
   

September 2011 

 

Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 
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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 

BISPEVISITATS PÅ VENØ DEN 2. OKTOBER KL. 10:00 

En biskop er indehaver af det øverste kirkelige embede i et stift. Ordet bi-

skop kommer af græsk episkopos og betyder tilsynsmand. Som sådanne har 

Folkekirken 11 biskopper, der både er administrative ledere og instansen 

mellem sognene og Kirkeministeriet. Desuden består deres teologiske opga-

ve i at være åndelige vejledere for stiftets præster og menigheder. 

 Biskopper har der altid været - helt fra kristendommens tidligste tid. 

En af de første, biskop Ignatius fra Antiochia i det nuværende Syrien (død 

ca. år 110), efterlod sig syv breve, som vidner om den ældste kirkes menig-

hedsorganisation. Heri understreges bispeembedets autoritet og betyd-

ning. Autoriteten demonstreres symbolsk ved, at en biskop af andre bisper 

vies til embedet, bispevielsen. Man taler om, at biskopperne står i apostolsk 

succession ved at være led i den ubrudte række af indviede biskopper, som 

kan regnes helt tilbage til Jesu disciple. 

 Den apostolske succession blev mange steder brudt ved reformatio-

nen i 1500-tallet, da ikke-bispeviede personer foretog indvielsen af nye re-

formatoriske bisper. Således i Danmark i 1536, da de katolske biskopper 

blev fængslet, og den tyske teolog, Johannes Bugenhagen, som ikke selv 

var bispeindviet, i deres sted indviede syv såkaldte superintendanter året 

efter. Den svenske og finske kirke samt den engelske kirke hævder dog at 

have bevaret den ubrudte række, men det anerkendes hverken af katolikker 

eller ortodokse. Siden Bugenhagen og det reformatoriske røre i 1500-tallet 

har den danske kirke genoptaget bispevielserne, som jo i vore dage også 

transmitteres i TV. En biskops opgave er bl.a. at foretage visitats, af latin visi-

tatio, tilsynsbesøg. Ifølge Danske Lov fra 1683 skulle biskoppen årlig besøge 

så mange af stiftets kirker, som han kunne overkomme, således at ingen 

kirker forblev ubesøgt i mere end tre år! Helt frem til 1933 omfattede tilsy-

net tillige sognets skoler. Om både skolerne og kirkerne nedfældede biskop-

pen sine iagttagelser og bemærkninger i en visitatsbog. I nutiden finder 

visitats typisk sted i mere begrænset omfang. 

 Embedet som biskop for Viborg Stift har siden 1996 været beklædt af 

Karsten Nissen. Efter nu 15 år på posten er han en mand, der grundigt ken-

der sit stift, og han har i år valgt at lægge en af sine visitatser på Venø. Det 

er vi i Menighedsrådet svært godt tilfredse med, for besøget kommer just 

inden vi går i gang med renoveringen af kirken. I den proces spiller Karsten 

Nissen som stiftsøvrighed den centrale rolle. Desuden vil vi gerne vise ham 

det gode kirkeliv, der er på Venø. 

 Besøget kommer til at foregå på den måde, at ved højmessen den 2. 

oktober varetager jeg som præst den første del af gudstjenesten til og med 

prædiken. Umiddelbart efter prædikenen holder biskoppen en tale til me-

nigheden og varetager derpå sidste del af gudstjenesten. Efter gudstjene-

sten ønsker han først en samtale med præsten, dernæst en samtale kun 

med Menighedsrådets valgte medlemmer og sluttelig en fælles frokost, 

hvortil han også gerne ser kirkebetjeningen deltage. Som forberedelse til 

sin visitats, har han bedt om de sidste fire eksemplarer af sognets kirkeblad, 

VenøPosten. Dem har vi sendt ham, og vi ser frem til besøget! 

/ Per Mikkelsen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

SOLNEDGANGSMUSIK 

Koncerterne i år var rykket en lille uge, hvorfor den 6. og sidste koncert 

fandt sted den 11. august. Der var kun 30 gæster til den sidste koncert, hvil-

ket vi finder er for lidt. En generel tendens har været, at over 80 % af gæ-

sterne har været udenøs. Så denne Venø-begivenhed er åbenbart ikke en 

begivenhed for venøboerne. 

 Det er ikke nogen kritik, men de reelle forhold og derfor bliver der 

næste år 5 koncerter, hvor den første er den 5. juli og den sidste den 2. au-

gust. 

 

Høstgudstjeneste  

Søndag den 18. september kl. 10:00 er der høstgudstjeneste, hvor de 

mange høstofre vil blive bortloddet. Beløbet vil gå til julehjælp for trængte 

familier i Struer Kommune. 

 Efter højmessen er der sammenkomst i Præstegården, hvor der ser-

veres kaffe/the og boller. Akkompagneret af Julia, vil vi synge sammen fra 

Højskolesangbogen. 

