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Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

LIVSBEKRÆFTENDE! 
En søndag eftermiddag i april gav Venøs børn og unge koncert på Nørskov. Koncerten var arrangeret af 

Venø Musikforening som en ekstrakoncert inden sommerpausen.  

 Afslutningsnummeret var en fælles optræden, som musikforeningsmedlemmer og forældre glæde-

de sig over at lytte til. Det tegner godt for fremtiden — masser af liv og talent på Venø.  

/ 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  SOGN 

KULTURTRADITION 

Påsken skal sparkes ind i danskernes 

kulturtradition, stod der at læse i Kri-

steligt Dagblad før påske. Skærtorsdag 

er blevet den dag i påsken, hvor der er 

stor deltagelse i kirken. Sammen med 

julen og allehelgen er skærtorsdag en 

af de store kirkedage. Fællesspisnin-

gen, der er blevet meget udbredt de 

senere år, har uden tvivl indflydelse på 

skærtorsdags ”popularitet”. Den er 

også sparket ind i venøboernes kultur-

tradition. For 10 år siden, da Charlotte 

Rønhoff var sognepræst, blev der star-

tet op med fællesspisning efterfulgt af 

en nadvergudstjeneste. 

 I år samledes 56 voksne og børn til måltidsfællesskab med lammesteg 

og is. Et lam på 27 kg var indkøbt hos Pip Thoustrup. Det blev omsat til steg-

te bove, køller, ryg og 110 frikadeller. Dertil blev der serveret rollingekar-

tofler og salater. 

 Deltagelsen svarer til ca. 30 % af folkekirkemedlemmer på Venø. Vi er 

meget glade for, at vi denne dag kan låne Efterskolen – og stor tak herfor. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

KIRKERENOVERING – I GANG IGEN 

Den 18. april blev der afholdt et længe ventet møde mellem arkitekt og me-

nighedsråd., som resulterede i et revideret renoveringsprojekt, der forventes 

at komme på provstiudvalgsmøde den 31. maj, hvorefter det med bemærk-

ninger sendes til Stiftsøvrigheden. Herefter skal konsulenterne høres igen. 

Så tidsplanen derfra kan være svært at spå om. 

 Men der er blevet lyttet meget til biskoppen, og hvad andre har ud-

talt sig om det oprindelige projekt, hvorfor projektet er blevet meget 

”spiseligt” for dem, der har noget at skulle have sagt. 

 Udadtil vil kirken fremstå som nu, med kalkede mure og rødt tegltag. 

Vinduerne bliver skiftet ud med jernrammer, sprosserne vil være smallere, 

og der vil blive bedre lysindfald i kirken. Sydvest for våbenhuset planlægges 

klokkestablen at skulle stå, gerne med den gamle klokke, der ifølge Thubal-

ka (klokkefirmaet) kan klare automatisk ringning. 

 Indadtil vil gulvet have samme niveau fra indgang og til knæfald, hvil-

ket vil bedre tilgængeligheden betydeligt. Helt fremme vil der være plads til 

rollator eller kørestol. Gulvet bliver i tegl i 3-4 nuancer. Gulvet bliver lagt i et 

mønster (se billederne på side 3).  

 Prædikestol og døbefont får den nuværende placering, blot bliver 

prædikestolen sænket og døbefonten kommer længere væk fra væggen. 

”Det dufter lysegrønt” — kig i kirkeskoven. 
Foto: Jan Bendix 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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. . .  

Bænkene bliver udført i egetræ, og de bliver dybere, så de bliver mere kom-

fortable at sidde på. En Exner loftspendel planlægges som loftsbelysning. 

 Kunsten i kirken håber vi bliver det Knud Agger maleri, som Hans 

Edvard Nørregaard Nielsen har hjemkaldt fra det teologiske fakultet i Kø-

benhavn. 

 Menighedsrådet har efterfølgende diskuteret detaljer, og dem er der 

mange af lige fra knager til tøj, salmenumre, faciliteter til barnedåb mm. 

/ Venø menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

KONFIRMATION PÅ VENØ 

Årets konfirmation på Venø finder 

sted Store Bededag den 20. maj 

kl. 10:00 i Venø Kirke. Konfirmander-

ne er Anders Gjern og Jakob Mejl-

holm Olsen. 

/ VenøPosten — red. 

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: Jan Bendix 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 
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AT  BO  PÅ  VENØ 

DET VÆRSTE VED AT BO PÅ VENØ 

Efter et sommerferie besøg i 2001, forelskede vi os i naturen, de skæve for-

blæste træer uden løv mod vest, lyngbakkerne, skrænterne, sten og stran-

dene. Dyrelivet med fasaner, harer, rådyr og sælerne på Nordøen.  

 Vi så og købte en byggegrund på Venø. Glade fortalte vi venner, fa-

milie og kollegaer om købet og drømmen. Kun få delte vor glæde, nok mest 

af medlidenhed med os og vor skøre idé. Langt de fleste prøvede at forudsi-

ge det værste og alle ulemperne ved at bosætte sig på en lille ø med færge-

forbindelse som livsnerve. 

 Vi kunne ikke se ulemperne som et problem. Trodsede alle de værste 

forudsigelser og byggede hus i 2004. 

 Vi blev mere og mere glade for Venø, som byggeriet skred frem. Ve-

nøboerne viste interesse for os og vor projekt. Det var en dejlig følelse, vi 

hørte til og var en del af fællesskabet, allerede inden vi flyttede til øen. 

 Vi blev hurtig en del af øens puls, medinddraget i alle Venøs aktivite-

ter og foreningsliv. Vi følte os virkelig velkomne. 

 Min mand blev syg og fik kun tre år på Venø. Under et svært syg-

domsforløb og efter at jeg blev alene, har jeg oplevet omsorg, varme, hjælp-

somhed, respekt og rummelighed. Mit netværk har aldrig været større - her 

føler jeg mig hjemme. 

