
   

Marts 2011 

 

Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

ÅBNE HUSE ! 

Flere beboere på Venø er et af målene med aktiviteterne i Venø udviklingsplan. VenøPosten har valgt at 

vise fotos af de huse, som for tiden er til salg på Venø, og som har været det i længere tid. 

 Ejendomsmæglerne har ikke rigtig haft held til at formidle! Nu prøver vi og opfordrer læserne til at 

gøre venner og bekendte overalt opmærksomme på Venø og mulighederne for en ny og anderledes 

tilværelse: ø-livet. 

/ VenøPosten — Jan Bendix  
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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 

NATTERGALEN 

Man kan næppe pege på en dansk digter med et skarpere blik for både det 

komiske og forløjetheden i vort samfund end H. C. Andersen. Snobberi, for-

fængelighed og titelsyge var genstand for hans spot i de mange eventyr 

om stoppenåle, flippere, brolæggerjomfruer, tepotter, o.l. 

 I eventyret Nattergalen lever kejseren i Kina så at sige spærret inde i 

en skinverden på slottet, selvom både han og hoffet tror, at just deres ver-

den er den rigtige. Han hører så om en fugl, der synger så skønt, at intet 

kan måle sig med den. Han forlanger da at få den fremskaffet. Og hans folk 

leder efter den og finder den – langt borte fra slottets sindrige og overskue-

lige verden. Ude blandt fiskere, bønder og fattige folk, derude i frihedens 

rige slår den sine triller. Da hoffets folk hører den, så udbryder de: ”Den er 

dog det bedste!” 

 De får nattergalen med til kejseren på slottet, og da han hører den, er 

han straks klar over, at aldrig har han hørt skønnere sang. Af lutter glæde, 

vil han lønne den med intet mindre end en gave af massivt guld! Men nat-

tergalen takker nej. Og selvom de forsøger at holde den fast på det kunst-

færdige slot, så foretrækker den friheden ude i det grønne, og så flyver den 

bort. 

 Imidlertid får kejseren en gave fra den japanske kejser, der har ladet 

en mekanisk kunstfugl fremstille, som synger lige så godt som den ægte 

fugl. Den gør stor lykke og er også så meget mere nydelig at se på, besat 

med diamanter og rubiner og safirer. Så ingen savner den ægte fugl, indtil 

den dag kejseren ligger for døden. Frygtelige syner kommer og går, og han 

vil i sin kvide have den mekaniske guldfugl til at synge for sig for at fordrive 

de mørke tanker. Men der er ingen til at trække den op, som der rammende 

står. Den synger ikke af sig selv, for den ligner kun. 

 Da lyder der i det samme tæt ved vinduet sang fra den levende nat-

tergal. Og den synger så selv døden forsvinder derved, og kejseren bliver 

rask. Og han vil nu så forfærdelig gerne eje den! Men nattergalen siger: 

”Jeg kan ikke bo og bygge på slottet, for jeg flyver vidt omkring til den fatti-

ge fisker, på bondemandens tag og til enhver, der er langt fra dig og dit 

hof. Men lad mig komme, når jeg selv har lyst; da vil jeg om aftenen sidde 

på grenen der og synge for dig, at du kan blive glad og tankefuld tillige.” 

 Sådan bliver skellet mellem kejseren i det fortryllede slot og natterga-

lens frie sang udenfor brudt ned. Og da tjenerne kom ind for at se til deres 

døende kejser, så møder han dem med et frisk: God morgen! Han havde 

fået livet igen, for nattergalen var formidleren mellem kejseren og virkelig-

heden.  

 Og kejseren lever videre på sit slot med sit nye syn og den viden, at 

det, han før mødet med nattergalen i sin forblindelse troede var sandt og 

ægte, er en illusion, som nu er gennemskuet. Som ånden, der blæser, hvor-

hen den vil, kommer fuglen til kejseren, når den selv vil, og gør ham glad, 

fordi nattergalen bringer bud fra en virkelighed, som ikke kan mistes, hvis 

ikke man selv vil. 

/ Per Mikkelsen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

KIRKESKOVEN – EN GÅTUR VÆRD 

Dagene er nu tiltaget med over tre timer, og der 

er tilstrækkeligt med lyse timer, så der kan blive 

en arbejdsdag ud af det i det fri. Derfor er vores 

skovmand Jens Lund startet med projekt 

”kirkeskov”. 

 Over de næste to måneder vil han save 

sig igennem den efterhånden kratagtige skov. 

Der vil blive ryddet ca. 40 % af skoven. Træerne 

kommer til at stå mere markante og vil med ti-

den også brede sig, frem for nu, hvor de gror i 

højden, fordi de står for tætte. Grenaffaldet 

kommer til at ligge i skovbunden, ikke kun til 

gavn for denne, men også til gavn for dyr, fugle og insekter.  

 Derfor denne opfordring!! Gå en tur i kirkeskoven og oplev den for-

andring der sker de næste par måneder. Skoven vil fornemmes større og 

lysere end hidtil. 

