
   

Marts 2013 
 

Forenings– og kirkeblad  
for Venøs beboere og venner af Venø 

TILFLYTTER? 
(Læs mere på side 8) 

Foto: Wikipedia 



2  

VENØ  KIRKE 
ODYSSEUS – EN ROLLEMODEL I FASTETIDEN 
Vi befinder os midt i fasten, som er en tid, hvor det handler om at opøve 
den menneskelige evne til at kunne sige nej til fristelser. At demonstrere sin 
frihed, i nogen grad at være uafhængig af kroppens behov – det bl.a. er 
fastetidens anliggende. For vi kan nemlig så nemt blive slaver af vores krop, 
af både fast og flydende føde. Men bliver vi det, så står vi i fare for at miste 
vores selvbestemmelse. 
 Om det findes der nogle stærke passager i den gamle, græske histo-
rie om Odysseus. Passager som på en omvendt måde fremstiller fastetidens 
dyder. Efter at Odysseus i 10 år har kæmpet i krigen mod Troja, så sejler han 
med sine folk og sine skibe hjemad mod sit elskede kongedømme på øen 
Ithaka. Han glæder sig til endelig at komme hjem til sin kone, den smukke 
Penelope. Men hvor han havde regnet med en hurtig hjemfart, så overra-
skes han. Han kommer ud for den ene begivenhed efter den anden, så at 
han til sidst mister alle sine skibe og mændene med, og der går endnu 10 
år, inden han lander på sin egen kyst. Kun fordi han – uanset al modstand 
og alle strabadser – holder sig sit formål for øje, når han efter næsten 20 år 
tilbage.  
 Men hjemme på øen erfarer han, at mange bejlere og stormænd er 
samlet i kongsgården, og de er alle sammen interesseret i at vinde hans 
billedskønne dronning. Og da ingen har set Odysseus eller hørt om ham i 
alle årene, men de tror ham død, så ved han, at han ikke blot kan møde op 
som for 20 år siden og fortælle, hvem han er, for ingen vil tro ham, og faren 
er stor for, at han vil blive slået ihjel af de andre stormænd. Han bliver der-
for nødt til at forklæde sig. Han ifører sig da noget gammelt, udtjent sø-
mandstøj og kalder sig en gammel skipper fra Kreta, skønt han i højde og 
drøjde langt fra er udtjent. Men da nogle af bejlerne fortsat er usikre på, 
hvem denne skipper egentlig er, så véd Odysseus, at han ikke blot kan nø-
jes med at være klædt ud, men han bliver også nødt til at bevise, at han er 
ufarlig. Han begynder derfor at tigge. Ved flere lejligheder demonstrerer 
han, at han helt igennem er underlagt kroppens behov. 
 Fortællingen herom er medrivende og ikke uden komiske og drama-
tiske hændelser. Blandt andre er der en af stormændene, der sparker til 
ham ved bordet i kongehallen, mens han står og tigger. Men han tager 
ydmygt imod sparket og siger højt, at den slags må han finde sig i, for det er 
kroppen, der bestemmer. Åh, den mave, siger han, den skal jo fyldes hele 
tiden! Og ved hjælp af at spille komedie, så slipper han for mistanke om at 
have noget som helst at gøre med den kraft og styrke og især selvbestem-
melse, som alle i hallen véd kendetegnede Odysseus. Skipperen fra Kreta 
træller under kroppens behov og kan ikke sige nej til fristelser. Odysseus 
opnår ved sit komediespil at blive opfattet som en ringeagtet og komisk 
skikkelse uden herredømme over sin krops behov. Men det er just den gam-
le fortællings måde, hvorved den fremhæver netop selvbestemmelse som 
en dyd. 
/ 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 
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VENØ  SOGN 
OPBAKNING OG FÆLLESSKAB 
Når Menighedsrådet evaluerer 
tilslutningen til familiegudstje-
nesterne, her sidst fastelavns-
gudstjenesten med efterføl-
gende arrangement på Efter-
skolen, så kan vi kun glæde os 
over den store tilslutning, der 
er hertil. 26 festligt udklædte 
børn med forældre, bedstefor-
ældre, tanter osv. (ca. 30 af 
slagsen) var mødt op i kirken, 
hvor evangelieteksten var skif- 
tet ud med en historie fra den nordiske mytologi.  
 Det holder med historien/eventyret, fordi der er en evig sandhed 
heri, og børn og voksne lytter spændt og andægtig til Pers fortælling. Så 
mange børn, så megen ro. Flere ting spiller ind herpå, fortællingen og må-
den, den bliver fortalt på, men også, at der er tradition for, at børnene kom-
mer med til disse familiegudstjenester. Det giver en større naturlighed for at 
komme i kirken. 
 Den efterfølgende sammenkomst med tøndeslagning, bollespisning 
og sanglege vidner om glæden og behovet for at være sammen. Ja, de 
voksne snakker nok så meget med hinanden, at de helt glemmer at opleve, 
hvordan børnene synger og leger sammen. 
 Allerede i næste måned har vi påske. Der er fuldmåne den 27. marts, 
så påskedag falder den 31. marts - og sommertiden begynder.  
 Påsken påbegynder vi skærtorsdag med fællesspisning på Efterskolen 
og efterfølgende aftengudstjeneste kl. 20:00. Vi har udskudt tidspunktet 
med en halv time, fordi vi har oplevet, at der er for kort tid til fællesspisnin-
gen, som er fra kl. 17:30. 
 Vi håber også på god opbakning hertil. Sidste år var vi 86. Husk til-
melding af hensyn til køkkenet. 
 
