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Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

VENØ-ØNSKE  
OPFYLDES I UGE 36! 

Forsidebilledet er denne gang en tegning af den 

mobilmast, som teleselskabet Telia opsætter i løbet 

af den kommende måned. Masten forventes i drift 

ved månedsskiftet august/september. 

 Med mobilmasten får infrastrukturen på 

Venø endnu et løft – sidste år var det færgeforbin-

delsen. Mobiltelefoni er blevet en del af enhver dan-

skers hverdag. For erhvervsdrivende – ikke mindst 

håndværkere, service-teknikere og den offentlige 

service - er mobilforbindelser en forudsætning for 

kvalitet og effektivitet i arbejdet. 

 Mobilmasten forventes udover Venø at dæk-

ke fjorden omkring Venø og endvidere retningen 

mod vest over mod Thyholm og Odby Bugt. 

 En væsentlig barriere for udvikling af det lo-

kale erhvervsliv er fjernet. Lad os bruge mulighe-

den! 

/ VenøPosten – Red. 

 

(Læs mere om teknik og opstilling på side 5) 
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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 

AGURKETID I KIRKEN 

Det er en periode uden de store nyheder, men alligevel med stor aktivitet. 

 

Kirkekaffe 

I begyndelsen af juli blev der serveret kaffe i præstegårdshaven i forbindelse 

med eftermiddagsgudstjenesten. Opbakningen hertil og hele stemningen 

gav anledning til, at det bør gentages i hvert fald en gang om året i selve 

præstegårdshaven. Derudover vil servering af kaffe efter gudstjeneste nok 

være en god idé, så muligheden for samvær og samtale fremmes. Det kun-

ne være en gang om måneden. 

 

Kirkedige 

Renoveringen af kirkediget mod syd og øst er tilendebragt. Masser af store 

sten var gemt i bunden af diget, som nu er omsat, men ellers fremstår i sin 

gamle og bugtede form. Vi var spændte på, om diget gemte på gamle ting. 

Der er gået en historie om, at der et eller andet sted i diget er nedgravet et 

gammelt granit alterbord med et relikviehul. Men det blev dog ikke fundet 

hverken mod syd eller øst. (Se billeder på side 4). 

 

Solnedgangsmusik 

I skrivende stund er der afviklet to koncerter. De besøgende har været pri-

mært udenøs. Ved første koncert var der ca. 80 % gæster, mens ved anden 

koncert var der ca. 90 % gæster. Det skal lige siges, at 28 dynamiske venø-

boere var rejst nordpå til Island dagen før.  

 I august er der to koncerter, henholdsvis den 4. og 11. august. Når 

vi slutter koncertrækken den 11. august vil der efterfølgende være en lille 

reception, hvor alle er hjertelig velkomne. 

 

Aktiviteter i og omkring kirken 

Der er masser af besøgende på kirkegården og i kirken hver dag og til langt 

ud på aftenen. 

 En fredag eftermiddag var der optræk til kaos. Hjemmefra kunne jeg 

se en fyldt kirkegård, hvor den ene og den anden hev i kirkedøren, men 

skyndsomt lukkede igen. På det tidspunkt havde Axel Stenkjær limfjordsfor-

tællinger inde i kirken. Udenfor var der 80 gæster fra pensionisthøjskolen, 

som gerne ville ind og høre om kirken. De ændrede program og tog en 

sviptur til Venøborg og vendte herefter tilbage til kirken. 

 

Kirkerenovering 

Projektet ligger nu hos Stiftet, og vi venter spændt på udfaldet herfra samt 

fra kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet.  

 

Fortsat god sommer! 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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slåede natur. Til Deildartunguhver, den varme kilde 

som gav 180 l kogende vand/sek. Vandet til vores bru-

sebad i Borganes. 

 

Dag 5, temaet Egils Saga. På Egils museum fik vi en 

gennemgang af historien og udstillingen. Besøgte ste-

det, hvor Egil Skallagrímsson har boet. Dagens overra-

skelser var stop ved en islandsk pølsevogn og senere 

Alafoss uldfabriksudsalg. Det medførte mange store 

bæreposer. Aftenen sluttede i Reykjavik ved vandet, 

hvor vi nød solnedgangen kl. 23. Det var stadig lyst. 

 

Dag 6, Islands sydvestlige hjørne. Kørte til geotermisk 

område med damp og boblende mudderhuller, mis-

tænkelig svovllugt og skønne farver. Fantastisk natur-

fænomen. Så orkideer tæt på et goldt og voldsomt la-

valandskab. Til de delte kontinentalplader. Stod med et 

ben på den amerikanske og et andet på den europæi-

ske plade. Marius byggede en fin hilsen fra Venø. Der-

fra til Den Blå Lagune. Alle i vandet. En formidabel op-

levelse. Vandet som er overskudsvand fra vandkraft-

værket, holdes nede på max 40 grd. Vi fandt vores 

egen lille lagune til Venøhygge. 

 

Dag 7, på egen hånd i Reykjavik. På hvalsafari så vi 

delfiner, hvaler, makreller og søpapegøjer. Vi fik den 

berømte hummersuppe på havnen, besøgte musikhu-

set og domkirken. Sluttede dagen med lækre hvalbøf-

fer og Venøsammenkomst på et lille sted. 