 Det værste er: Tanken om ikke at kun klare hus og have, hvad så? Det 

er det værste ved at bo på Venø. Ønsker at jeg kan blive her. 

/ Ellen Hylleberg 

Ellen Hylleberg 
Foto: Ingrid Lang Hindkjær 

VELKOMMEN TIL VENØ! 

Fotocollage af Sofie Jensen. 
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GENERALFORSAMLING 

Efterskolen afholdt generalfor-

samling den 7. april. Der blev be-

rettet om et begivenhedsrigt år 

på mange fronter: 

Fortsat udvikling af de boglige 

tilbud, herunder tiende årgang 

for bogligt stærke elever. 

Et skoleår med syv barsler i læ-

rerkorpset. 

Øget indsats for at fylde skolen 

op og for at fastholde elever. 

Fokus på sejladssikkerhed efter 

ulykken på Præstø Fjord.  

Den langsomme udvikling i hal-

sagen. 

Og endeligt et rekordstort over-

skud på 1,6 mio. kr. og en re-

kordbelægning på 99 %. 

 

Der blev også kigget fremad: 

Igangsætning af visionsarbejde, 

der skal finde løsninger på ud-

fordringerne de kommende 10 

år. 

Der er indledt et samarbejde 

med Søndervangsskolen i År-

hus om tosprogede elever. 

Samarbejde med andre efter-

skoler i regionen om en kom-

munikationsmedarbejder. 

Samarbejde med talentakade-

miet i Holstebro og Struer Mu-

sikskole. 

Beslutning om at udskifte det 

tærede ståltag over administra-

tionen med tagpap. 

 

Per Mygind og Bent Rønnest blev 

genvalgt til bestyrelsen, og Jens 

Karl Madsen blev nyvalgt. Han er 

far til en elev på skolen. Til sidst 

blev der takket for den brede op-

bakning til skolen. 

/ Venø Efterskole  

— Peter Petersen 

Venø Efterskole har den 14. 

maj 2011 valgt at stå i spidsen 

for en fantastisk surf event på 

Venø. Vi byder velkommen til et 

stævne, hvor vi både afholder 

Neil Pryde Ø-Grandprix ”Venø 

Rundt” samt en freestylekonkur- 

rence, hvor vi har inviteret landets bedste ungdomssurfere. Derudover vil 

alle windsurfere kunne deltage i en speedkonkurrence, hvor kun tophastig-

heden tæller. Alle tre discipliner er åbne for alle uanset køn og alder. 

 Venø Efterskole har gennem årene tiltrukket en lang række dygtige 

surfere og med denne event håber vi på at kunne skabe en tilbagevenden-

de begivenhed, der år efter år kan aflive myterne om, hvem der river de 

vildeste tricks af på vandet. Hvem der er den hurtigste mand i Venø bugt? 

Og hvem der er fartkongen? 

 I tilfælde af vindstille, der gør almindelig windsurfing umuligt, vil del-

tagerne i freestylekonkurrencen få mulighed for tow-in, hvilket vil sige at 

blive trukket op i fart af en speedbåd, så de vilde tricks alligevel kan laves. 

Alternative konkurrencer vil også afgøre hvem, der er hurtigst på vandet. 

 Du kan følge med på Facebook: ”Venø Water Stars”, hvor vi løbende 

opdaterer. 

 Vi håber, at øen vil støtte op om projektet, og at venøboerne lægger 

vejen forbi havnen for at følge begivenhederne. De tre forskellige konkur-

rencer vil blive afviklet fra ca. kl. 12:00 til 17:00. For yderlige oplysninger kan 

man kontakte arrangørerne på mail: ulf@venoe-efterskole.dk 

/ Venø Efterskole — Ulf Ipsen 

 

 

VENØ ROCKS 

Venø Efterskole vil gerne invitere alle venøboere til festival onsdag den 

25. maj kl. 14:00 på Efterskolen. Musikprogrammet komme til at bestå af 

en god blanding af elevbands fra Venø Efterskole, Dansk Talentakademi i 

Holstebro, Vostrup Efterskole, Struer Musikskole og Kongensgaard. Der vil 

være en hovedscene og en mindre jam scene. 

 Festivalen vil blive afholdt med start kl. 14:00 og forventes afsluttet 

ca. kl. 19:00 — og der er fri entre!  

 Vi håber at øen vil støtte op om arrangementet. 

/ Venø Efterskole — Ulf Ipsen 

 

Foto: Venø Efterskole 
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LANDSBYPEDEL – VENØ 

VenøBoens bestyrelse har besluttet at undersøge mu-

lighederne for at etablere en mindre erhvervsvirksom-

hed under overskriften: Landsbypedel. Det er ikke no-

get VenøBoen selv har fundet på. Idéen kommer fra 

Landdistrikternes Fællesråd, der har udarbejdet en  

rapport om emnet. 

 Landsbypedellen er en funktion, der samler of-

fentlige og private arbejdsopgaver, der ikke sædvanlig-

vis tænkes ind i en stilling. Ved at samle forskellige op-

gaver, det kan være større eller mindre serviceopgaver, 

kan der skabes en helt ordinær arbejdsplads. 

 Idéen har været drøftet på et møde med Struer 

Kommunes forvaltning, som vil se positivt på at indkø-

be services fra Landsbypedellen, hvis det kan ske på 

forretningsmæssig basis. 