Skærtorsdagsarrangement – familiegudstjeneste 
Torsdag den 28. marts kl. 17:30 er der fællesspisning på Efterskolen. 
Der serveres Venø-lam, rollinge-kartofler og salater. Is til dessert. Vand, øl og 
vin. 
 Efterfølgende er der aftengudstjeneste i Venø Kirke. Bemærk at tids-
punktet er flyttet til kl. 20:00. Af hensyn til køkkenet er der tilmelding til: 
 Hanne Nielsen, tlf. 23 30 75 24 
 Ellen Hylleberg, tlf. 61 67 51 73 
 eller mail: mr@venoe.dk 
 senest onsdag den 21. marts. 
Alle er hjertelig velkomne! 
 
/ Venø Menighedsråd  

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 
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 
 
 
Hjertestartere 
 
Kapelbygningen ved Venø Kirke, 
Klitten 1, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: venoe.dk 

Foto: Helene H. Krogh 
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DET  SKETE 
Færgetrafik  
i januar 
 
 

 2013 2012 
Passagerer ........... 14.270 .... 13.556 
Personbiler ............. 7.512 ....... 7.144 
Busser ......................... 386 .......... 392 
Lastbiler ...................... 208 .......... 120 
Gods (tons) ................ 880 ............. 87 
Cykler ............................. 58 ............. 48 
Campingvogne ............. 2 ............... 2 
 
 

NY TAKSTSTRUKTUR PÅ VENØ FÆRGEN? 
Overfartsleder Søren Adsersen gjorde i februar rede for de overvejelser, 
som han i samarbejde med teknisk direktør Jørgen Jensen fra Struer Kom-
mune, har gjort om ændringer i færgetakster.  
 Sammen med teknik- og miljøudvalgets formand Helle Lyng havde 
Kommunen inviteret til orienteringsmøde om færgeforhold. Ca. 30 venø-
boere var mødt op for at lytte og være med i debatten om færgedriften og 
ønsker til fartplanerne. 
 Søren fremlagde idéer til forenkling af takstsystemet, der bl.a. inde-
bærer ændringer i rabatforhold og for ø-gæster fordele med hensyn til en-
hedspriser for små og store personbiler uafhængig af passagerantal. 
 Takstsystemet bliver nu sendt til høring og eventuelt idéudvikling i 
VenøBoen og hos Venø Borger- og Grundejerforening. Takstsystemet med-
fører afvikling af besøgskortet, som har givet uhensigtsmæssigheder for 
færgeselskabet. Afskaffelsen kompenseres af ændrede takster for flergangs-
besøgene. 
 Ved mødet blev tidspunktet for natfærgesejllads lagt op til debat. For 
Venø Færgen er tidspunktet ikke afgørende. Det kan lægges forskelligt søn-
dag-torsdag nat og fredag-lørdag nat. Der er flere interesser, som venø-
boerne opfordredes til at afveje og tilbagemelde om. 
 På mødet kom en stor del af debatten til at handle om præcision i 
afgangstider. Søren orienterede om de procedurer, der bruges i forbindelse 
med afsejling og nævnte, at der i dem indgår ”kik” efter sent ankomne bili-
ster. Han understregede færgens ønske om udvisning af fleksibilitet i for-
hold til færgens passagerer og dialog om løsning af eventuelle tvivlsspørgs-
mål. 
 På spørgsmål fra en venøbo svarede Søren, at kørsel til læge udenfor 
normale færgetider gennemføres gratis, mens der skal betales for retur-
transport. 
 Med hensyn til værftsophold for kølhaling, så kan den opgave for 
fremtiden løses inden for kun 5 hverdage.  
 Helle Lyng afrundede debatten med en tak for deltagernes syns-
punkter, der vil indgå i arbejdet med at sikre en god færgedrift. 
/ VenøPosten — Jan Bendix 
 

 

 

 

 

 

 

Struer Kommune  

var på færgemødet  

repræsenteret af  

Jørgen Jensen,  

Helle Lyng (S) og  

Søren Adsersen. 
Foto: Jan Bendix 
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VENØ  KUNST 
Den 3. kunstner, som VenøPosten præsenterer, er Lis Jensen.  

