
   

September 2012 

 

Forenings- og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

Venø har grund til at glæde sig over det be-

søg, som øen får den 4.-5. september af Folke-

tingets Udvalg for Småøer samt deres gæster. 

 Det er en rigtig god tradition, at med-

lemmerne af Folketinget, som er med til at lov-

give om småøernes rammebetingelser, ønsker 

at få dialog med beboerne gennem ø-besøg. 

 Som vært for besøget har VenøBoen 

mulighed for at fortælle om, hvad beboere 

selv gør og kan gøre for at udvikle lokalsam-

fundet.  

 VenøBoen kan samtidig give udvalgs-

medlemmerne et førstehåndsindtryk af de be-

grænsninger, der fra lovgiverside ubevidst 

lægges ned over et minisamfund, som det 

Venø er. Vi fylder ikke meget, hverken som 

stemmer til Folketinget eller i areal.  

Alligevel får vi mulighed for at blive hørt. Det 

er demokrati, når det er bedst – og formentlig 

temmelig dansk! 

 Venøboerne er på mange måder be-

gunstiget af sin geografi, en interesseret kom-

mune og mange beboere, der er parate til at 

yde indsatser til fællesskabet.  

 VenøPosten ønsker Udvalget et godt 

ophold på Venø og håber, at værterne formår 

at pege på områder, hvor ændringer i eller 

fortolkning af rammebetingelserne kan med-

virke til at styrke lokalsamfundet og dets rolle i 

og bidrag til det øvrige samfund. 

 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

(Læs mere om besøget på side 5) 

200 ud af mere end 5.000.000 

Foto: Knud Erik Christensen 
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Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

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

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

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

 

Graver, Struer Kirkegård,  

kirkegårdsleder Bent Vincents,  

tlf. 96 84 92 09 

bent@struerkirkegaardskontor.dk 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

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

 

Servicemedarbejdere:  

Lene M. Jensen, tlf. 97 86 81 14  

Julie Gjern 

 

Organist Julia Tabakova 

 

Kirkesanger  

Grethe Munk-Andersen,  

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

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

VENØ  SOGN 

MENIGHEDSRÅDSVALG 2012 

Sig nærmer tiden, hvor der igen skal være menighedsrådsvalg. Allerede nu 

kan vi konstatere, at to i rådet ikke ønsker genvalg. De udtrykker begge, at 

arbejdet har været spændende og udfordrende, og de har følt stor glæde 

ved det gode samarbejde, der er i Menighedsrådet. Men det er enhvers ret 

at sige, at nu har man gjort sin borgerpligt. 

 Det er meget vigtigt, at vi får de to pladser genbesat. Der skal være 

fem valgte medlemmer i rådet. Derudover er sognepræsten født medlem. 

Hvis vi ikke kan etablere et fuldt råd, kan vi komme i den situation, at vi bli-

ver slået sammen med et andet menighedsråd. I vores tilfælde vil det blive 

sammen med Struer, fordi vi har fællesskab med hensyn til præstebetjening.  

 Derfor er det vigtigt, at mange møder op til orienteringsmødet den 

18. september, for at høre om arbejdet i Menighedsrådet. Høre om arbej-

det, der er sket siden sidste valg, samt hvilke planer der er for de næste 4 år. 

Kirkerenoveringen vil komme til at fylde meget. Dels ved at få det økonomi-

ske grundlag i orden og dels selve renoveringen. Så der bliver brug for per-

soner, der interesserer sig for fundraising og byggeri. Men også personer, 

der er interesseret i at fortsætte og udvikle den aktivitet, der er i vores sogn.  

 Vel mødt! 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

HØSTGUDSTJENESTE 

Traditionen tro vil vi fejre høsten med 

en familiegudstjeneste søndag den 

23. september kl. 10:00.  

 Børnene vil modtage en indby-

delse til gudstjenesten, fordi deres 

medvirken er af stor betydning. Vi 

håber på mange høstgaver, som bør-

nene vil bringe ind i kirken.  

 Efterfølgende vil der være sam- 

menkomst i præstegården, hvor der serveres kaffe, saft og et stykke brød. Vi 

vil synge sammen. Gaverne vil blive bortloddet og overskuddet går til jule-

hjælpen i Struer Kommune. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

Arkivfoto: Ove Bjerre-Pedersen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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. . . 