 Når rydningen er tilendebragt, håber vi, at det afføder nye idéer til, 

hvordan skoven kan blive mere spændende. Vi har talt om legeplads, gang-

stier/områder, der ”opfordrer” til aktivitet, måske en lille hundeskov. Har du 

idéer, så kom endelig med dem! 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

FASTELAVNSFEST 

Den 6. marts kl. 14:00 starter vi med familie-

gudstjeneste, hvor børnene meget gerne må 

være udklædte. 

 Efter gudstjenesten fortsætter vi på Venø 

Efterskole, hvor der vil være tøndeslagning og 

kåring af både kattekonge og -dronning. Leg for 

børn og voksne. Der bydes på fastelavnsboller, 

juice, kaffe og the. 

 Vel mødt børn som voksne! 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen  

 

 

KONFIRMATION 2011 

Katharina Lykke Bjerre Jensen, Sønderskovvej 9, 

konfirmeres, som den første af årets Venø kon-

firmander, lørdag den 12. marts i Nørrelands-

kirken i Holstebro.  

 VenøPosten ønsker tillykke! 

/ VenøPosten — red.  

Jens Lund. 
Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

Arkivfoto: Jan Bendix 

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. 100,- 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 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

Foto: Linda Ulfkjær 
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FÆRGELAUGET 

VENØSUND FÆRGELAUG 

 

Bjarne Tingkær Sørensen (formand) 

Vigen 3, Venø, 7600 Struer  

Tlf. 97 86 80 09 / 20 53 80 51 /  

tingkaer@venoe.dk 

 

Nis Christiansen (næstformand) 

Ringgade 57, 7600 Struer 

Tlf. 21 27 39 69 / nis@speedbaad.dk 

 

Per Mikkelsen (revisor) 

Klitten 1, Venø, 7600 Struer 

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

 

Jørgen Dragsbæk (kasserer) 

Lærkevej 4, Bremdal, 7600 Struer 

Tlf. 97 84 19 04 / 51 31 30 54 / 

jdr@privat.dk 

 

Ole G. Jensen (sekretær) 

Høfden 5, Venø, 7600 Struer  

Tlf. 97 86 86 00 / 60 95 61 24 /  

olegjensen@mail.dk 

 

Jens Peter Hilligsøe (medlem) 

Nissumvej 55, 7620 Lemvig 

Tlf. 21 70 90 02 

 

Søren Adsersen (konsulent) 

Hindbærhegnet 3, 7600 Struer  

Tlf. 96 84 06 35 / 40 60 77 16 /  

info@venoefaergefart.dk 

 

Karsten Jensen (konsulent) 

Lønningen 6, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 81 95 / 40 19 89 14 /  

kje@revisionlimfjord.dk 

 

Erik Glue (konsulent) 

Hjermvej 24, 7600 Struer  

Tlf. 97 84 14 11 / Glue.el@mail.tele.dk 

 

Thorkild Brosbøl (suppleant) 

Vigen 2, Venø, 7600 Struer  

Tlf. 97 86 80 16 / thb@venoe.dk 

 

Leif Madsen (suppleant) 

Enggade 5, 1, 7600 Struer 

Tlf. 29 63 29 19 / leif@madsenland.dk 

VENØSUND FÆRGELAUG 

 

Så kom vi godt i gang! Tak for den store tilslutning til den stiftende general-

forsamling. Bestyrelsen har konstitueret sig således: 

 

Bjarne Tingkær Sørensen, formand (valgt på generalforsamlingen)

koordinator, arrangement og PR 

Nis Christiansen, næstformand, sejladsplan, bemanding og uddan-

nelse 

Jørgen Dragsbæk, kasserer 

Ole G. Jensen, sekretær og færgeskur 

Jens Peter Hilligsøe, drift og vedligeholdelse 

Leif Madsen, Suppleant, PR og events 

Thorkild Brosbøl, suppleant, uddannelse 

 

Økonomiudvalget i Struer Kommune har netop godkendt planen for beva-

ring og renovering af de gamle færgelejer samt forhøjelse af betalingen til 

færgelauget, så M/F Venøsund kan medtage biler, når der er brug for er-

statningsfærge.  

 Vi har brug for alle kræfter, så bestyrelsen vil snarest præsentere en 

organisationsplan, som åbner mulighed for medlemmernes deltagelse i stå-

ende udvalg omkring drift og planlægning i færgelauget. 

 VI har oprettet en hjemmeside: www.venoesund.dk med mulighed 

for tilmelding og betaling af medlemskontingent, som er 200 kr. pr. år. Vi er 

godt på vej mod de hundrede medlemmer, når alle har betalt. 

 Den 17. februar i Århus præsenterede vi Venøsund Færgelaug for 

100 studerende ved Erhvervsakademiets Internationale Multimedia Uddan-

nelse, som har besluttet at udarbejde forslag til Venøsund Færgelaugs visu-

elle identitet. Det har resulteret i, at vi i midten af marts vil modtage ca. 20 

forslag til logo, webdesign, plakater, brevpapir, pjecer, skilte m.m. 

 Vi har også startet planlægningen af den officielle indvielse af lauget. 

