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Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

VÅD VELKOMST! 

Det blev en våd, men ikke mindre festlig velkomst til den gode færge Venøsund, da den lagde til ved sin 

nye anlægsplads i Venø Havn den 18. juni. 

 Stort til lykke til Venøsund Færgelaug med afslutningen af den første og vigtige fase af Venøsunds 

nye liv. Inde i bladet er flere billeder fra festligholdelsen af begivenheden - se side 7. 

/ VenøPosten — red. 

Foto: Preben Friis 
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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 

JOBS TÅRER 

En nutidig teolog og præst, Jacob Wolf, lektor på Københavns Universitet, 

ønsker en tilføjelse til Fadervor. Han mener, at sidste del af bønnen ret beset 

bør lyde: Thi dit er riget og magten og æren og ansvaret i al evighed. 

Amen. For hvis Gud skal have al æren og magten, så skal han sandelig også 

have ansvaret for det onde, hævder Wolf i bogen Jobs Tårer. 

 Skønt man ikke sådan kan begynde at rette i den ældgamle bøn, der, 

så vidt vi ved, er noget af det nærmeste vi kommer Jesu egne mundtlige 

ord, hvad Wolf udmærket er klar over, så rammer han noget centralt med 

sit ønske om at lade Gud beholde ansvaret. For al for megen teologi – både 

nu og førhen – handler om at ville fratage Gud ansvaret for det onde. Man 

nøjes med at sige, at Gud er kærlighed. Det er den form for ensidig teologi, 

Wolf opponerer imod. Han hævder modsat, at Gud har skabt verden og 

”skaberværket er en massemorder”. Denne opsigtsvækkende påstand argu-

menterer og redegør han grundigt og redeligt for på bogens 100 sider, 

som i sin tænkning simpelt hen er fremragende. Netop skaberværkets gru-

somhed finder Wolf bekræftet i Jobs Bog i Gamle Testamente. Deraf titlen 

på Wolfs bog, hvor Jobs tårer ikke er af den sentimentale slags, men de er 

fulde af vrede. For alle ulykkerne der regner ned over Job, er han uden 

skyld i. Kort fortalt er historien i GT den, at Job i alle betydninger er en me-

get rig mand, men han mister sine mange børn, 7 sønner og 3 døtre, al sin 

ejendom og rammes selv af en lidelsesfuld sygdom, der dækker ham med 

”ondartede bylder fra isse til fod”. Han ender med at sidde i en askedynge 

og skrabe sig med potteskår. På den baggrund og fuld af harme anklager 

han Gud for at være ond. Selv da Jobs venner mener, at han går for vidt i 

sine anklager mod den almægtige og gode Gud, så afviser Job dem og fast-

holder med stor retorisk styrke sin ret til at skælde ud på Gud! ”Så længe jeg 

har livsånde i mig, og Guds ånd er i min næse, skal mine læber aldrig tale 

uret og min tunge aldrig forkynde falskhed. Jeg giver jer aldrig ret, til min 

død fastholder jeg min uskyld; jeg står fast på min ret, jeg slipper den ik-

ke…”. 

 Søren Kierkegaard værdsatte højt denne stålsatte vilje hos Job til at 

anklage Gud og noterer i sine papirer: ”Tael derfor Du, uforglemmelige Job! 

gjentag Alt, hvad Du sagde, Du vældige Talsmand, der møder for den Høje-

stes Domstol uforfærdet som en brølende Løve!... Klag, Herren frygter ikke, 

han kan vel forsvare sig; men hvorledes skulde han kunne forsvare sig, når 

Ingen vover at klage, som det sømmer sig for et Menneske”. 

 Også Luther er inde på lignende tanker, når han ligefrem udbryder: 

”Jeg vil dumdristigt og frit for en gangs skyld sige: Ingen er i dette liv Gud 

nærmere, end den der hader og skumler over Gud, og der findes ingen 

børn, der er ham mere velbehagelige eller kærere.” Og selv Gud kritiserer 

Jobs venner, fordi de tror sig i stand til at forsvare Ham. Han siger til en af 

vennerne, Elifaz: ”Min vrede er flammet op mod dig og dine to venner, fordi 

I ikke har talt sandt om mig, sådan som min tjener Job har gjort”. Alle cita-

terne samt mange andre gode formuleringer af Jacob Wolf selv findes i 

Jobs Tårer (Anis, 2009), som hermed varmt anbefales. 

