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Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 97 86 82 00, mr@venoe.dk 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.dk 

 

Graver, Struer Kirkegård,  

kirkegårdsleder Bent Vincents,  

tlf. 96 84 92 09 

bent@struerkirkegaardskontor.dk 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 

 

Servicemedarbejdere:  

Lene M. Jensen, tlf. 97 86 81 14  

Julie Gjern 

 

Organist Julia Tabakova 

 

Kirkesanger  

Grethe Munk-Andersen,  

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

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

VENØ  KIRKE 

SKÆRTORSDAGSAFTEN PÅ VENØ 

Da jeg blev ansat som præst på Venø 

for snart 5 år siden, gik det hurtigt op 

for mig både før og efter ansættelsen, at 

de kirkelige aktiviteter, som Venø sogn 

står for, stort set svarer til mine egne 

forestillinger om, hvad en kirke skal.  

 Udover de almindelige søndags-

gudstjenester, så har vi af faste arrange-

menter hver sommer: Seks aftener med solnedgangsmusik, som har stor og 

positiv tilslutning også fra fastlandet. Desuden har vi i kirkeårets løb tre bør-

ne- og familiegudstjenester med en efterfølgende sammenkomst. 1. søndag 

i advent med gløgg og sang i Præstegården. Fastelavnssøndag med en ef-

termiddagsgudstjeneste og altid særdeles kreativt udklædte børn, der bag-

efter slår katten af tønden og leger på efterskolen. Dertil kommer høstguds-

tjenesten som regel i september med efterfølgende kaffe, sang og lotteri 

over de medbragte høstgaver, hvor det indkomne beløb skænkes som jule-

hjælp til hjemløse og trængende familier i Struer. 

 Og dertil har vi så også Skærtorsdagsarrangementet, der begynder 

kl. 17:30 på efterskolen, hvor kirken er vært ved en middag primært med 

påskelam af den venøske art, og som slutter med en aftensgudstjeneste i 

kirken kl. 19:30.  

 I navnet Folkekirken ligger den betydning, at den ikke primært er for 

de særlige, men den er for alle. Det navn lever vi op til her på Venø, for i år 

var vi ikke mindre end 86 spisende i efterskolens sal. Det kan vi godt være 

stolte af, hvad vi er i Menighedsrådet, for det tyder jo på, at folk sætter pris 

på arrangementet. Mange andre menighedsråd rundt i landet arrangerer 

en lignende spisning Skærtorsdag, men det er nok de færreste, der har halv-

delen af sognet med! Derfor har vi også besluttet, at næste år udvider vi 

arrangementet en halv time, således at gudstjenesten i kirken begynder kl. 

20:00. 

 Skærtorsdag er jo den dag i kirkeåret, hvor vi fejrer nadverens indstif-

telse. Nadveren er sammen med dåben den protestantiske kirkes to vigtig-

ste ritualer. Men hvad er et ritual? Det spørgsmål kan der sagtens skrives 

tykke bøger om, hvad også jævnligt sker. Men måske rammer den franske 

forfatter, Antoine de Saint-Exupéry (1900–1944), plet i sin berømte bog: 

Den lille Prins, fra 1943, og som siden er blevet trykt i utallige eksemplarer. I 

afsnittet, hvor ræven indvilger i at blive gjort tam af den lille prins, siger den: 

”Et ritual må der til”. ”Hvad er et ritual”, spørger prinsen og ræven svarer: 

”Det er noget man i alt for høj grad har glemt. Det er det, der får en dag til 

at blive forskellig fra alle andre dage, en time forskellig fra alle andre timer”. 

/ Per Mikkelsen  

Foto: Jan Bendix 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

MORGENGUDSTJENESTE 

Som et forsøg vil vi sommeren over afholde morgengudstjenester kl. 8:30 i 

stedet for eftermiddagsgudstjenesterne kl. 14:00. 

 Vi begynder den 13. maj og slutter den 9. september. Det drejer sig 

om i alt 12 gudstjenester. 