Vi regner med et stort arrangement på Venø Havn senest lørdag den 18. 

juni.  

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne  Tingkær Sørensen 
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FREMDRIFT 

VenøBoens bestyrelse, der også er styregruppe for 

Venø udviklingsplan, gennemgik på sit seneste møde 

status for de mange igangværende aktiviteter. Bestyrel-

sen kan glæde sig over ”det seneste skud” på aktivite-

terne, som etableringen af Venøsund Færgelaug re-

præsenterer. 

 Styregruppen har taget initiativ til udarbejdelse 

af en oversigt over turistaktuelle emner til brug for turi-

ster, buspassagerer og kunder i bl.a. Havnehuset Venø. 

På mødet blev der gjort status for tårnprojektet (der 

sker noget!) og mobilantenne (det går langsomt!). 

/ VenøBoen – Anker F. Jensen 

 

 

LOKAL ENERGIRÅDGIVNING PÅ VENØ 

Nok med energitips, nu skal vi gøre noget ved det. Pro-

Energi tilbyder derfor lokal energirådgivning hver an-

den onsdag i Havnehuset. Første gang er onsdag 

den 2. marts fra kl. 15:30 til 17:30.  

 Få uddybende beregninger på netop dit for-

brug, få hjælp til indhentning af tilbud hos håndværke-

re, få beregninger af tilskud til energibesparelsen mm. 

/ ProEnergi — Skafti Halldórsson 

 

 

HUSK AT MELDE IND 

De studerende, der arbejder med forskning om venø-

boernes elforbrug, har udsat fristen for aflevering af 

udfyldte skemaer til den 6. marts. 

 Der er mulighed for at besvare på både papir og 

elektronisk basis. Jo flere venøboere, der er med, jo 

bedre bliver analysen. Kontakt Mie Drejer på tlf.  

31 58 83 15 eller miv_02x@hotmail.com, hvis du øn-

sker en papirudgave af svarskemaet eller har behov for 

hjælp til den elektroniske besvarelse. 

/ Energigruppen – Morten Gjern 

 

 

MENS MOSEGRISENE HÆRGER 

VenøBoen er blevet inviteret til møde hos 

skovridder Thomas Borup Svendsen, 

Klosterhedens Skovdistrikt, der nu har  

overtaget den årelange sag om bekæmpelse af mose-

grise på Venø. Mødet finder sted i marts og resultatet 

omtales i aprilnummeret af VenøPosten. 

/ VenøBoen – Anker F. Jensen 

RÅD OM ERHVERVSUDVIKLING 

Sammenslutningen af Danske Småøer, Småøernes Fø-

devarenetværk, Småøernes ErhvervsudviklingsCenter 

og Småøernes Lokale Aktivitetsgruppe har taget initia-

tiv til et samarbejde om at kunne tilbyde småøerne (og 

herunder også Venø) rådgivning om erhvervsudvik-

ling. 

 Gennem møder i det sidste års tid er der opnået 

enighed om at gennemføre fælles projekt på arbejds-

området. Det forventes, at projektet får sekretariat i ø-

sammenslutningen. 

/ VenøPosten – Jan Bendix 

 

PS. Erhvervsklubben på Venø ved formanden Lars 

Vangsgaard varsler sit næste møde til den 14. april 

2011 kl. 19:30. Læs mere om mødeemne i aprilnum-

meret, men sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

 

 

NY SERIE I VENØPOSTEN 

VenøPosten og www.venoe.dk er gået sammen om at 

opfordre forskellige generationer af venøboere til at 

fortælle om det at bo på Venø. 

 Det sker på baggrund af Venø udviklingsplans 

bosætningsprojekt. Artiklerne vil efterfølgende blive 

benyttet i Venøs ”velkomstpakke”, som udleveres til 

mulige tilflyttere og ejendomsmæglere. På grund af 

pladsmangel begynder ”serien” i april. 

 Unge og gamle venøboere har allerede grebet 

pennen! 

/ VenøPosten – Jan Bendix 

 

 

 

 

 

 

SVANESØEN! 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

Foto: Jan Bendix 
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LILLE  HOTEL  VENØ 

VenøPosten præsenterer i de næste fire måneder overnatningssteder på 

Venø. Måske du selv får brug for ekstra sovepladser til dine gæster eller af 

venner og bekendte bliver spurgt om muligheder for overnatning på Venø. 

VenøPosten forsøger at give dig et overblik, men du kan også altid finde 

opdaterede oplysninger om overnatningsstederne på Venøs hjemmeside 

www.venoe.dk 

 

 

LILLE HOTEL VENØ 

Bente Bjerre Jensen bor på gården Sønderskov og driver sammen med sin 

mand Hans Peter Jensen overnatningsstedet ”Lille Hotel Venø”, der ligger 

med gavlen ud mod fjorden i svinget ved Sønderskov. 

