
   

Maj 2013 
 

Forenings– og kirkeblad  
for Venøs beboere og venner af Venø 

Udsigt eller udsigtsløst? 
I anden uge af maj får Venø resultatet fra de to 
sager, som Naturmiljøklagenævnet har skullet 
tage stilling til. De handler begge om Venøs frem-
tid og udviklingsmuligheder. 
 Den første sag drejer sig om halbyggeriet i 
tilslutning til Venø Efterskole. Sagen er inde i sit 
syvende år. Denne gang er det lodsejeren, der 
skal afgive jord til hallen, som har klaget over Stru-
er Kommunes sagsbehandling. 
 I den anden sag er det venøboerne, der 
ikke har accepteret Naturstyrelsens afvisning af 

placeringen af Venøtårnet på Venø Borgs jorde. 
Begrundelsen er, at tårnet er placeret 50 meter 
inden for strandbyggelinjens 300 meter grænse. 
Afvisningen er givet til trods for lovens mulighe-
der for dispensation. 
 Naturmiljøklagenævnets afgørelser i de to 
sager bestemmer på afgørende vis Venøs mulig-
heder for at fastholde og øge bosætningen og 
beskæftigelsen. 
 
/ VenøPosten – Jan Bendix 

Nævnsmedlemmer, der lytter til Venøtårnets bygherrerådgiver, Thomas Pedersen, der orienterer om projektets idé og mål og om 
tårnets konstruktion. Foto: Jan Bendix. 
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VENØ  KIRKE 
SØREN KIERKEGAARD 1813 – 1855 
I år fejrer vi 200-året for Søren Kierkegaards fødsel, 
der fandt sted den 5. maj. ”I det gale pengeår, da så 
mangen anden gal seddel blev sat i cirkulation”. Så-
dan sagde han siden selv, for han beherskede både 
ironi og selvironi. 1813 var jo året, hvor landet gik 
bankerot. 
 I Danmark har vi hverken før eller siden haft 
en forfatter eller filosof, der med hensyn til indre re-
fleksion omsat til sprog kan måle sig med ham. Bl.a. derfor læses han stadig-
væk, og han er oversat til talrige andre sprog. Der er nok at tage fat på, for 
manden skrev over 10.000 sider - på dansk. 
 I levende live fik han trykt mange bøger, og de fleste af dem er skre-
vet under forskellige pseudonymer. Kierkegaard havde nemlig i udpræget 
grad blik for mennesketyper, og han kunne med sit psykologiske geni leve 
sig ind i andre menneskers tilværelse. Ja, selv når han udgav en bog i sit 
eget navn, S.K., så er denne S.K. altså ikke blot Søren Kierkegaard, for han 
mente, at selv ens eget navn er et pseudonym! 
 Mange udtryk, som vi stadig bruger, stammer fra ham. Fx ”at træde i 
karakter”. Eller ”Livet forstås baglæns, men må leves forlæns”. Eller ”Gift dig 
og du vil fortryde det, gift dig ikke, du vil også fortryde det; gift dig eller gift 
dig ikke, du vil fortryde begge dele”. Og Kierkegaard havde blik for tilværel-
sens absurde træk, som de kommer til humoristisk udtryk hos fx den dovne: 
”Jeg gider slet ikke. Jeg gider ikke ride, det er for stærk en bevægelse; jeg 
gider ikke gå, det er for anstrengende; jeg gider ikke lægge mig ned; thi 
enten skulle jeg blive liggende, og det gider jeg ikke, eller jeg skulle rejse 
mig op igen, og det gider jeg heller ikke. Summa summarum: jeg gider slet 
ikke”. 
 Et hovedpunkt for Kierkegaard er, at livet er en opgave. Han mente 
ikke, at man blot skal leve sit liv hen blot som en glad gris så at sige. At blive 
sig selv var for ham at se den enkeltes opgave. ”At vove er at tabe fodfæste 
en kort stund. Ikke at vove er at tabe sig selv”. Sådan kunne han mejsle ord, 
hvis gyldighed rækker ud og giver genklang, og han kunne beskrive tilvæ-
relsens grundfænomener, frygt, angst, glæde, det vittige, fortvivlelse, sorg 
og død etc., så at man oplever, at man bliver genkendt. 
 Og er just dette træk ved forfatterskabet, genkendelse, ikke en uhyre 
stærk kvalitet? Mange nulevende har ofte anført, at når de kom i gang med 
at studere Kierkegaard, så skete det på et tidspunkt i deres liv – ung eller 
gammel – hvor de selv var ude at svømme. I stedet for antidepressiv medi-
cin så at sige, så læste de Kierkegaard! Hvorved de kom i kontakt med et 
formidabelt menneskesyn. Fx når de læste, at fænomenet fortvivlelse ifølge 
Kierkegaard nok kan skabe uro, men den er også et sandt tegn på, at man 
er i live! Og han peger på en vej ud af fortvivlelsen. Man skal vælge den 
som sin egen, som havde man selv skabt den, for da har man også fået red-
skaberne til at komme ud af den igen. Det er da et menneskesyn, der duer 
til noget!  
/ Per Mikkelsen 

