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VENØ  SOGN 

VENØ KIRKES TEKSTILER 

Alterdugen 

Alterdugen er udført af Gudrun Christensen (1894-1972) Venø, datter af 

C.J. Christensen (1859-1895), præst på Venø og Mathilde Christensen 

(1862-1934). Det er udført i 60’erne, mens Andreas Buus var præst på Venø 

(1962-1969). Hans kone var meget optaget af G.C.’s broderier (4). 

”Alterdugen er af hvidt lærred med okkergult og sort broderi af Den gode 

Hyrde, med tilhørende indskrift (SL 23,1-2) i middelalderprægede majusk-

ler” (1). Majuskler er store bogstaver. Broderiet er udført med Assisisting, 

der er et specielt broderi, der minder om blonder (4). 

 

Altertæppet 

Altertæppet er udført af en gruppe venøboere i 1984 (6) efter et forbillede 

tegnet af pastor Karl K. Nørkjær, Hjørring (2). I gruppen var Hanna 

Thoustrup, Thora Brosbøl, Jensine Nørbygaard (Tulle), Marianne Jensen og 

Inga Mygind (3).  

 Der indgår mange 

farver i tæppet. På grå 

bund er der symboler/

mønstre i blå, gule, hvi-

de og lilla farver. Garnet 

til tæppet blev farvet i 

Sverige, syet i stykker 

med dobbelt korssting, 

herefter syet sammen og 

tilpasset de noget skæve 

mål, som alteret har (3). 

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 

Sârka Wiesnerova 

 

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
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SOLNEDGANGSMUSIK 2015 

 

Den 2. juli 

Erik Foged, Anne Marie Schrøder 

og Hans Sørensen  

Fløjter og orgel 

 

Den 9. juli 

Carsten Pedersen 

Klassisk/spansk guitar 

 

Den 16. juli 

Louise Vangsgaard og  

Mads Knude Hovgaard 

Violin, guitar – irsk 

 

Den 23. juli 

Ingrid Hvass 

Fortælleaften 

 

Den 30. juli 

Julia Tabakova 

Orgel – Bach 

 

Den 6. august 

Gertrud Damgaard Møller,  

Linda Fanø Clausen og  

Hans Sørensen  

Fløjter og orgel 

 

 

Program for solnedgangsmusik 

følger som tillæg til VenøPosten  

i juliudgaven.  

Antependium (alterbordsforhæng) 

Kan betyde både alterdug og forhæng. 

”Moderne antependium af lysegråt hør-

lærred med broderet gyldent cirkel-

kors” (1). Antependiet er udført af kunst-

ner Inge Milling, Skive. Perioden er efter 

1983, hvor hun blev færdig med sit væve-

de alterbillede i Egeris Kirke, Skive, og 

efter at altertæppet er lavet. Tilblivelse 

omkring 1985-86. Inge Milling skulle ha-

ve indpasset antependiet til alterdugen 

og ikke mindst det farvede altertæppe. 

Derfor blev det hørlærred i en diskret ly-

segrå farve med et enkelt kors i guldtråd.  

 Korset består af små firkanter. In-

spirationen kommer fra prædikestolen, 

hvor der øverst er en bort med guldfir-

kanter. Ud fra de firkanter har Inge Mil-

ling skabt sit broderede kors (5). 

 

Kilder: 

1. Danmarks Kirker XVIII, Ringkøbing Amt 2. bind (Gudum, Fabjerg, Resen, 

Humlum, Venø). Udgivet af Nationalmuseet. 