/ Per Mikkelsen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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Programmet var tillæg til  

VenøPosten juni 2011. 

VENØ  SOGN 

MASSER AF AKTIVITETER OMKRING VENØ KIRKE 

Når man ser kalenderen for juli måned, så er der 14 planlagte gudstjenester 

og arrangementer. 

 

Søndag den 3. juli vil der efter gudstjenesten kl. 14:00 blive serveret kaffe 

i præstegårdshaven hos Karin Christensen og Per Mikkelsen. Alle er velkom-

ne. 

 

Torsdag den 7. juli starter de traditionsrige solnedgangsmusikaftener i 

Venø Kirke. I juninummeret af VenøPosten blev der udgivet et tillæg herom. 

Programmet kan også findes på: venoe.dk/venoe-kirke/solnedgangsmusik 

 

Fredag den 8. juli kl. 14:00 vil der være limfjordsfortællinger ved Axel 

Stenkjær. Fortællingerne foregår ved Venø Kirke. Varigheden er ca. 1 time, 

og det koster 50 kr. for at deltage. Fortællingerne fortsætter herefter hver 

fredag i juli og hen i august. 

 

Søndag den 24. juli  

Efter gudstjenesten er der fra kl. 13:00–16:30 arrangeret en pilgrimsvan-

dring med temaet: ” I dag skal du løfte dit hoved mod himlen”. En vandring 

på 6-7 km på Venø med udgangspunkt fra Venø Kirke. Yderligere oplysnin-

ger kan fås på tlf. 97 85 51 52 eller 97 49 16 01. 

 

Præstegårdsskoven 

Præstegårdsskoven er nu færdigtrimmet – den står endnu, men i en lys ud-

gave, der er en gåtur værd. Efter sommerferien vil der kunne købes brænde 

fra skoven, det er primært løvtræ. De enkelte træstabler vil blive målt op og 

prissat. Prisen er kr. 200 pr. rummeter. 

 Udendørslamperne har været til renovering hos Struer Kleinsmedie 

og Ølby El. De har alle fået ny sokkel og sparepærer. De er en værdsat del 

af omgivelserne ved Venø Kirke, så dem glæder vi os til at få tilbage. 

 Inden sommerferien påbegynder stendigefirmaet Mogensen og Søn-

ner en renovering af syd- og østdiget, som stadig skal fremstå i sin bugtede 

fremtoning, men alligevel mere markant end det gør lige nu. 

 Uffe Lundby (billedet til højre) har monteret en ny frostsikker vandha-

ne ved indgangen. Udover at den er smuk, så skulle den også være sikret 

mod frostsprængninger. 

 Struer kirkegård fortsætter deres ihærdige arbejde for at holde og 

udvikle vores kirkegård. Marianne Nørsøller og Bent Larsen er flittige og 

kreative medarbejdere. De skal nok holde menighedsrådet i sving med go-

de idéer og planer.  

 Når digearbejdet er færdigt, skal sydskråningen have en tur, ligesom 

der er planer for at gøre lapidariet mere spændende. 

 

God sommer og velmødt! 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

Fotos: Ove Bjerre-Pedersen 
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DET  SKETE 

SJÆGTESEJLLADS – EN NY TRADITION OMKRING VENØ 

Den 11. juni kunne Nordvestjysk Fjordkultur byde velkommen til flittige 

sjægtesejlere fra hele Limfjordsområdet. Struers borgmester sikrede, at kap-

sejladsen kom godt i gang - selv om det kneb noget i begyndelsen med 

vinden! Den tog revanche senere, hvad der også førte til nogle kritiske epi-

soder på østsiden af fjorden. 

 Trods vejr og vind blev dagen en rigtig succes, som arrangørerne vil 

følge op til næste år. 

 Blandt idéerne er, at slå sjægtesejlladsen sammen med Venøsund 

Færgelaugs årlige sommerfest og gøre begge dele til en del af en Venø 

havne- og sommerfest, der kan samle alle øens foreninger og frivillige hjæl-

pere til et brag af en begivenhed for Venø og Venøs gæster. 