Venø Kirke — kontakter 
 
Sognepræst Per Mikkelsen, 
tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  
pm@km.dk 
 
Formand Ove Bjerre-Pedersen, 
tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk 
 
Kirkeværge Ellen Hylleberg,  
tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.dk 
 
Graver, Struer Kirkegård,  
kirkegårdsleder Ole Møller  
Andersen, tlf. 96 84 92 09 
 
Kirketjener Anker F. Jensen,  
tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 
 
Servicemedarbejdere:  
Lene M. Jensen, tlf. 97 86 81 14  
Julie Gjern 
 
Organist Julia Tabakova,  
pt. orlov 
 
Kirkesanger  
Grethe Munk-Andersen,  
tlf. 97 86 80 79, gma@stgym.dk 
 
Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 
tlf. 27 21 07 49, 
ibjerrepedersen@hotmail.com 

Foto fra Wikipedia 
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ENDNU ET TILLYKKE TIL…. 
Årets konfirmander: Gertrud 
Damgaard, Anders Skadhede og 
Viktoria Bjerre Jensen. 

VENØ  SOGN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MIDLER TIL RENOVERING AF KIRKEN 
Provstiudvalget ved Struer Provsti er indstillet på at afsætte ligningsmidler til 
renter og afdrag svarende til et stiftsmiddellån på 25 % af udgiften til pro-
jektet dog højest kr. 1.500.000, således at resten af projektet må finansieres 
via fondsmidler. 
 Tilsagnet er vi meget tilfredse med, fordi det vil signalere overfor de 
forskellige fonde, at også kirken vil det her. Men vi er også klar over, at pen-
gene ikke hænger på træerne, hvorfor et grundigt arbejde forestår med at 
få udarbejdet et godt ansøgningsmateriale til fondene. 
 Vi vil desuden på vores hjemmeside orientere sognets beboere samt 
interesserede om projektet og dets status. 
 Der vil være mulighed for at enkeltpersoner kan indsætte et bidrag til 
renoveringsprojektet. Dertil har vi oprettet en konto i Sparekassen Vendsys-
sel: 9070 1623929554. Alle bidrag modtages med tak! 
/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

Fotos: Karen Damgaard 
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DET  SKETE 
  

 
 

ALT UDSOLGT OG ELEVER FRA HELE LANDET 
På årets generalforsamling på Venø Efterskole hørte ca. 25 medlemmer af 
støttekredsen formanden, Peter Petersen, melde alt udsolgt til næste skole-
år. Han berettede endvidere om et overskud i 2012 på ca. 880.000 kr. og 
985.000 kr. mere til at bygge hal for, og om ansættelse af yderligere to lære-
re. I dette skoleår er der for første gang ikke fuldt elevhold, og det betyder 
sammen med den netop afsluttede lockout et mindre underskud i 2013. 
 Forstander Erik Poulsen berettede om en vellykket begyndelse på det 
nye internationale boglige tilbud: cross culture, hvor elevholdet netop var 
hjemkommet fra Barcelona. Videre fortalte han om den ny forfatterlinje, 
den første i Danmark, der efter sommerferien begynder med 16 elever fra 
hele landet. Det er i øvrigt en tendens, at skolens elever tiltrækkes fra større 
og større dele af landet. Det er skolens mål, at have et attraktivt landsdæk-
kende tilbud. Forstanderen sluttede med at vise prøver fra skolens nye 
hjemmeside, der snart går i luften med et nyt logo. 
 Ved valget blev den tidligere elev Ole Stærke Nicolajsen valgt til sup-
pleant. Han afløser Lilly Møller, der ikke ønskede genvalg. 
/ Venø Efterskole — Peter Petersen 
 