 

Vejret var skønt under hele turen, så vi kunne nyde 

den storslåede natur. Euforiske med mange gode ople-

velser i bagagen sagde vi tak til hinanden for en fanta-

stisk tur. 

 At have Eva Jaffke og Skafti Halldórsson 

 som rejseledere var en gave. Den veltilrettelagte tur de 

havde lavet, og den ansvarlighed de viste over for os 

alle, skal de have stor ros for.  

 Og Per Mikkelsens entusiasme, sagahistoriske 

indsigt og fortællinger på lokaliteterne gav det hele en 

spændende vinkel og var til stor gavn og interesse for 

os alle. Endnu engang skal der lyde en stor tak til Eva, 

Skafti og Per. Og en tak til Menighedsrådet for initiati-

vet og for at de gjorde "denne eventyrrejse" mulig. 

/ En glad rejsedeltager  

— Kirsten Jensen, Sønderskovvej 7 

(Se flere billeder fra turen på side 14) 

VENØ  SOGN 

VENØBOERE SER PÅ SAGAØEN 

Dag 1, den 13/7 mødtes 27 glade deltagere. Vi fik et 

sanghæfte, som blev brugt flittigt. I Keflavik mødte vi 

vores islandske chauffør, som fulgte os på hele turen. I 

Selfoss fik vi gæstehuse med udendørs badekar. Vær-

ten her forstod at kræse om os. Vi fik islandske speciali-

teter hver aften: lam, hestemørbrad og fisk. 

 

Dag 2, temaet Njals Saga. Besøgte Njals Saga Museum 

og et historisk sted fra sagaen. Så til Vestmannaøerne 

fra kysten og klatrede bagom vandfaldet, Seljalands-

foss. Så islandske heste, drevet i flok. Under aftensma-

den dagens overraskelse: Selfoss mandskor sang smuk-

ke sange. Senere opstod Venø mandskor 

”Morgenrøde”. 

 

Dag 3, temaet ”Den Gyldne Cirkel”. I Thingvellir Natio-

nalpark følte vi historiens vingesus: Tingstedet, med-

lemmernes riderute og ”hørte” talerne. Til Islands stør-

ste vandfald Gullfoss. Det var en overvældede naturop-

levelse. Madpakker med islandske specialiteter blev 

nydt i det grønne. Til Geysir og Strokkur med den store 

geotermiske kilde. Vi så udbrud ca. hvert 8. minut. 

Vandsøjlen med 80-100 grd. varmt vand stod 35 m op 

i luften. Dagens overraskelse: Et besøg på et vandkraft-

værk. Fik fornemmelsen af udnyttelsen af den enorme 

energi, vandet kan give. Aften: Smagning af islandske 

specialiteter. Hajkød bliver aldrig vores livret. 

 

Dag 4, til Reykholt, hvor Snorri Sturluson, skjald og 

forfatter til Edda’en boede. Turen var på ujævn grusvej 

over højlandet. Fantastisk udsigt med stop til snebold-

kamp og til at smage smeltevandet i floden. Fortsatte til 

Hraunfossar og Barnafoss. Igen ramtes vi af den stor-

http://en.wikipedia.org/wiki/Egill_Skallagr%C3%ADmsson
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Fotos: Ove Bjerre-Pedersen 

AT  BO  PÅ  VENØ 

VENØ . . .  EN GO’ LILLE Ø 

Vi købte hus på Venø for otte år siden, og brugte det første halve år på en 

gennemgribende istandsættelse, før vi flyttede ind. 

 At det blev på Venø vi bosatte os, var faktisk lidt tilfældigt. Vi ville ba-

re på landet og tæt på vand, men vi faldt for det lille gule hus på ”øen”, og 

ikke mindst for den sjove skorsten på skuret. 

 Vi har bestemt ikke fortrudt, at valget blev Venø! Vi er faldet godt til, 

og føler os utroligt godt modtaget. Det er jo også lidt hyggeligt, at alle hil-

ser på alle, når man kører rundt på øen. Her på øen er der også mange ting 

og aktiviteter, man kan deltage i, hvis man vil, men ingen ser skævt til en, 

hvis man har andre planer. Vi blev ellers i sin tid spået, at vi ville kede os 

ihjel herovre, og folk spørger stadig: ”Hvad får I dog tiden til at gå med?” 

Men de stakler ved jo ikke bedre. 

/ Sonja og Sven-Helge Petersen, Havstokken 2 

 

 

UDBRÆNDT! 

Endnu en storbrand skulle ramme Øster Nørskov. Den 9. juli ved 9-tiden 

brød branden ud i eller omkring en af ejendommens skorstene. Heldigvis 

kom hverken mennesker eller dyr til skade. Til gengæld er der kun enkelte 

murrester tilbage af det, der for blot en måned siden var en af Venøs mest 

efterspurgte ejendomme. 

 Alarmeringen til slukningsarbejdet medførte en omfattende trafik af 

store udrykningskøretøjer fra fastlandet – problemfrit og hurtigt sejlet over 

med Venø Færgen. Den nye færge viste igen, at den kan klare store og al-

vorlige opgaver. Ad de kringlede markveje på den nordlige del af øen nåe-

de de mange tunge køretøjer frem til brandstedet. 

 Mindre problemfri var imidlertid forsyningen med vand til brandste-

det. Medlemmer af Venøs frivillige brandkorps undrer sig over beredskabet 

i sådanne situationer. Der synes at være behov for et eftersyn af bered-

skabsplaner, udstyr og træning i anvendelsen af det og klare instruktioner 

for, hvorfra og hvordan vand bringes frem. 

