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VENØ  SOGN 

VENØ KIRKES RESTAURERING  

I GLIMT 

Museal udgravning af våbenhus. Der er 

soldet 38 trillebøre fulde af jord, ler m.m. 

Af metalfund var der 7 kr. i gangbar mønt 

samt nogle nitter. Intet af arkæologisk inte-

resse. Midt i våbenhuset lå en samling 

knogler, som højest sandsynlig alle er dy-

reknogler. De er vurderet af Pip Thoustrup, 

en zoolog samt en læge, som konkluderer, 

der er tale om knogler/-stykker fra en kalv 

eller en lille ko. Vi overvejer at få dem tids-

bestemt, så vi kan finde ud af, om de er fra 

før våbenhuset blev bygget i 1863 eller 

nedlagt i forbindelse med indlæggelse af 

strøm i 1950. 

 Mere interessant og udfordrende er 

det, at der ikke er et fundament under vå-

benhuset. Denne mangel sammen med et 

dårligt dræn bevirker, at fugt trænger op i 

murværket. Op i 50 cm højde er murstene-

ne mørnede og fugerne kan skrabes ud 

med en finger. Arkitekten er gået i tænke-

boks for at finde en løsning på problemet. 

 

Anvendelse af birkebark. Birkebark – never 

er birketræets yderbark. Birkebark er fugt-

afvisende. Det er fundet ved udgravninger 

af Jættestuer, hvor det har ligget mellem 

stenene for at holde fugten ude. Tage på 

hytter er ofte blevet gjort vandtætte ved at 

lægge 5-6 lag bark, inden græstørven blev 

lagt op. Egtvedpigen havde to barkæsker 

med sig i graven. Billedet viser birkebark 

lagt i pres. Det skal hos os bruges til at læg-

ge mellem en fugtig mur og dørkarm indtil 

langskibet for at beskytte træværket. 

 

Loft, mur og gulv. Loftet er færdigmalet i 

en grå umbratone. Murværket har fået to 

gange kalkmælk og syv gange kalkning, 

og skal nu have lov at tørre, hvorfor yder-

døren står åben. Det har en kat også fun-

det ud af og den synes, den har verdens 

største kattegruskasse i Danmarks mindste  

kirke. 

 

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 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 

 

Servicemedarbejder 

Vikariat 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesangere:  

Grethe Munk-Andersen,  

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

Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com


3  

. . . 

 

Vinduer. Trævinduerne bevares, men trænger til 

reparation. Glasset skiftes ud med antikglas fra 

1890, som tømreren har fundet. Glasset stammer 

fra salmedigteren K.L. Aastrups fødehjem i Ulfborg. 

Da både øverste og nederste del af vinduet skal 

kunne åbnes, bliver der brug for seks udskydere. 

Tidligere har de været alm. på stald- og tagvinduer.  

Efterlysning: Er der venøboere, der ligger inde 

med seks udskydere, som vist på billedet, så kon-

takt undertegnede. 

 

 

KIRKE, LIMFJORDSFORTÆLLINGER OG SOLNEDGANGSMUSIK 

Pavillonen bliver flittig brugt. Dels til tjenesterne og dels til at orientering om 

Venø Kirke. Orienteringen sker i forbindelse med Limfjordsfortællinger tors-

dag eftermiddage og før solnedgangsmusikken. Videofilm gør det muligt 

for turister dagen igennem at få et indtryk af Venø Kirke og restaureringen. 

Selve restaureringsarbejdet kan følges på Facebook og gennem fotodagbo-

gen i pavillonen. 

 Årets sidste solnedgangsmusik gennemføres i pavillonen torsdag 

den 4. august kl. 21:00 med kirkeorientering fra kl. 20:20. Ved koncerten 

optræder den dansk-norske vokalgruppe: Nordlyd. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen (bearbejdet af red.) 

 

 

Cellist og blokfløjtenist Ida Riegels ved solnedgangskoncerten den 21. juli. 

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 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 vedr. udlejning samt med-
lemskab skal ske til Ingrid Skadhede, tlf. 
42 43 21 33. Et medlemskab koster kr. 
100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 

Hjertestartere 
 
- Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
  Nørskovvej 8, Venø. 
- Ved Børnehuset, Lønningen 2, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

Fotos på side 2 og 3: Ove Bjerre-Pedersen 
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DET  SKETE 

2+2+2 SIGER VENØ 

To voksne: Inge Dehnfeld og Christian Mortensen, to børn: Mikkel(18) og 

Anna Camilla(10) og to husdyr: Charlie(kat) og Frida(hund) har tilvalgt 

Venø og er rykket ind på Riisvej.  