 Nogen vil synes, at det er tidligt med kl. 8:30. Nogen synes, at en ef-

termiddagsgudstjeneste kl. 14:00 bryder ind i søndagen. Så under alle om-

stændigheder vil der nok være indvendinger uanset tidspunktet. Så vil man 

i kirke, kommer man i kirke, uanset om det er morgen eller eftermiddag. Til 

september vil vi evaluere på forsøget. 

 

Pinsegudstjeneste 

Den fælles friluftsgudstjene-

ste finder sted 2. pinsedag 

den 28. maj kl. 10:30 til 

14:00. 

 Gudstjenesten afhol-

des i år på herregården Vol-

strup. Pak picnickurven og 

tag til de flotte omgivelser 

ved Volstrup og nyd guds-

tjenesten og en god frokost. 

 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONFIRMATION PÅ VENØ 

Årets konfirmation på Venø finder 

sted Store Bededag den 4. maj kl. 

10:00 i Venø Kirke.  

 Konfirmanderne er Christoffer 

Jensen, Lønningen 6 og Lasse Lund-

by, Revlen 5. 

/ VenøPosten – Red. Foto: Jan Bendix 

VenøBoen 
 
Anker Jensen (formand) 
tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.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 
 
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 
 
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
forudlejer Børnehuset 10 gange ydes 
der 50 % rabat mod forudbetaling 
 
Priser for øboere: 
1 dags leje:  125 kr. 
Døgnleje: 350 kr. 
2 døgns leje:  600 kr. 
 
Priser for øvrige: 
1 dags leje:  250 kr. 
Døgnleje: 700 kr. 
2 døgns leje:  1.200 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning skal ske til 
Antoinette Jensen, mobil 21 62 35 76, 
mail anj@revisionlimfjord.dk. 
 Medlemskab tegnes hos kasserer 
Helle Gjern, tlf. 97 86 83 62. Det 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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VENØ KAN SELV! 

På side 6 bringer VenøPosten en 

oversigt over vigtige kontakt-

adresser. Det drejer sig om Venøs 

håndværkere, som enkeltvis eller i 

samarbejde kan udføre de fleste 

af øens håndværkeropgaver. 

 Klip evt. siden ud og sæt 

også den på køleskabsdøren. 

/ VenøPosten — Red.  

Ø-RO OG NEMT TIL BUS! 

Sådan begrunder Anja Villadsen sin flytning til Venø med sønnen Minik og 

hunden Joey. De har fundet bolig på Riisvej, som gør det nemt for Minik, da 

Venø Bussen holder næsten lige udenfor døren, når han skal i skole i Brem-

dal. Minik har klassekammerater på Venø og leger dagligt med dem, lige-

som han er med i Lektiecaféen om mandagen både for lektiernes og hyg-

gens skyld. 

 Selv holder Anja af den afvekslende natur og den friske luft, som 

Venø tilbyder. Anja er flyttet hertil fra Remmer Strand, hvilket gav mulighed 

for hestehold, som hun er ”vild” med. Muligheden for at få hesten til Venø 

arbejdes der på! Anja er ”gammel” Struerbo og kender Venø fra mange 

ture med sine forældre, både som sejlende gæster til Venø Havn eller som 

naturvandrere rundt på øen.  

 Anja er lærer på Kongenshus Efterskole, hvilket giver skiftende vag-

ter, men også fine muligheder for at få fornøjelse af ø-livet. Velkommen! 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

Tusind tak til alle de, der glædede mig med et be-

søg, og gjorde min fødselsdag til en fantastisk dej-

lig oplevelse. Tak for alle gaverne og for de mange 

pæne ord. 

 Den nye sæson er nu ved at komme i gang, 

og vi er meget glade for at have et pænt antal forhåndsbestillinger, som er 

med til at sikre et sundt grundlag. Det er rigtig dejligt med al den positive 

omtale. Tak for det! 

 Åbningstider i maj bliver fra kl. 10-18 samt efter behov/aftale. I stille 

perioder kan der blive tale om, at jeg opholder mig hjemme. En opringning 

til nummeret på butiksdøren skaffer så betjening inden for to minutter. 

