bundgaard, Kirsten Venø Knudsen og Hans L. Pedersen. 

 2a: Hvis forslaget vedtages. Valg af bestyrelse og suppleant. 

3. Venø Borger- og Grundejerforening nedlægges. Indstillet af Linda 

Ulfkjær, Otto Kiørboe, Karl Wedel Pedersen, Hans Peter Jensen og 

Esther Hunsballe. 

 3a: Hvis forslaget vedtages: Afvikling af Venø Borger- og Grundejer-

forenings aktiver, herunder foreningens 5 indskudsbeviser i Venø 

Havn, som vil blive solgt til højestbydende blandt de fremmødte med-

lemmer. 

4. Eventuelt 

 

/ Venø Borger- og Grundejerforening — Linda Ulfkjær 

 

 

VI ÆÆLSKER AT LÆSE PÅ VENØ 

Hvor har vi haft mange skønne læseoplevelser, livlige diskussioner og druk-

ket mange kopper kaffe i læsekredsene sidste vinter. 

 Nu begynder en ny sæson. Hvert år ryster vi posen og laver nye kred-

se ved lodtrækning. Kom derfor trygt frit frem fra din stue og få nogle over-

raskende oplevelser sammen med andre venøboere. 

 Venø Havnehus, tirsdag den 27. august kl. 19:30. 

/ Venø Læsekreds — Linda Ulfkjær 

DET  SKER 

 Færgetrafik  

i juni 

 

 

 2013 2012 

Passagerer ........... 24.006 ..... 24.894 

Personbiler .......... 10.630 ..... 10.816 

Busser ......................... 402 ........... 444 

Lastbiler ...................... 150 ........... 150 

Gods (tons) ............... 137 ........... 347 

Cykler .......................... 942 ........... 820 

Campingvogne ........... 26 ............. 18 

 

 

 

 

BOGBILEN 

Bogbilen kommer igen den 13. 

august til sædvanlig tid kl. 17:35 

- 18:05 på Riisvej og derefter ved 

Efterskolen til kl. 18:50. 

/ Struer Bibliotek — Kaj Rasmussen 

Foto: Kaj Rasmussen 

Foto: Karen Damgaard 
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1. august  kl. 21:00 Solnedgangsmusik — Bachaften 

3. august kl. 15:00 Musik på havnen: Knud Høirup 

4. august  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

8. august  kl. 21:00 Solnedgangsmusik — Folk/countryaften 

11. august  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

13. august kl. 17:35 Bogbilen — sæsonåbning 

17. august kl. 10:00 Venø Borger- og Grundejerforening,  

  ekstraordinær generalforsamling, Havnehuset 

17. august kl. 13:00 GIF: Gaderundbold, Venø Efterskole 

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

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

26. august kl. 19:45 Møde om Havnehusets fremtid, Havnehuset 

27. august  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde 

27. august kl. 19:30 Venø Læsekreds, sæsonindledning, Havnehuset 

31. august kl. 15:00 Musik på havnen: Lars Hybel med band 

31. august kl. 20:00 Musik på havnen: La Porta Band 

 

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

Havkajak: Cykelskuret v/ Efterskolen hver onsdag fra kl. 19:00-21:00 

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

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

VENØ  I  AUGUST 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten septem-
ber 2013 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.  
 
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 meningstilken-
degivelser 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 layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær 
 
Korrektør: Marianne Pedersen  
 
Fotografer: Viktoria Jensen og Karen 
Damgaard 
 
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 