 VenøPosten glæder sig til at modtage mere information fra arrangø-

rerne og bringer det, så snart vi kan. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Færgetrafik  

i maj 

 

 

 

 2011 2010 

Passagerer ........... 23.040 .... 24.830 

Personbiler .......... 10.578 .... 10.906 

Busser ......................... 434 .......... 438 

Lastbiler ...................... 174 .......... 154 

Gods (tons) ................ 426 .......... 210 

Cykler .......................... 376 .......... 580 

Campingvogne ........... 20 ............. 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅRETS CITROEN – TRÆF 

Redaktionen var ligesom de øvri-

ge læsere af VenøPosten inviteret 

til Citroen-træf på Venø Klit. 

 Ved fremmødet viste der 

sig ganske få, men eksemplariske 

udgaver af det kendte bilmærke. 

Billederne viser et par stykker af 

dem. Indtrykket var, at bilejerne 

nød den årlige begivenhed. 

/ VenøPosten — red. 

Foto: Jan Bendix Foto: Kai Rostrup Jensen 

Fotos: Jan Bendix Foto: Kai Rostrup Jensen 
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FORSKERE HAR BRUG FOR MERE  

INFORMATION! 

Mange venøboere udfyldte de omfattende spørgeske-

maer i forbindelse med sidste års undersøgelse af vores 

vaner med hensyn til energiforbrug. Undersøgelsen 

var et led i opsætning af informationstavlen på færge-

huset på Kleppen. 

 Nu opfordrer de to forskere fra Handelshøjsko-

len i Århus venøboerne til igen at være dem behjælpe-

lige med skemaudfyldning. De håber også på, at venø-

boere, der ikke svarede i første omgang vil støtte op 

om deres forskningsprojekt, som de forventer afsluttet i 

løbet af de nærmeste måneder. 

 Den 10. juli udsendes derfor igen spørgeskema-

er, dels til de, der hjalp dem i fjor og dels til øvrige be-

boere. Det betyder meget for undersøgelsens værdi, at 

begge grupper besvarer skemaet, der er begrænset i 

omfang i forhold til det første. Skemaerne postomdeles, 

og forskerne håber på svar omkring den 20. juli. 

Energigruppen — Morten Gjern 

 

 

ENERGIGRUPPEN VIL OGSÅ GERNE SPØRGE… 

I august og samtidigt med, at NOE udsender de årlige 

selvaflæsningsskemaer, omdeler energigruppen sit 

eget spørgeskema. Formålet er at få overblik over, hvil-

ke initiativer venøboerne har taget og planlægger at 

tage på energiområdet – og selvfølgelig også om for-

ventninger til nedbringelse af eller besparelse i forbrug. 

/ Energigruppen — Morten Gjern 

 

 

MASTETILLADELSE! 

Så udløb høringsfristen for placering af den mast, der 

skal være med til at skaffe venøboerne ørenlyd på de-

res mobilforbindelser. 

 Struer Kommune har efterfølgende udstedt byg-

getilladelse til Telia, der nu har iværksat planlægning 

og beordring af mast. 

 Masten anbringes vest for Nørskovvej ca. ud for 

nr. 10. Selve opstillingen vil nødvendiggøre afspærring 

af en del af Nørskovvej i en kortere periode. Yderligere 

oplysninger om eventuelle besværligheder i den for-

bindelse kommer, så snart de foreligger. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

KOLLEKTIVT SOLCELLEANLÆG PÅ VENØ?! 

Hvilke muligheder har Venø for at få sit eget kollektive 

solcelleanlæg, og hvordan skal det organiseres? Det er 

to af de opgaver, der har optaget Energigruppen i 

gennem de seneste måneder. Vi har dels haft kontak-

ter til lodsejere og dels til myndighederne. 

 I juni har Struer Kommune ved Bjarke Danvig og 

Lena Olsen fra Planafdelingen været på ”besigtigelses-

tur” på Venø for at undersøge mulige placeringer af et 

eventuelt kommende anlæg. Blandt placeringsmulig-

hederne er også nogle som kræver, at Miljøcenter 

Ringkøbing godkender. Vi har været i kontakt med 

Miljøcentret, som formelt nu har fået sagen til behand-

ling. 

 Der er selvfølgelig mange forhold, der skal afkla-

res, inden interesserede venøboere kan hente strøm til 

deres forbrug fra det 1,5MW-anlæg, som er til overve-

jelse. Det vil i øvrigt optage et areal på ca. 4ha. 

 Vi skal ikke alene have svaret på spørgsmålene 

ovenfor, men skal også have dispensation fra reglerne 

om den enkelte forbrugers mulighed for at levere 

strøm til nettet. 