Maleriet hedder ”Et stykke af naturen” 
Blandt mange malerier har jeg valgt dette værk, fordi det var det første, 
som jeg fik antaget på Kunstnernes Sommerudstilling – en af de fire stats-
anerkendte censurerede udstillinger i Danmark.  
 Malerierne, som udgør et værk, er også valgt, fordi de viser lidt om, 
hvilken ejendommelig proces, de har gennemgået.  
 Inspiration til malerierne fik jeg i kirkeskoven. Indtrykkene herfra er 
klippet, gentaget, forstørret og vendt på hovedet og - ja - udsat for en 
kunstnerisk sjæls påfund. Slutprodukt – Et stykke af naturen. 
 
 
 
 
GO WEST – COUNTRY OG COWBOYS 
Påskeudstilling den 23. marts til 1. april kl. 12:00–18:00.  
Fernisering den 23. marts kl.14:00. 
 Vinteren har været stille i mit værksted, men til Påske er det slut. Da 
vil der ske noget nyt og anderledes. Kom og vær med!  
 Jeg har slået mig sammen med den snart landskendte cowboy Lis-
beth Hermansen, Hygum Kunstmuseum. Hun indtager galleriet med vilde 
idéer, musik og billeder. Med sig har hun venner og kunstkolleger, som alle 
er vilde med country og cowboys. Holdet består blandt andet af Frans Jaco-
bi, Claus Handbjerg, Henry Kristensen, Mette Kit, Jette Ellgaard og Søren 
Taaning og mig selv.  
 Efter Påske vil hele holdet yderligere ”Go West” til Hygum Kunstmu-
seum, som i sommersæsonen viser country og western udstilling. Og så skal 
der festes. På Dybe Kro vil Lisbeth arrangere to countryfester.  
 Man kan deltage i det hele. Det bliver sjovt at bo herude mod vest 
denne sæson. Håber at se rigtig mange til åbningen af ”Go West”. 
/ Venø Billedværksted — Lis Jensen  

 

FAKTA om Lis 
Lis Jensen er født i 1947. Uddan-
net billedkunstlærer i 1970. Vide-
reuddannet tegner, maler og gra-
fiker ved Billedskolen i Køben-
havn og ved Århus Kunstakade-
mi. Har siden 2000 arbejdet fuld 
tid i eget værksted og udstiller 
egne og andres værker fra sam-
me sted, Venø Billedværksted. I 
arbejdet med udstillinger gen-
nem mange år har jeg efterhån-
den fået et godt netværk blandt 
danske kunstnere. Udstiller fast 
på Galleri Garliche, Silkeborg og 
Galleri Blokhus.  
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DET  SKETE 
P4 – RADIO MIDT/VEST TAGER FEJL 
Forleden kunne trofaste P4-lyttere være vidne til et indslag i lokalradioen 
om ”solcellebestanden” i Danmark. P4 var nået frem til, at storebror Fur hav-
de det største antal installationer i forhold til beboerantal i Danmark. 
 Men det passer ikke! Den ære tilkommer Venø. Det oplyser energi-
rådgiver Skafti Halldórsson, som er medlem af Venøs energigruppe. 
 
Fakta - ifølge Skafti Halldórsson 

− 10,9 procent af husstandene på Venø - det er markant højere end de 
næstbedste i klassen, Fur med 6,4 procent og endnu bedre end 
landsgennemsnittet på 2,38 procent. 

− På Venø er der 165 husstande og sommerhuse, deraf har allerede 18 
husstande installeret solcelleanlæg eller knap 11 % af husstandene 
på øen.  

− Den forventede produktion fra solcelleanlæggene er 75.000 kWh pr 
år. Tilsammen bruger de 187 forbrugssteder på Venø 1.100.000 kWh 
pr år. Solcelleanlæggene kommer dermed til at dække 6,8 % af Venøs 
elforbrug. 

− I begyndelsen af 2012 var der registeret omkring 3.800 solcellean-
læg, mens der i januar i 2013 er registeret hele 61.687 anlæg i hele 
landet. 