 Erfaringerne fra denne brand og branden på Høfden for få år siden 

giver Struer Beredskab stof til eftertanke. 

 VenøPosten er naturligvis klar til at informere bredt om eventuelle 

ændringer og forholdsregler, som venøboerne kan have nytte af. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

 

 

 

 

 

Renoveringen af kirkediget  

— se omtale på side 2 

Sven-Helge og Sonja Petersen 
Foto: Preben Friis 

Foto: Jan Bendix 
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Derfor beder vi om den enkelte forbrugers hjælp til at 

få dannet os et samlet overblik over resultatet af de 

mange foranstaltninger, der er sat i værk på energiom-

rådet. Det kan alle hjælpe os med ved at udfylde det 

skema, som vi i midten af august omdeler til alle hus-

stande. Af skemaet fremgår også, hvortil og hvornår 

skemaet skal returneres. 

 Resultatet af bearbejdningen af de indsamlede 

informationer bringer vi i VenøPostens oktobernum-

mer. Så hjælp os til overblikket! På forhånd tak. 

/ Energigruppen — Morten Gjern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MERE SKEMAVÆRK 

De to studerende fra Aarhus Handelshøjskole, der i juli 

udsendte 2. spørgeskema i forbindelse med deres kvali-

tative undersøgelse af venøboernes holdninger til el-

forbrug og –besparelser arbejder ihærdigt på deres 

rapport. Den forventes afleveret i løbet af august. Kon-

klusionerne vil blive omtalt i VenøPosten. 

 På de studerendes vegne takker Energigruppen 

for venøboernes støtte til forskningsprojektet, hvis re-

sultater vi ser frem til at kunne benytte i vores videre 

arbejde med at gøre Venø energineutral! 

/ Energigruppen — Morten Gjern 

OM TELIA-MASTEN 

”Alle vil have dækning – men ingen vil se på den!” 

 Det er den sædvanlige reaktion, når fagfolkene 

går i gang med at etablere de helt nødvendige mobil-

antenner rundt om i landet. Der vil givetvis også på 

Venø være folk, der hellere - og af forskellige grunde - 

havde set masten placeret andre steder end lige dér, 

hvor den nu kommer til at stå! 

 Usynlig bliver den 48 meter høje, 3-sidede varm-

galvaniserede gitterkonstruktion ikke. Masten fasthol-

des dels af en fundamentsramme og 15-18 stålpæle, 

der skrues 6 meter ned i jorden. Udover selve masten 

anbringes et teknikskab til radioudstyret. NOE forsyner 

skabet med el fra 10 kV- skabet ved Venø Efterskole. 

 Selve mastesamlingen finder efter planerne sted 

i uge 35 og vil ske på den nærliggende mark. Rejsnin-

gen vil tage en 2-4 timer, hvor Nørskovvej vil være 

spærret for trafik på stedet. Skiltning vil blive foretaget. 

I uge 36 foretages selve radioinstallationen og tilslut-

ningen til nettet. 

 Hvad er det så Venø får til rådighed? Det er først 

og fremmest en GSM900 forbindelse, som er den stan-

dard, der anvendes generelt i Danmark. Endvidere 

etableres en UMTS-del, der giver mulighed for hurtig  

mobil-bredbåndsforbindelse til internettet. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

(Red.: Tekniske oplysninger og billedmateriale er ven-

ligst stillet til rådighed af Telia v/projektleder Arne El-

gaard) 

 

 

REGNSKABETS TIME! 

Det er i august, at NOE udsender sine skemaer, hvor 

den enkelte forbruger skal måle, registrere og indsen-

de/maile sine oplysninger til forsyningsselskabet. Resul-

tatet af registreringerne bliver en slutafregning for se-

neste års el-forbrug og en eventuel justering af de peri-

odiske indbetalinger til NOE. 

 I år er det specielt spændende at følge resultater-

ne. Det gælder både for den enkelte venøbo, men og-

så for Energigruppen. Det vil være herligt, hvis de fleste 

af forbrugerne kan notere, at den indsats, der er gen-

nemført for at begrænse elforbruget, har båret frugt. 

 I Energigruppen er vi også nysgerrige – for at 

sige det beskedent. Vi håber og tror, at de venøboere, 

der har været aktive på energifronten, kan se nytten af 

indsatsen – også på regningens størrelse. 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 
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Beboerforeningerne er enige om, at disse muligheder 

skal tænkes ind i den faseplan, som skal udarbejdes. 

 Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegne-

de. 

/ VenøBoen — Bodil Anker Møller 

 

 

VENØ – ET BESØG VÆRD 

Med dette nummer af VenøPosten følger en ny bro-

chure, der kan hjælpe vores besøgende med at vælge 

steder, hvor der kan gøres holdt. Brochuren giver en 

oversigt over mulige stop på vejen fra færgen til Klov-

vig. 

 Brochuren er udviklet efter idé fra Knud Over-

gaard, Venø Bussen og med hjælp fra Axel Steenkjær. 

 Ekstra eksemplarer kan fås ved henvendelse til 

VenøPostens redaktion. Forslag til rettelser eller tilføjel-

ser kan rettes til Bente Bjerre, sønderskov@venoe.dk 

eller vp@venoe.dk 

/ VenøPosten — Red. 