 Som i energiprojektets øvrige aktiviteter er NOE 

aktivt med i forsøget på at finde ”den rigtige løsning”. 

/ Energigruppen — Morten Gjern 
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DET  SKETE 

Ø-SAMMENSLUTNINGENS GENERALFORSAMLING 

VenøBoen var desværre forhindret i deltagelse i årets general-

forsamling på Lyø, som efter referaterne at dømme og traditio-

nen tro var en god oplevelse. Jeg henviser til formanden, Dorte 

Winthers beretning: www.danske-smaaoer.dk/fileadmin/

user_upload/Formandsberetning2011.pdf 

 Der er fortsat en række af vores ”søster-øer”, der har vanskeligheder 

med samarbejdet med den kommune, de hører til. Formanden redegjorde 

også for de ændringer, som nedlæggelsen af Folketingets Ø-kontaktudvalg 

medfører. Det er fortsat Sammenslutningens interesse at  

bevare den direkte linje til folketingets partier, så der er et  

godt kendskab til de særlige betingelser, som vi som øboere  

lever under. 

/ VenøBoen – Anker F. Jensen 

 

 

NY SEKRETARIATSCHEF 

Som det er omtalt i juliudgaven af Ø-Posten, så er Claus Jensen 

fratrådt sit job som sekretariatsleder i Ø-sammenslutningen ved 

udgangen af juni i år. 

 VenøBoen vil også gennem VenøPosten skrive tak til 

Claus for hans supergode indsats og utrættelige og tålmodige støtte til ar-

bejdet med at udvikle de danske småøer. 

 Ny sekretariatschef forventes ansat i eftersommeren – og vi byder 

hende/ham velkommen til arbejdet og Venø. Vi har brug for samspillet! 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

 

 

TAK FRA FÆRGELAUGET 

Tak for den store tilslutning ved M/F Venøsunds overdragelsesfest på Venø 

Havn og til festen i teltet. En særlig tak til de mange hjælpere, som mindede 

om det samarbejde og sammenhold, der skabte Venø Sammensurium gen-

nem mange år. Det tændte et håb om fremtidigt samarbejde på Venø. Vi vil 

også gerne takke de mange sponsorer og Limfjordsmuseet, som var med til 

at muliggøre denne fest. 

 Ved Venøsund Færgelaugs stiftelse den 31. januar d.å. havde vi for-

udsat et medlemstal på 100, som er nået, og vi har sat målet til 200 inden 

årets udgang.  

 Vi er nu klar til at få færdigmalet og restaureret færgen under og 

over dækket samt i styrehuset, så færgen kan præsentere sig endnu smuk-

kere end den gør nu. Vi er også parate til at montere gummifendere på 

skonnertbroen, hvor færgen har fået anvist plads.  

 Der er nok at tage fat på, så der er brug for flere medlemmer, som 

ønsker at være med til at vedligeholde og indgå i driften. Skriv eller ring til 

os. Besøg også hjemmesiden, som løbende opdateres: www.venoesund.dk 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

Mere udviklingsplan:  

INTERESSE FOR  

Ø-PEDEL-IDÉEN 

VenøBoen har fået 

flere henvendelser 

om udviklingspla-

nens ø-pedelordning, som kort 

var omtalt i juninummeret. Vi ar-

bejder derfor på at konkretisere 

idéen yderligere for at kunne vur-

dere mulighederne for at virkelig-

gøre den. 

 Derfor opfordrer vi interes-

serede kunder, der kan bruge 

servicen og øboere, der har lyst til 

at påtage sig den, om at kontakte 

bestyrelsen.  

 En af løsningsmuligheder-

ne er at etablere en selvejende 

erhvervsdrivende forening, som 

kan udgøre den organisatoriske 

ramme. Det er sket på andre øer 

og i andre kommuner. 

 Forudsætningen er, at ø-

pedelordningen drives på almin-

delige markedsvilkår.  

 Områderne: Pleje og om-

sorg, vej, kørsel, havearbejde, tu-

rist og håndværk kan heldigvis 

give et økonomisk grundlag, tror 

vi, indtil andet er bevist! 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 
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Fra ferniseringen med  

venøkunstnere den 2. juni 2011. 