 Der er kommet nye postkort på stativet. Peter Bjerre, Preben Friis m.fl. 

har lagt fine fotos til – eller man kan sågar få sit eget billede på kortet til 

bedstemor. 

/ Venø Hav-

nehus  

— Peter Hen-

riksen 

AT  BO  PÅ  VENØ 

Foto: Jan Bendix 
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VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

BLIVØBO.NU 

VenøPostens forsidefoto viser Andreas Olsen i den vest, som er et af ele-

menterne i indsatsen for at skaffe flere beboere på Venø og de 26 andre 

danske småøer. 

 Sammenslutningen af Danske Småøer gennemfører i de kommende 

måneder en landsomfattende kampagne med støtte fra Småøernes Aktions-

gruppe, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Fødevareministeriet og 

EU.  

 Brochurer og plakater er af øboere spredt over hele landet i en fælles 

indsats for at gøre opmærksom på de muligheder, der er i at bo på en ø. 

 I artiklen nedenfor fortæller Søren Lang Hindkjær mere om Venøs 

udenøs indsats. På fotos gengiver vi i miniformat eksempler på et par af de 

plakater, som indgår i kampagnen. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

DELEGATIONEN FRA VENØ! 

Lørdag den 12. maj drager en delegation fra Venø til  

Aarhus for at deltage i bosætningskampagnen BlivØbo.nu, 

som arrangeres af Sammenslutningen af Danske Småøer.  

 På Store Torv i Aarhus vil alle de “jyske” øer være repræ-

senteret med lokale øboere, der vil fortælle interesserede om, hvordan det 

er at bo på en lille ø.  

 Fra Venø vil vi lægge vægt på, at man på Venø bor i et skønt natur-

område og samtidig tæt på større byer. Vi er ikke afskåret fra omverdenen 

og det øvrige samfund, og der er fx ikke noget problem i at bo på Venø og 

arbejde på fastlandet. Målet er at få fortalt, hvilke kvaliteter, der er ved at bo 

på Venø, og hvordan dagligdagen hænger sammen.  

 Nedenfor ses en del af en folder, som vi har med. Der er oprettet en 

hjemmeside på BlivØbo.nu, hvor der kan læses mere om den landsdækken-

de kampagne. 

/ VenøBoen — Søren Lang Hindkjær 

 

 

ÅBEN Ø 

Årets Åben Ø–arrangement ind-

går i kampagnen Blivøbo.nu. 

Åben Ø–dagen er fastlagt til  

lørdag den 9. juni.  

 Programmet bringes i juni-

nummeret af VenøPosten. 

/ VenøBoen — Karin Christensen 

og Aase Askanius 
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HÅNDVÆRKERE  PÅ  VENØ 

Mogens Askanius 

Nørskovvej 2, Venø 

7600 Struer 

askanius@privat.dk 

Tlf. 40 35 84 55 

Anders Hunsballe 

Nørskovvej 1, Venø 

7600 Struer 

Tlf. 30 97 86 32 

Uffe Lundby  

Revlen 5, Venø 

7600 Struer 

uffe.lundby@gmail.com 

Tlf. 97 86 88 80 

Lars Vangsgaard Jensen 

Havstokken 1, Venø 

7600 Struer 

lars@venoe.dk 

Tlf. 20 87 81 15 

Peder Mejlholm Olsen 

Klitten 17, Venø 

7600 Struer 

pederpedel@venoe.dk 

Tlf. 30 20 82 34 

Per Mygind  

Havstokken 10, Venø 

7600 Struer 

dorte.sauer@skolekom.dk 

Tlf. 22 67 80 85 
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UDVALGET FOR SMÅØER  

BESØGER VENØ 

Den 4. og 5. september får 

Venø besøg af Folketingsudval-

get, der beskæftiger sig med de 

danske småøer.  

 VenøPosten følger plan-

lægningen af besøget og bringer 

nyt om begivenheden i de kom-

mende udgaver af bladet. 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALFORSAMLING 

Der indkaldes hermed til ordinær 

generalforsamling i Venø Vand-

værk torsdag den 24. maj kl. 