 Det er opfyldelsen af en gammel drøm, som Inge har haft siden hun, 

som led i uddannelsen, var i praktik hos Mette Jaffke. Inge er i dag funkti-

onsleder i den private hjemmehjælpervirksomhed: Kær.dk, der holder til i 

Holstebro og Lemvig. 

 Christian arbejder i webshoppen billig-arbejdstøj.dk i Spjald med salg 

af arbejdstøj. De seneste to år har familien boet i Struer.  

 Da Inge blev opmærksom på Venø-muligheden, så var familien ikke i 

tvivl om, at den skulle udnyttes. Christian er oprindeligt fra Viborg og Inge 

fra den ”lidt” større ø: Als. Mikkel går på Struer Statsgymnasium og Anna 

Camilla skal begynde på Bremdal Skole efter sommerferien. De er begge to 

klar til morgenbusturen sammen med Venøs andre elever.  

 I en samtale med VenøPosten fortæller Inge og Christian, at de fra 

første dag på Venø har mødt stor hjælpsomhed og imødekommenhed, der 

har gjort det nemt at blive øboere. På spørgsmålet om de er stødt ind i pro-

blemer er svaret: Vi savner ikke noget – og nu har vi også fået lært at plan-

lægge efter færgetiderne. Både Inge og Christian ser frem til at deltage i 

nogle af de mange ø-aktiviteter. Foreløbig er der sat kryds i kalenderen til 

Espen Just, der giver koncert i Venø Musikforening den 25. september. Og 

gaderundbolden og Riisvejholdet kan blive forstærket den 20. august. 

 Velkommen til alle seks! 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

VENØ KØLETRANSPORT PÅ FARTEN 

I juli ”fødtes” en ny forretningsaktivitet på Venø. Det er Kristian Borbjerg-

gaard, der efter afslutning af sin HTX-studentereksamen, har besluttet sig 

for at tage sig af daglige eksprestransporter mellem Venø (Vestjylland) og 

det storkøbenhavnske område. Idéen er at dække behovet for mindre føde-

vareproducenters direkte leverancer af kvalitetsprodukter til restauranter i 

Østdanmark. 

 Grundlaget er i første fase leverancer af rensede østers fra Venøsund 

Fisk og Skaldyr direkte til ”mangestjernede” restauranter i Københavns cen-

trum. ”Værktøjet” til transporten er en kølebil, der er indrettet til formålet.  

 For øjeblikket gennemfører Kristian en række prøvekørsler for at un-

dersøge kundeinteressen for den direkte levering. I august begynder de 

periodiske transporter - i første omgang af østers, men forhåbentlig får flere 

producenter set muligheden for københavnerleverancer. Kristian vil gøre sit 

til at få de friske og/eller frosne regionale fødevarer på de københavnske 

menukort. 

/ VenøPosten — Red. 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

http://www.billig-arbejdstøj.dk
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SOMMERHUSE – EN MANGELVARE 

Det kan lyde mærkeligt, men Struer-Egnens Turistforening kan ikke anvise 

tilstrækkeligt med overnatningsmuligheder i Struer-området. Der er et sti-

gende antal danske, tyske og norske turister, der har vanskeligt ved at få 

tag over hovedet i de vestjyske sommernætter. 

 Da vi på Venø har ca. 60 sommerhuse – og af dem under 10, der 

giver udlejningsmuligheder – så vil det være godt, hvis Venø kan hjælpe til, 

at flere gæster kan komme til egnen – og blive her længere end tilfældet er 

i dag. 

 Har vores læsere kendskab til sommerhusejere, der kan være interes-

serede i udlejningsaktivitet, så kontakt Struer-Egnens Turistforening eller 

send en mail til VenøBoen (vb@venoe.dk), som kan formidle muligheden. 

Der er i de senere år udviklet bookingsystemer, som er til rådighed for den 

enkelte sommerhusejer, så det administrative arbejde lettes. 

 1-dags-turisme på Venø er helt afhængig af vejret. Venø, som turist-

mål, vil være mere tiltrækkende og af længere varighed, når Venø tilbyder 

overnatninger. Venøs sommerhusejere kan give flere gæster mulighed for 

at få fornøjelsen af Venøs natur og seværdigheder. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

SPIRITUSBEVILLING I SIGTE 

Det er ikke lige sådan at overtage en 

forpagtning af en café eller restaurant.  