 

 

ORIENTERINGSMØDE 

 

Der skal vælges nyt menighedsråd i Venø Sogn. Selve valget 

finder sted tirsdag den 13. november, men det er nu, forbe-

redelserne går i gang. 

 

Derfor indkaldes alle interesserede til orienteringsmøde:  

tirsdag den 18. september kl. 19:00 i Børnehuset. 

 

Aftenens program: 

1. Velkomst 

2. Menighedsrådets opgaver og kompetencer 

3. Redegørelse for Menighedsrådets arbejde siden sidste valg 

4. Redegørelse for kommende opgaver for Menighedsrådet 

5. Redegørelse for regler vedrørende opstilling af kandidater til 

menighedsrådsvalget 

6. Afslutning og kaffe 

 

I forlængelse af orienteringsmødet vil der – hvis de fremmødte 

ønsker det – være mulighed for at opstille én eller flere kandida-

ter. Der skal vælges fem medlemmer til Venø Menighedsråd. 

 

Valgbestyrelsen for Venø Sogn:  

Formand Per Mikkelsen 

Klitten 1, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 80 15, pm@km.dk 

 

Kandidatlister kan indleveres til: 

Ellen Hylleberg 

Riisvej 24, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.com 

 

Helle Stensgaard Karlsen 

Nørskovvej 4b, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 61 78 90 44, hellestensgaard@hotmail.com 

 

 

Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 
VenøBoen 
 
Anker Jensen (formand) 
tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 
 
Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
venoe.dk/foreninger/venoeboen 
 
 
Venø Borger- og   
Grundejerforening 
 
Otto Kiørboe (næstformand) 
tlf. 40 25 15 15, kioerboe@mail.dk 
 
Hans Lysgaard Pedersen (kasserer) 
tlf. 97 86 81 09 
 
Foreningen er åben for alle fastboende 
og/eller grundejere på Venø. Kontakt 
Peter Henriksen. 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
forudlejer Børnehuset 10 gange ydes 
der 50 % rabat mod forudbetaling 
 
Priser for øboere: 
1 dags leje:  125 kr. 
Døgnleje: 350 kr. 
2 døgns leje:  600 kr. 
 
Priser for øvrige: 
1 dags leje:  250 kr. 
Døgnleje: 700 kr. 
2 døgns leje:  1.200 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning skal ske til 
Antoinette Jensen, mobil 21 62 35 76, 
mail anj@revisionlimfjord.dk. 
 Medlemskab tegnes hos kasserer 
Helle Gjern, tlf. 97 86 83 62. Det koster 
kr. 100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 
Hjertestarter 
 
Kapelbygningen ved Venø Kirke, 
Klitten 1, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: venoe.dk 
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Fælles hundeluftning...  eller måske et sted 

til fartkontrol? 

TO PROJEKTER FÅR Ø-STØTTE 

Så kan Venø glæde sig over endnu et par bidrag fra Landdistriktspuljens ø-

støtte midler! 

 Det drejer sig dels om tilskud til nyindretning af Venøsund på 95.000 

kr., så museums- og reservefærgen kan indgå i turisttrafikken. En af de be-

tingelser, som søfartsmyndighederne har stillet Venøsund Færgelaug over-

for er, at færgen overdækkes og indrettes med toilet. Det er et større pro-

jekt, som færgelauget tidligere har orienteret om i VenøPosten.  

 De samlede projektomkostninger løber op i over 300.000 kr. Derfor 

er færgelauget i gang med at søge midler fra anden side også. 

 Det andet tilskud er givet til en telthal på Venø Havn. Bevillingen er 

på 175.000 kr. og givet til Venø Borger- og Grundejerforening. Telthallen er 

planlagt som midlertidigt samlingssted på Venø Havn.  

 VenøPosten forventer at kunne bringe flere detaljer om projektet i et 

kommende nummer af bladet. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

BØRNEHUSET RYDDER OP OG MALER! 

Lørdag den 18. august afholdtes den årlige arbejdslørdag i børnehuset. 

 Godt 30 børn og voksne mødte op, og der blev ydet en stor indsats 

med trimning af de udvendige omgivelser og ikke mindst oprydning og 

maling indendørs. 

 Der var også tid til, at nogle af børnene spillede rundbold og efter 

arbejdet var der arrangeret fællesspisning. 