FARVEL TIL ENDNU ET OLIEFYR! 

På Havstokken 

22D glæder famili-

en sig over ud-

skiftningen af de-

res oliefyr med 

jordvarme. Flem-

ming Damgaard 

fortæller til Venø-

Posten, at hus- 

standens elmåler ikke er løbet løbsk i forbindelse med 

overgangen til jordvarme. Tværtimod har det vist sig, 

at den oprindelige installation har været fejlbehæftet, 

så cirkulationspumper har haft et unødvendigt højt 

elforbrug. 

 Det betyder, at investeringen i jordvarme betaler 

sig betydelig hurtigere tilbage end selv den mest opti-

mistiske beregning ved igangsættelsen. ”Under 15 000 

kr. på årsbasis bliver besparelsen ikke”, fortæller en be-

gejstret Flemming. 

 Slangerne til jordvarmeanlægget har fået ideelle 

betingelser i kanten af naboens mark. De er placerede i 

et jordlag med masser af vand. Det giver ekstra god 

varmeoverførsel fra jord til væsken i slangerne. 

 Endnu et jordvarmeanlæg er med til at opfylde 

Venøs energimålsætning! 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

STIFORBINDELSEN:  

BREMDAL/VENØ 

Bremdals og Strandbjerggårdparkens  

Beboerforening har sammen med Venø-

Boen haft møde med medarbejdere fra 

Struer Kommune. På mødet fortalte kommunens folk 

om de overvejelser, der i kommunen gøres for at frem-

me stiforbindelserne rundt om i kommunen. 

 Der er for tiden ikke sat midler af til den stiforbin-

delse, som er i beboerforeningernes og trafiksikkerhe-

dens interesse. 

 Beboerforeningerne blev opfordret til at udar-

bejde løsningsforslag og ikke mindst en faseopdelt ud-

viklingsplan, så initiativet kan indgå i kommunens sam-

lede planer for udbygning af vej- og stinet. 

 Der er i disse år fra statslig side afsat midler til 

fremme af denne type anlæg.  

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

Foto: Jan Bendix 
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VENØ  GIF 

 DAMEGYMNASTIK 

Vi ser frem til den nye hal, men indtil den er færdig, er vi i bekneb for gode 

gymnastikfaciliteter. 

 Vi vil i stedet forsøge at planlægge en aktivitet med fysisk udfoldelse 

og hyggeligt samvær ca. én gang hver måned uden for øen. Det kan fx 

være zumba, bowling o. l. 

 For at planlægge dette begynder vi efter tirsdagsgåturen kl. 

19:00 den 16. august. 

 Efter gåturen er der kaffe og kage på Kimingen 1B, hvor vi kan ud-

veksle gode idéer til aktiviteter og videre planlægning. 

 Håber at se både gamle og nye gymnastikpiger, der har lyst til at del-

tage. 

/ Venø GIF — Jonna Stenkjær 

 

 

ÅRETS CROSSERTUR 

Så er det endelig blevet tid til årets crossertur til Lemvig Ungdomsgård og 

datoen er fredag den 19. august 2011. Vi har banerne fra kl. 18:45 til 

20:45, så der er afgang med færgen kl. 18:04. 

 Vi håber på, at der er forældre, der skal med ud og heppe – og må-

ske have en tur! 

 Husk det er muligt at tage en kop kaffe med og sidde indendørs og 

nyde den. 

 Tilmelding senest den 12. august til Laila på tlf. 97 86 80 34 eller 

sms på 30 20 84 34. Giv gerne besked om I kan køre, og om der er plads til 

flere i bilen! 

/ Venø GIF — Laila Mejlholm Olsen 

 

 

GADE-RUNDBOLD OG IDRÆTSDAG 

Søndag den 28. august kl. 13:00-16:00 inviterer Venø GIF til gade-

rundbold og idrætsdag på Venø Efterskole. 

 En repræsentant fra jeres gade vil få ansvaret 

for at lave et godt gadehold. Mange af jer vil derfor 

blive kontaktet. 

 Desuden er der mulighed for volleyball, fod-

bold, petanque, basketball, forskellige lege, og til de 

yngste bliver der opstillet en hoppeborg. 

 Kaffe og kage sælges til 20 kr. for voksne og ”et 

klip for børn”. Øl og sodavand sælges til 5 kr. 

 Vi håber på at se rigtig mange. Så selvom du 

ikke spiller rundbold, vil vi gerne se dig alligevel. Du 

bor vel på en gade, som du kan heppe på. 

 Vi glæder os til at se jer alle. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 
Arkivfoto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

”FORRETNINGSSTEDET ER VENØ!” 

Knud Overgaard, Venø Bussen er klar i sin udmelding, da VenøPosten invi-

teres indenfor på Venø Bussens nye anlæg på Damgårdsvej 16 i Struer. 

 ”Det er en rent praktisk foranstaltning, at jeg har overtaget hus og P-

pladser til nogle af busserne”, fortæller Knud. 

 På P-pladsen holder tre af de velkendte hvide busser den tidlige be-

søgsmorgen, hvor Knud viser sine nye faciliteter frem. Der er opholdsrum 

for chauffører, bad, lille køkken, kontor og en hal med både rengørings- og 

reparationsmuligheder. Alt sammen velindrettet og til rådighed for Venø 

Bussens aktiviteter. 