2. http://venoe.dk/venoe-kirke/venoe-kirkes-historie/ 

3. Inga Mygind, Venø 

4. Thora Brosbøl, Venø 

5. Inge Milling, Skive 

6. Hanne Nielsen, Venø 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen (fotos) 

 

Artiklen er skrevet efter henvendelse fra Benny Grey Schuster, Folkekirkens 

Uddannelses- og Videnscenter, Løgumkloster. Han er i gang med at regi-

strere danske kirkers tekstiler. Artiklen er skrevet på baggrund af skriftlige og 

mundtlige kilder, som er anført. Er der faktuelle fejl, behov for præciseringer 

af fx personer/årstal/indhold m.m. kan du rette henvendelse til Ove Bjerre-

Pedersen på mail: ovefys@hotmail.com eller på tlf. 20 42 72 44. 
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DR1 – TV-AVISEN SER PÅ  

BEFOLKNINGSTALLET 

Avernakø og Venø var de to ene-

ste af de 27 danske småøer, der 

har gjort positivt udslag i befolk-

ningsstatistikken for 2014. DR1 

bragte indslag fra Venø den 25. 

maj. 

/ VenøPosten — Red. 

DET  SKETE 

PINSEFEST 

Der blev spist lækker mad og danset igennem ved årets  

pinsefest i teltet på havnen. Orkestret måtte give en halv  

times overdans på gæsternes højlydte opfordringer. Vejret  

var ikke det allerbedste, og det var måske årsagen til, at teltet 

ikke blev fyldt, som de tidligere år. Det svigtende deltagerantal betyder, at 

der for første gang kommer et underskud. Det kan heldigvis dækkes af op-

sparing fra tidligere år, som hermed er brugt, og der er ikke penge til mere 

musik på havnen i år. 

/ Arbejdsgruppen — Peter Petersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV-TILRETTELÆGGERE PÅ STUDIETUR 

Rikke Mia Skovdal og Katrine Juel har valgt Venø og Pinse-live arrangemen-

tet som emne for deres bachelorprojekt på studiet på Danmarks Medie- og 

Journalisthøjskole. 

 Gennem 14 dage i maj har venøboerne set dem under optagelse 

eller på cykel rundt på øen. Rikkes og Katrines plan er at udarbejde en TV-

dokumentar. Til VenøPosten fortæller de to tilrettelæggere, at afhængig af 

det endelige produkt, så vil læserne få adgang til link, når de er igennem 

deres arbejde (og eksamen). VenøPosten ønsker dem held og lykke med 

deres videre studier (og på gensyn). 

/ VenøPosten — Red. 

Fotos: Jan Bendix 

Fotos: Jan Bendix 
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TURISMEPROJEKTET ”PÅ BEATET” 

Projektets styregruppe gjorde i slutningen af maj status for de mange aktivi-

teter, som er i gang, og som Hanne-Dorthe Skjernaa er tovholder på.  

 Vi kan glæde os over, at Strueregnens Turistforening har besluttet sig 

for også næste år at deltage i messen: Ferie for alle, som afholdes i Herning. 

En af begrundelserne for at være med igen var foreningens tilfredshed med 

opbakningen fra turistaktørerne. Venø blev omtalt som eksempel. 

 Det er en kendt sag, at vedholdenhed i turistarbejdet lønner sig. Vi 

får opbygget kendskab til besøgsstederne og finpudset aktiviteter og mate-

rialer.  

 Lige forud for højsæsonen er der således aftalt en systematisk omde-

ling af Venø-foldere i de øvrige vestjyske ferieområder. Folderen Venø – 

Limfjordens hjerte oversættes med hjælp af elever fra Struer Statsgymnasi-

um til tysk, så den nu findes på dansk, engelsk og også snart på tysk. 

 I et samarbejde med sommerhusejere udvider vi folderen om bomu-

ligheder på Venø og skaber links til dem gennem www.venoe.dk.  

 Gennem de seneste år har VenøBoen, og nu også turismeprojektet, 

forsøgt at oprette et lille kursus for guider. Det ser ud til, at turismeprojektet 

formentlig i samarbejde med Turistforeningen i Struer får mulighed for det. 