 

VENØ SAT TIL VÆGS – ELLER PÅ PAPIR OG LÆRRED  

KRYDRET MED HANNY ABELS ELEGANTE STENTØJ 

Venø Billedværksted har 10 års fødselsdag denne sommer. 240 fotos fra 

øen beklæder en hel væg i galleriet. Billedcollagen fortæller om alle de sær-

prægede steder –store som små – vores ø gemmer på, og som har inspire-

ret mig igen og igen. 

 Linjerne i landskabet, mønstrene i barken på træerne, de skiftende 

farver i fjorden, det flygtige spil mellem lys og skygge i plantagen – hele 

tiden er der noget, som kalder på nærmere undersøgelse. Når jeg kigger i 

mine gemmer, er det blevet til dynger af tuschtegninger, malerier og grafi-

ske værker, hvor motiverne dukker op i nye sammenhænge. Denne som-

mer har jeg valgt at udstille grafik, tuschtegninger og malerier fra hele peri-

oden. 

 Og så glæder jeg mig til at gense Hanny Abels smukke keramik. Ele-

gante tynde skåle i sarte farver, dejlige krus, som ligger godt i hånden og 

rigtig gammeldags ”sukker og fløde”. Jeg troede faktisk, at ”sukker og fløde” 

var usælgelig, men nej netop ”sukker og fløde” er top populær. 

 Jeg håber at se mange venøboere, sommerhusejere og sommergæ-

ster i galleriet i løbet af juli og august. Alle er velkomne til at kigge forbi og 

føje endnu en oplevelse til de øvrige, som Venø byder på. 

/ Venø Billedværksted — Lis Jensen 

DET  SKER 

Foto: Lis Jensen 

VenøBoen 
 
Anker Jensen (formand) 
tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 
 
Karin Christensen (kasserer) 
tlf. 97 86 80 15,  
k-christensen@hotmail.com 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 100,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
www.venoe.dk/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 
 
kan lejes af Børnehusets medlemmer for 
kr. 100 pr. døgn ved henvendelse til 
Antoinette Jensen på tlf. 97 86 81 95. 
 Medlemskab tegnes hos Børnehu-
sets kasserer, Helle Gjern, tlf. 97 86 83 
62, og koster kr. 75 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

Foto: Kai Rostrup Jensen 

Foto: Preben Friis Foto: Preben Friis 

Foto: Preben Friis 
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DET  SKETE 

FREDAGSKLUB 

Fredag den 24. juni var der fredagsklub i Venø Børne–  

og Ungdomshus. Selvom det lige var blevet sommer- 

ferie, og nogle var taget af sted på ferie, var vi 12 børn  

og 4 voksne. Der var ikke noget tema eller emne, men  

det gjorde heller ingenting for de fleste var lidt trætte  

efter en dejlig sidste skoledag.  

 Der blev spillet kort, rundbold og andre spil og  

efter aftensmaden, der stod på frikadeller, nye Venø kartofler og salat,  

legede vi nogle af Ingrids ”julelege” som fx ”Plim Plam Plum” og ”morder-

leg”. Det var en hyggelig og afslappet aften med masser af leg, spil og grin. 

/ Gertrud Damgaard  (foto taget af Ingrid Lang Hindkjær) 

 

 

ARBEJDSDAG I BØRNEHUSET 

Traditionen tro havde bestyrelsen for Venø Børne- og Ungdomshus ind-

kaldt arbejdsivrige venøboere til at gennemføre den årlige hovedrengøring 

og vedligeholdelse af Børnehuset. Vejret tillod både uden- og indendørsar-

bejde. 

 Billederne viser dels et par glimt fra ”det hårde arbejde” og dels fra 

pauserne, som blev udnyttet til både sportslige udfoldelser og til indtagelse 

af sund salat og grillmad anrettet af ”flittige hænder”. 

/ VenøPosten – Jan Bendix 

DRAGONERNE PÅ VENØ 

Lørdag den 4. juni besøgte 19 

dragoner fra Holstebro Dragon-

forening Venø. Alle har efterføl-

gende givet en meget positiv til-

bagemelding, som jeg hermed 

gerne vil give videre ved en lille 

beskrivelse af turen. 

 Vi havde ”appel” på Klep-

pen kl. 13:15 med henblik på at 

blive fordelt i bilerne og modtage 

det endelige program. Overfarten 

forløb planmæssigt, hvor blæsten 

gik frisk over Limfjordens vande. 

