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God sommer! 

Foto: Jan Bendix 
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VENØ  SOGN 

 
SOMMERENS SOL-
NEDGANGSMUSIK 
Så er programmet 
klar. Hver torsdag i juli 
og de to første torsda-
ge i august åbner 
Venø Kirke døren til 
en kulturel aften.  
 Af årets plakat 
fremgår programmet i 
overskrifter. Detaljerne 
om de enkelte arran-
gementer fremgår af 
VenøPostens juli-
indstik.  
 God fornøjelse! 
/ VenøPosten – Red. 
 

 

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 Julia Tabakova,  
pt. orlov 
 
Kirkesanger  
Grethe Munk-Andersen,  
tlf. 97 86 80 79, gma@stgym.dk 
 
Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 
tlf. 27 21 07 49, 
ibjerrepedersen@hotmail.com 

Foto: Karen Damgaard 
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VENØ PÅ TURISTKORTET 
Der er en voksende interesse for at besøge Venø. 
 Interessen bliver hjulpet godt i gang af initiativer fra både venøboer-
ne selv, fra Sammenslutningen af Danske Småøer og Netværk Limfjorden. 
Den sidste organisation er et samarbejde mellem turistkontorerne i kommu-
nerne langs Limfjorden. 
 Limfjordsfortællinger 2013 er en oversigt over, hvad vi selv og vores 
gæster kan opleve gennem sommeren. Årets tur på Venø har udgangs-
punkt ved Venø Kirke, hvor Axel Stenkjær er fortælleren. Læs mere om ar-
rangementet på visitlimfjorden.com. 
 Cyklistturen er en pakketur med Lis Jensen som guide. Lis har udar-
bejdet en folder om turen, der kan findes på venoe.dk. Turen gennemføres 
en gang ugentligt sommeren igennem. 
 Venøsund er udstillingsfærge og lægger til i flere Limfjordshavne her 
i sommer. Venøsund Færgelaug har udarbejdet ny hvervepjece, som skal 
fastholde interessen for vores museums- og ikke uvæsentligt vores reserve-
færge. Læs mere om færgelauget og færgen på venoesund.dk. 
 Ø-pas er Sammenslutningen af Danske Småøers initiativ til at få flere 
danskere til at gøre småøerne til årets cykelmål. På ø-færgerne rundt i lan-
det kan cyklister få udleveret ø-pas. Ø-passet giver gratis overfart, når den 
fjerde danske ø besøges. Læs på danske-smaaoer.dk mere om initiativet, 
som også kan være til glæde for venøboere, der vil udforske andre danske 
småøer. 
/ VenøPosten — redaktionen 

VENØ  SOMMER 
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VENØ  SOMMER 
VenøBoen har inviteret Flemming Damgaard Larsen (V) til at 
besøge Venø i begyndelsen af august. Flemming Damgaard 
Larsen er medlem af Folketingets Landdistriktsudvalg og har 
gennem mange år arbejdet for at skabe interesse for udvikling 
af lokalsamfundene på småøerne. Forud for sit besøg har han 
sendt VenøPosten indlæg med sine synspunkter på emnet.  
/ Red. 
 