 

Bispevisitats 

Søndag den 2. oktober er der bispevisitats. Der er højmesse kl. 10:00 

med biskop Karsten Nissen, hvor vi håber, at mange fra øen vil medvirke. 

 

Kirkeskovsbrænde 

De enkelte brændestabler vil være opmålte. Der kan nu bestilles brænde til 

kr. 200,- pr. rummeter. De enkelte stabler vil blive navngivet med køber-

navn.  

 Bestilling hos Ove Bjerre-Pedersen på 20 42 72 44 eller mr@venoe.dk 

 

”Limfjorden – stemmer og steder” 

”Limfjorden – stemmer og steder” er titlen på et 

storværk af Hans Edvard Nørregård-Nielsen og 

Kirsten Klein, som blev præsenteret søndag den 

14. august i Krik Pakhus med udsigt til Krik Vig og 

den monumentale Vestervig Kirke. 

 Bogen beskriver Limfjordens byer, steder, 

natur og historie og er rigt forsynet med Kirsten 

Kleins fotografier samt malerier udført af malere 

med tilknytning til egnen.  

Derudover beskriver den også det ”særlige limfjordssind”. 

 Menighedsrådet har besluttet at købe et sæt, som vil være i Præste-

gården. Det ville kunne lånes ved henvendelse til Per Mikkelsen. Men man-

ge vil nok sige, at det storværk må man eje eller sætte på ønskesedlen til en 

mærkedag eller til jul. 

 Bogen er anmeldt på side 4 i dette nummer af VenøPosten. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Jan Bendix 
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BOGANMELDELSE 

HUMLUM, HERFRA MIN VERDEN GIK… 

”Jylland, du er hovedlandet” skrev H.C. Andersen i 1859, og hvor er det dog 

befriende, i 2011, midt i den vedholdende mediebårne stigmatisering af 

den vestlige del af Danmark; benævnt som Udkantsdanmark, at et værk 

som sidenævnte kan få stort set hele flokken af avisanmeldere i Danmark op 

at ringe med max antal stjerner! Og det er fuldt fortjent, anmelderen her er 

helt enig – et pragtværk! 

 Et lille blik på forfatterens litterære værker kan godt give åndenød; 

han nærmest kaster det ene kunstpragtværk ud efter det andet. Og for de, 

der gerne vil eje hans værker, er de altid rigt støttet af de store fonde, så 

billige er de også! Og så har han tilbragt sin barndom i Humlum Fiskerleje 

med udsigt til Venø – Det forjættede Land”. 

 Fyldt med billeder på alle opslag, en-

ten mesterfotografen Kirstens Kleins foto fra 

Limfjordsegnen eller egnen portrætteret i 

maleriet, krydret med H.E. Nørregård-

Nielsens meget karakteristiske, lidt underspil-

lede vid, men tag ikke fejl, han har en hukom-

melse som få. Hvad han dog ikke ved om 

bl.a. Danmarks historie, poesi og litteratur, og 

evner desuden at flette det sammen til en 

ubesværet, ukrukket og farverig hyldest til 

Limfjorden. Og dette værk, påstår han, skulle 

han skrive; et resultat, der af hustruen blev 

karakteriseret som gemalens testamente, hvil-

ket forfatteren giver fruen ret i, selv om han 

lever i bedste velgående! 

 Hele egnen omkring Limfjorden fra Thyborøn til Hals bliver taget un-

der kærlig behandling i tekst og billeder. Jeg vil dog kun opholde mig ved 

afsnittet om Venø og lade de øvrige afsnit stå til egen fornøjelse. Venø er 

sidste afsnit i 1. del og har fået tildelt 29 sider smukt dekoreret i en blanding 

af tekst, fotos, kort, tegninger og malerier. 

 Vi får den geologiske og historiske runde på Venø. Om befolkningen, 

gårdene, specielt historien om Sønderskov, træbeplantningen, fiskeriet, 

Venø Kirke, præsterne, færgerne, rutebilen, landbruget, kunstnerne og for-

fatterne på Venø og meget mere.  

 Nok ville vores kære forfatter blive sat af ude midt i sejlrenden, hvis 

hans 130 meter skulle stå til troende, og jeg havde gerne set (om forlov) et 

lidt mere glad foto af kirken, men disse småting ændrer ikke noget på hel-

hedsindtrykket af værket generelt og ej heller afsnittet om Venø. 

 Som Henrik H. Sejerkilde skrev i tillægget FRI forleden, så burde vær-

ket blive et borgerligt ombud at have stående i et hvert hjem! Jeg siger, den 

perfekte gave til den, du holder af – køb den før din nabo eller bedre… del 

fornøjelsen med din nabo! 

 Et lille udsnit af Kirsten Kleins fotos udstilles pt. på Sofienholm, men 

skulle senere kunne ses i Thisted. Information følger i VenøPosten! 