Forskellen mellem elforbrugskurverne for 2011 og 2012 viser bl.a. solceller-
nes bidrag til forbrugsnedgangen 
 Solcellerne gør sit til at opfylde de ambitiøse energimål for samfun-
det. 
/ VenøPosten — red. 
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VEDTÆGTSÆNDRINGER PÅ VEJ 
Ved Venø Havns generalforsamling i 2012 blev den 
nyvalgte bestyrelse opfordret til at revidere havnens 
vedtægter. Bestyrelsen har i vinteren arbejdet med 
skitser til indhold, som vi forventer at kunne forelægge og få debatteret på 
den kommende generalforsamling.  
 Forslaget til vedtægtsændringer vil blandt andet medføre ændringer 
i bestyrelsessammensætning. Vi skal have indarbejdet konsekvensen af, at 
Struer Kommune fra årsskiftet 2013/14 ikke længere ønsker at udpege et 
medlem til bestyrelsen. Kommunen ønsker naturligt nok at bevare indflydel-
sen på væsentlige beslutninger vedrørende havnens økonomi, formål og 
brug. Samtidig med denne ændring ønsker bestyrelsen, at havnens væsent-
ligste brugere har mulighed for at lade sig repræsentere i bestyrelsen. 
 Bestyrelsen vil også foreslå ændringer, der kan medvirke til bredere 
inddragelse af venøboerne i havnens udvikling. 
 Som nævnt i sidste nummer af VenøPosten har to bestyrelsesmed-
lemmer trukket sig i årets løb og Nis Christiansen, Færgelaugets repræsen-
tant, ønsker ikke at fortsætte efter den kommende generalforsamling. Det 
betyder, at der skal nyvælges tre bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter. 
Bestyrelsens forslag til bestyrelseskandidater er: Dennis Borbjerggaard, Ulf 
Ipsen og Morten Herman. De to sidstnævnte er efterskolelærere. Ulf bor i 
”Rytters hus” og Morten bor i Struer. Jan Bendix og Knud Overgaard genop-
stiller som kandidater til suppleantposterne.  
 Vi har aftalt uddybning af indsejlingen til havnen. Der fjernes 500 m3 
materiale og arbejdet er lovet færdigt inden starten af maj. De nymalede 
markeringsbøjer fra indsejlingen skal på plads igen. Vi vil desuden etablere 
flere bøjer langs indsejlingen for at sikre den bedst mulige adgang. 
 Velkommen til generalforsamling onsdag den 20. marts kl. 19:30 i 
Havnehuset. Vi håber at se mange interesserede. 
/ Venø Havn — Mette Jaffke 

DET  SKER 
 

ÅBNINGSTIDER  I  MARTS 
 
 

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 
 

Vi begynder sæsonen den 24. marts! 
 

Påske: Fra Palmesøndag den 24. marts 
til mandag den 1. april har køkkenet 
åbent til frokost fra kl. 11:30-14:00  

samt aften fra kl. 17:30-21:00. 
 

Påske Brunch  
søndag den 31. marts  

fra kl. 11:00-15:00 
(Bordbestilling nødvendig. Der kan kun 

serveres brunch i dette tidsrum). 
 

Vi glæder os til at byde jer velkommen! 
 

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

Arkivfoto: Jan Bendix 
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DET  SKER 
PIGHVAR PÅ VENØ 
Forsidebilledet på VenøPostens martsnummer er ikke tilfældigt!  
 Et nyt og spændende initiativ er taget af Venøsund Fisk og Skaldyr, 
der ejes af Nordvestjysk Fiskeriforening.  
 Planerne drejer sig om etableringen af et nyt produktionsanlæg i tæt 
tilknytning til det eksisterende på Venø Fishfarm-området. Venøsund Fisk 
og Skaldyr har hidtil opdrættet pighvaryngel og eksporteret den. Nu gælder 
produktionen pighvar i størrelser, der kan sælges til fiskeglade forbrugere i 
ind- og udland. 
 VenøBoen og Venø Borger- og Grundejerforening har overfor Struer 
Kommune støttet, at der gennemføres en undersøgelse af de praktiske mu-
ligheder for at gå videre med planerne. 
 Det nye initiativ er taget sammen med partner, der skal stå for salget. 
 For Venø betyder planernes gennemførelse nye arbejdspladser til 
Venø og i øvrigt også igen erhvervsmæssig brug af Venø Havn.  
 For Venøsund Fisk og Skaldyr forestår der et omfattende arbejde 
med projektets gennemførelse. Der skal sikres de nødvendige godkendelser 
af anlæg, finansiering og meget mere. 
 VenøPosten vil som venøboerne i øvrigt følge projektets vej til virke-
liggørelse og ønsker ”god vind” og ”gode fisk”. 
/ VenøPosten — Jan Bendix 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

NYT NYHEDSBREV 
Medlemmerne af Venø Borger- og Grundejerforening har fået deres eget 
nyhedsbrev. Det første af ”slagsen” kom på papir i begyndelsen af februar. 
 Ved henvendelse til foreningen kan medlemmerne få fremtidige ny-
hedsbreve elektronisk. 
/ VenøPosten — red. 