 VenøBoens bestyrelse opfordrer læserne til at 

komme med idéer til arbejdsopgaver, som kan være 

med til at skabe jobbet som Landsbypedel. Henvendel-

se kan ske til undertegnede. 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen, tlf. 97 86 80 79 

PS: Læs evt. rapporten: Landsbypedel på  

www.landdistrikterne.dk 

 

NATURPLAN VENØ 

På sit aprilmøde gjorde VenøBoens bestyrelse status på 

udviklingsplanens aktiviteter. I forlængelse af Venø-

Boens høringssvar på Natura 2000-planerne for Venø 

besluttede bestyrelsen at igangsætte udarbejdelsen af 

en helhedsplan for naturen på Venø og at invitere til 

en bred medvirken i planens tilblivelse. 

 I maj vil VenøBoen udarbejde beskrivelse af op-

gaven. Struer Kommunes forvaltning har vist interesse 

for medvirken og ser planen som en naturlig fortsættel-

se af såvel VenøBoens som kommunens eget hørings-

svar i forbindelse med Natura 2000–planen. 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

VEJEN TIL ENERGIBESPARELSER! 

Sådan kan det nyopsatte informationsskilt på færgehu-

set på Kleppen opfattes. Den 10. april kunne Energi-

gruppen glæde sig over ibrugtagningen af informati-

onstavlen. Med taler af medlem af Folketingets energi-

politiske udvalg Kristian Pihl Lorenzen, NOE direktør 

Flemming Poulsen og undertegnede kunne vi sætte tal 

på Venøs energiforbrug. 

 Informationstavlen samler statistik fra det sene-

ste års forbrug. Flemming Poulsen oplyste, at statistik-

ken til at begynde med måske ikke er den mest pålideli-

ge, fordi systemet mangler data. 

 De aktuelle forbrugsoplysninger er til gengæld 

rigtige nok. Venøs samlede elforbrug registreres på 

transformatoren, der står ca. 1. km fra færgelejet. Fra 

transformatoren sendes signalet trådløst til skiltet. 

 Venøboerne kan med rette undre sig over, at 

forbrugstallene i år er væsentligt højere end i fjor. Det 

har ikke med statistikken at gøre, men skyldes, at aktivi-

tetsniveauet på Venø Fish Farm er større end i fjor. 

Venø Fish Farm har i fjor iværksat energibesparende 

foranstaltninger, så der er ikke tale om unødigt frås, 

men om mere forretning. 

 Den officielle indvielse havde tiltrukket både ve-

nøboere, fastlandsgæster og pressen (Dagbladet og 

TV MidtVest). Alle blev budt på øens egne grillpølser 

og læskedrikke i solskinnet! 

 Skiltet giver plads til nyhedsmeddelelser til venø-

boerne. Sms besked på 30 64 37 86. 

/ Energigruppen — Morten Gjern 

 

 

 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Preben Friis 
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KOLLEKTIVT SOLCELLEANLÆG? 

På energigruppens seneste møde med venøboerne i 

Havnehuset fik vi tilslutning til at arbejde videre med 

planerne om et kollektivt solcelleanlæg. 

 Siden mødet har gruppen haft forskellige kon-

takter, og der synes at være gode muligheder for at 

”rykke” på det område også.  

 Fra energigruppen har Frede Kristensen påtaget 

sig opgaven at skitsere et projekt, som vi skal have 

”testet” hos de kommende forbrugere, lodsejer, kom-

mune m.fl. 

 Projektets omfang nødvendiggør et omfattende 

analysearbejde, så vi er sikre på, at der er fornuft i inve-

steringen, og at virkeliggørelsen er mulig. 

/ Energigruppen — Morten Gjern 

 

 

DAGBLADET OMTALER INDSATSEN! 

Jens Christian og Dorthe Brødbæk fortalte påskelørdag 

til Dagbladet Holstebro-Struer om familiens investering 

i varmepumpe til opvarmningen af deres hus. Installati-

onen er en af de efterhånden mange energibesparel-

ser, der er iværksat her i foråret på Venø som resultat af 

den fælles ø-indsats. 

/ VenøPosten — red.  

 

 

 

7 ELSPAREMÅLERE SKAL TILBAGE TIL NOE 

Vi mangler fortsat 7 udlånte målere. Aflevér venligst 

snarest til undertegnede, da NOE skal have dem ud i 

ny cirkulation, så flere forbrugere kan se resultatet af at 

spare på energien! 

/ Morten Gjern, Riisvej 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÆGTE OPLEVELSER FOR ALLE! 

Årets turistbrochure for Lemvig, Thyborøn, Struer og 

Lemvig har et flot afsnit om Venø. Der er omtale af 

øens overnatningsmuligheder, trafikforbindelserne, 

spisested og oplevelsesmuligheder.  

 Bjarne Tingkær og Pip Thoustrup er interviewet 

om henholdsvis Nordvestjysk Fjordkultur og fåreavlen 

på Nørskov. 

 Venøs bidrag er et resultat af arbejdet i fjor med 

Venø udviklingsplan, som samlede øens turisterhverv 

til en fælles indsats for at få flere besøgende til øen. 

 Brochuren er trykt på dansk, tysk og engelsk og 

distribueres bredt også udenfor landets grænser. 

/ VenøPosten — red.  

Brochuren kan ses her: http://co3dk.ipapercms.dk/LemvigTurist/

TuristmagasinNordvestjylland/?Page=1 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 
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DET  SKETE 

 

NATURA 2000 – HØRINGS-

SVAR FRA VENØBOEN 

VenøBoen har fremsendt hø-

ringssvar til Naturstyrelsen i for-

bindelse med den viderebehand-

ling af planerne for Venøs natur. 

 Høringssvaret kan findes 

på www.venoe.dk i sin fulde ord-

lyd. I korte træk beskæftiger sva-

ret sig med færdsels- og adgangs-

forhold, kystsikring, udledning af 

næringsstoffer og forslaget om 

naturplan for Venø. 