Vi vil gerne forberede os på den mulighed, da vi her på Venø ”er tynde” 

med hensyn til antallet af guider. Vil du selv, eller kender du nogen, du kan 

foreslå som fremtidig guide, så kontakt mig gerne, så vi er klar, når kursus-

muligheden er der. Vi får formentlig brug for 4-5 venøboere, der vil stå til 

rådighed til planlagte arrangementer henover de kommende somre. 

 Indtil vi er på plads med egentlige guides, så afprøver vi idéen med 

”besøg en Venøbo”. Skilte udlånes fra Venø Café og Havnekiosk og mig. 

Skriv gerne om dine erfaringer i VenøPosten. 

/ Venøturisme — Aase Askanius 

 

 

 

 

 

ÅBENT HUS HOS VENØSUND FISK OG SKALDYR 

Den 6. juni kl. 11–14 fortæller vi, hvad vi går og laver for at øge fiskebe-

standen i Limfjorden. Vi giver smagsprøver på østers, og der er mulighed 

for at få varme pølser, øl og vand.  

 På gensyn! 

/ Venøsund Fisk og Skaldyr — Ole Borbjerggaard 

 

Foto: Hanne-Dorthe Skjernaa 

Foto: Jan Bendix 

Arkivfotos: Peter Petersen 
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DET  SKETE 

BORERIGGE I FARVANDET  

OMKRING VENØ 

Det vakte en del undren, da der pludselig be-

fandt sig en borerig ud for Venø. Forklaringen 

et par dage efter var, at elforsyningsselskaber-

ne skulle have nedlagt nye søkabler sydøst for 

Oddesundbroen. 

/ VenøPosten — Red.  

 

 

Debat: 

VENØTELTET? 

Pinsefesten på Venø Havn var som sædvanlig et hyggeligt arrangement, 

hvor Havnehusets pladsforhold ikke gav plads til alle interesserede. Der 

skulle et telt til. 

 I 2012/13 støttede stort set alle Venøs foreninger, at der blev søgt 

om offentlige midler til indkøb af et større selskabstelt, der ud over til for-

eningernes arrangementer kunne udlejes til venøboere. 

 Der etableredes et Venø Teltlaug (www.venotelt.dk), der som for-

ening skulle administrere teltets anvendelse. Efter den offentlige godkendel-

se har den siddende bestyrelse og foreningens generalforsamling imidlertid 

ændret vilkår for medlemskab, så det ikke længere er muligt at få indsigt i 

Teltlaugets forhold. Flere henvendelser om organisering og lejebetingelser 

har ikke ført til, at teltet er blevet det aktiv, som øen har brug for, og som 

var forudsætningen for de offentlige midler, der blev givet som støtte til det. 

 For de ildsjæle, der kæmper for 

at få økonomi i øens arrangementer, 

så er det skuffende, at den oprindelige 

idé og hensigt med Venøs eget telt 

ikke opfyldes. Man må ikke håbe, at 

EU eller andre offentlige revisorer 

kommer alt for tæt på teltets virkelig-

hed. 

/ Jan Bendix, Nørskovvej 13 

Teltet i stedet for ”Venøteltet”.  

 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Skygge-Baldur 

af Sjón 

Forlag: Athene 

ISBN-13: 9788711318638 

 

En smuk og ejendommelig for-

tælling om den onde præst Bal-

dur, humanisten Fridrik og den 

retarderede Abba - om kærlig-

hed - medmenneskelighed og 

hævn. 

Bedømmelse: 5 stjerner. 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Gertrud Damgaard 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

SOMMERUDSTILLING PÅ VENØ GALLERI 

Åbner den 31. maj kl. 15:00 med kaffe, kunst og kage.  

 Denne sommer har jeg samlet en herlig buket af kunst og kunst-

håndværk. Hanny Abel viser få, men store skåle i lette former og sarte far-

ver. Trine Toft udstiller en stor flok af små muffelbrændte keramikheste. Der 

bliver et gensyn med Anne-Mette Hjørnholms fantasifulde pil, men også 

nyttige ting i form af kurve og fade. Det feminine hjørne står Sanne Friis for.  