 
REGERINGEN GØR MANDTAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Regeringen har netop afleveret ”Regional- og landdistriktspolitisk Redegø-
relse 2013” til Folketinget. I den fortælles om regeringsinitiativer, og der 
gøres status for udviklingen indtil nu. 
 Figuren taler sit alt for tydelige sprog om udviklingen, der kun vil kun-
ne ændres ved politiske og folkelige initiativer. Læs om nogle af Venøs initi-
ativer på forsiden. For de danske småøer tegnes et dystert billede med bag-
grund i tal fra Danmarks Statistik.  
 Heldigvis er det ikke Venø, der har bidraget til den faldende kurve. 
Venø havde pr. 1. januar 2012 i alt 183 registrerede indbyggere og tallet i 
januar i år var 190. Fastholdelse og udvikling kræver fortsat indsats.  
/ VenøPosten — Jan Bendix 

VenøBoen 
 
Aase Askanius (formand) 
tlf. 97 86 80 59, askanius@privat.dk 
 
Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
venoe.dk/foreninger/venoeboen 
 
 
Venø Borger- og 
Grundejerforening 
 
Linda Ulfkjær (formand) 
tlf. 24 24 27 77, linda@venoe.dk 
 
Hans L. Pedersen (kasserer) 
tlf. 97 86 81 09 
 
Foreningen er åben for alle fastboende 
og/eller grundejere på Venø.  
 
www.vbgf.dk 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 10 
gange, får man dagslejen til 150 kr. 
mod forudbetaling. 
 
Priser for øboere: 
1 dags leje:  150 kr. 
Døgnleje: 350 kr. 
2 døgns leje:  600 kr. 
 
Priser for ”udenøs”: 
1 dags leje:  400 kr. 
Døgnleje: 700 kr. 
2 døgns leje:  1.200 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning samt med-
lemskab skal ske til kasserer Antoinette 
Jensen, mobil 21 62 35 76, mail 
anj@revisionlimfjord.dk. Et medlemskab 
koster kr. 100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 
Hjertestarter 
 
Kapelbygningen ved Venø Kirke, 
Klitten 1, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: venoe.dk 
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VENØ  KUNST 
MÅNEDENS KUNSTNER: KARIN KRISTENSEN 

 
 
 
 
EN RETTELSE OG EN NY UDSTILLING PÅ VENØ 
Cowboyhattene, som her har fundet deres rette plads på det blødkogte æg 
påskemorgen, er lavet af Anne Askanius og Lis Jensen og ikke som skrevet i 
aprilnummeret af VenøPosten af Aase Askanius og Lis Jensen. 
 Anne og jeg nød "det fine selskab" af danske samtidskunstnere, hvor-
af en netop har modtaget Eckersbergmedaljen. 
 En anden sjælden gæst i galleriet var Ryans frække pony Hercules. 
Den kom, så og sejrede og lagde en lille 
klat hestepærer på gulvet, inden den 
gav børnene en lille ridetur. 
 Den 2. juni åbner en ny udstil-
ling med venøkunstnere. 
 Der er fernisering kl. 14:00 med 
kaffe og kage, så sæt allerede nu et 
kryds i kalenderen. 
/ Venø Galleri — Lis Jensen 

Billedets titel er "Mågeskrig" 
Inspirationen til billedet er dukket 
op, når jeg har siddet og ventet 
på færgen, alt imens jeg har iagt-
taget de mange måger, der har 
kæmpet om føden. 
 
På udstilling i Lemvig 
Fra den 2. til 15. maj udstiller 
jeg i Kammergalleriet Vestergade 
15, Lemvig, her er Per Vestergård 
fra Venø også med, med nogle af 
hans seneste skulpturer.  
 Udstillingen har åbent på 
hverdage fra kl. 12-17 samt lørda-
ge fra kl. 10-13. 
 