 VenøBoen er af den opfat-

telse, at bevarelse af naturværdi-

erne uden vanskeligheder kan 

ske samtidig med opretholdelsen 

af helårssamfundet, hvorfor 

unødvendige restriktioner bør 

fjernes. 

 Samtidig foreslår Venø-

Boen, at der gøres en særlig ind-

sats for bevarelsen af den nuvæ-

rende kystlinje, og at Natura  

2000-planen tilrettes de ændrede 

regler for jordbrugserhverv og de 

driftsformer, der anvendes på 

Venø, og som allerede i dag be-

grænser tilledninger til det marine 

miljø. 

 På den baggrund foreslår 

VenøBoen udarbejdelse af den 

Naturplan for Venø, som er om-

talt andet sted i bladet. 

/ VenøBoen – Jan Bendix 

FARVEL TIL VENØBO OG ET POSITIVT LIV 

Torsdag morgen den 7. april ringede Ellen Bjerre og sagde, at hun ikke hav-

de det så godt, så hun tog en tur på sygehuset i Herning. Her sov hun stille 

ind mandag den 11. april.  

 Lørdag den 16. april, hvor solen skinnede om kap med alle de nyud-

sprungne forårsblomster, blev Ellen bisat fra Venø Kirke. Hendes urne skal 

sættes ned samme sted som Antons på Venø Kirkegård. 

 Ellen Bjerre blev hun kaldt her på øen, men Kristiansen var hendes 

officielle navn. Hun blev født den 18. november 1925 i Vorup ved Randers, 

og her boede hun det meste af sin barndom. Senere bosatte hun sig for-

skellige steder i Danmark. Efter et år på Bispebjerg Hospital fandt hun ud af, 

at sygeplejerske skulle hun ikke være. Så hun gav sig til at læse til lærer på 

Ribe Seminarium.  

 Den 19. maj 1956 blev hun gift med Anton Bjerre Kristiansen i Dron-

ningborg Kirke. De havde begge fået stillinger ved skolevæsenet i Ålborg. 

På et tidspunkt kom Anton hjem og sagde, han havde søgt og fået stillin-

gen som skoledirektør ved Struer Skolevæsen, så det nemmeste var jo, at 

jeg flyttede med, som Ellen selv udtrykte det. De fik nogle gode år i Struer, 

indtil Anton døde i 1984. Herefter besluttede Ellen at bygge hus på Venø, 

Riisvej 2. De havde i forvejen et sommerhus på øen, så Ellen kendte Venø  

”på godt og ondt”; men mest for det gode, som hun sagde. 

 Som så mange gange før tog Ellen ud at rejse, og på en tur til Rom 

mødte hun Jørgen, som hun fik 18 gode år sammen med i Skive. Huset på 

Venø beholdt hun, og da Jørgen døde, flyttede hun tilbage til øen, hvor 

hun nåede at få et par gode år.  

 Ellen var afklaret med det meste her i livet. Utrolig positiv som hun 

var, havde hun meget nemt ved at komme i kontakt med folk, hvilket også 

gjaldt i hendes virke som lærer for vanskelige børn, som hun havde et godt 

tag på. Hun sluttede sit arbejdsliv som skolepsykolog i Struer. 

 Vi har nu alle mistet en stor personlighed og et dejligt menneske. 

Størst er savnet for Jens og Gitte og de to børnebørn Thomas og Elisabeth, 

samt Ellens bror Børge i København. 

 Æret være Ellens minde. 

/ Lilly A. Møller og Ryan Jensen, Riisvej 

 

 

VENØBOEN BIDRAGER TIL SJÆGTESEJLLADS  

OG VENØSUND FÆRGELAUG 

VenøBoens bestyrelse har efter henvendelse fra arrangører-

ne besluttet at yde underskudsgaranti til de to vigtige begi-

venheder, som afholdes i juni måned. 

VenøBoen finder, at begge arrangementer har betyd-

ning for markering af Venø som et godt sted at gæ-

ste. Arrangørerne venter stort besøg og VenøBoen 

opfordrer til bred opbakning fra øen, så succesen 

kommer i hus (havn!). 

/ VenøBoen – Anker F. Jensen 

Ellen Bjerre 
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VENØ RUNDT 2011 

Venø Rundt bliver afviklet 

fra Venø Havn lørdag 

den 11. juni. 

 Den traditionsrige 

sejlads for limfjordssjægte 

finder igen sted med start 

og mål ud for Venø Havn. 

 Sjægtene var oprindeligt Limfjordens typiske fiskerbåde med de bar-

kede rødbrune sprydstagsejl. Sejladsen Venø Rundt var en stor begivenhed, 

og de lokale fiskere kæmpede næsten på liv og død for at få en ærefuld pla-

cering og en af de kostbare præmier, som fx et år var et komplet sæt tretår-

net sølvtøj til 12 personer. Så vildt er det ikke i år, men der er stadig kamp til 

stregen, når sjægtene stævner ud fra Venø Havn.  

 Der vil være deltagelse af mange sjægte fra hele Limfjorden og sågar 

fra Fanø. Kom og se det farverige skue og nyd livet på Venø. Det vil være 

muligt at følge sejladsen flere steder rundt om øen. 

 Efter at sjægtesejlerne har spist og fået overrakt præmierne, vil der 

være lejlighed for gæster og venøboere at deltage i festteltet, hvor der spil-

les op til en rigtig svingom til musik af Venø Bugt Sjægtelaugs husorkester. 

 Venø Gymnastik- og Idrætsforening er medarrangører og sørger for 

betjening i teltet. 

 

Sejladsprogram 

Kl. 09:00 Tilmelding til sejlads på Venø Havn 

Kl. 10:00 Skippermøde 

Kl. 11:00 Start løb 1 

Kl. 11:15  Start løb 2 

Kl. 11:30  Start løb 3 

kl. 19:00  Fællesspisning og præmieoverrækkelse i teltet på havnen  

Senere spilles der op til dans og anden tant og fjas! 

