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DEN  7.  AUGUST  2010 

EN HISTORISK BEGIVENHED FOR VENØ! 

For de fleste af Venø Færgefarts over 125.000 årlige passagerer betyder en 

overfart blot en 3-5 minutters tur med en af de færger, der er på” havet om-

kring Danmark”. For andre er der tale om ”forlænget landevej”. For venø-

boerne er det ”navlestrengen” eller ”livlinen” mellem ø og fastland. Uanset, 

hvordan vi opfatter overfarten, så har datoen den 1. september 2010 histo-

risk betydning for os som øboere. 

 Med indsættelsen af Venø Færgen er indledt en ny epoke for Venø. 

Færgen er ”sikkerhedsnettet” under lokalsamfundet og har været det siden 

overfartens etablering. 

 I 2008 kunne vi fejre 50 års jubilæum, og i år har vi og Struer Kommu-

ne med statens hjælp fået forbedret den infrastruktur, som er med til at sikre 

udviklingsmuligheder, som venøboerne og det omgivende samfund ønsker 

nu og i fremtiden. 

 VenøPosten har valgt gennem den efterfølgende billedkavalkade at 

fastholde nogle af de mange begivenheder, som har fundet sted i den for-

løbne måned. 

 VenøPostens fotografer har leveret deres bidrag til færgefartens hi-

storie: Fra den officielle jomfrusejlads fra Lemvig til Venø, over navngivnin-

gen på Venø-siden og til de mange ture, som overfartsledelsen har gen-

nemført for at afprøve færgen. Samtidig har venøboerne haft muligheden 

for at prøve færgen og opleve dens manøvredygtighed. 

 Den 1. september ændres der en del på vante forhold. Forandring er 

ikke altid nem at forholde sig til. Venøboerne har et naturligt ønske om at få 

skabt stabilitet i driften og at vænne sig til de ændrede rammer. Overfartens 

ledelse og medarbejdere vil – traditionen tro - gøre, hvad de kan for at vise, 

hvad de og færgen kan præstere. Venøboerne skal tilsvarende gøre, hvad 

vi kan for at få indkøringsperioden til at blive en succes. 

 De ændrede sejltider fremgår af planen på bagsiden. God tur! 

/ VenøPosten — Jan Bendix 
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VELKOMMEN  TIL  VENØ 

Lemvig den 7. august 2010 

Syn for sagen 

Musik skal der til 

Hvornår må vi? 

Selvsyn 

… og mundgodt 

Anduvning 

Værs’go! 

Landfast 

Klip 

Kig fra broen 
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RUNDT  OM  VENØ 
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DÅBSTALEN DEN  7. AUGUST 2010 

 

Kære Venø Færgen 

Kære venøboere 

Kære Struer Kommune 

Kære Venø færgefarts medarbejdere 

Tillykke til jer alle 

Det er en længe ventet dag 

Derfor en lille hilsen med på vejen I skal ha’ 

 

En barndomsdrøm du altid var 

Den sag for alle vist er klar 

Så ej kun et år har det taget dig 

Førend du kunne lægge til ved vores kaj 

 

I Polen du startede med plader af jern og stål 

Nøjagtigt svejset sammen efter tegninger og mål 

Og senere slæbt over forskellige vande 

Lagde du så til der i Hvide Sande 

Her fik du motor, styrhus og bak 

Samt en masse maling og lak 

 

Men nu er du færdig og klar til at stævne ud 

I al slags vejr - stille, storm, sol, regn og slud 

 

Du er så flot 

Farven klæder dig godt 

Broklapper, kraner, wire og spil 

Hydraulik skal der til 

Skærme, computer, kompas og teknik 

Alarmer på tavler, en masse ny mekanik 

Overvågning fra lasten 

Og helt op i masten 

Udstyr på udstyr fra agter til stavn 

Vil bringe dig sikkert fra havn til havn 

 

Om rejsen går mod syd eller nord 

Vi ønsker for dig og alle om bord 

Må Poseidon sikre jer lykke og held 

Hvis ikke I altså kan klare jer selv 

Må du altid trygt vende tilbage til din hjemstavn 

Må du altid komme sikkert til Venø Havn 

Vi ønsker du bliver til glæde og gavn 

Tilbage er der så bare at give dig dit navn 

 

Jeg døber dig Venø Færgen 

 

...OG  NAVNET  ER:  VENØ  FÆRGEN 
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Generelle bestemmelser 

1. Busser i rute og udrykningskøretøjer har fortrinsret 

til færgen. 

2. Når der er behov for det, sejler færgen konstant. 

Derfor kan sejltiderne variere nogle minutter. 

3. Afgangstiderne fra Venø kan variere få minutter, 

afhængig af trafiktætheden. 

 

Nattakster 

Takster for natfærge til de to  

afgangstider kl. 01:45 og 05:00  ........................... kr. 215,- 

Natfærge uden for afgangstiderne ...................... kr. 600,- 

Minimum enhedstakst .............................................. kr. 110,- 

Ekstra færge i ordinær sejltid: 

Ekstra færge mellem sejltider ................................. kr. 150,-  

 

 

 

Så er tiden kommet for indsættelse af ny færge og ny 

fartplan. Det er en stor forandring, især for færgens 

brugere, at skulle vende sig til en ny fartplan, men vi 

håber, at det med tiden kan fungere og blive en positiv 

oplevelse.  

 Færgens personale skal også vende sig til det 

nye, både i form af nye sejltider og ikke mindst betje-

ning af en helt anden type færge, men vi vil gøre vores 

bedste for at få tingene til at fungere tilfredsstillende. 

 Vi vil møde fremtidens udfordringer med et smil 

og byde alle færgens brugere velkomne til fremtidens 

færgedrift.  

 Vel mødt og velkommen på den ny ”Venø Fær-

gen”! 

/ Venø Færgefart — Søren Adsersen 

 

 

Kleppen afg 05:30a 06:00 06:30 07:00 07:22c 07:30 08:00 08:22c 08:30 09:00

Venø afg 05:34 06:04 06:34 07:04 07:26 07:34 08:04 08:26 08:34 09:04

Kleppen ank 05:37 06:07 06:37 07:07 07:29 07:37 08:07 08:29 08:37 09:07

Kleppen afg 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:22c 12:30 13:00 13:22c

 Venø afg 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:26 12:34 13:04 13:26

Kleppen ank 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:29 12:37 13:07 13:29

Kleppen afg 13:30 14:00 14:22c 14:30 15:00 15:30 16:00 16:15c 16:30 16:45c

Venø afg 13:34 14:04 14:26 14:34 15:04 15:34 16:04 16:19 16:34 16:49

Kleppen ank 13:37 14:07 14:29 14:37 15:07 15:37 16:07 16:22 16:37 16:52

Kleppen afg 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30

Venø afg 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34

Kleppen ank 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37

Kleppen afg 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00

Venø afg 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04

Kleppen ank 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07

Natfærge

Kleppen afg 01:45b 05:00b

Venø afg 01:49 05:04

Kleppen ank 01:52 05:07

c) Ekstra afgange gælder ikke lørdag, søn- og helligdage. Bemærk: juleaften og nytårsaften sejles ikke kl. 19:30.

Ordinær sejlplan

Kleppen - Venø - Kleppen Gældende fra 1/9 2010

Venø Færgefart

a) Sejles ikke lørdag, søn- og helligdage.

b) Natfærgen skal bestilles 5 min. før på tlf. 97 86 80 44.