DANSKERNE SKAL HOLDE FERIE PÅ VENØ 
Nu er sommeren over os, og meget snart tager dansker-
ne på sommerferie. Danskerne lufter dog i mindre grad 
end før krisen passet, når de skal holde ferie, for charter-
ferier og krydstogter er nemlig yt. Danskerne har lært af 
krisen - og mere end det: Vi har taget den til os. Fokus er 
i dag mere rettet mod de nære værdier, det personlige udtryk og et måde-
hold, der bl.a. viser sig i stor lyst til at udforske de fantastiske naturoplevelser 
og muligheder, der ligger lige foran os. Sommerferien er derfor en enestå-
ende mulighed for øboerne til at åbne danskernes øjne for de unikke ople-
velser, som småøerne har at byde på.  
 Turismen er vigtig for øerne og bliver endnu vigtigere i fremtiden - 
ikke kun for forretninger og overnatningssteder. Turisterne er også vigtige 
ambassadører, for de skal gerne give deres oplevelser videre, når de kom-
mer hjem. Derfor vil jeg gerne bruge denne mulighed for at opfordre 
Venøs beboere til at udnytte det, der gør en ø som Venø så unik: Freden og 
roen. Det er ikke fordi tiden står stille på Venø. Den har bare ikke den sam-
me betydning som i København, hvor tid altid er penge, og hvor der altid er 
en bus der skal nås, eller et møde, man skal til. Du kan heller ikke bare kom-
me derfra, når det passer dig. Det sætter dagsordenen for din oplevelse.  
 De forhold, der er gældende på småøerne, har sat sit helt særlige 
præg på deres beboere, og hvor end man kommer på de danske øer bliver 
man mødt med gæstfrihed, imødekommenhed og nærvær. For mig, der 
har min daglige gang på Christiansborg i centrum af København, er det ren 
balsam for sjælen at komme et sted som Venø, hvor både omgivelserne og 
menneskene opfordrer til bare at være i nuet.  
 Selvfølgelig er de danske småøer også meget mere end ro og fred. 
Det er et unikt stykke Danmark med fantastisk natur, få biler, kulturoplevel-
ser i idylliske småbyer, museer og producenter af nichefødevarer. Men det 
helt unikke ved øerne er det stress-fri øliv, og det appellerer til rigtig mange 
danskere, der lever en hektisk tilværelse i hverdagen. Jeg ser derfor et utro-
ligt stort uudnyttet potentiale på småøerne og i særdeleshed på Venø i 
form af tilbud om stress-behandling, wellness og friluftsferier, som kan give 
travle danske familier fra de større byer det pusterum, de i den grad træn-
ger til.  
 Det er dog op til småøernes beboere at få idéerne og udnytte poten-
tialet. Jeg vil som politiker, ø-ordfører og ø-entusiast til gengæld stå til rådig-
hed med gode råd og en hjælpende hånd til at føre idéerne ud i livet. 
/ Flemming Damgaard Larsen, ø-ordfører for Venstre 

 SÆSONMENU — VENØ KRO 
 

Forret 
"Crab Cake" med friske krydderurter,  

tatarsauce og malttoast 
kr. 98,- 

 
Sauvignon Blanc, Eric Louis,  

Loire, Frankrig 
pr. glas kr. 75,- 

 
*** 

 
Hovedret fisk 

Dampet rødtunge med skaldyrssoufllé, 
asparges og fumet 

kr. 215,- 
 

Bourgogne Blanc, Côte de Beaune,  
Patrick Hudelot, Frankrig 

pr. glas kr. 75,- 
 

eller 
 

Hovedret kød 
Stegt kalveentrecôte med pesto af 

skvalderkål, bagte tomater og kørvelsmør 
kr. 215,- 

 
Côtes du Rhône, Domaine du 

Seminaire, Frankrig 
pr. glas kr. 75,-  

 
*** 

 
Dessert 

Rabarbermazarin med rabarber/jordbær 
consommé & creme Chantilly 

kr. 95,- 
 

Beerenauslese, Exquisit, Nittnaus, Østrig 
pr. glas kr. 75,-  

 
Menupris, kr. Vinmenu, kr. 
2 retter: 299,- 2 glas: 140,- 
3 retter: 385,- 3 glas: 215,- 
 
Ovenstående 2-3 retters menu/
vinpriser er kun gældende for 
sæsonens menu. 
 
/ Venø Kro, tlf. 97 86 80 06,  
mail: info@venoekro.dk 
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MÅNEDENS KUNSTNER: PER VESTERGAARD 

Maleriets titel: Landskabsmosaik 
Akryl på lærred 150 x 100 cm. 
 En dejlig sommermorgen, hvor solen stod op over Venø bugt, så jeg 
mit motiv fra Nørskovvej og ned over markerne mellem Nørbygaard og Ef-
terskolen.  
/ Per Vestergaard 
 
 

Foto viser interesserede tilskuere til Venø-kunstnernes udstilling i Venø Gal-
leri i juni. Skulpturen er udført af denne måneds kunstner: Per Vestergaard. 
/ Red.  