 Efter en vellykket rundtur 

på øen, hvor vi fik set næsten det 

hele, mødtes vi i ”Jagtstuen”. Her 

fortalte Anders Ulfkjær på fortræf-

felig vis om sine mange opgaver 

bl.a. om fasanen fra vugge til 

grav. Herefter gik turen til Venø 

Kirke, hvor Axel Steenkjær fortalte 

om den allermindste kirkes histo-

rie, præstetavle m.m. 

 Vi sluttede i havnehuset, 

hvor Axel fortsatte på munter vis 

med Venøs tusindårige historie 

m.m. Samtidig havde Peter Hen-

riksen startet grillen op, således at 

maden med meget lækre salater 

var klar som planlagt kl. 18:30. 

 Kl. 21:00 tog dragonerne 

færgen tilbage til fastlandet, efter 

en virkelig dejlig tur takket være 

ovennævnte personer, som gjor-

de en god reklame for Venø. 

/ Holstebro Dragonforening 

— K. C. Olsen, formand 

 

 

ÅRETS 3 STUDENTER    

Venø kunne fejre tre studenter, 

der ”sprang ud” i juni. Her viser vi 

dem med hue. Til lykke til alle tre 

og god vind fremover. 

/ VenøPosten – red. 

Maria Middelhede,  
Lønningen 10. hf student.  

Foto: Jan Bendix 

Kristian Middelhede,  
Lønningen 10. htx student.  

Foto: Arne Middelhede 

Eva Rindum, Havstokken 24. 
hhx student.  

Foto: Jan Bendix 

Fotos: Jan Bendix 
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DET  SKER 

FÆRGEFARTEN  

PRÆSENTERER FÆRDSELS-

TAVLE I NY OPHÆNGNING 

Rigspolitiets rejsehold har konsta-

teret, at der er taget ny skiltefø-

ring i brug i forbindelse med fær-

geoverfarten. På Kleppen er opsat 

færgetavle, der er vendt og dre-

jet, så enhver overfartsleder må 

kunne glæde sig. 

/ VenøPosten — red. 

 

 

HJEM-IS 

Hjem-is bilen kommer til Venø 

følgende datoer:  

 

16 juli ca. kl. 21:00 

30 juli ca. kl. 21:00 

27. august ca. kl. 19:00 

24. september ca. kl. 19:00 

22. oktober ca. kl. 19:00 

19. november ca. kl.18:00 

17.december ca. kl. 18:00 

 

/ VenøPosten — red.  

NYT FRA ”VENØ KLIT” 

Sæsonen er godt i gang. Campisterne forsætter, hvor de slap sidste sæson. 

De rydder op og holder campingpladsen ryddelig og pæn.  

 Efter at vi er blevet en forening og selv skal drive campingpladsen, 

har vi fået et fantastisk sammenhold. Vi er en flok campister, som kommer 

fra vidt forskellige samfundslag. Alligevel holder vi sammen og hjælper hin-

anden med de opgaver, der skal løses. Reglementet bliver overholdt. Vi har 

haft fælles arbejdsdage. Alle yder en fantastisk indsats. Selv de campister, 

der ikke er raske, yder alt hvad de kan. 

 At være formand for en forening, hvor der er sådan nogle dejlige 

mennesker er enestående. Med den opbakning jeg har fået og får, så er der 

jo intet, der ikke er værd at kæmpe for. Sammen kan vi jo bestige bjerge. 

 Vi har haft generalforsamling, og der er blevet skiftet lidt ud i besty-

relsen. Men jeg er sikker på, at vi også fremover får campingpladsen til at 

køre, som vi gerne vil have det. Jeg tager et år mere som formand. Der er 

nogle ting, vi skal have gjort færdige. 

 Vi har fået en rigtig god kontrakt med Christian Kjær, og den løber 

over 15 år. Den opbakning og støtte vi har fået fra Christian Kjær og Anders 

Ulfkjær har gjort, at selv om der til tider har været meget at se til, har kam-

pen været det hele værd. Tusind tak til jer to, fordi I tror på os! 

 Vi har åbnet vores ”Lille kiosk”. Det er der adskillige, der har opdaget, 

og der kommer rigtig mange på besøg. Tak for det. Når I kommer på besøg 

og kører i bil, vil I så godt tænke over, at der ikke må køres for stærkt. Da vi 

har en del små børn, der løber rundt. 

 Sæsonen ser lovende ud, og vi glæder os over, at der er mange som 

kommer tilbage til ”Venø Klit”. Vi er jo slet ikke i tvivl om, at ”Venø Klit” er” 

Limfjordens Perle”. 