 Bente fortæller: ”Den gamle røgterbolig trængte til renovering, og i 

den forbindelse kom idéen med at lave huset om til overnatningssted. Vi 

havde en fornemmelse af, at der måtte være et marked for udlejning til 

weekendophold og en overnatningsmulighed for gæster til større fester på 

Venø. Vi gik ud fra et koncept, hvor vi specielt henvender os til et voksent 

publikum, der vil hygge sig i behagelige rammer og sove i en ordentlig 

seng”. 

 Lille Hotel Venø åbnede for gæster i 2004, og jeg spørger nysgerrigt 

Bente, hvordan det så er gået med udlejningen. ”Rigtig godt”, svarer hun, 

”der er allerede nu en god efterspørgsel til den kommende sæson. Jeg ople-

ver en stor interesse i specielt forsommer og tidligt efterår fra vennepar, 

som kommer hertil på weekendophold. Mange har en tradition med at be-

søge en ny ø hvert år. De spiser et måltid på kroen, cykler og går rundt i 

naturen, besøger kirken, slapper af og nyder et glas rødvin, mens de ser 

solen gå ned i vest udover vandet”. 

 Bente modtager som regel sine gæster personligt, og har på den 

baggrund en godt indtryk af, hvad der får turister til Venø. Mange har tidli-

gere relation til Venø gennem en slægtning, nogle har fået Venø anbefalet 

af venner og kolleger, eller også er man bare nysgerrig efter at opleve ø-

livet. 

”Venø kan tilbyde fred og ro, hvilket er en eftertragtet 

ferieoplevelse for det modne publikum, og særligt 

den forlængede weekend er populær, fordi det kun 

betyder en dags fri fra arbejde”, slutter Bente på den-

ne kolde vinterdag, hvor forårets travlhed med det 

lille hotel lader vente lidt på sig. 

 Læs mere på  

http://venoe.dk/overnatning/lille-hotel-venoe 

/ VenøPosten — Linda Ulfkjær 

Fotos udlånt af Lille Hotel Venø. 

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 

www.venoe-kartofler.dk 
 
 

 

 
 

Havnehuset  Venø 
 

Hverdage fra kl. 15:30 - 17:30 
Lukket i weekender. 

 
Tlf. 97 86 85 30, mobil 23 27 22 99 

www.havnehuset-venoe.dk 
havnehuset@venoe.dk 

 
 

 

 
 

Venø  Billedværksted 
 

Udstilling og workshop  
den 15. og 16. januar kl.13 - 17.  

Ellers 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 mod forudbestilling  
af større og mindre selskaber. 

Vi åbner op for sæsonen den 17. april. 
 

Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  
www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  
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FOREDRAG VED LEIF DAVIDSEN 

Det er med stor glæde, vi kan invitere til foredrag ved Leif Davidsen: 

 tirsdag den 15. marts kl. 19:30 på efterskolen. 

Leif Davidsen fortæller om sit liv som forfatter og journalist. Et personligt 

foredrag om det ny Rusland, hvor befolkningen på ruinerne af det opløste 

Sovjetunionen stadig kæmper for at skabe en ny demokratisk nation mod 

svære odds og en tung arv. Krydret med fortælling om forfatterskabet og 

bøgerne, der er skrevet baseret på oplevelserne. Efterfølgende spørgerun-

de. 

 Foredraget inkl. en forfriskning i pausen er gratis for alle venøboere. 

For interesserede uden for øen er prisen kr. 50,- / person. 

 Vi vil bede alle tilmelde sig senest den 10. marts på efterskolens 

hjemmeside: www.venoe-efterskole.dk. Eventuel telefonisk tilmelding kan 

ske på tlf. 20 68 10 77 (Tove). 

/ Foredragsgruppen — Tove Odgaard, Morten Gjern, Per Mikkelsen  

og Kirsten Jensen 

 

 

STRUER BRASS BAND GIVER KONCERT PÅ VENØ EFTERSKOLE 

Torsdag den 17. marts kl. 19:00 

Struer Brass Band blev stiftet i 1982 og består af ca. 30 medlemmer. Reper-

toiret spænder typisk over originale brass-kompositioner, filmmusik, popu-

lærmusik, hymner og musicals m.m. 

 Orkestret har sin egen koncert et par gange årligt og 1-2 kirkekoncer-

ter rundt i landsdelen. Endvidere deltager de i forskellige arrangementer 

som fx senest ved åbningen af kulturfestival Mørket. 

 Struer Brass Band har flere gange været på koncertturne i udlandet. 

Den seneste gik til Berlin, hvor det var en stor oplevelse at spille foran Bran-

denburger Tor.  

 Orkestret dirigeres af John Leth. Med en fortid som musiker og vicedi-

rigent i Prinsens Musikkorps er Struer Brass Band under særdeles kyndig 

musikalsk ledelse. 

/ Venø Efterskole og Venø Musikforening 

DET  SKER 

 

 

 

TOUCHSKÆRM  

I HAVNEHUSET 

Fredag den 4. marts indvier 

Struer Museum og Havnehuset 

en stor touchskærm, der har det 

velklingende navn Ressourcecen-

ter Venø. På skærmen kan man 

lære om Venøs fortid og nutid, og 

den er tænkt som et tilbud til bå-

de Venøs egne beboere og tilrej-

sende turister.  