/ Marianne Pedersen, Riisvej 12 D 

 

Limfjorden  

– stemmer og steder 1-2 

 

Nørregård-Nielsen, H. E. (tekst) 

og Kirsten Klein (foto) 

Gyldendal, 850 sider, 500 kr.  

Hertil hører DVD – 50 min.  

 

Smukt indbundet i shirting med 

foto og sælges i præget karton-

kassette – lyseblå som Limfjor-

den.  

 

Fotos fra bogen er gengivet 

efter tilladelse fra forlaget. 
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ÅRHUS-STUDERENDE HAR BRUG HJÆLP 

Energigruppen vil opfordre venøboere, der endnu ikke 

har returneret det omfattende spørgeskema fra de stu-

derende om at gøre det. De studerende har sendt bre-

ve direkte til de berørte. For at projektet kan give både 

os og dem selv værdi, så gælder det om, at så mange 

venøboere, som muligt, besvarer spørgsmålene. Vi er 

opmærksomme på, at det er ”en omfattende sag”, men 

hellere et hurtigt end intet svar. 

/ Energigruppen — Morten Gjern 

 

 

VENØ FISH FARM SPARER EL,  

SÅ DET KAN MÅLES! 

Ole Borbjerggaard, der er driftsleder på stedet, fortæl-

ler til VenøPosten, at Fish Farms indsats på elspareom-

rådet nu viser resultater. Der er sammenlignelige resul-

tater for månederne juni og juli i henholdsvis 2010 og 

2011. Forbruget i juli lå på 14071 kwh, hvilket svarer til 

mere end 15 % besparelse. 

 Besparelserne skyldes dels udskiftning af energi-

krævende pumper, men det skyldes også helt alminde-

lige daglige hensyn til forbrug af lys og varme.  

 På Fish Farm registreres elforbruget helt syste-

matisk hver 10. dag. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

ÅRSOPGØRELSE! 

Alene overskriften sender ”advarende” tanker til alle! 

Energigruppen håber imidlertid, at mange venøboere 

kunne glæde sig over et faldende energiforbrug i 

2010/11, da de inden udgangen af august skulle aflæ-

se elmåleren. 

 Uanset om resultaterne har givet anledning til 

glæde eller let rødmen, så vil gruppen forsat gerne ha-

ve det skema retur, 

som vi uddelte for et 

par weekender siden. 

Det vil gøre det muligt 

for os at udarbejde en 

samlet opgørelse over 

udviklingen i Venøs 

energiforbrug. 

 Aflever det ven-

ligst til mig eller min 

postkasse (Riisvej 9)! 

/ Energigruppen  

— Morten Gjern 

 

 

HVORDAN ER DET NU LIGE… 

Energigruppen får en del spørgsmål til informations-

tavlens oplysninger om energiforbrug. ”Det er jo me-

get større i år end i fjor”. Forklaringen er, at vi ikke end-

nu har tilstrækkelige pålidelige forbrugsstatistikker fra 

tidligere, men at NOE siden februar har opsamlet data 

til brug for tavlens oplysninger. 

 Vi har aftalt med NOE, at vi i løbet af efteråret 

vurderer tavleoplysningerne. Når vi har nyt derfra, vil vi 

informere via VenøPosten. 

/ Energigruppen — Morten Gjern 

 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

Foto: Jan Bendix 

Arkivfoto 
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VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

UDSIGT OG BROCHURE 

Bente Bjerre har gjort Venø-

Posten opmærksom på det 

uheldige i, at brochuren: 

”Venø – et besøg værd”, der 

var vedlagt augustnummeret, 

kan give anledning til, at be-

søgene udover at nyde udsig-

terne (nr. 28 og 30 i brochu-

ren) også kan føle sig inspire-

rede til at færdes på privat 

grund.  

Brochuren henviser alene til ”stoppe-steder” på vejen 

fra syd til nord. 

/ VenøPosten – Red. 

 

 

MOBILMASTEN  

REJSES I UGE 36 

Så nærmer vi os virkelig-

gørelsen af projektet. Pro-

jektlederen fra Telia oply-

ser til VenøPosten, at de 

lagte planer forventes 

overholdt. Det betyder, at 

masten stykkevis og delt 

kommer til Venø i uge 36, 

hvor en 70 tons stor mo-

bilkran vil blive anvendt til 

at rejse den. 

 Under selve instal-

lationen vil en del af Nør-

skovvej være afspærret, 

og trafikanterne må følge 

den særlige skiltning i den 

forbindelse. 

 I uge 37 håber alle 

på idriftsættelsen. 

/ VenøPosten 

– Jan Bendix 

GANG I PROJEKTERINGEN AF VENØTÅRNET 

Nu ”rykker” arbejdet med at virkeliggøre Venø udvik-

lingsplans projekt om at få fugle- og udsigtstårn på 

Venø. I sommerperioden er der gennemført møder, 

kontakter og besigtigelser af forskellig art. Fra Inden-

rigs- og Sundhedsministeriets Landdistriktspulje har 

projektet fået bevilling til at igangsætte forprojektering. 