VENØ  KUNST 
 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. 

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. 

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk  
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DET  SKETE 
VENØTÅRNET – FORELØBIG STATUS 
Siden marts 2010 har tårngruppen arbejdet for at realisere 
planerne om et Venøtårn. Planerne har undervejs undergå-
et forskellige ændringer, men det var et godt løft, da vi som-
meren 2011 fik tildelt ca. 71.000 kr. af Indenrigsministeriet til 
den videre projektering. Det betød, at vi fik tilknyttet arkitekt 
Thomas Pedersen fra KPF Arkitekter A/S, som tegnede et 
tårn, der både hvad angår højde og udseende svarede til 
tårngruppens ønsker.  
 Vi fandt, at den bedste placering ville være på Venø-
borgs jord, og gennem samtaler med de ansvarlige for Venøborg gav de 
udtryk for en lignende opfattelse. Herfra vil man fra tårnet kunne se øen i 
hele dens længde, og skønt det ville ligge inden for den lovhjemlede 300 m 
strandbeskyttelseslinje, så mente vi, at placeringen her ville være den rigti-
ge. Det kom ikke bag på os, at Naturstyrelsen i første omgang gav os afslag, 
for strandbeskyttelseslinjen administreres temmelig restriktivt af embeds-
mændene.  
 Vi ankede afgørelsen til Natur- og Miljøklagenævnet, som er et til dels 
politisk sammensat nævn på 10 personer, men med stemmerne 6/4 i vores 
disfavør måtte vi her i maj 2013 konstatere, at vi ikke får lov til at bygge et 
Venøtårn inden for strandbeskyttelseslinjen.  
 Nævnets afgørelse er endelig, og derfor har vi i tårngruppen efterføl-
gende set hinanden dybt i øjnene og stillet os det giftige spørgsmål, om 
sagen er værd at kæmpe for? Det skal man efter min mening gøre, når man 
står overfor en stor opgave, for skal man bruge masser af tid på noget, som 
alligevel ikke kan blive til noget?  
 Men i tårngruppen synes vi fortsat, at Venøtårnet er en god idé, hvad 
mange også har givet udtryk for til os, herunder ikke mindst Struer Kommu-
ne, så derfor går arbejdet med at realisere Venøtårnet videre! Vi er allerede 
i gang med at sondere terrænet, og her i efteråret 2013 regner vi med at 
kunne komme med nyt om tårnplanerne. 
/ På tårngruppens vegne — Per Mikkelsen 
 
 
ÅRETS VENØ-STUDENT 
Tillykke og alle gode fremtidsønsker til 
Anne Skadhede, der er blevet student 
fra Struer Statsgymnasium i år. Studen-
terhuen fik hun i sidste uge af juni og 
dimitterede den 29. juni. 
/ VenøPosten – red. 
 

Foto: Karen Damgaard 

 

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 
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MAD OG MUSIK I TELTET 
De forenede venøforeningers andet musikarrangement er under forbere-
delse.  
 Pladeaktuelle, Lasse og Mathilde, har denne sommer henvendt sig 
med tilbud om koncert til alle småøerne, som de skriver, har en særlig plads 
i deres hjerter. Vi vil igen byde på mad og musik, som en festlig kombinati-
on.  
 Tredje og sidste arrangement bliver i slutningen august. 
/ På gruppens vegne — Mette Jaffke 

DET  SKER  
 
 
 
 
 

ØSTERS I VENØ HAVN 
Først tusind tak for endnu en stor 
indsats på arbejdsdagen den 9. 
juni til både store og små! 
 Der er nu landet østers til 
Venoesund Fisk og Skaldyr ApS 
for første gang i Venø Havn. Vi 
ser frem til samarbejdet. 
 Skt. Hans aften kunne del-
tagerne glædes over en veloplagt 
80-årig pastor emeritus båltale. 
Tak for den! 
 Bestyrelsen ønsker alle en 
dejlig sommer på Venø Havn! 
/ Venø Havn — Mette Jaffke 

Venøs tidligere præst Bent Ole Pedersen 

var årets båltaler. Vejret artede sig smukt – 

bålet ligeså. Bent Ole fik i sin tale Grundt-

vig, Sankt Hans og sommersangene til at 

give tanker og stemning.  