Her viser hun malerier med kvinder, 

kjoler og hatte i lyse farver. Inge Lis  

Jørgensen maler dejlige stemningsful-

de naturbilleder.  

 Mine egne oliemalerier, grafiske 

værker og tuschtegninger vil naturligvis 

også blande sig i udstillingen.  

 Alle er meget velkomne til åbnin-

gen den sidste dag i maj! 

/ Venø Galleri — Lis Jensen 

Maleri af Inge Lis Jørgensen 

 

 

 

RYTMISK MUSIKAFTEN PÅ VENØ 

Mandag den 1. juni kl. 19:15  

er der rytmisk musik på programmet  

på Nørskov, Venø. 

 Koret Good Vibrations synger og spiller bl.a. numre af Freddie Mercu-

ry (Queen), Anne Linnet, Sebastian, Steffen Brandt og flere andre. Mange af 

numrene er arrangeret af korets dirigent Erik Klærke.  

 Dernæst vil fire elever fra gymnasiets 2g musikhold underholde med 

musik i stilen singer-songwriter, indierock og folk. Sangerne akkompagneres 

på klaver, guitar og bas.  

 Venø Musikforening er arrangør af koncerten, og alle er velkomne. 

Koncerten er gratis! 

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen 
 
 
 Signe Nørsøller Pedersen,  
 Søren Moskjer Andersen, Kira Goul-Jensen 
Good Vibrations og Trine Tarlev Jepsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÅBNINGSTIDER  I  JUNI 
 
 

Galleri KK 
 

Åbent den 1. lørdag i måneden 
fra kl. 12:30-16:00 - i Venø Gl. Skole.  

 
Karin Kristensen, tlf. 20 51 25 34. 

 

 

 
Venø kartofler & lam 

 
Kartofler, lammespegepølser og frosset 

lammekød i forskellige udskæringer 
sælges fra Venø Café og Havnekiosk. 

 
Henvendelse i øvrigt på tlf. 40 31 83 02 

venoe-kartofler.dk 
 

 

 
Venø  Café  og  Havnekiosk 

 
Åbningstider:  

Tirsdag-fredag kl. 13:00-19:00 
Weekend: kl. 8:00-20:00 

Mandag lukket.  
 

Vibeke Borbjerggaard Staunstrup,  
tlf. 25 46 66 76 

 

 

 
Venø  Galleri 

 
Åbent 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-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 

Pressefotos 
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NYE PRISER PÅ VENØ FÆRGEN 

Med virkning fra den 1. juni 2015 modtager Struer Kommune et årligt beløb 

på kr. 239.000,- fra staten til nedsættelse af takster, som kan gavne erhver-

vet på øen. Med tilskuddet følger der også en sæt regler omhandlende, 

hvordan tilskuddet må anvendes.  

 Vi har haft en god dialog med VenøBoen under processen og fundet 

frem til en løsning, som vi håber giver god mening for erhvervet på Venø. 

Godstaksten vil fremover være indregnet i lastbilens pris, og vil således ikke 

påvirke prisen på overfarten. Endvidere er lastbiltaksterne reduceret og der 

er kun to takster mod tidligere tre takster (se prislisten nedenfor). Prisen for 

traktor/rendegraver er også reduceret. Beregningerne viser, at disse æn-

dringerne har en udgift svarende til det årlige tilskud. Kommunen skal dog 

lave en årlig afrapportering til indenrigsministeriet, hvor resultatet af denne 

kan medfører prisændringer. Et eventuelt mindre overskud på tilskudsord-

ningen kan efterfølgende år vælges anvendt til serviceforbedringer, som er 

i tråd med tanken bag tilskuddet.  