 ”Huset giver bedre arbejdsforhold for chaufførerne. De har nu fået 

mulighed for at slappe af før og efter deres ture, og så slipper vi indimellem 

for turen omkring Lønningen på Venø”. 

 ”350.000 km kører Venø Bussen om året. Det vil vi gerne kunne fort-

sætte med også selv om institutioner og skoler, som er vores gode kunder, 

har måttet skære i deres turprogrammer. Vi må derfor have nye tilbud til de 

gæster, der gerne vil med os på tur”, siger Knud. 

 I september står Bornholm på busprogrammet, og i uge 49 og 50 

gælder det Berlin. Knud har nye idéer til oplevelsesture, som skal prøves af i 

den kommende tid. 

 Ruten: Venø-Struer forventes igen at komme i licitation i 2012. Den 

opgave skal gerne blive på Venø. 

 Venø Bussen er et af øens betydelige arbejdspladser, og aktiviteten 

er med til at gøre Venø kendt. 

 Læs mere om Venø Bussen på www.venobussen.dk 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

SÅ SKAL DER SLIDES! 

Lektiecaféen åbner igen efter feri-

en den 29. august, og vi fort-

sætter herefter frem til og med 

den 10. oktober hver mandag kl. 

16:15-17:30 i Venø Børne- og 

Ungdomshus. 

 Ændringer i planerne kan 

dog finde sted afhængig af øn-

sker og behov. Læs evt. opslag på 

Venø Færgen og kig også i okto-

bernummeret af VenøPosten. 

På gensyn! 

/ Caféværterne  

— Bodil Anker-Møller, Helle Gjern, 

Peter Petersen og Jan Bendix 

 

 

NY SÆSON  

FOR LÆSEGRUPPERNE 

Så er vi klar! Alle er meget vel-

komne. Vi mødes i Havnehuset 

mandag den 15. august kl. 

19:00. 

 Der kan købes kaffe og ka-

ge - pris kr. 50. 

 Tilmelding kan ske til Kir-

sten Yde på tlf. 97 86 80 09, e-

mail: kirstenyde@live.dk 

/ På gruppe fires vegne  

— Kirsten Yde 

Fotos: Jan Bendix Knud Overgaard 
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EFTERLYSNING:  

GRUND TIL FLISHUGNING 

Med salget af den hidtidige 

grund mangler vi en ny plads til 

flishugning. 

 Kan I komme med en god 

idé til, hvor den kan være og hvor 

aktiviteten ikke er til gene for ejer 

og naboer.  

 Vi foretager gerne de nær-

mere undersøgelser om praktiske 

muligheder. Bedste og mest an-

vendelige forslag præmieres med 

en flaske rødvin. 

 Henvendelse kan ske til 

Hans L. Pedersen, Klitten 4, tlf. 97 

86 81 09. 

/ Venø Borger- og Grundejer-

forening — Peter Henriksen 

DET  SKER 

ENDNU EN OVERNATNINGSMULIGHED PÅ VENØ 

Så kan Venø tilbyde ferielejlighed! 

 Som det fremgår af skiltet ud for skolen, så tilbyder Finn Rantzau og 

Bjarne Tingkær leje af ferielejlighed på 1. sal i skolen. 

 Efter istandsættelse er 1. salen indrettet til ferielejlighed med det go-

de navn ”Venø Gamle Skole”. 

 Med ferielejligheden har Venø efterhånden et fint udbud af overnat-

ningsmuligheder. Venøs hjemmeside www.venoe.dk henviser til de fleste, 

men mon ikke det vil være en god service for øens gæster, hvis Turistgrup-

pen fik skabt en fælles ramme, evt. en fællesbooking? 

 VenøPosten er bekendt med, at lidt større grupper har vanskeligt ved 

at finde rundt blandt de mange muligheder, vi har fået de senere år. 

/ VenøPosten – Red. 

 

 

SANS 2011 

Igen i år inviterer Struer-Egnens Turistforening til sansefestival i Struer Havn 

og midtby. Den finder sted lørdag den 13. august kl. 10:00–16:00. 

 Venø er i år repræsenteret af ”Venøsund” og ”Venø Lam og Kartof-

ler”. Det omfattende program findes på:  

http://www.sans2011.dk/webtop/site.aspx?p=19941 

/ VenøPosten – Red. 

 

 

"SMAGEN AF VENØ" 

Lørdag den 12. november kl. 18:00 har Jacob Fussing sammensat en 

menu med råvarer fra Venø.  

 Anders Ulfkjær har nedlagt vildtet og vil fortælle om det og vores 

vinmand fortæller om de tilhørende vine til menuen.  

 Husk at reservere bord.  

/ Venø Kro 

 

 

VENØ MUSIKFORENING 

Søndag den 9. oktober kl. 15:00: Julia Tabakova giver klaverkoncert på 

Nørskov kl. 15:00. Program for koncerten offentliggøres i næste nummer af 

VenøPosten.  

 Lørdag den 3. december kl. 15:00: Hans Esbjergs Trio spiller jazz 

på Nørskov.  

 Læs mere om den kommende sæson i VenøPostens septembernum-

mer. 

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen 

Foto: Jan Bendix 
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VENØ  KLIT 

SMILEYER TIL VENØ KLIT 

Sæsonen er i fuld gang, og vi kan med glæde sige, trods regn og ikke det 

bedste campingvejr, har vi besøg af rigtig mange turister og korttidscam-

pister. 