/ Karin Kristensen 
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DET  SKER 
 
 
 
 

VENØSUND FESTER MED! 
Maj måned er en festmåned også for Venøsund. 
 Venøsund Færgelaug deltager aktivt i fejringen af Oddesundbroens 
75 års jubilæum den 9. maj. Det sker med sejlads fra Kleppen kl. 08:30 og 
Venø Havn en halv time senere. Målet er Oddesund Nord, hvor færgen 
lægger til kl. ca. 09:30. Derefter bliver der mindre ture kl. 10, 11, 14 og 15, 
hvor tidligere museumsleder Benny Boysen deltager og fortæller om jern-
banefærgerne og tiden før og efter broens bygning. 
 Venøsund deltager også i ”brosymfoni” fra kl. 13. Læs mere om jubi-
læet på struer.dk. 
 Senere på måneden er der som bekendt fest på Venø havn den 18. 
og 19. maj. Se plakat på næste side.  
 I færgehuset er en lille udstilling med små billeder malet af Ib Morten-
sen, Tastum. Motiverne er gamle limfjordsfærger og postskibe, der besejle-
de Oddesundruten. 
 I juli er færgen flydende museumsudstilling. Det sker i et samarbejde 
mellem Færgelaug, Limfjordsmuseet og Struer Museum. Udstillingen besø-
ger 9 af Limfjordens havne. 
/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær (efter aftale forkortet af red.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det sidste værftsarbejde afsluttes før festlighederne. Nyt sliddæk og ny overdækning er på 

plads til festlighederne! Foto: Venøsund Færgelaug. 

 ÆGTE OPLEVELSER  
FOR ALLE 
Nordvestjyllands turistbrochure: 
Compas 2013-14 er udkommet. 
 Omtalen af Venø er spon-
seret af Venø Menighedsråd, 
Venø Billedværksted og Venø 
kartofler & lam. 
 Brochuren er trykt på 
dansk, engelsk og tysk og kan fås 
på turistkontorerne i området og i 
info holderne. 
/ VenøPosten — red. 
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LÆR BRUGEN AF HJERTESTARTER! 
Så er det blevet tid for det sidste hjertestarter kursus 
gennem Tryg Fonden. Der er plads til 12 deltagere. 
Tilmelding til kurset sker efter "først til mølle" princip-
pet. 
 Kurset finder sted mandag 27. maj kl. 18:45-
21:45. Kursusstedet bliver oplyst snarest. Tilmelding til undertegnede på  
tlf. 25 45 92 58. 
/ Martin Pedersen, Riisvej 6 

DET  SKER 
 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 
 

Åbningstider: 
Se opslag på havnen og færgen. 

 
Tlf. 40 20 00 10 

phendrix@mail.dk 
 
 

   

 
 

Venø  Billedværksted 
 

Åbent alle dage kl. 12:00-18:00 
ellers efter aftale. 

 
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 80 10 

venoe-billedvaerksted.dk 
lis.moeller.jensen@gmail.com 

 
 

   

 
 

Venø  Kro 
 

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

 
Mors Dag søndag den 12. maj  

holder vi åbent fra  
kl. 11:30-14:00 og 17:30-21:00. 

 
I Pinsen har køkkenet åbent: 

lørdag den 18. maj  
fra kl. 11:30-14:00 og 17:30-21:00. 

Søndag den 19. maj  
har vi pinsebrunch fra kl. 11:00-15:00 
(Bordbestilling nødvendig- bemærk at 

der kun serveres brunch i dette tidsrum) 
Søndag den 19. maj  

åbent aften fra kl. 17:30-21:00. 
 