 Vi har taget kontakt med Arkitektfirmaet KPF i 

Viborg, hvorfra Thomas Pedersen vil bistå os i det om-

fattende tekniske og faglige arbejde, som er en forud-

sætning for, at vi kan komme videre med godkendel-

ser, bevillinger og en masse andre forhold, der skal 

være på plads før vi kan ”komme i tårnet”. 

 For nylig stillede Anders Hunsballe sin teleskop-

lift til rådighed, så tårngruppen kunne få indtryk af ud-

sigten fra de 18-20 meters højde, som vil være niveauet 

på øverste platform. Det kom der også nogle fotos ud 

af. De skal benyttes i det prospekt, som er under udar-

bejdelse. Tårngruppen har talt med nogle af øens 

håndværkere, om vi fra Venø vil kunne stille med et 

hold fagfolk til opførelsesarbejdet. Så snart vores rådgi-

ver har flere projektdetaljer, vil gruppen indkalde til 

møde om emnet. 

/ Tårngruppen — Per Mikkelsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Flemming Damgaard 
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DET  SKER 

FREDAGSKLUBBENS  

TRÆF RESTEN AF ÅRET! 

Notér allerede nu datoerne på 

klubbens samlinger. Som det ser 

ud nu, så reservér fredagene:  

den 30 september, 

den 28. oktober og  

den 25. november (julehygge 

for alle øens børn). 

/ Fredagsklubben  

— Ingrid Skadhede 

Fredagsklubben gik Vigen rundt sidste 

fredag i august.. Her er et par medlemmer 

efter ”den våde del af turen”!  

 

 

BILLARD 

Billardsæsonen starter mandag 

den 3. oktober kl. 14:00 - 

16:00. 

 Vi har igen i år fået lov at 

bruge salen på Nørskov. Alle inte-

resserede er velkomne. 

/ Venø GIF — Jonna Stenkjær 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

VenøBoens bestyrelse indkalder til generalforsamling 

den 25. oktober kl. 19:30 på Venø Efterskole (spisesalen). 

 

Dagsorden i overensstemmelse med vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 

Ad. punkt 6: På valg er Niels R. Jensen (genopstiller ikke), Bjarne Tingkær 

Sørensen (genopstiller ikke) og Ove Bjerre-Pedersen.  

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal ifølge vedtægterne være 

formanden i hænde senest den 14. september. 

 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

 

 

VENØ SVØMNING 

Svømmesæsonen begynder igen til september. Som sæd-

vanlig foregår det om lørdagen fra kl. 13:00 til 13:40 i Struer 

Svømmehal, hvor vi har hele svømmehallen med livredder 

for os selv. Venø Svømning er for alle aldersgrupper, så bå-

de børn og voksne kan deltage. Udover det store bassin i svømmehallen 

kan vi også benytte det lille bassin med 34 grader varmt vand, og som har 

en dybde mellem 60 og 90 cm. 

 

 Priserne for at deltage i svømning er følgende: 

 Voksne: kr. 200,- for 10 gange / kr. 25,- pr. gang 

 Børn: kr. 110,- for 10 gange / kr. 15,- pr. gang  

 

Tilmelding som fast svømmer skal ske til undertegnede på tlf. 97 86 84 00 

eller soeren@venoe.dk senest den 3. september. Hvis man ikke ønsker at 

være tilmeldt som fast svømmer, skal man blot møde op i svømmehallen fra 

gang til gang uden tilmelding.  

 I efteråret er der svømning disse ti lørdage: 

 den 3., 10. og 17. september 

 den 1., 8. og 29. oktober 

 den 5., 12., 19. og 26. november 

 

/Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

Foto: Morten Gjern 
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DET  SKETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Her er der afgang fra den 

nuværende anlægsplads. 

Fotografen undrer sig 

over, at den tilsyneladen-

de ikke mere må bruges! 

Projektet, som blev påbegyndt i 2008/09 er nu fær-

digt. Regnskabet er gjort op, og afrapporteringen er 

indsendt. Der har været inspektion af de forskellige 

projektdele, og vi afventer nu at få udbetalt resten af 

de økonomiske tilskud. 

I mellemtiden har vi modtaget Struer Kommunes godkendelse af det revide-

rede årsregnskab for 2010 og budgettet for 2011. 

 Venø Havns projekt blev udtaget til stikprøvekontrol, og vi havde 

derfor besøg af en statsrevisor, som gennemgik havnens regnskaber for 

2009 og 2010 samt alle projektets bilag. Statsrevisoren fandt ikke anledning 

til bemærkninger. 