 

/ Nordvestjysk Fjordkultur — Bjarne Tingkær Sørensen 

 

 

SAGATUREN NÆRMER SIG! 

Så skal det praktiske ordnes. På seneste møde på Venø Efterskole om Saga- 

turen tog Per Mikkelsen fat i Njals Saga og gav 

deltagerne endnu en fornemmelse af de bar-

ske betingelser, som Njals slægt, venner og 

fjender levede under. 

 Næste møde om turen er onsdag den 

8. juni kl. 19:30, hvor vi aftaler de praktiske 

forhold, mødetider osv. 

/ Planlægningsgruppen — Eva Jaffke 

DET  SKER 

 

 

 

 

 

MALING, SØM OG SKRUER 

Forårsklargøring af havnen er i 

fuld gang, og vi har hårdt brug 

for hjælp hertil. Vi arrangerer der-

for arbejdsdag: 

 

lørdag den 7. maj kl. 9:00 

 

Vi håber rigtig mange har lyst til 

at hjælpe til, og vil tage formidda-

gen fri fra andre sysler til fordel 

for vores allesammens dejlige 

havn.  

 Der er opgaver for alle 

hænder, rygge og evner. De nye 

skure er klar til maling, men der er 

også søm, der skal slås, skruer der 

skal skrues og masser af andre 

ting, vi kan hygge os med. 

 Skulle den 7. maj være helt 

umulig for dig, bliver der sikkert 

også mulighed for at hjælpe til i 

store bededagsferien. 

 Venø Efterskole arrangerer 

stor surfdag den 14. maj. 

/ Havnestyrelsen 

— Peter Henriksen 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Bjarne Tingkær Sørensen 
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DET  SKETE 

RESPEKTER DET NÆRE OG DET OVERSKUELIGE… 

Sådan lød beskeden fra folketingsmedlem Per Ørum Jørgensen, da han den 

15. april åbnede Venø Billedværksteds påskeudstilling. 

 Lis Møller Jensen og Agnethe Maagaard havde kaldt deres udstilling: 

”Udkantsdanmark - På kanten” og viste henholdsvis malerier og glaskunst i 

Billedværkstedet. 

 Per Ørum Jørgensen benyttede lejligheden til at slå et slag for de 

”små stærke fællesskaber”, og han så udstillingen og stedet som et fint ek-

sempel på den kunstneriske foretagsomhed i vores del af landet. 

/ VenøPosten – Jan Bendix 

Mange venøboere og fastlandsfolk havde fundet vej til den officielle åbning. 

 

 

SÅ ER DER KLAR TIL VENØS GÆSTER OG OS SELV! 

Traditionen tro var en af lørdagene i april reserveret til strandrensning. Ele-

ver og lærere fra Venø Efterskole drog sammen med venøboerne på af-

faldsjagt langs Venøs strande. Traktorer og trailere sørgede dels for person-

transporten til startstederne og dels for hjemtransport af årets ”høst”. Nu 

må vi håbe, at vi skånes for forårsstorm, der vil sløre det flotte resultat. 

/ VenøPosten — red.  

 ÅBNINGSTIDER  I  MAJ 
 
 

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 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 tirsdag til lørdag  
fra kl. 17:30 - 21:00. 

 
Søndagsbrunch søndag den 29. maj  

fra kl. 11:00 - 15:00. 
(Bordbestilling nødvendig - bemærk at 

der kun serveres brunch i dette tidsrum) 
 

Vi glæder os til at byde jer velkommen! 
 

Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  
www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  

Foto: Preben Friis 

Foto: Preben Friis 
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res, så færgen kan medtage biler. Arbejdet er allerede i 

fuld gang. 

 Da vi ønsker at få mulighed for at kunne over-

dække færgen helt eller delvis, indhenter vi tilbud fra 

lokale sejlmagere og smede. Det er et kostbart projekt, 

men et par store fonde har vist interesse for idéen. 

 Når færgelauget har gjort sine erfaringer og fået 

alle aftaler på plads, vil vi næste år åbne for annoncere-

de ture til grupper og turister, men alle er velkomne til 

at blive medlemmer nu. 

 Vi har lejet et af de nye skure på Venø Havn. 

Skuret skal bruges af besætning, medlemmer og gæ-

ster. Skuret skal færdiggøres, og her har vi brug for 

hjælpere til at male væggene m.m. Kontakt Ole G. Jen-

sen, tlf. 60 95 61 24.  

 Vi vil også få brug for hjælpere til indvielsesfe-

sten, til ophængning af plakater og uddeling af pjecer. 

Henvendelse kan ske til:  Bjarne Tingkær Sørensen,  

tlf. 20 53 80 51, info@venoesund.dk eller Leif Madsen, 

tlf. 29 63 29 19, leif@madsenland.dk 

 

Hjemmesiden www.venoesund.dk skal ”fin-pudses”, 

men kan nu benyttes til tilmelding af nyhedsbrev samt 

indmeldelse og betaling af medlemskab med Dankort. 

Der kan fortsat betales med girokort, som kan fås på 

Venø Færgen eller af undertegnede. 

 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

VENØSUND FÆRGELAUG 

Nu sker det! Vi tager fat på sommerens program med 

en festlig indvielse af Venøsund Færgelaug. Foreløbig 

ligger det fast, at M/F Venøsund sejles ind i Venø Havn 

lørdag den 18. juni kl. 14:00 med forhenværende 

overfartsleder Thorkild Brosbøl ved roret.  