FAKTA OM PIGHVAR 

 
Latin: Psetta maxima 
Venstrevendt "cirkelrund" fladfisk 
med pigge på ryggen. De største 
Pighvar bliver 90-100 cm.  
 Pighvar lever på sandet 
bund, langs kysterne i hele Euro-
pa, men kan findes på dybder 
ned til 80 meter.  
 Pighvaren er en aktiv rov-
fisk, der som fuldvoksen hoved-
sagligt lever af andre fisk. 
 Hvidt og fast delikat kød 
som bl.a. dampes og er en yndet 
spise for mange. 
Kilde: Wikipedia 
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GIF’S GENERALFORSAMLING 2013 
Generalforsamling i Venø Gymnastik- og Idrætsforening er 
fastsat til tirsdag den 12. marts kl. 19:30 i Spisesalen på 
Venø Efterskole. 
 Dagsorden ifølge vedtægterne. De kan ses på Venøs 
hjemmeside. Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg:  
 Søren Hindkjær (svømning) 
 Laila Olsen (børneaktiviteter) 
 Jens Christian Brødbæk (havkajak) 
 Dorthe Pedersen (sekretær) 
 Anne Thusgård (kasserer, billard) 
 Dorte Sauer (roning/formand) 
 Alle modtager genvalg. 
 
Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest den 4. marts, 
eventuelt på mail: gif@venoe.dk. 
/ Venø GIF — Dorte Sauer 
 
 
HVAD VIL VI MED DE DANSKE SMÅØER? 
Sammenslutningen af Danske Småøer (SaDS), 
der er medlemsorganisation for 27 danske  
småøer (under 1000 fastboende) havde i be- 
gyndelsen af februar inviteret medlemsforenin-
gerne til at drøfte og udvikle idéer til foreningens langsigtede mål.  
 Som medlem deltog VenøBoen i 24-timers seminaret på Femø, hvor 
SaDS-bestyrelsen havde sit målsætningsprogram til debat. 
 Resultatet af mødet og bestyrelsens bearbejdning af det vil blive 
fremlagt på årets generalforsamling på Omø, der finder sted i juni. 
 Femø-deltagerne noterede sig, at øernes rammebetingelser i større 
omfang end hidtil afgøres i EU. Det medfører, at Sammenslutningen må 
udvide sit netværks- og projektsamarbejde med andre småøer i Europa og 
søge at påvirke europapolitikerne. 
 Det skal ske samtidig med, at indsatsen for at orientere folketings- og 
lokalpolitikerne om ø-forhold fortsættes. Folketingets ø-udvalg har vist sig at 
være en effektiv kanal til at skabe forståelse og medspil på fastlæggelse af 
de overordnede rammer for øerne. 
 Indadtil – overfor medlemsøerne og de enkelte øer – har SaDS fortsat 
opgaven med at videnudvikle og videnudveksle gennem netværk og direk-
te rådgivning. 
 Mødet bekræftede endnu engang, at de 27 øer har forskellige betin-
gelser for udvikling bestemt af infrastruktur, demografi osv., og at SaDS kan 
medvirke til at nyttiggøre forskelligheden og foreslå rammer, der kan styrke 
lokalsamfundene. 
/ VenøBoen — Jan Bendix 

DET  SKER 
 
RØLLIKE 
ACHILLEA MILLEFLORIUM 
Meget almindelig langs vejene. 
Giver en god, lidt sødlig snaps. 
Det er blomsterskærmene som 
bruges. Dæk med billig vodka og 
lad trække nogle dage.  
Ekstrakt. 
/ Søren Baggesen 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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DEBAT 
VENØ SEJLER UNDER BEKVEMMELIGHEDSFLAG! 
Det indtryk får man som tilhører til nogle af indlæggene på Venø Færge-
farts informationsmøde i februar. 

− Sluk lyset på færgen, så vi kan se stjernerne, når vi venter før afgang. 
− Opsæt synkroniserede ure på færgeskuret på Kleppen, så færgefolk 

og passagerer har samme opfattelse af tid. 
− Brug samme sejlplan hele ugen. Vi kan ikke huske, om det er hver-

dag eller weekend. 
 