20:00 på Venø Kro. 

 

Dagsorden i følge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab forelægges til god-

kendelse 

4. Valg af medlemmer og supple-

ant til bestyrelsen 

5. Behandling af indkomne for-

slag 

6. Eventuelt. 

 

/ Venø Vandværk  

— Søren Lang Hindkjær 

VIL DU VÆRE MED TIL RUNDBOLD  

PÅ PLÆNEN VED BØRNEHUSET? 

Hvert forår og sommeren igennem når vejret arter sig, og 

mens aftnerne er lyse, så spiller børn og unge på Venø ofte 

rundbold på græsset ved Børnehuset.  

 De ”indkalder” til disse aftner via sms, og hvis du har lyst til at få en 

sms næste gang, de spiller rundbold, så send en sms til Gertrud Damgaard 

på tlf. 50 43 58 32 med dit navn og mobilnummer, så sørger hun for, at du 

også får en sms!  

 Vel mødt til alle! 

 

Crosser tur – sæt kryds i kalenderen! 

Hvis du vil med ud og prøve kræfter med crosser og go-carts på banen ved 

Lemvig Ungdomsgård, så skal du reservere fredag den 22. juni kl. 18:30 

til 21:30. Mere information i næste nummer af VenøPosten. 

 

/ Venø GIF — Laila Mejlholm Olsen 

 

 

RONING I HAVKAJAK M.M. 

Vi tilbyder igen i år roning i havkajak. Vi har nu 7 havkajakker i foreningen 

og kan tilmed låne Efterskolens kajakker.  

 Første gang i denne sæson er onsdag den 2. maj fra kl. 19:00 til 

21:00. Mødested: Skuret ved Efterskolen. Tilmelding: Første aften eller til 

Jens Christian på mail: jcbroedbaek@hotmail.com. 

 Vi ønsker at sætte spot på roningen i år og har derfor nedsat kontin-

gentet. Pris for unge under 25 koster 150 kr. Unge over 25 koster 200 kr. 

 De første onsdage er fælles repetition, og er du nybegynder skal du 

"frigives". Vi har også vores toer med styrmand. Ønsker du at ro i denne, 

bedes du henvende dig til Dorte Sauer på tlf. 97 86 81 71 eller  

dorte.sauer@skolekom.dk. Vi håber at se rigtig mange. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

STRANDRENSNING 

Nu er det igen tid til af få indsamlet affald og diverse drivgods fra vores 

strande. Strandrensningen finder sted søndag den 13. maj kl. 13.00. 

 Vi mødes ved Havnehuset og efter arbejdet bydes der på kaffe og 

kage i efterskolens spisesal. 

 Mød talstærkt op til en hyggelig eftermiddag og hjælp til med at gøre 

vores smukke ø smukkere. 

/ VenøBoen, Venø Borger og Grundejerforening og Venø Efterskole 

DET  SKER 
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NYE EFTERSKOLETILBUD 

Generalforsamlingen i skolekred-

sen var særdeles velbesøgt.  

 Erik Poulsen kunne berette 

om et nyudviklet bogligt tilbud til 

det hold, der starter efter som-

merferien. Det kaldes Cross Cultu-

re og har et internationalt ind-

hold, med bl.a. en studietur til et 

andet europæisk land. Skolen har 

nu tre boglige tilbud: 9./10. klas-

se, 10. årgang og Cross Culture 

og tre linjetilbud: Surf & sejlads, 

Natur & friluftsliv samt Musik & 

drama.  

 Det økonomiske resultat i 

kalenderåret 2011 blev et over-

skud på ca. 300.000 kr.  

 Ved valget blev Alice Fre-

deriksen, Gitte Børsting og Peter 

Petersen genvalgt. Mette Bjørn 

Christiansen fra Struer nyvalgt til 

bestyrelsen, da Kai Lykke Chri-

stensen ikke ønskede genvalg. 