 Vi er dog lidt kede af, at der er adskillige turister, der fortæller, at de 

på havnen og af andre venøboere får at vide, at vi fortsat har lukket, og at 

vi heller ikke har en forretning, hvor man kan handle. 

 Hvem er dog det, der ikke har opfattet, at campingpladsen kører over 

alle forventninger? Vores forretning kører rigtig, rigtig godt. Nede ved cam-

pingskiltet op til campingpladsen er der jo også kommet et skilt op med 

”Kiosk og købmand”. 

 Nøjagtigt som vores campingplads, bliver kiosken drevet af frivillige 

som selv handler ind og styrer forretningen. Dette resulterede også i, at den 

første gang, hvor vi havde besøg af Fødevarestyrelsen, fik vi en smilende 

smiley. 

 Jeg kan med glæde orientere om, at mange af vores korttidscam-

pister giver udtryk for, at ”Venø Klit” er et dejligt sted at være, og at alle er 

venlige, hjælpsomme og rare at være sammen med, og at det absolut ikke 

er sidste gang de vil besøge denne dejlige campingplads. 

 Redaktøren har flere gange bedt mig fortælle, om hvor mange fast-

liggere og korttidscampister vi har. Det er noget venøboerne gerne vil vide. 

Hvad man vil bruge disse oplysninger til, ved jeg ikke. Det forbavser mig, da 

der tilsyneladende fortsat er en del venøboere, der - ifølge vores kort-

tidscampister - fortæller, at vi har lukket. 

 I kunne jo komme ned og besøge os og måske handle i vores forret-

ning. Så kan I se, hvor godt det fungerer på ”Venø Klit”. Det ville også være 

rart, hvis venøboerne gav udtryk for, at de støtter vores projekt med, at det 

er en forening af frivillige campister, der driver ”Venø Klit”. Det forøger jo 

trods alt Venøs turistantal. 

 Campisterne yder en hel fantastisk indsats for at få ”Venø Klit” til at 

fungere. Det er noget, der glæder mig hver gang, når jeg kommer på be-

søg. Tusind, tusind tak I kære campister for en hel utrolig arbejdsindsats 

samt jeres venlige og hyggelige måde at være på. Sammen med jer er 

”Venø Klit” jo et helt unikt sted at være campist. 

 Ha’ en fortsat god sommer! 

/ Venø Klit — Margaret Langemose 

 

 

 

 

Venø Klit er en af Venøs aktiver, 

som er med til at sætte Venø på 

”besøgs-listen”. Vi tror, at alle ve-

nøboere har ønske om, at plad-

sen bliver brugt, så så mange som 

muligt ”bruger Venø”. Derfor re-

daktionens ønske om at kunne 

oplyse om udviklingen i besøgs-

tal. / Red. 

Foto: 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. 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 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 
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”FORTRØSTNINGSFULDE!” 

Sådan vurderer den nyvalgte formand for Venø Havn, Niels R. Jensen 

(Nisse) havnens muligheder efter det netop afsluttede renoveringsprojekt. 

Regnskaberne er under revision og forventes at vise et mindre, men over-

kommeligt underskud, der skyldes uventede opgaver på miljøområdet. 

 ”Alle de nye hytter er udlejede, dog for en kortere periode på grund 

af færdiggørelsestidspunktet”, fortæller Nisse. 

 ”Her i sommer har yderligere tre bådejere valgt Venø som fast ligge-

plads. Det er vi selvfølgelig glade for, og vi håber på, at flere følger efter 

med de nye forhold, som vi tilbyder dem”. 

 ”Venø Fiskeriforenings lejemål i ”fiskerhuset” er opsagt til den 1. janu-

ar 2012. Havnen ønsker huset åbent for alle. Vi har forgæves forsøgt at få 

en forhandling om lejemålet og rådighedsretten, men har ikke kunnet få en 

endelig afklaring med de hidtidige lejere, hvad jeg beklager”, siger Nisse. 

 Nisse fortæller, at det fortsat er uafklaret, om den gamle Venø-færge, 

”Venøsund”, kan bibeholde sin nuværende liggeplads. Mens turisterne og 

venøboerne generelt synes, at pladsen er den helt rigtige, så er der sejlere, 

der finder, at havnens bedste liggeplads skal være til rådighed for dem. 

Havnestyrelsen har emnet på dagsordenen for sit kommende møde. En 

løsningsmulighed er, at ”Venøsund” lægger til i yderhavnen, når havnen er 

fuld af sejlende gæster. 

 ”På den kommende generalforsamling i havnen skal vi behandle den 

situation, der er opstået efter Struer Byråds beslutning om, at der ikke skal 

være en Struer-politiker i Havnestyrelsen. Havnestyrelsen vil fremlægge for-

slag, efter at emnet er drøftet med Struer Kommune. Vi har fået god hjælp 

og gode råd fra de hidtidige repræsentanter fra kommunen, så vi er kede 

af, at de politiske beslutninger også får konsekvenser for os”, slutter Nisse. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

Niels R. Jensen 
Foto: Jan Bendix 

Foto: Preben Friis 
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DET  SKETE 

Fra vores egen verden: 

 

HVAD VI VIL MED VENØPOSTEN? 