Venø har en af de danske småøers bedste færgeforbindelser.  
 Det gælder pålidelighed, færgekvalitet og ikke mindst service fra 
medarbejderne på færgen. Det tør jeg skrive efter i en række år at have 
fulgt debatterne, når ø-repræsentanter er samlet for at drøfte udvikling af ø-
samfundene.  
 Venøs udvikling er på ingen måde bremset af færgeforholdene. 
Langt størstedelen af Venøs fastboende har foretaget et valg, da de bosatte 
sig på øen. Det valg indebar, at transport til og fra øen sker med færgen.  
 Siden Venø Færgefarts etablering i 1958 har færgeforbindelsen og 
medarbejderne medvirket til at gøre ø-livet enklere. Struer Kommunes over-
tagelse af færgedriften i 1970 skabte robuste rammer for overfarten og har 
givet yderligere kvalitetsløft. 
 Venø Færgefart er et aktiv for Venø. Det er op til venøboerne at ud-
nytte de muligheder, som færgen giver både privat og erhvervsmæssigt. 
Hvordan vil den enkelte beboer eller familie udnytte færgen i hverdagen og 
fritiden? Det kan ikke ske på samme måde, som venner og bekendte på 
fastlandet gør. Hvordan kan erhvervsdrivende på øen opnå effektive løsnin-
ger på deres transport- og fragtopgaver?  
 For turisterhvervet på Venø er færgefarten en væsentlig del af den 
oplevelse, Venø kan tilbyde sine gæster. De foreslåede nye takstrammer er 
et bidrag til at få flere hertil.  
 På mødet i februar opfordrede overfartslederen til dialog: ”Venø-
boerne og Venø Færgefart har fælles interesse: Maksimal fleksibilitet inden 
for de rammer, der er lagt” – og de er ikke så ringe endda! 
/ Jan Bendix, Nørskovvej 13 

 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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VEN-Ø OG BYFEST, VENØ HAVNEFEST,  
VENØ BY- OG HAVNEFEST 

Navnet er underordnet, men nu sker det! 
 Alle øens foreninger er gået sammen om at etablere – forhåbentligt - 
en ny tradition, og der lægges ud med en stor fest den 18. maj – Pinse 
lørdag. På denne dag bliver Venøsunds renovering indviet med deltagelse 
af folk udefra. Foreningernes initiativ lægger sig i kølvandet på færgens ind-
vielse med musik på færgedækket om eftermiddagen, og om aftenen vil der 
være mad og dansemusik i et telt på havnen. Det er selvfølgelig en fest for 
Venøs beboere og sommerhusgæster/campister, men også gæster fra fast-
landet inviteres til at komme og opleve en levende ø. 
 Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 18. maj, hvor vi vil gå sam-
men om at feste. Forhåbentlig er der mange, som vil bakke op om initiativet 
og også gerne vil hjælpe med diverse praktiske opgaver. Meld dig gerne 
allerede nu til en af undertegnede.  
/ Jesper Olesen, Mette Jaffke og Grethe Munk-Andersen (alle Riisvej) 
 
 
BØJERNE 
Venø Borger- og Grundejerforening og VenøBoen arbejder i øjeblikket på 
at finde en løsning på at komme af med de inddrevne opdriftsbøjer fra line-
muslingeopdræt. 
 Vi har henvendt os til Struer Kommune, som har dannet en lille grup-
pe med plan- og miljøchef Torben Mølgaard som tovholder. Sagen skulle 
med på møde den 20. februar, men vi har endnu ikke hørt nyt. 
 En optælling på den vestlige side af Venø viser, at der ligger ca. 1.600 
bøjer på stranden. Desuden er der indsamlet ca. 5.000, som ligger ved 
Venø Fiskefarm og Vigen 10. Vi håber, at der snarest findes en løsning, så vi 
kan gå turistsæsonen i møde med en ”bøje-fri” strand. 
/ Venø Borger- og Grundejerforening — Linda Ulfkjær 
VenøBoen — Aase Askanius 

DET  SKER 
 

Foto: Aase Askanius 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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BØRNEHUSET 
BØRNEHUSET PÅ KYLLINGEBESØG 

En ”delegation” fra Venø Børne- og Ungdomshus gæstede i februar en fjer-
kræfarm på fastlandet. Knud og Susanne Overgaard stod for turen, der slut-
tede med spagetti og kødsovs i Børnehuset. 
/ VenøPosten — red.  
 
 
FREDAGSKLUB FOR VOKSNE!  
Har du lyst til at være med til fælles madlavning i Venø Børne- og Ungdoms-
hus den 8. marts kl. 17:00? Så tilmeld dig til en af undertegnede senest 
dagen før.  
 Medbring evt. spillekort, brætspil eller andet til almindelige løjer!  
/ Fredagsklubben — Antoinette Jensen, tlf. 21 62 35 76 og  
Marianne Pedersen, tlf. 23 37 83 71 
 
 
 

 
Galla i børnehuset! 
- med værterne Ingrid Skadhede og Mette Pe-
dersen. Fotograf Viktoria.  