 Med hensyn til den gamle færge besluttede bestyrelsen allerede den 

26. maj, at Venøsund er særdeles velkommen i havnen, hvor den er tilbudt 

gratis liggeplads i yderhavnen ved den store kaj. Den har i sommer været 

midlertidigt placeret på havnens mest attraktive plads, hvor den dog dels 

kan have svært ved at komme ud/ind, og dels optager plads for betalende 

gæster. Alle materialer til modificering af dens faste plads er nu indkøbt, og 

mangler kun montering. 

 Rasmus Grønne er på grund af travlhed og ændrede familieforhold 

efter eget ønske udtrådt af bestyrelsen. I stedet er Claus Lund Jensen 

(førstesuppleant) indtrådt. 

/ Venø Havn — Peter Henriksen Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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OPFØLGNING PÅ  

STORBRANDEN 

Repræsentanter for det frivillige 

brandværn på Venø er i septem-

ber inviteret til samtale med Stru-

er Beredskab med henblik på at 

drøfte erfaringer og eventuelle 

ændringer i metoder og udstyr 

ved fremtidige brande. 

 Resultatet vil blive forelagt 

Brandkommissionen i Struer Kom-

mune, der træffer eventuel beslut-

ninger om ændringer. 

 VenøPosten bringer resul-

taterne af drøftelserne i et senere 

nummer af bladet. 

/ VenøPosten — Red. 

DET  SKER 

VENØ ERHVERVSKLUB 

Afholder møde mandag den 24. oktober kl. 19:30  

i Havnehuset. 

 

Dagsorden: 

1. Velkomst 

2. Profilering af virksomheder og lokalsamfund 

v/journalist og typograf Tommy Hansen, PDFnet Farsø. Tommy Hansen, 

der er manden bag www.pdfnet.dk, vil på mødet fortælle om konceptet 

og nytteværdien af profilering via PDFnet samt mulighederne for sam-

spil med både www.venoe.dk og VenøPosten. 

PDFnet er en samling af virksomhedsprofiler, egnsbeskrivelser m.v., alt 

sammen uden copyright og dermed til fri og permanent afbenyttelse af 

enhver og til alle formål. Siden 2001 har PDFnet skrevet artikler om virk-

somheder, iværksættere, ildsjæle, natur, lokalhistorie og meget mere. I 

flere tilfælde har kommuner hyret PDFnet til én gang for alle at formidle 

budskaber om kommuner - bl.a. også Struer Kommune. 

3. Kaffe (30 kr. pr. pers.) 

4. Orientering v/ Jan Bendix angående erhvervsrådgivning, udvikling,  

ø-støtteordning 

5. Bordet rundt 

6. Afslutning 

 

Tilmelding senest den 17. oktober på tlf. 20 87 81 15 eller via mail: 

lars@venoe.dk 

/ Venø Erhvervsklub — Lars Vangsgaard 

 

 

PROJEKTER PÅ VEJ 

På VenøBoens bestyrelsesmøde i august blev der gjort status 

på igangværende projekter og drøftet nye muligheder for ud-

vikling. VenøBoen har fået afslag på ansøgning om forprojekt-

midler til arbejdet med Naturplan Venø. Bestyrelsen besluttede 

på den baggrund at ændre fremgangsmåde i arbejdet bl.a. ved at bruge 

modellen fra arbejdet med Venø udviklingsplan. Første fase vil indeholde 

indkaldelse til et beboermøde, hvor idé, mål og indhold drøftes, bl.a. på 

baggrund af oplæg fra fagfolk på området. Til mødet vil vi blandt andre 

invitere lokalpolitikere og medarbejdere fra forvaltningen. 

 VenøBoen er blevet opfordret til at medvirke i et projekt: Venø lever, 

som Leif Madsen fra Struer har under udvikling. Leif er ”ven af Venø” og 

sidder blandt andet for tiden i ”Venøsund Færgelaugs” bestyrelse. Projektet 

har til formål at øge omgivelsernes kendskab til Venø og omfanget af en-

dagsturister. 

 Referatet fra seneste møde findes som sædvanligt på www.venoe.dk. 

Det uddyber omtalen ovenfor og de andre emner, som blev behandlet på 

mødet. 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 
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GOD SÆSON FOR ”VENØ KLIT” 

Efter en rigtig god sæson, kan vi med glæde se tilbage på, trods regn og ik-

ke det bedste campingvejr, at vi har haft besøg af rigtig mange korttidscam-

pister og teltliggere. 

 Vi har efterhånden en solid skare af fastliggere og adskillige er på 

venteliste. Siden sidst er vi blevet godkendt af Brandtilsynet, hvor vi blev 

rost for den flotte oprydning samt opsætning af brandspande og skilte. 

 Vi har også holdt sommerfest, hvor vi fik helstegt pattegris, som et 

par af campisterne selv stegte. De øvrige campister stod for salaten og 

Venø-kartoflerne. Tusind tak til jer, for jeres enorme indsats. Vi var 95 voks-

ne og 35 børn, der deltog i sommerfesten. Det var en hel igennem dejlig 

fest, og vejret var med os. Så alt var lutter glæde og idyl. 