 Venø Børne- og Ungdomshus vil gerne takke for den store opbak-

ning til arbejdslørdagen. 

/ Venø Børne- og Ungdomshus’ bestyrelse — Flemming Damgaard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mens der arbejdes! 

DET  SKETE 

Foto: Peter Petersen 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Peter Petersen 

Foto: Charly Clemmensen 
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VELKOMMEN TIL UDVALGET FOR SMÅØER! 

På venøboernes vegne byder jeg velkommen til de fem folke-

tingsmedlemmer, som repræsenterer Udvalget for Småøer. 

 Beboerforeningen VenøBoen er glade og stolte over, 

at Udvalget har valgt Venø som en af de tre øer, der besøges 

på årets tur til danske småøer.  

 Vi har sammensat et program, der forhåbentlig giver indtryk af en ø, 

der arbejder ihærdigt for at udvikle lokalsamfundet under de givne forud-

sætninger. 

 I 2009/10 deltog Venø i et projekt, som var igangsat af Småøernes 

Aktionsgruppe. Resultaterne af, at flere end 70 af øens 200 beboere deltog 

aktivt i at formulere øens egen udviklingsplan, er vi stolte af. 

 Venø har ”rykket”. Som lokalsamfund er vi blevet mere robuste og i 

stand til at tage imod udfordringer, som vi både lokalt og nationalt stilles 

over for. 

 På denne og den næste side har vi valgt at give en status på vores 

udviklingsplan. Vi er (selvfølgelig!) ikke igennem, men vi er – synes vi selv – 

på rette vej, godt hjulpet af Struer Kommune og af de finansieringsmulighe-

der, som gives regionalt, nationalt og på EU-basis. Vi tror også, at vi kan nå 

hurtigere frem til vores mål, hvis der fra lovgivernes side tages lidt flere hen-

syn til de særlige ø-forhold. Det er vi parate til at drøfte med udvalget under 

besøget – og vi takker, fordi ”vi får taletid”. 

 VenøBoen ønsker Udvalget et udbytterigt besøg på Venø og håber, 

at vi kan være med til at give idéer til lovgivningsarbejdet, der kan udvikle 

lokalsamfundene på de danske småøer, inkl. Venø.  

 Velkommen! 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen  

 

 

Besøgsprogram den 4. september 

Her er hovedpunkterne fra programmet: 

Venø Færgen (vært: Søren Adsersen) 

Venøsund Fisk og Skaldyr (vært: Ole Borbjerggaard) 

Venø Kirke (vært: Per Mikkelsen) 

Venø Havn og Venøsund (vært: Bjarne Tingkær) 

Venø Efterskole (vært: Erik Poulsen) 

VenøBoen (vært: Anker F. Jensen) 

Venø Kro (vært: Udvalget) 

Under opholdet på Venø benytter gæsterne øens overnatningsste-

der 

Venø Bussen transporterer gæsterne til Venø og på den efterfølgen-

de tur til Fur og Egholm 

Deltagere i studieturen for 

Udvalget for Småøer 

 

Udvalget: 

 

Hans Chr. Schmidt (V), 

formand 

 

 

Simon Kollerup (S), 

næstformand 

 

 

Annette Lind (S) 

 

 

 

Flemming D. Larsen (V) 

 

 

 

Mette Hjermind  

Dencker (DF) 

 

 

Sekretariat:  

Jørgen Nielsen 

Tommy Jørgensen 

 

Ø-sammenslutningen:  

Dorthe Winther, formand 

Eva Terkelsen, næstformand 

Lise Thillemann Sørensen, sekre-

tariatsleder 

 

Udvalgets gæster: 

Niels Viggo Lynghøj, borgmester, 

Struer kommune 

Michael Thomsen, Regionsrådet, 

Region Midt 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 
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lokalsamfund. 

 Planen listede projektidéer og konkrete aktivite-

ter. VenøPosten har neden for i billeder samlet et ud-

pluk af gennemførte og igangsatte opgaver. Der er 

fortsat opgaver, der fortjener at blive gennemført, og 

nye er kommet til. 

 Venøboerne har ikke ligget på ”den lade side”! 