Julinummeret bragte stærk kritik af VenøPostens linje og af redaktøren, Jan 

Bendix. Kritikken var fremkommet fra Venø Borger- og Grundejerforening 

(VBGF) i forlængelse af foreningens generalforsamling i juni samt fra med-

redaktøren af VenøPosten. Kritikken var viderebragt i bladet. 

 Mødet blev afholdt i begyndelsen af juli. Peter Henriksen uddybede 

kritikken, der bl.a. omfattede foreningens opfattelse af bladets uafbalance-

rede indhold.  

 Ove Bjerre-Pedersen fra Menighedsrådet oplyste, at han havde gen-

nemlæst de seneste 12 udgivelser af bladet. Det havde bekræftet ham i, at 

VenøPostens redaktion havde handlet i overensstemmelse med udgivelses-

politikken. 

 På mødet fandt hverken Menighedsrådet eller VenøBoen anledning 

til ændringer i udgivelsespolitikken. VBGF ønsker ændringer, men havde 

ingen konkrete forslag. 

 Udgiverne opfordrer venøboerne til at bruge VenøPosten til at frem-

komme med synspunkter og indhold til bladet, hvis der er nogle, der har 

behov for andet indhold eller anden stoffordeling. 

 Med hensyn til bladets økonomi fastholdt Ove Bjerre-Pedersen den 

aftalte omkostningsfordeling, hvorefter der - udover mindre bidrag fra 

Venøs foreninger - er en fordeling mellem udgiverne svarende til 50 % fra 

Menighedsrådet og 25 % fra hver af de to andre udgivere. Hvad der ikke 

dækkes af dette beløb betales af VenøBoen. 

 Peter Henriksen vil opfordre sine foreningsmedlemmer til at øge de-

res skriftlige bidrag til VenøPosten, ligesom han vil arbejde på at billiggøre 

trykkeprocessen, så produktionsomkostningerne nedbringes. 

/ VenøPosten — Udgiverne 

 

 

ÆNDRING I REDAKTIONEN 

Linda Ulfkjær oplyste på mødet med udgiverne (se ovenfor), at hun ikke 

længere ønsker at være medredaktør af VenøPosten. Det betyder, at bladet 

har behov for nye kræfter, der vil påtage sig den tunge opgave - sammen 

med den tilbageværende redaktør - at samle og koordinere billeder og ar-

tikler til VenøPosten i overensstemmelse med udgivelsespolitikken. 

 Enhver venøbo med lyst og vilje til at gå ind i opgaven er mere end 

velkommen til at henvende sig til redaktionen via vp@venoe.dk.  

 Der er brug for alle kræfter, der vil være med til at gøre VenøPosten 

læseværdig og til at udvikle bladet til glæde for læserne og Venøs omdøm-

me. 

/ VenøPosten — Red. 

Færgetrafik  

i juni 

 

 

 

 2011 2010 

Passagerer ........... 25.810 .... 25.594 

Personbiler .......... 11.136 .... 11.060 

Busser ......................... 448 .......... 464 

Lastbiler ...................... 210 .......... 330 

Gods (tons) ............... 344 .......... 959 

Cykler ........................ 1004 ........ 1136 

Campingvogne ........... 80 ............. 44 

 

 

ÅRETS DRONNINGEBESØG! 

Her er et billede fra biavler Aage 

Bæk Jensens besøgssted! Hver 

nummereret kasse har en dron-

ning på besøg, og hun er klar til 

familiesammenføring med arbej-

dere - og hvad deraf følger. 

/ VenøPosten – Red. 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

 

 

 

 

 

NY SEKRETARIATSLEDER 

VenøBoen er medlem af Sam-

menslutningen af danske Småøer. 

Den er for Venø en kilde til råd og 

vejledning om ø-udvikling og og-

så en væsentlig kanal til landspoli-

tikerne. 

 Igennem mere end 9 år har 

Claus Jensen på flotteste måde 

medvirket til løsning af sekretari-

atsopgaverne i den forbindelse. 

Tak for det! 

 Sammenslutningens for-

mand, Dorthe Winther har oplyst 

VenøBoen om, at Lise Thillemann 

Sørensen overtager opgaven fra 

den 1. september. Lise kommer 

fra en stilling som konservator 

ved Nationalmuseet. Lise er bosat 

på og leder ø-sekretariatet fra 

Strynø. 

/ VenøBoen  

— Anker frimodt Jensen 

 

 

 

 

HAL-SAGEN 

Næste kapitel i hal-sagen omhandler den landzonetilladelse, som er nød-

vendig for at komme videre med projektet. Efter en nabo- og ejerhøring 

gav Struer Kommune tilladelsen i begyndelsen af juli. Der er herefter klage-

frist indtil den 27. juli, hvor afgørelsen kan indklages til Natur- & Miljøklage-

nævnet.  

 Efter de kommentarer at dømme, som Christian Kjær har givet i 

nævnte høring, så anker han også denne afgørelse. Det vil betyde endnu 

en forlængelse af processen.  

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

 

”Vi lader billedet stå, mens vi venter”! 

 

 

VÆRTSFAMILIE(R) SØGES 

I det kommende skoleår har efterskolen en volontør fra Uganda tilknyttet. 

Hun hedder Lydia og er 26 år. Hun skal være med i efterskolelivet og samti-

dig også gerne opleve livet på øen.  

 Den første tid – 1-2 mdr. bor hun hos mig på Jegindø og følger mit 

skema, men for at give hende muligheden for både at opleve andre familier 

og også at kunne deltage i større udstrækning om aftenen på skolen, så 

søger vi efter en eller flere familier, som i en periode kunne tænke sig af få 

et pust fra den store verden. 