 Når færgen har lagt til kaj, vil borgmester Niels 

Viggo Lynghøj overdrage færgen til færgelauget. Her-

efter er der musik og underholdning for børn og voks-

ne. Det endelige program præsenteres ved opslag, i 

dagspressen, på hjemmesiden, i nyhedsbrevet og i 

VenøPosten. 

 

Kommende arrangementer: 

 

Torsdag den 23. juni 

Sankt Hans aften sejlads for medlemmer. 

 

Lørdag den 9. til søndag den 10. juli 

M/F Venøsund gæster Vikingemarkedet på 

Limfjordscentret i Doverodde. Færgelaugets 

medlemmer vil kunne deltage i sejladsen 

Venø – Doverodde t/r. Besætningsmedlem-

mer vil få tilbudt overnatning og spisning. 

 

Lørdag den 13. august 

Deltagelse i Sansefestivalen i Struer Havn, 

hvor færgen bl.a. præsenterer Venøproduk-

ter. 

 

Fredag den 19. august 

Picnic – aftentur for medlemmer. 

 

Udover de planlagte medlemssejladser vil der være 

øvelsessejladser for den ny besætning. Endvidere vil 

færgen kunne bookes til kortere ture med forbehold 

for manglende bemanding. Men allerførst skal M/F 

Venøsund kølhales og synes af Søfartsstyrelsen på 

Lemvig bedding. Samtidig skal vi have godkendt en 

udvidet farttilladelse. 

 Vi er i færd med at planlægge et uddannelses-

program for medlemmer, som ønsker optagelse i be-

sætningen. Uddannelsen tilrettelægges efter aftale 

med Søfartsstyrelsen. 

 Da M/F Venøsund også skal kunne indsættes 

som erstatningsfærge ved Venø Færgefart, har Struer 

Kommune godkendt, at de gamle færgelejer renove-

VENØSUND  FÆRGELAUG 

Foto: Søren Adsersen 

mailto:info@venoesund.dk
mailto:leif@madsenland.dk
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NATUR  MV. 

VELKOMMEN TIL EN NY CAMPINGSÆSON 

Så er campingsæsonen begyndt, og jeg kan med stolthed se, at campister-

ne starter, hvor de stoppede sidste år. Det er en glæde at komme på ”Venø 

Klit”. Campisterne rydder op og yder en indsats for, at campingpladsen bli-

ver et dejligt sted at være. Indtil nu er der fjernet 50 gamle campingvogne. 

Her i påsken er der ydet en utrolig flot indsat. Kære campister, tusind tak for 

jeres fantastiske arbejde. 

 I samarbejde med Christian Kjær og Anders Ulfkjær, har vi på ”Venø 

Klit” efterhånden fået det, som vi gerne vil have det. Mange, mange tak for 

det. 

 Alle er meget velkomne - også venøboerne. Kig ned til os og se, hvor 

dejlig campingpladsen efterhånden er ved at blive. 

 Jeg var til generalforsamling i Venø Havn, og her oplevede jeg, at der 

var nogle få personer på Venø, som er meget negative. For mig virker det 

mærkeligt, at man ikke samarbejder i stedet for at modarbejde hinanden. 

For jeg er sikker på, at alle har det samme mål: ”Ønsket om det bedste for 

Venø”. 

 Jeg blev valgt som suppleant i bestyrelsen for Venø Havn. Det har 

ført til, at jeg har lært nogle meget dygtige, arbejdsomme, hjælpsomme og 

venlige mennesker at kende. I gør et helt unikt arbejde for havnen. I arbej-

der og yder en kæmpe indsats. Hvor ville det være dejligt, hvis der kom 

nogle flere venøboere og hjalp jer med at gøre arbejdet på havnen færdig. 

 Peter Henriksen har overtaget ”Havnekiosken”. Her i påsken har det 

været en fornøjelse at gå på havnen. Mange af vore campister har været 

utrolig glade for igen at være velkomne på havnen.  

 I samarbejde med Peter Henriksen har vi fået åbnet vores lille butik 

på ”Venø Klit”. Det har været til stor glæde for campister og turister, som li-

ge plejer at komme en tur forbi campingpladsen og få en is. Tak til Peter 

Henriksen og Pia Høgild for god hjælp og godt samarbejde. 

 Der sker så mange dejlige og positive ting omkring os på Venø, så 

jeg ser med glæde frem mod sommersæsonen. I ønskes alle en rigtig god 

sommer. 

/ Venø Klit — Margaret Langemose 

 

 

 

 

 

 

 

 

BILLEDVÆRKSTEDET  

UDGIVER VENØ BILLEDER 

Der er tale om en omfattende sam-

ling fra ”Venø-udkanten”. Cd’en 

kan købes i Billedværkstedet. 

/ VenøPosten — red. 

Debat: 

NATUREN GÅR OVER  

OPTUGTELSEN 

Overskriften er hentet fra sprog-

forskeren Peder Syv (1631-1702). 

Her optræder den for at henlede 

venøboernes opmærksomhed på 

de  to foreninger: Danmarks Na-

turfredningsforenings og Dansk 

Ornitologisk Forenings, indsigel-

ser mod Natura 2000-planerne 

for Venø. 

 Foreningerne har i deres 

indsigelser i fuldt alvor foreslået, 

at der skal afspærres og naturfre-

des nord for færgelejet, så venø-

boere og turister ikke kan gå tu-

ren langs stranden rundt om 

Venø. 

 Baggrunden er bl.a., at der 

også der, ligesom mange andre 

steder langs Venøs kyst forekom-

mer få og sjældne ynglefugle, 

som de to foreninger mener lider 

voldsomme gener ved at skulle 

mødes med lokalbefolkningen. 

 Argumenterne fra de to 

magtfulde organisationers side er, 

at selve færgelejet og anlægsar-

bejdet i den forbindelse samt 

”hundeluftere” forhindrer naturen 

i at udfolde sig på en for forenin-

gerne behørig vis. 