 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

VENØ UDVIKLINGSPLAN – EN STATUS 

Det er nu snart mere end to år siden, at Venø udvik-

lingsplan 2010-2012 så dagens lys: 

 ”Visionen for Venø er, at øen skal være et at- 

traktivt bosætningsområde for alle aldersgrupper og  

et egnet udgangspunkt for erhvervsaktive borgere”.  

 Sådan udtryktes visionen i planen, og sådan  

tjener den fortsat som ramme for de aktiviteter, som  

venøboerne arbejder med for at sikre et levedygtigt 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

Lokalsamfundets 

udvikling

Børnefamilier

Boliger

Forenings-
forenkling

Kabellægning og 

mobildækning

Erhvervsudvikling

Erhvervsklub

Produktudvikling

Forretningsservice

Kurhus

Kulturel udvikling

Venø Kirke

Halbyggeri, 

Venø Efterskole

Tur ismeudvikling

Destination Venø

Konference-

operatør

Bosætning

www.venoe.dk

Skovbørnehave

Venø Havn
Tilbagevendende 

arrangementer

Udsigtstårn

Venø som attraktivt 

bosætningsområde og 

et egnet udgangspunkt for 

erhvervsaktive borgere

Energi
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DET  SKER 

GENERALFORSAMLING 

VenøBoen afholder generalforsamling den 25. oktober 

2012 kl. 19:30 på Venø Efterskole. 

 

Dagsorden: 

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 

 

Vedrørende pkt. 4: Forslag skal være formanden i hænde senest den 14. 

september. Vedrørende pkt. 6: Karin Christensen, Bodil Anker-Møller og 

Anker F. Jensen er på valg, alle modtager genvalg. 

 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

 

 

MØDE OM TURISME 

Invitation til øboere, som møder vores turister og arbejder for at give dem 

en god oplevelse på øen: tirsdag den 25. september kl. 19:30 i Venø 

Billedværksted.  

 Sommeren er gået. Turistsæsonen er ved at være slut. Som mange 

gange før har jeg haft et væld af dejlige oplevelser sammen med vores som-

mergæster – og det samme, tænker jeg, at mange andre i turistbranchen 

har haft. 

 Når jeg cykler rundt på øen, ser jeg, hvordan der arbejdes for, at her 

skal være indbydende at komme. Der ligger både arbejde og tanker bag. 

Sådan trækker vi på samme hammel uden at snakke om det - og det behø-

ver vi jo heller ikke – men jeg synes nu alligevel, det kunne være hyggeligt 

og givende for os at mødes over en kop kaffe.  

 I bliver ikke mødt med en fast dagsorden. Jeg synes, at vi skal snakke 

om de oplevelser, som hører til denne sommer, og noget om vores tanker 

om næste år. 

 Nu er mit håb blot, at mange vil tage mod invitationen og komme. 

Tilmelding af hensyn til kaffe/kage senest den 23. september. Tlf. 97 86 

80 10, lis.moeller.jensen@gmail.com. 

/ Venø Billedværksted/Venø B&B — Lis Jensen 

 

 

FREDAGSKLUB 

Næste fredagsklub er den 28. september kl. 16:30 i Børnehuset. 

/ Venø Børne- og Ungdomshus — Flemming Damgaard 

VENØS URTER 

Med dette nummer tager Venø-

Posten fat i en række indlæg om 

nyttige urter, der, som vi andre, 

trives på Venø.  

 VenøPosten har bedt 

”eksperten” Søren Baggesen, Hav-

stokken 22C, om at finde, beskrive 

anvendelsen og fotografere de 

urter, som han selv har gode erfa-

ringer med. Læserne kan glæde 

sig til kendte og for nogle ukend-

te grønne vækster.  

 Søren begynder med hy-

ben. Hyben hører ikke til de mest 

populære, men i vodka kan den 

måske blive det! 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

HYBEN — ROSA ROGUSA 

Findes overalt på Venø. God til 

marmelade og der findes opskrif-

ter på hybensuppe.  

 Også god til snaps: brug 

helt modne bær, fjern kernerne, 

dæk med snaps uden smag (billig 

vodka er glimrende), skal trække 

en lille uge og filtreres gennem et 

kaffefilter. Det gælder for den, 

som for alle urtesnapse, at den 

har godt af at stå og modne et 

par måneder.  