Mandag den 20. maj 
fra kl. 11:30-14:00 og 17:30-21:00  

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk  
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DET  SKER 
VENØ HAVN KLAR TIL SÆSON 
Nu er indsejlingen til Venø Havn uddybet til 2,5 m. 
Der er lagt ekstra markeringsbøjer ud og der kommer 
yderligere markeringer af indsejlingen, sådan at sejlere 
skulle kunne komme sikkert i havn. Vi har erfaret, at Venø Havn har haft et 
ry i sejlerkredse at "...der kan man jo ikke komme ind!" Dette håber vi nu at 
have gjort op med! 
 Sct. Hans bålet er flyttet lidt længere nord på for at skabe et større 
rekreativt område. Bålstedet er markeret og kvas må gerne afleveres. 
 Vi inviterer til en ny arbejdsdag lørdag den 4. maj kl. 9:00. Vi be-
gynder som vanligt med kaffe i Havnehuset og går derefter i gang udenfor 
med: Malerarbejde, lægge fliser, hakke og luge. Frokost får man også.  
 Vi håber, at mange vil komme og hjælpe til med at pynte op til øens 
Havnefest i pinsen. 
 Fra ”informationsfronten”: Bestyrelsen har konstitueret sig med Mor-
ten Gjern som formand, Morten Hermann som næstformand, Mogens 
Askanius som kasserer og Mette Jaffke som sekretær. Bestyrelsen består 
desuden af Dennis Borbjerggaard, Ulf Ipsen og Helle Lyng. 
 Venø Havn er på Facebook! Der kommer 
en artikel om Venø Havn med fokus på uddyb-
ningen i aviser, der udkommer i limfjordsområ-
det. Hjemmesiden redigeres til et mere enkelt 
udtryk. 
/ Venø Havn — Mette Jaffke 
 
 
VENØS GÆSTER SPØRGES 
I disse måneder udleverer medarbejderne på Venø Færgen et spørgeskema 
til gæster, der besøger Venø. Spørgeskemaet, der er på dansk, engelsk og 
tysk, er udarbejdet i et samarbejde mellem Sammenslutningen af Danske 
Småøer og Videncenter for Kystturisme.  
 Formålet er at opnå en bedre forståelse af, hvem der besøger os og 
hvorfor. Alt sammen skal medvirke til at give gæsterne bedre oplevelser af 
Venø og de andre danske småøer.  
 På grund af den korte sejltid, så forventer initiativtagerne, at skemaet 
udfyldes under ø-opholdet og afleveres på sejlturen tilbage. VenøPostens 
læsere opfordres til at minde deres gæster om udfyldelse af skemaet og til 
aflevering på færgen, hvor der på dækskontoret er en særlig postkasse til 
formålet! Når undersøgelsens resultater foreligger, omtaler VenøPosten 
konklusionerne. 
/ VenøPosten — red. 

 

Foto: Viktoria Jensen 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER  

 

GENERALFORSAMLING 
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling  
i Venø Vandværk torsdag den 23. 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 
 
 
 
 
 

REN STRAND IGEN 
Så er det igen tid til af få indsamlet affald og drivgods på vores strande. 
 Vi afholder strandrensning søndag den 5. maj kl. 13:00. Samlings-
stedet er ved Havnehuset. Mød talstærkt op til en hyggelig eftermiddag i 
Venøs smukke natur. 
/ VenøBoen og Venø Borger- og Grundejerforening — Uffe Lundby 
 
 
ER DU GRYDEKLAR? 
Fredagsklub for voksne/fælles madlavning og spisning den 3. maj  
kl. 17:30 i Børnehuset.  
 Tilmelding til Morten Gjern eller Grethe Munk-Andersen senest  
torsdag den 2. maj.  
/ Venø Børne- og Ungdomshus — Grethe Munk-Andersen 

Foto: Jan Bendix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SKVALDERKÅL 
(AEGOPODIUM  
PODAGRARA) 
I haverne. En gammel lægeurt 
indført af munke i middelalderen. 
Det latinske navn fortæller, hvad 
den er god for.  
 De spæde urter er også 
glimrende i salater, den er smæk-
fuld af c-vitamin.  
 Så se ikke så ondt til den, 
den er faktisk også køn at have i 
haven og næsten umulig at ud-
rydde. 
/ Søren Baggesen 

Foto: Karen Damgaard 
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APRIL  GLIMT 
VENØBORGS DRAGEFLYVERE 

 
 
MERE SØREN KIERKEGAARD! 
Super8 er en alternativ filmuddannelse i Aarhus. I begyndelsen af april var 
et hold på 12 på kortfilmoptagelse på Venø. Kortfilmen produceres i samar-
bejde med foreningen Golden Days og i anledningen af 200-året for Søren 
Kierkegaard. Sammenhængen mellem Venø og Søren Kierkegaard er noget 
usikker! Billedet viser en del af holdet på optagelse ved Færgen. 
 Læs mere om Super8 og Golden Days på:  http://
super8aarhus.blogspot.dk og goldendays.dk/kierkegaard.html 
/ VenøPosten — red. 