 Den 13. august have vi arbejdsdag. Hvor det som sædvanligt var de 

samme gæve arbejdsomme campister, der deltog. Vi fik ryddet op i forret-

ningen, laden, stalden og fik lagt fliser ved de sidste standpladser. Hækken 

og træerne blev klippet, og gamle fliser og skidt blev fjernet. Vi er efterhån-

den ved at være færdige med en oprydning, der på mange måder har truk-

ket tænder ud. Vi har fjernet omkring 50 gamle campingvogne, som folk 

bare har forladt. 

 Efterhånden er ”Venø Klit” blevet en rigtig pæn og ryddelig camping-

plads. Tusind tak til det daglige arbejdshold og jer campister, der troligt mø-

der op til hver arbejdsdag. Uden jer var vi aldrig nået så langt, som vi er nu. 

Vi har dog endnu en arbejdsdag den 17. september. Når denne dag er 

overstået, og den sidste oprydning er slut, er vi parate til at begynde på en 

ny sæson, som vi er sikre på, vil blive endnu bedre end den nuværende. 

 I VenøPostens augustnummer skrev jeg, at vi var kede af, at vores tu-

rister fik af vide på havnen, at ”Venø Klit” er lukket. Dette er absolut ikke en 

hentydning til, at det er forpagteren af Havnehuset eller havnestyrelsens 

medlemmer, der sætter disse rygter i gang. Hvem det er, ved vi ikke, men 

som alle andre rygter på Venø, er det åbenbart noget, der bare begynder 

et sted og bliver ved, så det må vi jo bare lære at leve med. Det kan vi da og-

så sagtens, for ”Venø Klit” eksisterer jo, og vi har det godt. 

 Trods rygterne er vi campister utrolig glade for, at Christian Kjær køb-

te campingpladsen og viste os den tillid at opfordre campisterne til selv at 

drive ”Venø Klit” videre. Vores gode samarbejde med Christian Kjær og An-

ders Ulfkjær, har haft og har en enorm stor betydning for vores drift af 

”Venø Klit”. 

 Kære campister: tusind tak for jeres helt fantastiske indsats og arbejde 

igennem sæsonen. Det har været en glæde og fornøjelse at være sammen 

med jer. Vores sæson er ikke slut endnu, men højsæsonen er overstået med 

stor succes. Så jeg er slet ikke nervøs for at tage hul på en ny sæson med jer. 

Det kan kun blive endnu mere positivt. ”Venø Klit” er jo et fantastisk sted at 

være — ja det er jo ”Limfjordens Perle”. 

 Fortsat god sensommer! 

/ Venø Klit — Margaret Langemose, bestyrelsesformand 

 

 

 

Foto: Jan Bendix 
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50 ÅR 

Da Knud i år fylder 50 år holder vi 

reception på Venø Efterskole  

lørdag den 22. oktober fra kl. 

13:00 - 15:00. Her vil vi byde på 

en forfriskning og en bid brød til 

store og små. 

 

Fødselsdagsfest 

Vi vil gerne invitere til Knuds run-

de fødselsdag lørdag den 22. 

oktober kl. 18:00 på Venø Ef-

terskole. 

 Af hensyn til køkkenet vil vi 

gerne have en tilmelding senest 

den 5. oktober på tlf. 97 86 81 

00 eller mail@venobussen.dk. 

 

/ Venø Bussen  

— Susanne og Knud Overgaard 

VENØ MUSIKFORENING OMLÆGGER SÆSON 

Som nogle medlemmer måske har undret sig over, er Musikforeningen ikke 

fremkommet med et færdigt program for den kommende sæson, som vi 

plejer på dette tidspunkt. Grunden er den, at vi nu ændrer sæsonprogram-

met, så det kommer til at følge kalenderåret - og derfor kommer det næste 

program til at gælde for hele 2012. 

 Det færdige program vil blive offentliggjort senere på efteråret, og 

man kan tegne abonnement som man plejer – medlemskontingentet op-

kræves ved den første koncert den 22. januar 2012. 

 MEN: Vi har selvfølgelig også koncerter her i efteråret – som tidligere 

nævnt i VenøPosten. Hvordan indgår de to koncerter så i abonnementsord-

ningen? Jo, disse 2 koncerter vil være på meget favorable vilkår for tidligere 

og kommende medlemmer: nemlig 50 kr. pr. stk. (pris for ikke-medlemmer 

kr. 85). Børn er selvfølgelig stadig gratis til Musikforeningens koncerter.  

 Velkommen i Venø Musikforening, hvor første koncert er den 9. okto-

ber (se omtale nedenfor). 