/ Venø Færgefart — Søren Adsersen 

 Færgetrafik  

i april 

 

 

 

 2015 2014 

Passagerer ........... 19.124 .... 20.008 

Personbiler ............. 9.578 ....... 9.728 

Busser.......................... 400 .......... 416 

Lastbiler ...................... 136 .......... 182 

Gods (tons) ................ 251 .......... 367 

Cykler .......................... 246 .......... 286 

Campingvogne ............. 6 ............. 16 

 

 

 

 

 

ÆNDRINGER AF REGULATIV 

FOR BILLETTERING 

I forlængelse af tidligere indlæg 

om gratis overfart af delebørn, så 

har Kommunen besluttet, at dele-

børn under 18 år er omfattet af 

samme betingelser for gratis over-

fart, som personer med folkeregi-

steradresse på Venø. 

 Sæsonkort vil fremover in-

kludere transport af egne på-

hængskøretøjer uanset vægt.  

/ Venø Færgefart 

— Søren Adsersen 
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DET  SKER 

FORBLØFFENDE! DET ER SANKT HANS DEN 23. JUNI 

Så kom sommermånederne i gang, håber det bringer lidt varmere vinde 

med sig. Fællesspisning i denne måned vil ligge Sankthans aften den 23. 

juni. Vi tænder grillen og laver kartoffelsalat, salat og brød.  

 Vi begynder kl.18:00 og går sammen ud og ser bålet blive tændt kl. 

20:00, hvis vejret tillader det. Vi holder åbent i kiosken til kl. 21:30. Tilmel-

ding til spisning senest fredag den 19. juni. På gensyn! 

/ Venø Café og Havnekiosk — Vibeke B. Staunstrup. 

 

… og husker vi det, så tænder vi bålet kl. 20:00. Traditionen tro, så 

arrangerer vi bål og båltale. Mød op og se, hvem der i år har sagt ja til at 

holde båltalen. Vi ses på havnen! 

/ Venø Havn — Morten Gjern 

 

 

FREDAGSKLUB – GRILLHYGGE FOR HELE FAMILIEN 

Fredag den 26. juni er der fredagsklub for børn i alle aldre, dog bedes 

børn, som ikke går i skole følges med en voksen. 

 Kl. 16:30 mødes alle børn for at dække bord, lave salat, bage brød 

og en kage til kaffen, så vi er klar til årets fælles grillaften. Kl. 18:00 kom-

mer forældrene med det kød, som hver familie skal grille samt deres drikkel-

se. Pris: 2 klip eller 30,- kr. pr. deltager. Hvis vejret tillader det, og lysten er 

der, så spiller vi måske rundbold eller fodbold. Så tag praktiske sko på! 

 Tilmelding senest tirsdag den 23. juni til Laila på tlf. 30 20 84 34 

eller mail: Olsen@venoe.dk.  

 Vi glæder os til hyggeligt samvær i bedste Venø stil!  

/ Fredagsklubben — Manja Jensen, Peder og Laila Olsen 

 

 

Ø-GENERALFORSAMLING PÅ VENØ 2016 

Sammenslutningen af Danske Småøer afholder 

den 20.-22. maj 2016 generalforsamling på 

Venø. I den forbindelse har vi brug for jeres 

hjælp til: 

 Indkvartering af ca. 60 personer 

 Afvikling af arrangementet 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Nærmere information senere. 

/ VenøBoen — Aase Askanius  

 

 

MILLIONER PÅ VEJ TIL LANDDISTRIKTERNE OG SMÅØERNE 

På Finansloven for 2015 er der afsat 22,5 mio. kr. til Landdistriktspuljen i 

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. En del af midlerne anvendes til 

forsknings- og informationsprojekter samt projekter på de 27 småøer, og 

det er nu muligt at søge om midlerne. Læs mere på: www.mbbl.dk/

nyheder/nyhed/millioner-paa-vej-til-landdistrikterne-og-smaaoeerne 

/ VenøPosten — Red.  