 Heldigvis er der andre hø-

ringssvar, som vægter balancen 

mellem lokalbefolkningens og 

turisternes rekreative interesser 

og naturens beskyttelse anderle-

des. 

/ Jan Bendix, Nørskovvej 13 
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DET  SKER 

Færgetrafik  

i marts 

 

 

 

 2011 2010 

Passagerer ............ 15.984 ..... 17.148 

Personbiler ............. 8.324 ....... 8.678 

Busser .......................... 426 ........... 412 

Lastbiler....................... 179 ........... 188 

Gods (tons) ................ 787 ........... 349 

Cykler ........................... 146 ........... 240 

Campingvogne.............. 4 ................ 6 

 

 

 

KRAFTANSTRENGELSE IN-

DEN SOMMERFERIEN! 

Lektiecaféen har fuldt tryk på i 

maj måned, så alle kan få taget 

livtag med ”afleveringerne”.  

 Velkommen i Venø Børne- 

og Ungdomshus alle mandage  

i maj fra kl. 16:15 – 17:30. 

/ Caféværterne! 

 

 

LÆRKETRÆ SÆLGES 

15-20 m3 Lærketræ skovet på 

Venø sælges for 200 kr. pr. m3, 

som det er skovet. 

 Henvendelse kan ske til 

undertegnede på tlf. 40 38 30 95.  

/ Brian Pedersen  

 

 

RIISVEJ 2 TIL LEJE 

Boet efter Ellen Bjerre Kristiansen 

ønsker at udleje huset på Riisvej 

(med forkøbsret). 

 Henvendelse kan ske til 

undertegnede på tlf. 97 86 88 22. 

/ Ryan Jensen 

GENERALFORSAMLING 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 

i Venø Vandværk tirsdag den 17. maj kl. 20:00 

på Venø Kro. 

 

Dagsorden i følge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab forelægges til godkendelse 

4. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Eventuelt 

 

/ Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær 

 

 

STIFORBINDELSE FRA BREMDAL TIL KLEPPEN? 

Beboerforeningerne på Venø og Bremdals og Strandbjerggårdparkens til-

svarende foreninger er blevet inviteret til en fælles drøftelse af etableringen 

af en eventuel stiforbindelse fra Bremdal til færgelejet. 

 For venøboerne og deres gæster vil det givetvis være betryggende, 

hvis et sådant projekt kan blive til virkelighed. 

 Trafikken på Strandbjerggårdsvej er vokset betydeligt både til færgen 

(heldigvis!) og også til Strandbjerggårdsvej. Så for både de ”bløde” og de 

”hårde” trafikanter vil et stisystem nedsætte faren for uheld og tilskade-

komst. 

/ VenøBoen — Jan Bendix 

 

 

VENØ BORGER– OG GRUNDEJERFORENING 

Det er ved at være tid til kontingentbetaling for foreningens nye finansår, 

der starter per 1. maj. 

 Der kan indbetales direkte til foreningens konto i Sparekassen Lim-

fjorden (reg. 9116 konto 6005603763) eller ved henvendelse til kasserer 

Hans L. Pedersen, tlf. 97 86 81 09. Endelig vil eller kan man få udleveret et 

girokort, hvis man foretrækker den løsning. 

 Årets generalforsamling, der som sædvanlig ligger i slutningen af 

juni, vil blive nærmere kundgjort i næste nummer af bladet samt på hjem-

mesiden www.vbgf.dk. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlin-

gen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. juni. 

/ Venø Borger– og Grundejerforening — Peter Henriksen  
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VENØ BED & BREAKFAST 

I VenøPostens præsentation af overnatningssteder på Venø er vi nået til 

Venø Bed & Breakfast, Tangvej 1. 

 

Lysegule vilde aurikler og pilekunst byder gæsten velkommen hos Lis Jen-

sen, som driver Venøs eneste overnatningssted med morgenmad i hjemlige 

rammer. 

 Sommeren betyder for Lis Jensen kontakt med verden uden for 

Venø. Hun har alle gæster inde i sin egen stue, hvor hun får en enestående 

og interessant kontakt med de mennesker, der vælger at besøge Venø. De 

kommer fra nær og fjern. Der er for eksempel åbnet en lavprisrute til Korsi-

ka, som har fået flere gæster fra denne sydeuropæiske ø til at vælge et be-

søg på det nordvestlige Jyllands eneste ø Venø. 

 ”Som en lidt sjov historie, kan jeg fortælle, at et tysk ægtepar hvert år 

kommer herop for at spise Mortens and på Humlum Kro og overnatte hos 

mig”, siger Lis Jensen, mens blikket glider ud over engen, hvor en musvåge 

står stille i luften og spejder efter føde. 

 Det er Lis Jensens indtryk, at mange af hendes gæster bevidst har 

valgt at overnatte på en Bed & Breakfast, fordi de på den måde kommer i 

kontakt med lokalbefolkningen, som kan fortælle om ø-livet og anvise gåtu-

re og oplevelser. 

 ”Jeg anbefaler dem altid en tur ud til tangerne i reservatet. De kom-

mer tilbage og har set sæler, gået helt alene rundt og talt fugle, spist mad-

pakke og haft en fantastisk dag. Det er det bedste sted på Venø”, siger Lis 

med eftertryk. 

 Gæsten hos Lis Jensen vågner op til duften af friskbrygget kaffe og 

hjemmebagt brød. Udenfor døren står et par 

stole og et bord med en skøn udsigt over en-

gen bag Venø By.  

 Den typiske gæst er 55 + og ønsker et 

ophold, der er præget af fred og ro. Kirken 

besøges, og der spises ofte på Venø Kro, som 

kan nås til fods på få minutter. 