 Læs mere om foreningen på  Venøs hjemmeside: www.venoe.dk  

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen 

 

 

FØRSTE EFTERÅRSKONCERT 

Venø Musikforening indleder efteråret med en koncert den 9. oktober 

med pianisten Julia Tabakova (foto). Julia, som vi her på øen kender som 

kirkens dygtige organist, er født i Ukraine, hvor hun også har gennemført 

sine musikstudier ved Kiev National Music Academy. Senere studerede hun 

hos Anne Öland ved Musikkonservatoriet i Aarhus, hvorfra hun debuterede 

som solopianist i 2008. Hun har givet 

koncerter i flere europæiske koncertsale 

og har for nylig udgivet en CD med 

Bachs Inventioner og Sinfoniaer. Til dag-

lig er Julia underviser ved Orkesterefter-

skolen i Holstebro og organist ved Venø 

Kirke.  

 Ved koncerten på Venø vil Julia 

spille J.-S. Bach, ”Fransk suite” nr. 5 G-

dur, ”15 Inventioner” og Sergei Prokofi-

ev, 10 stykker fra balletten "Romeo og 

Julie". Der venter os en stor oplevelse 

den 9. oktober kl. 15:00 på Nør-

skov. 

/ Venø Musikforening  

— Grethe Munk-Andersen 

DET  SKER 
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VENØSUND 

VENØSUND FÆRGELAUG 

Vi nærmer os enden af sommeren, så færgen skal snart i hi for kærlig pleje, 

vedligeholdelse og renovering. Men inden da har vi stadig et par arrange-

menter klar: 

 

Fredag den 9. september — picnicsejlads 

Hvis vejret vil, sejler vi fra Venø Havn kl. 17:30 og fra Kleppen et kvarter se-

nere med pakkede madkurve. Så hygger vi os med mad, snak og udsigt 

mens turen går Venø rundt. 

 

Den 14. og 15. september — Limfjorden Rundt 

Vi vil gerne indtage vores plads i Limfjorden Rundt, så vi har tilbudt os til 

arrangørerne som mål- eller startbåd. Men vi har også drøftet muligheden 

for at tilbyde os til pressen som pressebåd. På den måde kunne medierne få 

billeder i kassen fra vandet inden skibene anløber havnen. 

 Under alle omstændigheder regner vi med, at der kan blive plads til 

nogle medlemmer, der kan få sig en speciel oplevelse. Mere om det på 

hjemmesiden, når det er på plads. 

 

Havnestyrelsen har meddelt, at Venøsund skal flyttes til skonnertbroen i 

yderhavnen, hvor vi fra starten har fået anvist plads. Da der imidlertid har 

været god plads — og broen endnu ikke har været forsynet med det nød-

vendige bolværk — har færgen ligget og pyntet i inderhavnen. Vi har været 

glade for, at færgen har kunnet ligge ud for færgeskuret i inderhavnen, 

hvor der har været fri adgang for havnens gæster døgnet rundt.  

 Hundredvis af gæster, herunder endagsturister, har nydt synet af 

færgen og mange har udtrykt deres glæde i den fremlagte gæstebog i fær-

geskuret. Kort sagt: færgen og færgelaugets skur er allerede nu en attrakti-

on for øens gæster, hvilket både Venø Færgefart, Havnekiosken, Venø 

Havn og Venø Kro forhåbentlig har haft glæde af. Færgelauget har tilbudt 

at færdigmontere plankerne, og Havnen sørger for en el-stander, så der 

kan tilsluttes strøm til lænsepumpen.  

 Programmet for efterår og vinter udsendes i starten af september. 

Der vil være tilbud til alle medlemmer. 

/ Venøssund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

Færgetrafik  

i juli 

 

 

 

 2011 2010 

Passagerer ........... 26.266 .... 30.248 

Personbiler .......... 10.622 .... 11.820 

Busser ......................... 356 .......... 430 

Lastbiler ...................... 178 .......... 162 

Gods (tons) ................ 176 .......... 165 

Cykler ....................... 1.316 ....... 1.534 

Campingvogne ........... 72 ............. 84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venøsund Færgelaug og Venø kartofler & 

lam havde travlt til Sans 2011, der blev 

afholdt en solrig lørdag i august.  

Foto: Jan Bendix Foto: Venøsund Færgelaug 
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NYT TIL KØKKENET? 

Kom til en aften med hyggeligt 

samvær, kaffe og kage samt Tup-

perware-demonstration.  

 Alle er velkomne onsdag 

den 14. september kl. 19:30 

på Klitten 17.  

 Mona fra Ejsing kommer 

og viser alle nyheder og klassiker-

ne. Da Tupperware har fødsels-

dag er der ekstra gode tilbud og 

en gave til alle deltagere. 

 For at der er kaffe og kage 

nok til alle, så giv venligst besked 

på 97 86 80 34 / 30 20 84 34  

senest mandag den 12. sep-

tember.  

 Glæder mig til at se dig! 