 Opskriften giver en eks-

trakt, som skal tyndes med vodka 

i forholdet 1 hyben/2 vodka. 

/ Søren Baggesen 
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DET  SKETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sommer med forhindringer! 

OUTSIDERNE VINDER 

De sædvanlige favoritter fra Nørskovvej og Riisvej måtte forlade banen på 

Venø Efterskole efter at have tabt på points til Kimingen, Lønningen, Vigen 

og Klitten. 

 De 4 veje udgjorde det stærke hold, som slog sig igennem 4 x 15 

minutters hård rundbold med nye regler, som den kyndige Dorthe Sauer 

havde lavet for at undgå ”borgerkrig”. 

 Årets gaderundbold havde en anden fornyelse på programmet. Det 

var Jens Christian Brødbæks opvarmningsprogram, der både i varighed og 

kompleksitet, slog alle rekorder. I hvert fald var det tydeligt, at programmet 

udmattede de deltagere, der var oppe i årene. 

 Arrangementet var traditionen tro en succes, hvor mere end 60 ve-

nøboere løb sig rundtossede! 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

GADEFEST PÅ RIISVEJ 

Marius Hindkjær og Amalie Pedersen med forældre plus det løse kaldte os 

sammen! 

 Fredag den 3. august kl. 15 var rammen sat til gadefest på Riisvej. 

Arrangørerne havde klogeligt opsat et telt i den sydlige ende af Riisvej, da 

sommervejret også denne dag var lunefuldt!  

 Pænt goddag til alle, nye som gamle, var 1. punkt på dagsordenen. 2. 

punkt var kaffe/te og saftevand samt masser af hjemmebagte kager. Der-

næst valgfrit program, som blandt andet bød på et lille sangarrangement 

med unge hollandske piger og drenge, som var gået i land på Venø. De lå 

for svaj ud for Venø Camping og var på sejltur i noget af Europa i et gam-

melt træskib. Dernæst... mellem bygerne... spil på vejen af en hver art (vi 

skulle gerne også fortræne til den kommende ø-rundbolddyst) samt snak 

over en øl eller to, mens der blev kreeret salater og stegt kød. 

 Tag med, hvad du selv spiser! Af uransagelige årsager bliver der så 

altid, med sådan en ordre, mad til dobbelt så mange! Så udvalget var stort! 

 Flere havde medbragt gamle fotos, fra da Riisvej var ung og næsten 

ubebygget - sjovt at se for os, der ikke har oplevet dette. 

 Aftenen bød også på Kongespil og magnum Mikado i skæret fra bå-

de det nye gadelys samt fakler, idet sommeren kom igen senere på aftenen! 

 Hyggelig eftermiddag og aften, som kalder på en gentagelse en an-

den gang! 

/ Marianne Pedersen, Riisvej 12 D 

 

 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Peter Petersen 

Foto: Jan Bendix 
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VENØ SVØMNING 

Vi tager nu hul på svømmesæsonen igen på det sædvanlige 

tidspunkt om lørdagen fra kl. 13:00 til 13:40 i Struer Svømme-

hal, hvor vi har hele svømmehallen med livredder for os selv. 

Venø Svømning er for alle aldersgrupper, så både 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 på 

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 7. september. Hvis man ikke ønsker at 

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

gang til gang. 

 Der er svømning disse 10 lørdage: 

Den 8., 15., 22. og 29. september 

Den 6. og 27. oktober 

Den 3., 10., 17. og 24. november 

 

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

 

 

VENØ GIF: BILLARD 

Så begynder billardsæsonen!  

 Mød op på Nørskov mandag den 3. september  

kl. 14:00 eller ring og tilmeld dig til Svend Helge Petersen  

på tlf. 97 85 14 40. 

 Bliver der for mange til et hold, er der mulighed for en alternativ tid, 

som I selv vælger, så det passer alle (og Nørskov). Pris for hele sæsonen er 

200 kr.  

 Yderlige spørgsmål kan rettes til undertegnede på tlf. 97 86 81 06. 

/ Venø GIF — Anne Thusgaard 

 

 

PILEFLETNINGSKURSUS 

Venø Borger- og Grundejerforening arbejder på at få etableret et pileflet-

ningskursus til vinter. Nærmere om tid og sted følger i næste nummer af 

VenøPosten. 