 Den store touchskærm og 

de mange billeder skulle gerne 

give en attraktiv oplevelse af 

Venø samtidig med, at man bliver 

klogere på vores samfund.  

 Projektet er blevet støttet af 

Indenrigs- og socialministeriet, 

Fødevare- og erhvervsministeriet 

og Den Obelske familiefond. 

 Alle inviteres til at være 

med, når museumsleder Jesper 

Bækgaard den 4. marts kl. 

16:00 indvier skærmen i Havne-

huset. Der bydes på kaffe og små-

kager samt mulighed for at se 

nærmere på skærmen. 

/ Struer Museum og Havnehuset 

Venø — Mette Jaffke 

Leif Davidsen 

Struer Brass Band 
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DET  SKETE 

NYE TIDER  

FOR BØRNEHUSET 

På årets generalforsamling 

(genvalg til alle!) omtalte forman-

den Flemming Damgaard de ram-

mer, der kommer til at gælde for 

foreningen fra 2012. 

 Struer Kommune har op-

sagt lejeaftalen med Venø Børne- 

og Ungdomshus (VBU). Det bety-

der, at kommunens institutioner 

ved fremtidige besøg betaler for 

benyttelse af huset fra gang til 

gang. Det betyder også, at VBU 

skal finde indtægter på anden vis. 

 På generalforsamlingen var 

der forslag om dels at øge med-

lemstallet og dels at skabe direkte 

kontakt til kommunens børnein-

stitutioner, så de kan få fornøjelse 

af huset, dets indretning og leje-

muligheder. Børnehuset vil også 

komme på Venøs liste over udle-

jemuligheder. 

/ VenøPosten – Jan Bendix 

GODDAG FORÅR, FARVEL METTE 

For ca. to år siden havde jeg et lille indlæg i VenøPosten om øens udvikling. 

Nogle af tingene blev hørt – eller så skete de bare. To af mine idéer, som jeg 

selv har deltaget ”lidt aktivt i” er åben Ø med bl.a. krabbefangst, som blev 

afholdt sidste sommer med en vis succes. Og så ønsket om en havnekiosk 

med oplevelser og sjæl, det sidste har Venø fået og nu igen mistet. 

 Det bliver forår igen og Havnehuset åbner forhåbentlig også igen, 

men det bliver aldrig helt det samme, som mine børn nok ville have udtrykt 

det – hvis de var mere voksne, men de er heldigvis børn lidt endnu.  

 De og vi vil savne Havnehuset og Mette, især den varme stemning 

og de kolde vaffelis. Nu gik det ellers lige så godt, havnen udvikler sig med 

de nye huse og enkelte sommerhuse er købt, så mon ikke øen overlever på 

sigt.  

 Nogle af vores venner har besøgt Havstokken 4 (Frk. Sørensens hus) 

mange gange, de har faktisk kigget på hus på Venø, da de elsker naturen 

og Mettes butik. Vi vil være kede af, at de flytter, men omvendt ville jeg hå-

be, at de ville flytte for at øge børnetallet og en omsætning i fremtidens 

havnehus. 

 Vi er mest på Venø i ferier, men nyder at komme enkelte dage ind 

imellem. Jeg har selv deltaget i et par møder om Havnehusets fremtid og 

kommet med gode idéer, men det var ikke nok. Det der manglede var reel 

opbakning og indtjening, mange mener måske, at Mette skal give det et år 

mere – det kunne jeg da selv have håbet, men hun har valgt fra efter man-

ge timer og gode idéer. 

 Jeg skal ikke være dommer over, om venøboerne har svigtet at købe 

ind i hos Mette, for jeg ville nok selv handle i Struer, hvis jeg boede fast på 

Venø. Nu er det tid til at se fremad, så en ny idé fra min side til Venøboerne 

og en fremtidige forpagter af Havnehuset er følgende. Lav en sammen-

smeltning af Havnehuset og campingkiosken (som de nye ejere har skrevet 

i sidste nr. af VenøPosten), lav en indkøbsordning så forpagter af Havnehu-

set køber ind i Struer. Måske skulle man tilbyde en billigere husleje og en 

bolig til Havnehuset, der ligger jo et havnehotel overfor, som af og til har 

ledige værelser. 

 Nå, det var en sommerhusejers tanker, måske skulle jeg holde dem 

for mig selv, men det er for sent nu – god sommer og TAK til Mette. 

/ Anders Kristian Kristensen, Havstokken 4  

(privat: Vesterled 14, 8800 Viborg, tlf. 51 27 07 40) 

 

 

RÆVEJAGT 

Søndag den 20. februar blev Venø gået igennem fra nord til syd for at få  

reguleret rævenes antal. Der blev set tre ræve, men de er jo snu sådan nog-

le, så de slap igennem jæger- og hundekæden med livet i behold.  

 Dagen  sluttede af på Sønderskov, hvor vi fik krondyrpølser på grill. 

En skøn dag i den friske frostklare natur i godt selskab med hinanden. 