 

Fotos: Helene H. Krogh 

Fotos: Viktoria Jensen 
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”HYR EN HARPE” SAMT GENERALFORSAMLING  
I VENØ MUSIKFORENING 
Søndag den 3. marts kl. 15:15 på Nørskov.  
Maria Sørensen er professionel harpenist uddannet fra 
Det Kgl. Danske Musikkonservatorium og diplom fra 
USA. Maria Sørensen har været ansat i Det Kgl. Kapel, 
men arbejder nu som freelancer med solokoncerter, 
kammerkoncerter, ny musik og undervisning. 
 Maria Sørensen er også en del af Athelas  
Sinfonietta, hvor de i særdeleshed spiller en hel del  
nyskrevet musik, så programmet byder helt sikkert på både nye, nulevende 
og ældre komponister. 
 Hvis publikum gerne vil høre om harpen og dens farverige historie, 
fortæller Maria Sørensen gerne denne ind imellem musikstykkerne. 
 Umiddelbart efter koncerten afholdes der generalforsamling i for-
eningen ifølge vedtægterne. I sidste udgave af VenøPosten stod der, at alle 
på valg genopstiller. Dette er ikke sandt, da Helga Knudsen ikke ønsker at 
genopstille.  
 På gensyn til ø-harpe-musik. 
/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen 
 
 
FÅRETS DAG PÅ NØRSKOV 

Påskelørdag den 30. marts har organisationen Dansk Fåreavl tradition 
for, at medlemmer landet rundt åbner stalddøren for at vise deres dyr til 
børn og voksne. 
 På Venø er det Nørskov, Nørskovvej 15, der i tiden kl. 10:00-16:00 
giver venøboere og Venøs gæster mulighed for at se på får og lam. I år fal-
der Påskelørdag lige i begyndelsen af læmmesæsonen, så der er gode 
chancer for at være tilskuer til fødsler hos et eller flere af de mere end 125 
moderfår. 
/ VenøPosten — red. 

DET  SKER 
FRA VORES EGEN VERDEN 
 
Apriludgaven af VenøPosten 
På grund af påsken udkommer 
apriludgaven i løbet af ugen lige 
efter påske. Det giver flittige bi-
dragydere mulighed for at benyt-
te feriedagene til skriverier. Afle-
vering af billeder og tekst må ske 
senest den 29. marts. 
 
Fotografer søges 
Redaktionen ønsker at udvide 
staben af ”faste” fotografer, så vi 
kan sikre variation i billedmateria-
le og ”skæve vinkler”.  
 Giv et praj, hvis du er en af 
dem, der har lyst til at sætte bille-
der på læsernes nethinder. Send 
en mail til: vp@venoe.dk. 
 
/ VenøPosten — red. 

Fotos: Jan Bendix 
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ARBEJDSMANDSKAB SØGES TIL BUNDMALING AF VENØSUND 
Arbejdet gennemføres i perioden den 20.-22. marts på Agger Værft jf. føl-
gende daglige plan: 
kl. 08:10 Transport/samkørsel fra Kleppen til Agger Værft, Havnevej 6, 
  Vestervig 
kl. 09:30  Kaffe med rundstykker og instruktion i cafeteriet på værftet 
kl. 10:00  Bundmaling af færgen samt montering af zinkklodser (materiel/ 
  maling forefindes) 
kl. 12:30  Frokost af medbragt forplejning, værftet giver kaffe 
kl. 12:45  Fortsat bundmaling og montering 
kl. 15:00  Tilbagetransport 
 
Tilmelding senest den 13. marts til K.C. Olsen på tlf. 97 42 94 02 / 22 
38 56 07 eller på mail: isl40347@os.dk - også tilmelding til belønningsturen. 
 Arbejdet gennemføres kun ved plusgrader. Ved regn forsøges simpel 
overdækning. Varm påklædning anbefales. Den 22. marts er reservedag, 
såfremt den 20. og 21. marts har været kolde dage. Man behøver ikke at 
deltage alle dage. 
 
Udflugt til Thorsminde Strandings Museum 
Lørdag den 23. marts arrangerer Venøsund Færgelaug udflugt til 
Thorsminde Strandingsmuseum med frokost jf. følgende program:  
kl. 10:10 Transport fra Kleppen til Strandings Museet 
kl. 11:30  Orientering om Strandings Museet 
kl. 12:30  Frokost på Strandings Museet 
kl. 13:30  Strandings Museet på egen hånd 
kl. 14:30  Hjemtransport 
 
Primo marts vil særligt udvalgte modtage en invitation. Modtagere af Venø 
Posten, som ikke har arbejdet på færgen, kan også deltage mod at betale 
kr. 200 for transport og frokost. 
 