/ Venø Efterskole  

— Peter Petersen 

101 MEDLEMMER OVER 14 ÅR! 

Langt over halvdelen af venøboerne er medlemmer af Venø 

Gymnastik- og Idrætsforening (Venø GIF), der på sin general-

forsamling i april ”kunne lukke bøgerne” efter endnu et travlt 

år. På generalforsamlingen oplyste formanden Dorthe Sauer, at udover 

medlemmerne er der 27 aktive børn og unge under 14 år, der benytter sig 

af GIF’s tilbud. Fællesarrangementerne som fx gaderundbold, bowling, jule-

træsfest, crossertur og banko har været velbesøgte.  

 Formanden omtalte savnet af en hal til damegymnastik, fitness, bad-

minton og børnegymnastik. Det har i foreningsåret betydet, at damegym-

nastikken har måttet give op midlertidigt.  

 GIF er blevet begunstiget af kontant beløb fra ”Gamle Drenge” på 

2.500 kr. og tilskud fra Dan Automat på 40.000 kr. til indkøb af havkajakker. 

Bidragene er med til at styrke GIF’s muligheder og tilbud til børn og voksne. 

 Beretning og regnskab godkendtes. Ved valgene til bestyrelsen blev 

Jens Christian Brødbæk nyvalgt i stedet for Jonna Stenkjær, der ikke ønske-

de genvalg. Øvrige valg var genvalg. Basiskontingentet til GIF er fastlagt til 

50 kr. Kontingenter til de enkelte grupper blev fastlagt og oplyses i VenøPo-

sten, når sæsonen indledes. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

HAVNEPROJEKTET AFSLUTTET 

Under beretningen på Venø Havns generalfor-

samling oplyste formanden Niels R. Jensen 

(Nisse!), at det store udbygnings- og vedligehol-

delsesprojekt formelt er afsluttet med godkendel-

se af både fysiske og økonomiske forhold af de kilder, der har medfinansie-

ret projektet. De nye fiskeskure er udlejede. 

 Efterårs- og vinterstormene har været hårde ved nogle af broerne, og 

der forestår en del oprydningsopgaver. Formanden orienterede om planer 

for legeplads og opvaskemuligheder. Der var til generalforsamlingen ind-

kommet forslag om placering af ”Venøsund”. Bestyrelsen afviste behandling 

af emnet på mødet med henvisning til vedtægterne. 

 Havnens revisor Karsten Jensen fremlagde økonomiske nøgletal. 

Regnskabet, der viser et overskud på ca. 70.000 kr. godkendtes. Tilsvarende 

godkendtes budget, som Peter Henriksen fremlagde. 

 Det efterfølgende valg af bestyrelsesmedlemmer førte til nyvalg af 

Morten Gjern, Mette Jaffke og Nis Christiansen, og som suppleanter valgtes 

Lars Vangsgaard og Jan Bendix. 

/ VenøPosten — Red. (se komplet referat og regnskab på www.venohavn.dk). 

 

Efter deadline: Venø Havns bestyrelse har efter generalforsamlingen gen-

nem et særnummer af VenøPosten indkaldt til ekstraordinær general-

forsamling den 30. april. Referat fra dette møde følger i juninummeret 

af VenøPosten.  

/ VenøPosten – Red. 

GENERALFORSAMLINGER 

Foto: Preben Friis 
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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. 

venoe-kartofler.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Havnehus 
 

Åbent: 
Hele ugen fra kl. 10:00-18:00. 

Der kan desuden åbnes efter aftale.  
 

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 
venoe-billedvaerksted.dk 

lis.moeller.jensen@gmail.com 
 
 

 

 
 

Venø  Kro 
 

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

 
Ekstra åbent følgende dage:  

Mors dag den 13. maj  
fra kl. 11:30-14:00 og 17:30-21:00. 

Pinselørdag den 26. maj kl. 11:30-14:00.  
Søndag den 27. maj fra kl. 17:30-21:00. 

Mandag den 28. maj fra  
kl. 11:30-14:00 samt kl. 17:30-21:00. 