/ Linda Ulfkjær med hunden Freja Foto: Linda Ulfkjær 

Foto: Jan Bendix 
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HAVNEHUSET 

Havnens bestyrelse har inden fristens udløb, den 18. februar, modtaget to 

henvendelser vedrørende leje og drift af Havnehuset. 

 Bestyrelsen vil nu nøje gennemgå og evaluere materialet, inden der 

indledes en dialog med ansøgerne. Udvælgelsesprocessen vil medføre en 

del ekstra bestyrelsesmøder, under hvilke man under hensyn til både hav-

nen og Venø i sin helhed samt de præmisser den frivillige arbejdsgruppe 

vedrørende Havnehuset har forelagt, vil forsøge at finde den mest optimale 

løsning. 

 Bestyrelsen håber at kunne fremlægge sit valg - eller i hvert fald en 

status for situationen - i forbindelse med den ordinære generalforsamling 

den 16. marts. 

 

Generalforsamling 

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Venø Havn  

 onsdag den 16. marts kl. 19:00 i Havnehuset. 

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisorberetning 

4. Behandling af evt. indkomne forsalg 

5. Godkendelse af budget 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt 

 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen skal være indsendt til bestyrel-

sens formand senest den 1. marts. Valgbarhed til bestyrelsen og stemmeret 

på generalforsamlingen har ejere af indskudsbeviser. 

 

Projekt 

Selvom vejret ikke har tilladt de store aktiviteter i projektet, sker der alligevel 

en hel del. Så godt som alle de nødvendige materialer er indkøbt, og besty-

relsen har sat et par håndværkere i gang med arbejde, der heldigvis også 

bliver penge til. Det store arbejde, med at få afregningerne og det omfat-

tende materiale, der skal revideres og kontrolleres inden endelig slutrappor-

tering og aflevering, er i fuld gang. Vi regner således med at kunne afslutte 

alt undtagen visse praktiske arbejder, som vejret er herre over, i løbet af 

marts. Der er indtil videre ingen risiko for, at budgetterne overskrides. Så ser 

man udelukkende på økonomi, vil Venø Havn efter projektgennemførslen 

komme styrket videre. 

 Af frivilligt arbejde - for det er der stadigvæk nok af - mangler vi især 

folk til at rydde op, lægge fliser og male. Kontakt Flemming Haagensen! 

 

/ Havnestyrelsen — Peter Henriksen 

 

Færgetrafik  

i januar 

 

 

 

 2011 2010 

Passagerer ............ 13.804 ..... 13.122 

Personbiler ............. 7.242 ....... 6.680 

Busser .......................... 440 ........... 372 

Lastbiler....................... 174 ........... 122 

Gods (tons) ................ 367 ............. 19 

Cykler ........................... 136 ............. 38 

Campingvogne.............. 0 ................ 0 

 

 

KØLHALING VENØ FÆRGEN 

Venø Færgens hoveddato for 

kølhaling er den 3. august. Dette 

er ikke et heldigt tidspunkt for 

kølhaling af færgen, derfor vil vi 

ændre datoen til den 1. april, såle-

des at færgen fremover kan køl-

hales i perioden marts/april må-

ned, samtidig har vi lidt reklamati-

on og en mindre skade, som skal 

udbedres. Dette arbejde skal ud-

føres i Hvide Sande, og vi forven-

ter, at arbejdet vil tage ca. to 

uger, men vi forlænger perioden 

med ca. en uge pga. evt. vejrlig 

ved sejladsen til/fra Hvide Sande.  

 Venø Færgen forventes 

således ude af drift i perioden 

fredag den 18. marts efter kl. 

12:00 og til og med fredag 

den 8. april. I denne periode 

medtages max 8 tons pr. tur. 

 Hvis vejret er med os, vil 

færgen først afgå søndag den 20. 

marts og returnere lørdag den 2. 

april. 

 Afgang og hjemkomst an-

nonceres via sms senest dagen 

før. 

/ Venø Færgefart  

— Søren Adsersen 
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DET  SKER 

GIF’S GENERALFORSAMLING 2011 

Generalforsamling i Venø Gymnastik- og Idrætsforening er fastsat til  

 onsdag den 30. marts 2011 kl. 19:30 i spisesalen på Efterskolen. 

Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på Venøs hjemmeside/GIF eller 

fås hos formanden på tlf. 97 86 81 71. 

 Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg: Søren Hindkjær (svømning), 

Laila Olsen (børneaktiviteter), Jonna Stenkjær (damegymnastik), Dorthe Pe-

dersen (sekretær), Anne Thusgård (kasserer, billard) og Dorte Sauer 

(roning/havkajak, formand). Alle modtager genvalg. Evt. forslag skal være 

formanden i hænde senest den 22. marts. E-mail: gif@venoe.dk 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

HAVKAJAK 2011 

GIF tilbyder igen i år roning i havkajak. Vi vil meget gerne have en tilbage-

melding allerede nu, om du kan tænke dig at ro i havkajak i den kommende 

sæson. Send en mail til: gif@venoe.dk  eller ring til Dorte på tlf. 97 86 81 71. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

LØBEKLUBBEN 

Lørdag den 12. marts relancerer vi løbeklubben på Venø efter en lang 

periode med kulde, sne og is. Foråret er forhåbentligt ved at komme, og det 

er igen tid til at finde løbeskoene frem. Løbeklubben er både for nybegyn-

dere og for de mere erfarne løbere. Det er ganske gratis at deltage, så mød 

op ved busskuret på Riisvej kl. 9:00, hvor vi aftaler, hvilke ruter vi vil løbe. 