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 
NYE FESTMULIGHEDER PÅ VENØ 
I en folder, der i slutningen af juni er omdelt på Venø, præsenterer Venø 
Teltlaug resultatet af det projektarbejde, der er foregået gennem det sene-
ste år. 
 Der har været temmelig stille om projektet indtil det kunne tages i 
brug i forbindelse med Venø foreningernes vellykkede havnefest i maj.  
 Idéen med teltets anskaffelse er, at det med udstyr skal være til rådig-
hed for: ”Foreninger på Venø, institutioner på Venø, virksomheder på 
Venø, enkeltpersoner på Venø, andre, som vil afholde arrangementer på 
Venø samt andre med tilknytning til Venø, som ønsker at bruge telt og til-
behør andetsteds” (ref. projektbeskrivelsen). 
 Peter Henriksen, der er initiativtager til projektet, udgør sammen med 
Pia Høgild, Kai Lykke Christensen og Leif Madsen Teltlaugets midlertidige 
bestyrelse. Af vedtægterne fremgår det at ”Denne persongruppe anses som 
særdeles repræsentativ for alle Venøs foreninger og befolkning”. Teltlau-
gets generalforsamling afholdes efter vedtægterne tre måneder efter regn-
skabsårets afslutning.  
 Af vedtægterne fremgår det endvidere, at der etableres opstillings-
pladser på Venø Klit Camping, ved Venø Efterskole og på Venø Havn. Indtil 
videre er det Havnen, der har været prøvet af. 
 Næste planlagte arrangement er koncerten med Lasse og Mathilde, 
(læs mere side 7). Den finder sted på Venø Havn. 
 Initiativet og resultatet er endnu et aktiv for Venø. Som formålet er 
formuleret giver det nye muligheder for samling af venøboerne og deres 
gæster. En god idé, der fortjener at blive benyttet. 
/ VenøPosten — Jan Bendix 
 

Foto: Jan Bendix 

 
 
 
 
 
 
 
 

ÅBENT HUS 
Da jeg har fødselsdag søndag 
den 4. august, vil jeg gerne invi-
tere familie, venner og forret-
ningsforbindelser til åbent hus. 
 Der vil være gang i grillen 
og fadølsanlægget på Sønder-
skov, Venø, fra kl. 13:00. 
/ Hans Peter Jensen, Sønderskov 
 
 
 
 
 
 

Foto: Viktoria Jensen 
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GADERUNDBOLD OG CROSSERTUR 
Igen i år håber vi at samle rigtig mange spille- og motions-
glade børn og voksne til gaderundbold:  
 lørdag den 17. august kl. 13:00 på Efterskolen.  
Sæt allerede kryds i kalenderen nu. I vil i begyndelsen af august måned  
blive kontaktet med hensyn til holdop-
stilling af en repræsentant fra jeres vej. 
 Vi serverer kaffe og kage til 20 kr. 
pr. person eller et klip for børn. Øl og 
sodavand sælges til rimelige priser. 
 God sommerferie! 
/ Venø GIF — Dorte Sauer 
 
 
SERVICEN VEDRØRENDE RABATKORT PÅ FÆRGEN 

Rabatkort servicen giver alle mulighed for at have et rabatkort placeret ved 
færgen, hvor evt. kommende gæster så kan anvende denne. Denne ord-
ning er på mange måde en livsnerve for de erhvervsdrivende, da de har 
mange forskellige biler/personer med færgen. 
 Vi er midlertidigt kommet i den situation at antallet af kort er vokset 
så meget, at ordningen ikke fungerer optimal mere, så vi bliver nødt til at 
reduceret antallet af kort. Vi mener servicen er vigtig for erhvervslivet, så 
derfor vil vi gerne bede de private om, at hente deres kort på færgen.  
 Vi forslår, at de private lægger kortet ned på færgen, når behovet 
opstår — evt. dagen før. Skulle der være private, som har en regelmæssig 
trafik, er vi stadig åbne for den mulighed, at kortet er på færgen.  
/ Venø Færgefart — Søren Adsersen 
 