 Rigtig god sommer til alle! 

/ Venø Klit — Margaret Langemose 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

Fra vores egen verden: 

AT VÆRE  -  ELLER IKKE VÆRE REDAKTØR 

Jeg har nu været redaktør på VenøPosten siden 1. sep-

tember. Der har i nogle år været tradition for to redak-

tører på vores beboerblad, og det er nok meget godt 

for at sikre alsidigheden. 

 Jan Bendix påtog sig for flere år siden nødtvun-

get opgaven som redaktør af VenøPosten og har gen-

nem årene fået skabt et lokalt beboerblad, som vi kan 

være stolte af. Det læses med stor interesse både på 

Venø og i Struer. Altså et virkelig godt organ til at få 

fortalt, hvad der foregår på øen. 

 Jeg har ofte tænkt på, om det er blevet for me-

get Jan Bendix’ eget blad. Det er Jan, der sætter bladet 

med arbejdskraft fra sit firma. Det er Jan, der lægger 

sidste hånd på opsætning og laver indlæg efter dead-

line. Efter deadline og indtil jeg modtager VenøPosten 

til korrektur, må jeg konstatere, at der sker rigtig me-

get. En del stof går direkte til Jans postkasse, fx alt fra 

VenøBoens formand Anker Jensen. Ligeledes forbehol-

der Jan sig ret til at kommentere, hvad der måtte være 

af indlæg, som han personligt mener bør have hans 

kommentar. 

 Jan Bendix er en meget dygtig redaktør, som al-

tid er opsøgende og søger stof, og han er også altid 

meget lydhør, når jeg henvender mig.  

 Opsætning af forside, overskrifter og tekst har 

meget stor betydning for, hvordan linjen er i bladet. 

Jeg har derfor foreslået, at vi hver kunne tage hver an-

den måned, men det ønsker Jan ikke. Jeg er i alvorlige 

overvejelser, om jeg vil fortsætte som redaktør. Jeg vil 

opfordre udgiverkredsen til at indkalde til et møde, 

hvor det fastlægges, hvem der redigerer og under hvil-

ke omstændigheder denne redigering finder sted. 

/ VenøPosten — Linda Ulfkjær 

 

 

 

 

Venø Borger- og Grundejerforening afholdt fredag 

den 24. juni sin årlige generalforsamling. De omkring 

40 medlemmer, som var mødt op, godkendte såvel 

formandsberetning som regnskab.  

 Der opstod en livlig debat, som især drejede sig 

om nyhedsstrømmen på og fra Venø, og dermed om 

VenøPosten og foreningens engagement deri. Gene-

ralforsamlingen tilkendegav meget kraftigt og sam-

stemmende, at man ikke finder VenøPostens redaktio-

nelle linje hverken objektiv eller afbalanceret. Der er 

stor tilfredshed med bladets trykmæssige kvalitet og 

med grundholdningen om, at alle foreninger og inte-

ressegrupper på Venø udgiver det i fællesskab. Dette 

på trods af, at omkostningerne er meget store i forhold 

til foreningens budget. Bestyrelsen blev kraftigt opfor-

dret til at få revideret den redaktionelle linje, så den 

kommer til at afspejle alle – og dermed hele øens – 

synspunkter, i stedet for i så høj grad, som det efter-

hånden menes at være tilfældet, ensidigt promoverer 

redaktørens holdninger. Bestyrelsen har umiddelbart 

efter generalforsamlingen kontaktet de andre hoved-

udgivere og foreslået et møde om sagen.  

 Der var i øvrigt genvalg på alle poster, så den 

siddende bestyrelse fortsætter uændret. Dog meget 

taknemmelig over flere medlemmers tilbud om løben-

de assistance. 

 Efter generalforsamlingen stillede deltagerne 

deres ikke ubetydelige sult i kroens kulinariske overflø-

dighedshorn. Under og efter kaffen var der som sæd-

vanlig et overflødighedshorn af præmier i Pers ameri-

kanske lotteri. 

/ Venø Borger– og Grundejerforening  

— Peter Henriksen 

 

 

OM HEKSE, PRINSESSER OG ANDET GODTFOLK… 

Per Mikkelsen var inviteret til at holde årets tale ved 

Sankt Hans–bålet på Venø Havn.  