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

 

 

BOWLINGAFTEN 

Fredag den 11. marts er der mulighed for alle børn og voksne at tage 

med GIF til en bowlingaften i Struer. Aftenen begynder kl. 18:00, hvor vi 

lægger ud med spisning. Kl. 19:00 tager vi bowlingskoene på og får en dyst 

på bowlingbanerne i en times tid.  

 Menuen består af enten kyllingebryst eller hakkebøf med diverse til-

behør, og til børn kan der vælges mellem nuggets eller burger.  

 Prisen for hele herligheden – spisning og bowling - er for voksne kr. 

90,- og for børn 2 klip. Drikkevarer er for egen regning. Sig til, hvis der er 

brug for kørelejlighed. Tilmelding senest den 6. marts på tlf. 97 86 84 

00 eller e-mail: soeren@venoe.dk  

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

 

 

MUSIK — EKSTRA 

Venø Musikforening inviterer til koncert med Venøs unge musikere den  

3. april kl. 15:00 på Nørskov. Læs mere i næste udgave af VenøPosten. 

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen 

VENØS NATUR TIL EFTERSYN 

VenøBoen og Venø Borger- og 

Grundejerforening havde invite-

ret til møde med to centralt place-

rede biologer i forhold til Natura 

2000 planen for Venø. 

 Naturstyrelsen har kortlagt 

naturtilstanden på udvalgte ste-

der, og den ser fornuftig ud. Altså 

ingen grund til bekymring. 

 Struer Kommune laver i 

2012 handleplan for naturplejen 

på Venø. Dertil behøver de lokal 

hjælp. De to beboerforeninger 

tilbød sig naturligvis. 

 Kan vi sammen lave be-

kæmpelse af hybenrosen? Hvad 

med at udsætte og hegne græs-

sende geder? Hvordan kan vi 

hjælpe hinanden med at fremme 

forholdene for dværgternen? Skal 

vi etablere en Venø Naturgrup-

pe? 

 Fra venøboerne lød igen 

klagen over mosegrisenes hær-

gen. Hvad med klimaforandrin-

ger, der bl.a. kan sætte området 

ud for kroen under vand? Intet 

ønske om yderligere adgangsbe-

grænsning til naturreservatet 

Nørskov Vig. Problem med slitage 

af skrænterne ved spejderlejrene. 

 Beboerforeningerne love-

de at samarbejde om et hørings-

svar inden fristen den 6. april. Det 

ser vi frem til at læse i VenøPo-

sten. 

/ VenøPosten — Linda Ulfkjær  
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GENERALFORSAMLING 

Der indkaldes hermed til general-

forsamling i skolekredsen for 

Venø Efterskole torsdag den 7. 

april kl. 19:30 på Efterskolen. 

Eventuelle forslag til behandling 

skal være bestyrelsen i hænde se-

nest den 10. marts.  

 

Dagsorden ifølge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forstanderens beretning 

4. Godkendelse af det reviderede 

regnskab 

5. Kontingent fastsættes 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

og suppleanter 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt 

 

/ Venø Efterskole - Peter Petersen 

 

 

MULTIANVENDELIG HAL 

Natur- og Miljøklagenævnet skal 

tage stilling til den Multianvende-

lig hal på Venø.  

 Den dispensation fra 300 

m strandbeskyttelseszonen, som 

Christian Kjær har anket, ligger 

nu til behandling i Natur- og Mil-

jøklagenævnet. De har indhentet 

høringssvar hos Naturstyrelsen, 

der oprindeligt bevilligede di-

spensationen, og de har fastholdt 

dispensationen. Venø Efterskole 

har anmodet om en hastebe-

handling, fordi klagens anviste al-

ternative placeringer er urealisti-

ske.  

 På Natur- og Miljøklage-

nævnets hjemmeside kan man 

læse, at sagsbehandlingen er op 

mod 12 måneder, så afgørelsen 

har lange udsigter. 

/ Venø Efterskole - Peter Petersen 

 

 

 

INTEGRATIONSPROJEKT 

Et nyt samarbejde mellem Søndervangskolen i Århus og en række vestjyske 

efterskoler heriblandt Venø Efterskole skal med tiden få flere unge med an-

den etnisk baggrund på efterskole. På Søndervangskolen i det vestlige År-

hus har 80 procent af eleverne anden etnisk baggrund og kun forsvinden-

de få bruger efterskoleformen. 