 
VENØSUND II’S NYE LIV 
Flittige seere af TV2’s programmer har kunnet følge, hvad der for tiden sker 
med det gode skib Venøsund II. 
 Vores gamle færge er blevet næsten ”hovedperson” i en serie om 
ægtepars liv og færden. Har vores læsere lyst til at kigge med, så se http://
play.tv2.dk/tv/dokumentar/store-boligdroemme/parforhold-og-byggerod-
69008 
/ VenøPosten — Red 

DET  SKER 
Færgetrafik  
i maj 
 
 
 2013 2012 
Passagerer ............ 25.026 ..... 24.768 
Personbiler ........... 11.044 ..... 10.622 
Busser .......................... 412 ........... 434 
Lastbiler....................... 160 ........... 170 
Gods (tons) ................ 343 ........... 166 
Cykler ........................... 680 ........... 478 
Campingvogne........... 32 ............. 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKVALDERKÅL  
(Aegopodium podagrara) 
I haverne. En gammel lægeurt 
indført af munke i middelalderen. 
Det latinske navn fortæller, hvad 
den er god for.  
 De spæde urter er også 
glimrende i salater, den er smæk-
fuld af c-vitamin. Så se ikke så 
ondt til den, den er faktisk også 
køn at have i haven og næsten 
umulig at udrydde. 
/ Søren Baggesen 

Foto: Viktoria Jensen 
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DET  SKER 
Sofie Damgaard er efter højskoleophold taget til Asien. Her er en lille situati-
onsberetning, hvor fortsættelse muligvis følger! 
/ Red.  
 
EN FORENKLET REJSEBESKRIVELSE I ET UKENDT ANTAL DELE 
Jeg har været i Vietnam siden den 9. 
maj, hvor jeg ankom efter et døgn i  
flykabiner og lidt for lang ventetid i 
Bangkok. Jeg var så heldig at komme 
ned til en bolig, i Hanoi distriktet Dong 
Da, og et job, da min veninde bor i  
Hanoi på 6. måned og arbejder som 
engelskunderviser. Allerede den første 
uge fik jeg altså, ganske uden at løfte  
en finger selv, job på English Center 
New Star, hvor jeg til nu har undervist 
fire kloge og, vil jeg tro, privilegerede 
vietnamesiske børn. De har lært plus  
og minus, regnbuens farver, alfabetet, 
navne på skolesager og legetøj, bonde-
gårdsdyr.  
 Hanoi er en by i vild udvikling for 
mig at se. Her hersker en forvirrende 
stemning, der er påfaldende lidt tonet  
af landets lange lange krigshistorie, farvet af den franske kolonimagt (ses på 
arkitekturen, maden og cafelivet), men stærkest præget af en holden hove-
det højt; en intens fremgang, der har Vesten som forbillede på godt og 
ondt.  
 Søndag eftermiddag er vi ofte en gruppe, der mødes i en park i Tay 
Ho ned til West Lake (Hanoi er 80% søer), hvor vi samles som "Poi", det at 
lave kunster med ringe af ild i luften, nyder Bia Hoi og lade det strække sig 
ind i den mere kølige og blæsende aften. For nyligt mødte jeg en expat, der 
har boet her i 5 år. Hun kunne fortælle, at for blot 2 år siden var her ingen 
biler og det var da ikke nødvendigt at færdes i trafikken med masker for 
munden, som er normen nu, pga. forurening og smog. 
 I sidste uge tog jeg op i den renere bjergluft tæt ved den kinesiske 
grænse. Jeg vandrede, sammen med en anden veninde, 40 km på to dage, 
svømmede i et vandfald, overnattede på loftet hos en familie, der tilhørte 
den etniske minoritet Flower Hmong, og endte ugen på en lejet motorcy-
kel, af sted, ad snoede bjergveje. 
 I dag er det onsdag og på lørdag tager jeg netop af sted fra Hanoi, 
for helt at forlade landet den 27. juli. Turen går til Laos,  
Cambodia og Nepal. 
/ Sofie Damgaard Fotos: Karen Damgaard 