/ Venø Borger- og Grundejerforening — Hans L. Pedersen 

DET  SKER 

SÅ KAN DER  

FLISHUGGES IGEN! 

Venø får ny flisplads! Det sker 

efter velvilligt tilsagn fra Sønder-

skov, Hans Peter Jensen og Bente 

Bjerre, om at lægge område til for 

flisegnet materiale. Venøboere og 

sommerhusejere med grene og 

kviste kan for fremtiden aflevere 

”råvarerne” på området ved Østre 

Strand. Følg skiltet ”Badestrand” 

og tøm traileren på arealet helt 

mod øst. Efter at Kommunen er 

ophørt med at udføre flishug-

ning, har vi selv skulle finde en 

løsning på opgaven og samtidig 

undgå unødvendig transport til 

genbrugspladsen i Struer.  

 I en prøveperiode på et år 

tager Ø-Pedellen, Mogens Aska-

nius, sig af opgaven med selve 

flishugningen. Betalingen for 

flishugning er 20 kr. i den opstille-

de postkasse ved aflevering af et 

trailerlæs grene og efterfølgende 

20 kr., hvis der hentes flis på ste-

det. Trailerstørrelse ca. 120x200 

cm. 

/ Venø Borger- og Grundejer-

forening — Hans L. Pedersen 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

DET RIGTIGE HJØRNE I STRUER 

Årets ”Sansefestival” var en kæmpesucces for Struer, og det dryppede fint 

på Venø! 

 Venø Efterskole, Venøsund Færgelaug og Venø kartofler & lam hav-

de slået lejr og kajplads ved Sarpsborgpigen. 

 Her ”væltede” det ind med gæster, der nød solen og de tilbud, der 

kunne gives af ”de tre fra Venø”. 

 Fra kl. 10-16 gik det slag i slag med salg af bålfremstillede pandeka-

ger, grillstegte pølser, nyopgravede kartofler og smagsprøver på Venøs lam-

meprodukter. Venøsund Færgelaug fik sig nogle nye medlemmer og den 

gamle trofaste færge en masse besøg. Børnene fik klappet nogle lam, så det 

var en ren lyst for både børn, voksne og lam. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

TILSYN MED VENØSUND  

I VENØ HAVN 

Efter et par overraskelser med udfald  

af lænsepumpe på Venøsund har vi 

valgt at installere en advarselslampe  

på styrehuset. Det gør det muligt for os på en enkel måde at tjekke, at pum-

pen kan få strøm til driften, når det er nødvendigt. 

 Bestyrelsen glæder sig over, at rigtig mange venøboere har sagt ja til 

– på skift – at føre det daglige tilsyn med elforsyningen og fortøjningerne af 

Venøsund. 

 Der bliver i den nærmeste tid skrevet en vagtplan for overvågningen 

og for de bagvagter, der kan tilkaldes, hvis der er behov for reparation eller 

særlig sagkundskab! Tak for hjælpen 

med at holde Venøsund flydende! 

/ Venøsund Færgelaug  

— Bjarne Tingkær Sørensen 

 

PS: Læs om den modtagne ø-støtte på 

side 4 – endnu en hjælp til at få fuld 

fornøjelse af vores gamle færge. Med månen som toplanterne kl. 05:27 
den 11. august!  
Foto: Charly Clemmensen 

Fotos: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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EN TØRN MERE PÅ HAVNEN 

Vi havde en rigtig god arbejdsdag i juni med stor ar-

bejdsiver og effektivitet, som medførte, at Havnehuset 

blev tjæret, vinduerne malet, fliser lagt, ukrudt fjernet  

og borde/bænke malet. Der var roser fra mange efter indsatsen. Men... vi 

synes der skal endnu et lille nap til og inviterer derfor til en ny arbejdsdag 

lørdag den 22. september kl. 9:00. Opgaverne er denne gang fliselæg-

ning, afgrænsning af P-plads mod vejen med pæle, tilretning ved/af gynge-

stativet, oprydning og havearbejde. Vi beværtes som sidst af Peter Henrik-

sen i Havnehuset med morgenkaffe med rundstykker kl. 9:00 og med fro-

kost (pølser og kartoffelsalat). Alle er velkomne! 

 Der skal lyde en meget stor tak til de mange, der arbejder med på 

havnen.  