 ”Det er en stor fornøjelse for Kaj og jeg, 

at vi kan dele vores dejlige ø med andre”, slut-

ter Lis vores samtale en dejlig forårsdag, hvor 

musvågen stadig hænger over engen. 

 

/ VenøPosten — Linda Ulfkjær  

 

Se mere på : http://venoe.dk/overnatning/

venoe-bed-breakfast/ 

 

Fotos: Preben Friis 
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PÅSKESOL, GÆSTER OG HAVNELIV 

Solen skinner over Venø Havn. Det nye bestyrerpar 

Peter Henriksen og Pia Høgild går rundt og skænker 

boblevand op i glassene til gæsterne ved åbningsre-

ceptionen i Havnehuset. Der er pindemadder, men 

tilstrømningen er så stor, at der snart er tomt på fadet, 

så Pia og Peter begynder at sætte bakker med pomfrit-

ter ud på bordene. Ivrige børne- og voksenfingre snup-

per hurtigt de lækre varme kartoffelstykker. 

 De sidste gæster inden lukketid er tre unge 

mænd, der bor henne i ”hospitalet”. De vil gerne købe 

noget pind til brændeovnen. Det fører Peter Henriksen 

ikke, men uden tøven siger han: ”Det kan I hente hjem-

me hos mig på Tangvej og afregne her i kiosken i mor-

gen”. En is købes med, og som afsked siger de, at de 

føler sig velkomne herude i udkantsdanmark, hvor 

man stoler på og hjælper hinanden. 

 Den første uge er gået med påske og varmere-

kord. Det har summet af liv omkring havnen. Turister 

og venøboere har hygget sig ved bordene med is, øl, 

pølser og Pias kylling, som allerede er berømt helt ned 

til campingpladsen. ”Vi har solgt omkring 500 stykker 

morgenbrød”, siger en tilfreds Peter Henriksen. ”Jeg 

har lavet en aftale med Humlum-bageren, som hver 

morgen leverer ved Venø Færgen. Færgefolkene får 

frisk morgenbrød og sætter de bestilte varer ind i sku-

ret på øsiden, hvor jeg afhenter inden åbningstid. En 

perfekt ordning for alle parter”. 

 Der er startet forsigtigt op med varesortimentet, 

men det vil hurtigt blive udvidet, og her efterspørger 

Peter Henriksen forskellige husflidsting fra venøboerne 

til salg i butikken. Fremtidsplaner er et frokostmenukort 

og salg af lokale grønsager. Ellers er det bare om at 

melde ind med, hvad man måtte ønske at kunne købe. 

”Inden påskeferien sagde 

efterskoleeleverne for ek-

sempel til os, at nu måtte 

vi sørge for at have citron-

måner nok, når de kom 

tilbage efter påsken”, siger 

Pia Høgild denne formid-

dag, hvor der pustes ud 

efter en hektisk åbnings-

uge. 

/ VenøPosten  

— Linda Ulfkjær 

 

FORRYGENDE BEGYNDELSE, TAK! 

Måske var det bare held. Ku’ måske være Per Mikkel-

sens henvisning fra ”stolen” i kirken? Eller måske bare 

godt vejr og tilfældigheder. I al fald har vores første 

uge i havnehuset været aldeles forrygende. Søndag 

blev vi beæret og begavet med mange besøgende. 

Først om morgenen, hvor de gratis rundstykker fik ben 

at gå på, og senere på dagen af mindst lige så mange 

positive og glade mennesker, der ønskede os held og 

lykke med projektet. Tusind tak til jer alle sammen! 

 Vi havde først travlt med at få så mange varer på 

hylderne som muligt, og forsøge at få logistikken til at 

hænge sammen. En overgang så det ud til, at vi ikke 

kunne nå at blive klar inden åbningsdagen, og på et 

andet tidspunkt var vi meget usikre på, om vi kunne 

samle nok støtte og interesse fra alle jer, til at projektet 

ville kunne lykkes. I dag – en uge efter åbningen og på 

den sidste dag i påskeferien – forekommer disse be-

kymringer mærkelige. Nu handler det mere om, hvor-

dan vi får skaffet flere is og pomfritter m.v., så vi kan 

følge med efterspørgslen. 

 Også på campingpladsen har det nye koncept 

været en succes og samarbejdet har fungeret aldeles 

fremragende. Men der er jo heller ikke mange ting, 

som ikke lykkes, når alle involverede er positive og 

trækker i samme retning. 

 Vi fortsætter i maj med åbningstider fra kl. 8 til 

18 og måske længere, hvis og når der er behov. Mid-

dagslukningen fra 12 til 15 på hverdage er nok ikke 

optimal, så vi nok ændre en smule på dette. Alle æn-

dringer vil blive annonceret ved opslag på havnen, 

campingpladsen, kroen og færgen. 

 Mange tak for al jeres støtte! 

/ Venø Havnehus — Peter Henriksen 

Foto: Preben Friis 
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1. maj kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

7. maj kl. 9:00 Arbejdsdag på Venø Havn 

8. maj  kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

14. maj kl. 12:00 Venø Water Stars, Venø Efterskole, sted: havnen 

15. maj  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

17. maj  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Ellen Hylleberg 

17. maj kl. 20:00 Generalforsamling i Venø Vandværk, Venø Kro 

20. maj  kl. 10:00 Konfirmation - St. Bededag v/ Per Mikkelsen 

22. maj  kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

25. maj kl. 14:00 Venø Rocks, festival på Venø Efterskole 

27. maj kl. 16:30 Fredagsklub, Børnehuset 

29. maj  kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 

 

 

Lektiecafé, Børnehuset: hver mandag fra kl. 16:15 til 17:30 

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  MAJ 

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

senest den 25. maj 
 

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 23. maj. 
 
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 