FREDAGSKLUB 
Næste fredagsklub er den 30. 
august. Vi tager sammen med 
GIF på Crossertur i Lemvig. Vi mø-
des ved Børnehuset kl. 16:20 og 
tager med 16:40 færgen.  
 Børnehuset sørger for mad 
og drikke. Forventet hjemkomst 
kl. 20:00. 
 Tilmelding kan ske til un-
dertegnede på tlf. 61 41 62 05. 
Børn under 12 år, der ønsker at 
køre crosser, skal have en foræl-
der med. 
 Kommende datoer for fre-
dagsklubben: den 27. septem-
ber, 25. oktober og den 29. 
november. 
/ Venø Børne– og Ungdomshus 
— Flemming Damgaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I juni var der Afrika-tema på fredagsklub-

bens program. 
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VENØ MED UNGE ØJNE 

Tanker jeg gør mig 
Første gang jeg rejste til Venø, var jeg meget skeptisk, men det er gået over 
efter et år på Venø Efterskole med oplevelser og sjove momenter. 
 Når man først ankommer til Venø og ser med sine unge øjne, så får 
man det indtryk, at der næsten intet er på øen. Men hvis man bliver ved 
med at kigge, både på øen som samfund men også rent geografisk, så op-
dager man, at den rent faktisk ikke mangler noget. Så kan man selvfølgelig 
sige, at man burde have en rigtig købmandsbutik og skole, i stedet for at 
man skal til Bremdal og Struer. Men da har jeg det lidt sådan, at det er en 
del af charmen ved Venø, at man skal rejse med færgen. Og det tror jeg, 
der er mange der synes.  
 Som ung kan det godt være svært at vænne sig til, at der for eksem-
pel ikke er nogle steder at handle ind, eller at der er meget natur. Men det 
vænner man sig til! Det tror jeg, de fleste gør. 
 Bare ét år på Venø Efterskole kan ændre en teenagers mening om 
livet på en ø uden problemer.  
 Selvfølgelig savner vi byerne. Men nogle gange er øens natur og 
skønhed meget dejlig at have stiftet bekendtskab med. 
/ Martin Larsen, 17 år, elev på Venø Efterskole 
 
 

VENØ  EFTERSKOLE 
 NYT LAYOUT PÅ HJEMME-
SIDE OG NYT LOGO! 

Der sker noget både i den virkeli-
ge verden og i cyberspace. Venø 
Efterskole har fået nyt logo og 
samtidig er hjemmesiden moder-
niseret og gjort lettere tilgænge-
lig. 
 Inspireret af sloganet: Én 
gang i livet. Altid i hjertet, har lo-
goet fået indarbejdet hjertet, der 
ikke kun afspejler efterskolen, 
men også hele øen. 
 Tjek selv næste gang, når 
vejen går forbi efterskolen. 
/ VenøPosten — Red. 

Foto: Karen Damgaard 



12  

 

4. juli  kl. 21:00  Solnedgangsmusik – Rytmisk aften 

7. juli  kl. 08:30  Morgengudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

11. juli  kl. 21:00  Solnedgangsmusik – Barokaften 

14. juli  kl. 08:30  Morgengudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

18. juli  kl. 21:00  Solnedgangsmusik – Fortælleaften 

19. juli kl. 19:00 Lasse og Mathilde, Venø Havn  

21. juli  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

25. juli  kl. 21:00  Solnedgangsmusik – Swing/jazzaften 

28. juli  kl. 08:30  Morgengudstjeneste v/ Karen Togsverd  Hansen 

 

 

 

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  JULI 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten august 
2013 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 26. 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 24. 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 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 
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