/ Laila Mejlholm Olsen 

FØRSTEHJÆLPS-/HJERTESTARTER-KURSUS FOR DE UNGE 

Jeg har i foråret søgt Trygfonden om 10.000 kr. til et hjertestarterkursus for 

øens unge mennesker. Dette har vi været så heldige at få bevilget . Derfor 

afholdes der kursus i førstehjælp og brug af hjertestarter i Venø Børne– og 

Ungdomshus lørdag den 1. oktober 2011.  

 Der bliver to kurser, hvor man kan melde sig på, hvis man er ung i 

alderen ca. 10 år – 18 år:  

 1. kursus fra kl. 12:00 til 15:00 

 2. kursus fra kl. 15:30 til 18:30 

 

Der vil være en lille pause med saft, frugt og kage.  

 Tilmelding er nødvendig og bindende. Der er 12 pladser på hvert 

hold, så det er efter ”først-til-mølle”-princippet. Tilmelding skal ske senest 

søndag den 11. september på tlf. 97 86 54 74, via sms til 42 16 02 19 

eller pr. mail til frupeisen@gmail.com 

 Håber at vi kan få begge hold fyldt op . 

/ Dorte Pedersen, Riisvej 6 

 

 

”Ø-SIKRING” 

Vi har fået to redningskranse fra Tryg-

fonden, som vil blive sat op ved færge-

lejet på ø-siden og ved badestranden/

broen på nord-siden af havnen . 

 Jeg er fadder på disse to kranse, 

så hvis der mod forventning skulle ske 

noget med dem, bedes jeg blive kon-

taktet. 

/ Dorte Pedersen, Riisvej 6 

Klar til kamp! Foto: Jan Bendix 
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CROSSERTUR 2011 

Jeg ved ikke, hvem der blev mest våd eller beskidt - men jeg ved, at der var 

gratis "muddermaske" til alle 9 børn og unge, som deltog i årets crossertur, 

og de så ud til at nyde det. Som tilskuer var det skønt at se deres ansigtsud-

tryk, når de kom rundt i svingene, hvor de efterhånden blev mere og mere 

modige, hvilket også resulterede i, at nogle fik skrammer, og andre blev 

mest forskrækkede, når de styrtede. Og vi forældre var glade for, at vi havde 

spændt hjelmen ordentlig fast! 

 Der var gang i tre ATV’er og to go-cars, så der var rig lejlighed til at 

køre i fulde to timer, hvilket blev udnyttet! Tak for en god stemning og hyg-

gelig tur! 

/ Venø GIF — Laila Mejlholm Olsen 

 

 

 

 

Gaderundbold: Sejr til Riisvej - tiltrængt! 

 

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. 125,- 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 
 
 
Hjertestarter 
Kapelbygningen ved Venø Kirke, 
Klitten 1, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

Foto: Søren Lang Hindkjær 

Foto: Preben Friis 
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VI GLEMTE 

Redaktøren fik ikke krediteret Peter Petersen for de Islandsbilleder, vi bragte 

i vores augustnummer. Hermed en undskyldning til Peter – og til læserne 

endnu et af de imponerende naturbilleder fra Sagaturen. 

/ VenøPosten – Red. 

 

 

SÅ SKULLE DET VÆRE BEVIST 

. . . at den nye færge har en større kapacitet end den gamle. Her bliver en 

30 fods mejetærsker overført med masser af plads på begge sider (2-3 cm.). 

/ Hans Peter Jensen, Sønderskovvej 9  

DET  SKETE 

 ÅBNINGSTIDER  I  SEPTEMBER 
 
 

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 torsdag, fredag  
og lørdag fra kl. 17:30 - 21:00 

 
Søndagsbrunch den 25. september 

fra kl. 11:00 - 15:00. 
 

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

Foto: Hans Peter Jensen 

Foto: Peter Petersen 
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3. september  Tilmelding til Venø Svømning 

4. september kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

9. september kl. 17:30 Venøsund: picnicsejlads, afg. Venø Havn 

11. september kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Karen Togsverd  Hansen 

13. september kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Ove, Strømmen 8 

14./15. september Limfjorden Rundt 

18. september kl. 10:00 Høstgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

  Efterfølgende arrangement i Præstegården 

25.september kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

30. september kl. 16:30 Fredagsklub, Børnehuset 

1. oktober kl. 12:00/15:30 Førstehjælps-/hjertestarter-kursus for unge 

  (tilmeld. 11/9) 

2. oktober kl. 10:00 Højmesse/bispevisitats v/ Karsten Nissen og  

  Per Mikkelsen 

3. oktober kl. 14:00 Venø GIF, billard, Nørskov 

 

 

Lektiecafé: mandage kl. 16:15 i Børnehuset 

Venø Svømning: den 3., 10. og 17. september 

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  SEPTEMBER 

 
 
 
 

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

senest den 25. september 
 

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. september. 
 
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: Jan Bendix og  
Bettina Kjær.  
 
Korrektør: Marianne Pedersen  
 
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: Kai Rostrup Jensen 