 
Pinsebrunch 

søndag den 27. maj fra kl. 11:00-15:00. 
Bordbestilling nødvendig. Bemærk at 

der kun serveres brunch i dette tidsrum.  
 

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

 

GENERALFORSAMLING OG SOMMERFEST 

Venø Borger– og Grundejerforenings generalforsamling finder sted på 

Venø Kro fredag den 29. juni kl. 18:30. Forslag til dagsordenen skal 

være bestyrelsen i hænde senest den 1. juni.  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller(e) 

2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse 

3. Kassererens beretning/årsregnskab fremlægges til godkendelse 

4. Fastsættelse af næste års kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Anders Ulfkjær, Ole Krogh,  

Anette Skovhøj og Hans L. Pedersen er på valg) 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt. 

 

Stemmeret har alle, som ikke er i kontingentrestance. Kontingent forfalder 

til betaling i maj måned. 

 Sommerfesten foregår i forlængelse af ovenstående. Menuen er som 

sædvanlig formidabel, og prisen er stadigvæk kun kr. 125,- pr. person. Der 

kan suppleres med drikkevarer til aldeles rimelige priser. Tilmelding til besty-

relsen senest den 24. juni.  

 Kontingentbetaling kan foregå via netbank til reg.nr. 9116 konto 

6005603763, og direkte til eller efter aftale med Hans L. Pedersen. 

 

Opdriftsbøjer 

Via en kontakt i Fødevareministeriet er vi kommet i direkte kontakt med 

direktøren for FødevareErhverv, der er myndighed i forbindelse med bl.a. 

skaldyropdræt. Vi har redegjort for situationen og fået lovning på meget 

snart at få en afklaring på situationen. 

 Ingen synes særlig interesseret i at tage initiativer, men problematik-

ken drejer sig ikke kun om Venø, så noget skal der selvfølgelig gøres. Hvis 

ikke det lykkes igennem FødevareErhvervs direktør, må næste logiske skridt 

være at fortsætte ad den allerede igangsatte juridiske vej. Vi arbejder selv-

følgelig videre i positiv ånd, og har ikke tænkt os at lade sagen ligge uløst 

hen. 

 

Grus og sand 

Vi er blevet opfordret til at genoptage den gamle service med nem adgang 

til sand og stabilgrus. Ordningen blev i sin tid stillet i bero, og vi vil selvfølge-

lig gerne sætte den i gang igen. Af hensyn til økonomi og logistik har vi 

valgt at gøre som følger: 

 Har man brug for sand, grus, jord eller stabilgrus o. lign. kan man 

rette henvendelse til undertegnede (i Havnehuset), som sørger for koordi-

nering, så der kan foretages en fælles bestilling og opnås en væsentlig 

transportbesparelse hver gang, der er behov derfor. 

 

/ Venø Borger- og Grundejerforening — Peter Henriksen 
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LIDT  OM  MEGET ... 

Færgetrafik  

i marts 

 

 

 2012 2011 

Passagerer ........... 15.790 .... 15.984 

Personbiler ............. 8.052 ....... 8.324 

Busser ......................... 398 .......... 426 

Lastbiler ...................... 100 .......... 179 

Gods (tons) ................ 271 .......... 787 

Cykler .......................... 148 .......... 146 

Campingvogne ............. 0 ............... 4 

 

 

GIRO D’ITALIA I STRUER 

Den 6. maj 2012 i tidsrummet 

13:30–16:00 vil Fjordvejen være 

spærret i forbindelse med cykellø-

bet Giro d’Italia. 

 Tidspunktet for spærringen 

kan forskydes afhængig af vejrfor-

hold og den cyklede hastighed. 

 Færgen sejer i henhold til 

sejlplanen, så mulighed for besig-

tigelse af løbet er tilstede.  

/ Venø Færgefart 

— Søren Adsersen 

 

 

FRA VORES EGEN VERDEN 

VenøPostens 

fotograf, Preben 

Friis ønsker at 

stoppe som bla-

dets faste med-

arbejder. 

 Læsere og redaktør vil 

komme til at savne Prebens alle-

stedsnærværende ”øjne” på ver-

den og Venø. Tak for indsatsen! 