 I næste nummer af VenøPosten bringer vi en status for vores arbejde 

i bestyrelsen. Struer Kommune har meddelt, at det kommunalt udpegede 

medlem udtræder af Venø Havns bestyrelse med virkning fra den 1. januar 

2014. 

/ Venø Havn — Mette Jaffke  

 

 

LIMFJORDEN RUNDT 2012 

Den 12.-13. september bliver der 

igen mulighed for at se de flotte træski-

be, der tager turen rundt om Venø.  

 Fra (pålidelig?) kilde (Sven Bendix 

Pedersen, Venø Færgefart) oplyses, at 

stemningen ved den slags sejladser ikke 

er ”så ringe endda”.  

/ VenøPosten – Red. 

 

 

LEMVIG – TYNSET – VENØ?? 

”Hvad er nu det?”, vil være et naturligt læserspørgsmål.  

 Svaret er enkelt. Det er de tre partnere i et samarbejde mellem Lem-

vig Gymnasium, Nordøsterdalens videregående skole i Tynset, Norge og 

Venø Efterskole. 

 Siden 1991 har Lemvig Gymnasium udvekslet med nordmændene 

og for at skabe fornyelse i den danske del af programmet, så er Venø Efter-

skoles natur og friluftslinje blevet inddraget i år. 

 I dagene den 4.-5. september ”invaderes” øen af i alt 40 elever plus 

lærere, der skal benytte Venø Efterskoles faciliteter (havkajakker) og Venøs 

natur. 

 Elisabeth Moltke fra Lemvig Gymnasium står for arrangementet. ”Vi 

håber, at vejret viser sig fra den gode side – sneen overlader vi trygt til 

nordmændene, når skituren gennemføres i vinter”! 

/ VenøPosten — Red. 

DET  SKER 

 

 

 

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. 

venoe-kartofler.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Havnehus 
 

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

Der kan desuden åbnes efter aftale.  
 

Tlf. 97 86 85 30, mobil 40 20 00 10 
phendrix@mail.dk 

 
 

 

 
 

Venø  Billedværksted 
 

Åbent 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 åbent torsdag, fredag  
og lørdag fra kl. 17:30–21:00 

 
Lukket lørdag den 1. september.  

 
Søndags Brunch  

den 30. september fra kl. 11:00-15:00. 
 

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

Arkivfoto: Sven Bendix Pedersen 
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2. september  kl.10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

3. september kl. 14:00 GIF, billard, Nørskov 

4. september  Besøg af Folketingets Udvalg for Småøer 

8. september kl. 13:00 GIF, svømning (”fast svømmer”: tilmeld. 7/9) 

9. september  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 

12.-13. september Limfjorden Rundt, træskibssejlads 

15. september kl. 13:00 GIF, svømning 

16. september kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjenste v/ Per Mikkelsen 

18. september kl. 19:00 Orienteringsmøde vedr. menighedsrådsvalg 

  2012, Børnehuset 

22. september kl. 09:00 Arbejdsdag på Venø Havn 

22. september kl. 13:00 GIF, svømning 

23. september kl.10:00  Høstgudstjeneste med efterfølgende sammen- 

  komst i præstegården v/ Per Mikkelsen 

25. september kl. 19:30 Turismemøde, Venø Billedværksted (tilmeld. 23/9) 

28. september kl. 16:30 Fredagsklub, Børnehuset 

29. september kl. 13:00 GIF, svømning 

30. september kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

 

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

Lektiecafé: i Børnehuset hver mandag 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  SEPTEMBER 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten oktober 
2012 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 23. 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 20. 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 og VenøBoen. 
 
Abonnement: VenøPosten kan tegnes  
i abonnement ved henvendelse til  
udgiverne. 
 
Redaktion og grafik: Jan Bendix og  
Bettina Kjær 
 
Korrektør: Marianne Pedersen  
 
Trykning: Jan Bendix a/s 
 
venoe.dk/venoeposten 
 
 

Venø-kalender 
På venoe.dk findes en årskalender med 
alle registrerede ø-aktiviteter så langt 
frem, som arrangørerne indmelder 
dem. Brug kalenderen som værktøj i 
planlægningen og registrer via 
webmaster@venoe.dk, når arrange-
mentstidspunkt foreligger.  
/ VenøPosten — Red.  

Foto: Jan Bendix 