”FÅRETUR” 
Fredagsklubbens aprilmøde be-
gyndte på Nørskov, hvor årets 
lam blev kyndigt inspiceret og 
halmballerne indtaget.  
/ VenøPosten — red.  

Fotos: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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SJOV, REN OG HELT NED  
TIL VANDET 
Det er den indbydende tekst i en ny 
folder, som Venø Klit Camping har 
udgivet i forbindelse med sin sæson-
åbning pr. 1. maj. Folderen fortæller 
om priser, kiosk, tilmelding, faciliteter 
og nogle få regler. 
 Folderen kan blandt andet fin-
des i  
info-holderen på Kleppen og informa-
tionerne i øvrigt på venoe.dk/
overnatning/venoecamping. 
 VenøPosten ønsker god sæ-
son! 
/ VenøPosten — red. 
 
 
 
 
 
 
 
HAVKAJAK 2013 
Igen i år ror vi i havkajak på onsdage fra kl. 19-21. Vi mødes  
ved cykelskuret på efterskolen. Første gang er onsdag den  
8. maj kl. 19-21, og vi håber at se gamle såvel som nye  
roere. Velkommen! 
 Henvendelse/tilmelding til havkajaksejlads skal ske til undertegnede 
på tlf. 40 91 50 91. 
/ Venø GIF — Jens Christian Brødbæk 

DET  SKER 
Færgetrafik  
i marts 
 
 

 2013 2012 
Passagerer ............ 16.100 ..... 15.790 
Personbiler ............. 8.068 ....... 8.052 
Busser .......................... 364 ........... 398 
Lastbiler....................... 168 ........... 100 
Gods (tons) ................ 428 ........... 271 
Cykler ............................. 64 ........... 148 
Campingvogne.............. 4 ................ 0 

Fotos: Jan Bendix 
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3. maj kl. 17:30 Fredagsklub for voksne, Børnehuset (tilmeld. 2/5) 

4. maj kl. 09:00 Arbejdsdag på Venø Havn 

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

5. maj  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

8. maj kl. 19:00 Havkajak, cykelskuret v/ Efterskolen 

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

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

14. maj  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen 

18-19. maj  Venø Havnefest 

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

20. maj  kl. 10:30 Friluftsgudstjeneste i Struer v/ provstiets præster 

23. maj kl. 20:00 Generalforsamling i Venø Vandværk 

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

27. maj kl. 18:45 Hjertestarterkursus 

31. maj kl. 16:30 Fredagsklub, Børnehuset 

2. juni kl. 14:00 Fernisering på Venø Galleri 

 

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

Lektiecafé: Den 6., 13. og 27. maj kl. 16:15 

Havkajak: Cykelskuret v/ Efterskolen hver onsdag fra kl. 19:00-21:00 

GIF gåtur: Ved Havnehuset hver tirsdag kl. 19:00 

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

VENØ  I  MAJ 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten juni 
2013 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 22. 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 layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær 
 
Korrektør: Marianne Pedersen  
 
Fotografer: Viktoria Jensen og Karen 
Damgaard 
 
Trykning: Jan Bendix a/s 
 
venoe.dk/venoeposten 
 
 
Venø-kalender 
På venoe.dk findes en årskalender med 
alle registrerede ø-aktiviteter så langt 
frem, som arrangørerne indmelder 
dem. Brug kalenderen som værktøj i 
planlægningen og registrer via 
webmaster@venoe.dk, når arrange-
mentstidspunkt foreligger.  
/ VenøPosten — Red.  

Venø Havn gøres sæsonklar! 

Foto: Peter Petersen 
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