 

 

ALLE MAND AF HUSE 

Det her med at stå op om morge-

nen og gå på arbejde kan øde-

lægge hele dagen for mig! Men 

nu bliver jeg heldigvis pensionist!! 

 I den anledning vil jeg ger-

ne invitere alle Venømænd til 

frokost lørdag den 4. juli kl. 13 

på Nørskovvej 2. På gensyn! 

NB Tilmelding senest den 20. juni 

på tlf. 40 34 84 55 / 97 86 80 59 

eller askanius@privat.dk. 

/ Mogens Askanius, Nørskovvej 2 

 

Redaktionen har på grund af sa-

gens karakter følt sig tvunget til 

indberetning af ovenstående til 

Ligestillingsnævnet. 

/ VenøPosten — Red.  

Foto: Aase Askanius 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

FERIELEJLIGHED I SPANIEN 

Ferielejlighed i Torrevieja, Spani-

en udlejes fra den 26. juli til den 

9. august. 

 Nærmere information kan 

fås ved henvendelse til Karl Aska-

nius tlf. 21 42 70 55 eller Mogens 

Askanius tlf. 40 35 84 55. 

/ Mogens Askanius 

 

 

HELÅRSBOLIG TIL LEJE 

Strømmen 3 udlejes. Henvendelse 

om leje og besigtigelse til Anders 

Thoustrup på tlf. 20 41 62 58  

/ Anders Thoustrup  

 

 

BOLIGER TIL SALG 

Følgende huse er til salg på Venø: 

 

Ø-FILOSOFISKE PEJLEMÆRKER 

I juni udkommer en bog på forlaget 

Politisk Revy skrevet af cand. mag.  

Jørgen Rasmussen, der siden 2002 har 

boet på Omø. Bogen har titlen ”Fast 

grund under fødderne” og samler Jør-

gen Rasmussens tanker og idéer om ø-

liv og de særlige præg, som ø-livet sæt-

ter på aktivitet, tempo, isolation osv.  

 Måske kan den medvirke til vores egen selvforståelse? 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

 

Venøsund ligger nu smuk og nymalet i Venø Havn efter en gennemgriben-

de renovering på Agger Værft. Venøsund er blevet synet og godkendt af 

Søfartsstyrelsen til tre typer sejlads:  

 Bilfærge på Venø–Kleppen overfarten.  

 Lasteskib med plads til 12 (betalende) passagerer. 

 Foreningsskib til sejlads med medlemmer med plads til 24 personer 

ombord inklusive skipper og dæksmand. 

 

Vi begynder sejladserne med en medlemssejlads Venø Rundt lørdag den 

6. juni kl. 10:30 fra Venø Havn. Her følger vi de deltagende limfjordssjæg-

tes 30. kapsejlads med start fra Venø Havn. Der tages forbehold for dårligt 

vejr.  

 Tilmelding til skipper på 

jvang@live.dk læs mere på venøsund.dk. 

 Husk kikkert, kamera, madkurv  

og varmt tøj. 

/ Venøsund Færgelaug  

— Bjarne Tingkær Sørensen 

 

 

VENØS FORENINGER 

VenøPosten udsender i juni den sædvanlige årlige opfordring pr. mail til at 

indsende ajourførte oversigter over de enkelte foreningers bestyrelsessam-

mensætninger og kontaktadresser. Den samlede oversigt bringes i juliudga-

ven. 

 På forhånd tak for hjælpen! 

/ VenøPosten — Red. 