Det har Ole Andreasen i Venø Café og 

Havnekiosk måttet sande i forbindelse 

med, at han i juni overtog opgaven. En 

væsentlig del af handlen på Venø Havn 

omfatter mulighed for salg af øl og vin 

både til privatforbrug, men også til al-

mindeligt socialt samvær på Havnen. 

 I en samtale med VenøPosten fortæller Ole, at arbejdet i kiosken 

(heldigvis) har været voldsomt, hvorfor han har besluttet sig for at benytte 

de stille efterårs- og vintermåneder til at få de nødvendige tilladelser hjem. 

Vi ser frem til at bringe en skål for den ny situation, når vi nærmer os 2017. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

VENØKUNSTNER PÅ BOVBJERG FYR 

Per Vestergaard udstiller i august skulpturer på Bovbjerg Fyr. 

/ VenøPosten 

— Red. 

 ÅBNINGSTIDER  I  AUGUST 
 
 

Galleri KK 
 

Åbent efter aftale.  
Karin Kristensen, tlf. 20 51 25 34 

 

 

 
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 

 

 

 
Venø Café og Havnekiosk 

 
Til og med 21/8: Kl. 8:00-20:00.  

Fra 23/8: Tirsdag-fredag kl. 11:00-19:00 
og lørdag-søndag kl. 9:00-19:00.  

Morgenbrød alle dage  
(bestilles dagen før).  

Ole Andreasen 
oleandreasen2008@hotmail.com 

tlf. 91 97 37 28 
 

 

 
Venø  Galleri 

 
August fra kl. 12-18.  

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

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

 

 

 
Venø  Kro 

 
Køkkenet har åbent mandag-søndag 

til frokost fra kl. 11:30-14:00  
samt aften fra kl. 17:30-21:00. 

 
Bestil venligst bord. 

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

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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 Riisvej 11 

 Strømmen 2 

 Strømmen 4  

 Strømmen 7 

 Vigen 1 (Venø Gl. Skole) 

 

Se nærmere på: www.edc.dk 

EDC Ejendomsgruppen Struer 

Strandvejen 1, 7600 Struer  

v/ Gitte Lund Ellebæk, tlf. 97 85 

19 00, mail 705@edc.dk 

 

/ Patrick Krarup Rasmussen 

DET  SKETE 

VENØ PÅ SAGATUR TIL ISLAND 

Mere end 30 personer deltog i Sagaturen, der var arrangeret af Eva Jaffke, 

Skafti Halldórsson og Per Mikkelsen. Nedenfor er Preben Friis’ fotoglimt med 

Evas billedtekster.  

/ VenøPosten — Red.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvalsafari i bugten ved Húsavík.  Den lokale guide, Helgi, viser rundt på øen 

Når pukkelhvalen dykker, ses dens smukke  Drangey, hvor ”Gretter den Stærke” boede 

og elegante hale. som fredløs i begyndelsen af det 11. år- 

  hundrede.  

 

Vandfald: Regnbue ved vandfaldet Detti-

foss. Den enorme vandmængde på 200 

m3/sek., der strømmer gennem vandfaldet 

giver så meget fugtighed i luften, at man 

på solrige dage kan være heldig at se en 

regnbue. Dettifoss er 44 m højt og 100 m 

bredt. 

 

 

 

HVAD SKER DER MED HALLEN? 

I forbindelse med byggeriet af et multianvendeligt 

hus, arbejdes der for tiden med en fundrasier, der 

skal rejse flere penge, som skal supplere skolens opsparede midler. Målet er 

at gøre byggeriet så omfattende og anvendeligt som muligt for efterskole 

og venøboere. Halvdelen af byggeriet skal være en hal, og den resterende 

del skal bruges til fitness, ophold, møde- og undervisningslokaler. Det er 

planen at gennemføre byggeriet i 2017. 

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

 

KLAR TIL FULDE SEJL 

Om kort tid begynder Venø Efterskole 

nyt skoleår. I Venø Havn ligger tre af de 

nye værktøjer, som eleverne på Surf- og 

sejlladslinjen kan tage i brug. Sejlbådene 

er et led i efterskolens arbejde med at 

styrke sine linjeprofiler. 

/ VenøPosten — Red. 