VenøPosten søger fotointeresse-

rede medarbejdere, der vil og kan 

tage over. Henvendelse kan ske 

til redaktionen på vp@venoe.dk. 

/ VenøPosten — Red. 

VENØ BESØGSKORT 

Venø Borger- og Grundejerforening har sammen med 

VenøBoen taget initiativ til at undersøge mulighederne 

for at øge omfanget af andengangsbesøgende turister 

på Venø. 

 Idéen er at give bilende turister mulighed for at 

få rabat på færgeoverfarten, når det er anden gang i 

løbet af feriesæsonen, Venø besøges. 

 Besøgskortet, der af kontrolhensyn nummereres, 

tænkes udleveret på de steder, hvor der kommer mange turister, som fx 

Bed and Breakfast-stederne, Venø Havn, Venø Billedværksted og Venø Kro. 

 Idéen drøftes for tiden med Venø Færgefart med henblik på afprøv-

ning allerede i denne sommer. 

/ VenøPosten – Red. 

 

 

VENØSUND FÆRGELAUG 

Venøsund har været på bedding og er blevet synet og godkendt af Søfarts-

styrelsen. Takket være en stor gruppe medlemmer, som med stor arbejds-

indsats og gåpåmod har hjulpet med at rengøre maskinrummet samt skra-

bet, bundsmurt og malet færgen udvendigt, er den gamle færge nu tilbage 

i Venø Havn. Nu mangler vi bare at få malet lønningen indenbords, styre-

huset, dækket og maskinrummet. Vi har maling og pensler, og alle er vel-

komne til at give en hånd med.  

 Allerede søndag den 6. maj fra kl. 12:00 til 16:00 ligger Venø-

sund i Fiskerihavnen i Struer og indgår i festlighederne omkring Giro d’Ita-

lia. Der vil være musikunderholdning på færgedækket, og vi vil benytte lej-

ligheden til at hverve flere medlemmer.  

 Som det blev foreslået på generalforsamlingen, vil vi prøve at lave en 

fast klubaften. Vi foreslår at vi mødes hver onsdag aften i færgeskuret, 

hvor der er kaffe på kanden. Første gang er den 2. maj fra kl. 19:00. Her 

kan vi få en snak om løst og fast, arbejde på færgen, lave øvelsessejlads for 

medlemmer, som kunne tænke sig at lære at sejle færgen.  

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen  

 

 

LITTERATURPRIS TIL VENØ-PIGE 

Sofie Damgaard var prismodtager ved den årlige  

uddeling af litteraturpris fra Johannes Buchholtz  

Selskabet, Struer Museum og Struer Statsgymnasium. 

Sofie fik prisen for sit digt, som VenøPosten har lagt  

ud på venoe.dk. Tillykke til Sofie! 

/ VenøPosten – Red. 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

XXXX 
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HALPROJEKT 

Struer Byråd besluttede på mødet i slutningen af marts - på trods af prote-

ster fra lodsejeren - at ekspropriere jord til multihal og boldbane. Fristen for 

at anke ekspropriationen til Natur- og Miljøklagenævnet var tirsdag den 24. 

april – det vides ikke, om lodsejeren har anket afgørelsen. 

 Lodsejeren har imidlertid ansøgt Naturstyrelsen om dispensation fra 

300 meter strandbeskyttelseszonen for en placering, der passer ham bedre. 

Naturstyrelsen har afvist ansøgningen, da det kun er bygherren, der kan 

ansøge. Dette svar er lodsejeren ikke tilfreds med – og det går der jo tid 

med at korrespondere om.  

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

 

 

VENØ WATER STARS 2012 

Den 2. og 3. juni bliver der igen 

aktion på vandet ved Venø Havn. 

Venø Water Stars har inviteret en 

stor del af den danske windsurfer-

verden til Venø, for at prøve kræf-

ter med forskellige surfdiscipliner.  