 Kimingen 14 

 Riisvej 2 

 Riisvej 11 

 Riisvej 20 

 Strømmen 2 

 Strømmen 4 

 Strømmen 7 

 Sønderskovvej 16 

 Vigen 1 

 

EDC Ejendomsgruppen Struer 

Strandvejen 1, 7600 Struer  

v/ Gitte Lund Ellebæk, tlf. 97 85 

19 00, mail 705@edc.dk 

 

/ Patrick Krarup Rasmussen 

Foto: Bjarne Tingkjær Sørensen 

Pressefoto 
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EKSPROPRIATIONEN AFLYST 

Ekspropriation af jord til hal og boldbane til efterskolen blev aflyst få dage 

før åstedsforretningen. Aflysningen skyldes, at Struer Kommune har lagt 

penge ud til dækning af Chr. Kjærs udgifter til rådgiver, transport og hono-

rar i det lange sagsforløb. Det betød, at Chr. Kjær underskrev salgsaftalen 

fra efteråret. Handlen gennemføres, når landinspektøren har sat de nye 

skelpæle i terrænet, og skødet er underskrevet og tinglyst. Ved tinglysnin-

gen frigives salgspris og omkostninger, som efterskolen i efteråret depone-

rede i Chr. Kjærs navn, og Struer Kommune kan få udlægget tilbagebetalt. 

Når handlen er gennemført bliver byggeriet projekteret færdig, og der ind-

hentes tilbud.  

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

 

 

 

HJÆLP OS MED AT HJÆLPE! 

Vi er en gruppe elever på Venø Efterskole, som har valgfaget ”gør en for-

skel”. Vi har tidligere hjulpet Røde Kors med en tøjindsamling, og vi ønsker 

nu at hjælpe igen!  

 Vi ønsker at hjælpe ’Nordstjernen’ med at skaffe nogle penge, der 

forhåbentlig vil hjælpe børnene på institutionen til at få en lidt lysere hver-

dag. Derudover vil vi også meget gerne hjælpe børnene på Herning Syge-

hus’ børneafdeling med en legetøjsdonation. Det er her, vi har brug for din 

hjælp!  

 Vi holder et velgørenhedsarrangement på Venø Efterskole den 11. 

juni kl. 19:00. Der vil i løbet af aftenen være forskellige aktiviteter, så som 

en tombola, og vi vil få besøg af sangeren Claus Regli, som vil spille og syn-

ge et par numre for os. Der vil være mulighed for at købe kaffe og kage, og 

overskuddet af dette går ubeskåret til indsamlingen.  

 Det ville glæde os at se dig på Venø Efterskole, så vi sammen kan gø-

re en forskel. 

/ Elevgruppen: Gør en forskel — Johanne Andersen 

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 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 
 
Cykelskuret ved Venø Efterskole, 
Nørskovvej 8, Venø. 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

 

Foto: Gertrud Damgaard 



12  

31. maj  kl. 15:00  Venø Galleri åbning, kaffe, kunst og kage 

1. juni kl. 19:15 Rytmisk musikaften på Nørskov, gratis entre 

6. juni kl. 11-14 Åbent hus hos Venøsund Fisk og Skaldyr 

6. juni kl. 10:30 Venøsund, medlemssejlads, Venø Havn 

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

11. juni  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Ellen Hylleberg 

11. juni kl. 19:00 Velgørenhedsarrangement, Venø Efterskole 

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

21. juni  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Karen Togsverd Hansen 

23. juni kl. 18:00 Fællesspisning i Venø Café og Havnekiosk  

  (tilmeld. 19/6) 

23. juni kl. 20:00 Sankt Hans bål, Venø Havn 

26. juni kl. 16:30 Fredagsklub med grillhygge for hele familien,  

  Børnehuset (tilmeld. 23/6) 

28. juni  kl. 10:00 Højmesse v/Per Mikkelsen 

 

Billard: På Nørskov hver mandag fra kl. 14:00-16:00  

Havkajak: Hver onsdag kl. 19:00 ved cykelskuret på efterskolen 

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

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

Venø GIF: Gåtur hver tirsdag kl. 19:00 fra Havnekiosken 

Venø Løbeklub: Hver torsdag kl. 18:30 ved busskuret på Riisvej 

VENØ  I  JUNI 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten juli 2015 
bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 24. juni 
 

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: Gertrud Damgaard 