Færgetrafik  

i juni 

 

 

 

 2016 2015 

Passagerer ........... 23.072 .... 23.708 

Personbiler .......... 10.530 .... 10.830 

Busser ......................... 432 .......... 402 

Lastbiler ...................... 140 .......... 148 

Gods (tons) ................ 114 .......... 142 

Cykler .......................... 932 ....... 1.038 

Campingvogne ........... 32 ............. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLIGER TIL SALG 

Følgende huse er til salg på Venø: 

Foto: Jan Bendix 

Fotos: Preben Friis 

http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
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DET  SKER 

ÅRETS GADERUNDBOLD 

Igen i år vil vi forsøge at finde nogle gode hold til gaderund-

bold. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen lørdag den  

20. august. I vil blive kontaktet af en repræsentant fra jeres 

”gade”. Arrangementet finder sted i Gryden på Venø Efterskole  

lørdag den 20. august kl. 13:00.  

 Vi sælger kaffe/kage til rimelige 

priser. Pris for børn er 1 klip. Desuden er 

der mulighed for at købe øl og soda-

vand. 

 Udover de aktive spillere håber  

vi på stor opbakning fra ALLE ”gade-

kammerater”. Vi glæder os til at se alle. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

NY SÆSON I LÆSEKREDSEN 

Kære læsefolk. Så begynder vi - den 24. august kl. 19:30 i Havnehuset. I 

får kaffe, grovboller og ost for 50 kr. Tilmelding senest den 20. august til 

Thora Brosbøl (thb@venoe.dk), tlf. 97 86 80 16 eller til Inge Baggesen 

(i.baggesen.i@gmail.com), tlf. 97 86 80 54. 

 Vi vil gerne vide, hvor mange vi bliver i Læsekredsen i år, så meld jer 

derfor venligst til en af os. Vi glæder os til at se jer. 

/ Læsekredsen — Thora Brosbøl, Anne Askanius og Inge Baggesen 

 

 

VENØ MUSIK 

Hermed en lille reminder om musik- 

foreningens efterårsprogram. 

 

Søndag den 25. september er der jazz med Espen Just solo - så sæt alle-

rede kryds i kalenderen nu! Arrangementet er et samarbejde mellem Venø 

Menighedsråd og Venø Musik, og derfor er der gratis adgang for venøboe-

re. Det foregår på Nørskov og begynder som sædvanligt kl. 15:15.  

 

Søndag den 20. november får vi besøg af Bodil Heister, komponist/

musiker og sopranen Idil Alpsoy. Det bliver et program med nordiske sange 

og viser. Koncerten foregår på Nørskov - og ikke på Efterskolen som annon-

ceret i første udgave af programmet. På gensyn. 

 

/ Venø Musik — Grethe Munk-Andersen  

  LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Pigen der fortalte film 

af Hernán Rivera Letelier 

Forlag: Tiderne Skifter 

ISBN-13: 9788779735897  

 

Da den 10-årige María Margari-

ta fra den fattige chilenske mi-

neby viser sig at have et stort 

talent for at genfortælle biograf-

film, øjner hendes familie en 

chance for at tjene lidt ekstra 

penge. Som filmfortæller under-

holder hun sin familie og sene-

re det meste af byen, indtil no-

get en dag går galt.  

 

Bedømmelse:  

Arkivfoto: Søren Lang Hindkjær 
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4. august kl. 21:00 Solnedgangsmusik, Venø Kirke, pavillonen 

  Nordlyd, dansk-norsk vokalgruppe 

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

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

20. august kl. 13:00 Gaderundbold, i Gryden ved Efterskolen  

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

23. august  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen 

24. august kl. 19:30 Læsekredsen, indledende møde, Havnehuset 

26. august  Fredagsklub i Børnehuset 

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

 

Gåtur, GIF: Hver tirsdag og torsdag kl. 19:00, mødested: Havnekiosken 

Havkajak, GIF: Hver onsdag kl. 19-21, mødested: efterskolens cykelskur 

Klubaften i Venøsund Færgelaug: Hver onsdag kl. 19:00 i færgeskuret 

Limfjordsfortællinger: Den 4., 11., og 18. august kl. 15:00 ved Venø Kirke 

Venø Aktivitetsklub: Hver mandag kl. 14:00 i Børnehuset 

VENØ  I  AUGUST 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten septem-
ber 2016 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  
 
Fotograf: Gertrud 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 