 Båltale og bål havde samlet rigtig mange øboere 

og gæster. Hele to efterskoler: Venø og Bøvlingbjerg 

var mødt talstærkt frem. Vejret var ”bålvenligt”, men 

dog blæsende. 

/ VenøPosten — red. Foto: Jan Bendix 
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STORE TUDE-DAG 

Den 25. juni var sidste skoledag for de 

mere end 90 efterskoleelever, som har 

gennemført 9. og 10. klasse. Parkerings-

pladsen var fyldt af afhentende forældre 

og foredragssalen af stortudende og 

krammende elever, som på den måde 

kvitterede for alle tiders ophold. 

 Eleverne har i år udgivet deres 

egen ”blå bog” med ”interessante be-

skrivelser af personer og ophold! 

 Nedenfor er anmeldelserne af 

”værket”, som de fremgår af bogen! 

/ VenøPosten — red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPEJDEROPLEVELSER! 

Dorthe Brødbæk, Riisvej 4, har 

sendt beskrivelsen vist til højre, 

som er skrevet af Carl Christian 

Kjeldsmark Bjerrum (8 år), der har 

været på tur på Venø. 

/ VenøPosten — red.  

 

 ÅBNINGSTIDER  I  JULI 
 
 

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 

www.venoe-kartofler.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Havnehus 
 

Åbent hver dag fra kl. 8:00-18:00 
på hverdage dog lukket mellem  

kl. 12:00-15:00. 

 
Der er mulighed for bestilling af  

rundstykker inden kl. 18:00  
til afhentning dagen efter. 

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

phendrix@mail.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Billedværksted 
 

Åbent alle dage i juli 
fra kl. 12:00–18:00. 

Ellers åbent efter aftale. 
 

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 83 10 
www.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 31. juli  
fra kl. 11:00 - 15:00. 

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  

Fotos: Jan Bendix 
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3. juli kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

 kl. 15:00 Kaffe i præstegårdshaven 

7. juli kl. 21:00 Solnedgangsmusik, Mythos Classical Accordion Duo 

8. juli kl. 14:00 Limfjordsfortællinger v/ Axel Stenkjær, Venø Kirke 

10. juli kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

14. juli kl. 21:00 Solnedgangsmusik – Duo Kontrabas 

15. juli kl. 14:00 Limfjordsfortællinger v/ Axel Stenkjær, Venø Kirke 

17. juli kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Karen T. Hansen 

21. juli kl. 21:00  Solnedgangsmusik – Kristine Frøkjær 

22. juli kl. 14: 00 Limfjordsfortællinger v/ Axel Stenkjær, Venø Kirke 

24. juli kl. 11:00  Gudstjeneste v/ Lisbeth Jacobsen 

24. juli  kl. 13:00 Pilgrimsvandring, Venø Kirke 

28. juli  kl. 21:00  Solnedgangsmusik – Michael Børresen og  

  Jonathan Kagan 

29. juli kl. 14:00 Limfjordsfortællinger v/ Axel Stenkjær, Venø Kirke 

31. juli  kl. 14:00  Eftermiddagsgudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

 

Bogbussen holder sommerferie i ugerne 26-31. 

Venø løbeklub: v/ Riisvej, tirsdage kl. 19:30 og lørdage kl. 9:00 

GIF tirsdagsgåtur: v/ Havnehuset, hver tirsdag kl. 19:00 

Venø Aktivitetsklub: i Børnehuset, hver mandag kl. 14:00 

VENØ  I  JULI 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten august 
2011 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 27. juli 
 

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 25. juli. 
 
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, VenøBoen og Venø 
Borger– og Grundejerforening. 
 
Abonnement: VenøPosten kan tegnes  
i abonnement ved henvendelse til  
udgiverne. 
 
Redaktion og grafik: Linda Ulfkjær,  
Jan Bendix og Bettina Kjær.  
 
Fotograf: Preben Friis. 
 
Trykning: Jan Bendix a/s. 
 
www.venoe.dk/venoeposten 
 
 
Venø-kalender 
På www.venoe.dk findes en årskalen-
der med alle registrerede ø-aktiviteter så 
langt frem, som arrangørerne indmel-
der dem. Brug kalenderen som værktøj 
i planlægningen og registrer via 
webmaster@venoe.dk, når arrange-
mentstidspunkt foreligger.  
/ VenøPosten — red.  

Foto: Preben Friis 

NB: Næste nummer forventes  
at udkomme den 3. august. 