/ Venøsund Færgelaug — K.C. Olsen 
 

 

Fotos: Venøsund Færgelaug 
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VENØTURISME 

Der er møde om turisme i Havnehuset den 4. marts kl.19:30. 
 Struers Turistchef Kim Høfler vil give et oplæg, herefter er der "bordet 
rundt" og drøftelse. Hvordan forbedrer vi turisternes oplevelser på øen til 
glæde for både dem og os? 
 Vi håber på interesse for sagen og pænt fremmøde. Tilmelding nu på 
mail til: lis.moeller.jensen@gmail.com 
/ På gruppens vegne, Lis Jensen 
 
 
VENØSUND TIL HOVEDSYN 
Venøsund ligger nu i Agger Havn og forsynes med nyt dæk. Fra den 18. 
marts skal Venøsund på bedding, synes og males samt have hovedsyn in-
den den nye overdækning kan godkendes. Alt dette skal være afsluttet in-
den den 15. april.  
 Det meste af arbejdet bliver udført af bådebyggere og smede, men 
der bliver også brug for hjælp med klargøring på en arbejdsweekend. Fær-
gevagtplanen genoptages, når vi er tilbage i Venø Havn. 
 Skipperskolen fortsætter, og der kan stadig optages nye aspiranter. 
Yderligere oplysning kan fås på venosund.dk. 
 Hvis ikke man er så søstærk, kan man eventuelt være med til at løse 
de formidlings- og PR-opgaver, som er nødvendige for, at Venøsund Færge-
laug kan tilbyde nogle gode arrangementer for medlemmer og gæster. Der 
søges også om bistand til at redigere vores hjemmeside, som gerne skulle 
opdateres jævnligt.  
 Der er p.t. problemer med at betale kontingent for 2013, idet hjem-
mesiden ikke har fungeret godt nok. Desuden har vi skiftet bank til Spare-
kassen Vendsyssel. Kontingentet skal derfor indbetales på konto nr. 9070 
1623679108. 
/ Venø Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

DET  SKER 
 
 
 
 
 

OPKRÆVNING 
Venø Vandværk har netop ud-
sendt den årlige opkrævning til 
betaling den 1. marts.  
 Vandværkets takster er 
uændrede i forhold til forrige år. 
Den faste afgift er på kr. 750,- og 
vandafgiften er på kr. 3,13 pr. m3 
inkl. moms. Dertil kommer en af-
gift til staten, som regeringen i 
2012 har forhøjet fra kr. 6,25 til 
7,38 pr. m3. Afgiften stiger yderli-
gere i 2013 til kr. 7,66 pr. m3. 
 Opkrævningen er i år sket 
ved hjælp af et nyt system, og alle 
forbrugeroplysninger og tilmel-
dinger til Betalingsservice er over-
ført fra det gamle system – og 
forhåbentlig er det sket uden fejl. 
Hvis du bliver opmærksom på fejl 
i opkrævningen, så kontakt un-
dertegnede på vand@venoe.dk 
eller tlf. 97 86 84 00, så vi kan få 
fejlen rettet. 
/ Venø Vandværk  
— Søren Lang Hindkjær 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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3. marts  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

3. marts kl. 15:15 Venø Musikforening, generalforsamling og  
  koncert, Nørskov 

4. marts kl. 19:30 Møde om Venøturisme, Havnehuset 

8. marts kl. 17:00 Fredagsklub for voksne, Børnehuset 

10. marts  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen  

12. marts kl. 19:30 GIF, generalforsamling, Efterskolen  

17. marts  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Karen T. Hansen 

19. marts  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen 

20. marts kl. 19:30 Venø Havn, generalforsamling, Havnehuset 

22. marts kl. 16:30 Fredagsklub, Børnehuset 

23. marts kl. 14:00 Påskeudstilling, fernisering, Venø Billedværksted  
  (udstillingen varer til den 1. april) 

24. marts  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Karen T. Hansen 

28. marts  kl. 17:30  Fællesspisning på Efterskolen (tilmeld. 21/3) 

28. marts  kl. 20:00  Aftengudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

29. marts kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

30. marts kl. 10-16 Fårets Dag, Nørskov 

31. marts  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

1. april kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

 
GIF svømning: den 2., 9., 16. og 23. marts kl. 13:00 

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

Lektiecafé: Den 4., 11. og 18. marts kl. 16:15 

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

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

VENØ  I  MARTS 

 
 
 
 

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

senest den 29. marts 
 

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 25. marts. 
 
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  
 
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.  

Arkivfoto: Jan Bendix 
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