 Samarbejdet går i al sin enkelthed ud på, at elever fra Søndervang-

skolen kan komme på en uges praktik på fx Venø Efterskole for at gøre sig 

erfaringer med efterskoleformen, og på sigt vælge et efterskoleophold. De 

deltagende efterskoler tager på besøg i Århus i efteråret og møder interes-

serede elever og forældre. Her indgås der så aftaler mellem den enkelte 

elev og den enkelte efterskole om en uges ophold i foråret. Der bliver som 

udgangspunkt en projektperiode på 3 år med 4-6 deltagende skoler her-

iblandt Venø Efterskole. Der forventes 2-4 elever fra Søndermarkskolen i en 

uge i foråret på hver skole. 

 Samarbejdspartnerne er blevet enige om, at målgruppen er den mel-

lemgruppe af elever, der har brug for at få den nødvendige robusthed og 

et netværk blandt unge fra andre dele af landet for at gennemføre en ung-

domsuddannelse. Gabet imellem eleverne fra Søndervangskolen og de øvri-

ge elever skal ikke være for stort. For mange efterskoleelever vil det være 

stort bare det at lære én med anden etnisk baggrund end dansk at kende. 

Og for eleverne fra Søndervangskolen vil det være nyt at være blandt så 

mange etnisk danske unge 

 Som en opstart på hele samarbejdet kommer 50 elever, lærere og 

skoleledelse fra Søndervangskolen på besøg på Venø Efterskole sidst i april. 

/ Venø Efterskole — Erik Poulsen 

 

 

INFO OM SAGAAFTEN II OG III 

Med en veloverstået Sagaaften i bagagen har vi stadig to tilbage. Næste 

gang vi mødes er tirsdag den 29. marts kl. 19:30, hvor Per Mikkelsen 

atter tager os med ind i universet, der omgiver de islandske sagaer. Fra 

Njals Saga genfortælles der træk om de mange drab, om kvindernes indfly-

delse på de voldsomme begivenheder, om det gammelnordiske Alting og 

om kristendommens indførelse. Det skal oplyses, at alle interesserede er vel-

komne, og at man kan deltage uden at have læst sagaen. 

 Den tredje og sidste Sagaaften, onsdag den 10. juni, står i selve 

Sagaturens tegn, hvor Skafti Halldórsson og Eva Jaffke giver de sidste prakti-

ske informationer og svarer på eventuelle spørgsmål. Man kan også kontak-

te os på skafti@proenergi.dk for at få besvaret eventuelle spørgsmål. 

 På nuværende tidspunkt er det ikke fastlagt, hvor sammenkomsterne 

afholdes, men vi oplyser nærmere herom på færge og her i bladet, når da-

toerne nærmere sig. På glædeligt gensyn! 

/ Per Mikkelsen, Skafti Halldórsson og Eva Jaffke 

DET  SKER 
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2. marts kl. 15:30 til 17:30 Lokal energirådgivning i Havnehuset 

4. marts kl. 16:00 Indvielse af touchskærm i Havnehuset 

5. marts kl. 10:00 til 16:00 Malerskole (for de unge) 

6. marts  kl. 14:00  Fastelavnsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

  med efterfølgende arrangement på efterskolen 

11. marts kl. 18:00 Venø GIF: Bowlingaften i Struer (tilmeld. 6/3) 

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

15. marts kl. 19:30 Foredrag: Leif Davidsen, Efterskolen (tilmeld. 10/3) 

16. marts kl. 19:00 Generalforsamling i Venø Havn, Havnehuset 

17. marts kl. 19:00 Koncert med Struer Brass Band, Efterskolen 

20. marts  kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

22. marts  kl. 19:00  Menighedsrådsmøde i Havnehuset 

25. marts kl. 16:30 Fredagsklub, Børnehuset 

26. marts    ca. kl. 18:30 Hjem-Is bilen kommer til Venø  

27. marts  kl. 14:00  Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

29. marts kl. 19:30 Sagaaften, sted oplyses ved opslag 

30. marts kl. 19:30 Generalfors., Venø GIF, spisesalen på efterskolen  

3. april kl. 15:00 Venøs unge spiller på Nørskov 

 

Venø Færgen: forventes ude af drift i perioden fredag den 18. marts efter kl. 12:00 

og til og med fredag den 8. april. Venøsund overtager driften i perioden.  

GIF svømning: den 5., 12., 19. og 26. marts — kl. 13:00 

Lektiecafé, Børnehuset: den 7., 14., 21. og 28. marts fra kl. 16:15 til 17:30 

Venø løbeklub: v/ Riisvej, tirsdage kl. 19:30 og lørdage kl. 9:00 — fra den 12. marts 

GIF tirsdagsgåtur: v/ Havnehuset, hver tirsdag kl. 19:00 

Venø Aktivitetsklub: i Børnehuset, hver mandag kl. 14:00 

VENØ  I  MARTS 

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

senest den 25. 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 23. 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, VenøBoen og Venø 
Borger– og Grundejerforening. 
 
Abonnement: VenøPosten kan tegnes  
i abonnement ved henvendelse til  
udgiverne. 
 
Redaktion og grafik: Linda Ulfkjær,  
Jan Bendix og Bettina Kjær.  
 
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: Preben Friis 