 Vi er i år blevet officielt ranglistestævne i disciplinen freestyle. Dette 

gør, at Danmark bedste udøvere kommer og viser deres færdigheder på 

vandet. Den disciplin afvikles over lørdag og søndag.  

 Danmarks mest traditionsrige og ældste surfstævne Venø Rundt bli-

ver afviklet for 26. gang lørdag. Speedcup er en gamle disciplin, der er ble-

vet pustet nyt liv i. Denne del vil vi forsøge at afvikle umiddelbart efter Venø 

Rundt-deltagerne er kommet i mål. 

 

Venø Water Stars kan i år tilbyde følgende discipliner: 

Freestyle, som DBO-ranglistestævne over begge dage. 

ØGP-Venø Rundt lørdag den 2. juni med skippermøde kl. 12:00 og for-

ventet start kl. 13:00. 

Speed Cup med start afhængig af 

afviklingen af Venø Rundt. 

 

Sidste år var der en rigtig flot opbakning 

fra det lokale forretningsliv i forhold til 

sponsering af præmier, dette ser ud til at 

gentage sig igen i år.  

 Der vil under afviklingen være live 

opdateringer på Facebook. Der vil lø-

bende komme nyheder omkring stæv-

net på www.waterstars.dk og  

facebook/venø water stars.  

 Vi håber på masser af vind og 

god opbakning på stranden. 

/ Venø Efterskole — Ulf Ipsen 

 

VENØ ROCKS  

Venø Efterskole inviterer igen i år 

alle venøboere til Venø Rocks 

den 23. maj 2012.  

 Musikprogrammet kommer 

til at bestå af en god blanding af 

elevbands fra Venø Efterskole, 

Vostrup Efterskole, Struer Musik-

skole, Kongensgaard Efterskole, 

Askov Efterskole og Rovig Efter-

skole. Der vil være en hovedscene 

og en mindre jamscene. 

 Der vil på festivalpladsen 

være forskellige aktiviteter. Festi-

valen begynder kl. 13:30 og 

forventes at slutte ca. kl. 19:30, og 

der er fri entre! 

 Vi håber, at øen vil støtte 

op om arrangementet. 

/ Venø Efterskole — Ulf Ipsen 

 

 

 

PEDEL SØGES 

Venø Efterskole skal fra 1. august 

have ny pedel.  

Se stillingsopslaget på skolens 

hjemmeside venoe-efterskole.dk 

eller på Jobnet. 

/ Venø Efterskole  

— Anders Christiansen 

Foto: Venø Efterskole 

Foto: Venø Efterskole 
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2. maj kl. 19:00 Venø GIF, havkajak, mødested: Efterskolen 

2. maj kl. 19:00 1. klubaften i Venøsund Færgelaug, færgeskuret 

4. maj  kl. 10:00 Konfirmation v/ Per Mikkelsen 

6. maj  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjenste v/ Per Mikkelsen 

13. maj  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 

13. maj kl. 13:00 Strandrensning, mødested: Havnehuset 

15. maj  kl.19:00 Menighedsrådsmøde i Børnehuset 

17. maj  kl. 08:30 Kr. Himmelfart v/ Per Mikkelsen 

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

23. maj kl. 13:30 Venø Rocks, Venø Efterskole 

24. maj kl. 20:00 Venø Vandværk, generalforsamling på Venø Kro 

25. maj  Fredagsklub, Børnehuset 

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

28. maj  kl. 10:30 Friluftsgudstjeneste v/ provstiets præster 

 

OBS: Den 6. maj i tidsrummet kl. 13:30-16:00 vil Fjordvejen være spærret i 

forbindelse med cykelløbet Giro d’Italia.  

Lektiecafé: Den  7., 14. og 21. maj kl. 16:15 i Børnehuset 

GIF tirsdagsgåtur: Ved 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 
2012 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 26. 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 og VenøBoen. 
 
Abonnement: VenøPosten kan tegnes  
i abonnement ved henvendelse til  
udgiverne. 
 
Redaktion og grafik: Jan Bendix og  
Bettina Kjær 
 
Korrektør: Marianne Pedersen  
 
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: Bettina Kjær 