 Jeg forestiller mig, at der kunne være tre familier, som kunne deles 

om tiden fra efterårsferien og resten af skoleåret, men hvor Lydia samtidig 

har mulighed for at tage med mig hjem indimellem.  

 Hvis I er interesserede, så skriv eller ring til mig på tlf. 97 87 92 50 / 

21 91 56 86 / birte@venoe-efterskole.dk – gerne så hurtigt som muligt. 

/ Venø Efterskole — Birte Riis 

Foto: Venø Efterskole 

Lise Thillemann Sørensen 
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HØJT AT FLYVE … 

Sommeren havde igen samlet drageflyvere og paraglidere på Venøborg. 

Der var sol og vind, så det blev flittigt brugt – begge dele! 

/ VenøPosten — Red.  

 

 

”KUN EN TÅBE FRYGTER IKKE HAVET!” 

Færgefolkene kunne bekræfte det kendte slogan fra Søsportens Fællesråd, 

da de den 28. juli inden for 1½ time var vidner og hjalp med til at undgå 

ulykker.  

 Ikke mindre end tre mindre fartøjer var kommet galt af sted i det ikke 

alt for venlige sejlvejr: En jolle, en åben speedbåd og en sejlbåd. De to før-

ste gik på grund på sydspidsen af øen, og speedbåden måtte sætte en mor 

med tre forfrosne små børn af nord for færgelejet. Speedbåden havde taget 

vand ind og havde vanskeligt ved at gå imod vinden. Jollens påhængsmo-

tor var ude af funktion. Sejlbåden havde formentlig ”fejllæst” bøjerne. 

 Christian Nyby Thorsen og Charly Clemmensen, der havde vagten på 

færgen, undrer sig over, at årer og redningsbælter ikke fandtes i to af fartø-

jerne!  

 Læs råd og regler på www.soesport.dk 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

”Fuld knald på maskinerne og kølvandet blæste sejlbåden af grunden!” 

Billeder fra Islandsturen — se omtale side 3 

”Jolle på træk” 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Charly Clemmensen Foto: Charly Clemmensen Foto: Jan Bendix 
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NYT FRA VENØSUND FÆRGELAUG 

Vi ligger nu lunt i inderhavnen og mange sejlere og turister har benyttet 

lejligheden til både at besøge vores færgeskur, hvor der er udstilling og pje-

cer om færgehistorien og Lauget. Mange har også været ombord på fær-

gen og kigget i styrehus og motorrum. Medlemstallet vokser hele tiden, og 

interessen gælder faktisk folk fra hele landet. Vi er nu 138 medlemmer 

jævnt fordelt på mænd og kvinder i alle aldre fra 18 til 80. 

 Ofte møder vi spørgsmålet: ”Hvornår sejler færgen” eller: ”Er der en 

sejlplan?” Men vi venter stadigvæk på den udvidede farttilladelse fra Søfarts-

styrelsen og tre forskellige tilbud på overdækning og toilet, før vi for alvor 

kan sætte gang i sejladserne. 

 Vi har så småt taget fat på vedligeholdelse og uddannelse med kur-

susaftener i ”Kend din færge” med Thorkild Brosbøll som instruktør, og Ole 

G. Jensen er parat til at lave arbejdshold til den sidste finish på færgen.  

 Der har været nogle små reparationer på hydralikstyring og udskift-

ning af batterier, hvor vores skibselinstallatør og vore to mekanikere har 

været behjælpelige. 

 Efter ferien vil der blive rig lejlighed til at hjælpe på færgen og næst-

formand Nis Christiansen er i fuld gang med at planlægge efteråret og vin-

terens kurser. Når skonnertkajen er forstærket, og der er ført strøm til kajen, 

vil færgen blive lagt ud på den anviste plads. 

 Laugets PR-mand Leif Madsen har travlt med at udbrede kendskabet 

til vores færge og udvikle nye brochurer. Vi har fået en masse spændende 

materiale om Færgefarten på Venø. Materialet bliver arkiveret og skal bru-

ges som baggrund for artikler og småskrifter til medlemmer og kunder. 

 Venøsund medvirker ved SANS 2011 festivalen den 13. august, 

hvor vi sejler lam og kartofler fra Nørskov ind til fiskerihavnen, hvor gæster-

ne kan få lejlighed til at se/røre fårene og smage de fine produkter. Samti-

dig vil vi selvfølgelig benytte lejligheden til at fortælle om færgen og Lauget. 

 Økonomien er god men lille, så der venter os et større arbejde med 

at finde midler til de mere omfattende projekter, som vi har i støbeskeen. 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

DET  SKER 

 ÅBNINGSTIDER  I  AUGUST 
 
 

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 mandag til søndag 
til frokost fra kl. 11:30 - 14:00 

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

Søndagsbrunch den 28. august 
fra kl. 11:00 - 15:00. 

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  

Foto: Preben Friis 
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4. august  kl. 21:00 Solnedgangsmusik: Ida og Torkild Jalk 

5. august  kl. 14:00  Limfjordsfortællinger v/ Axel Stenkjær, Venø Kirke 

7. august  kl. 14:00  Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

11. august  kl. 21:00  Solnedgangsmusik: Julia Tabakova og Louise  

  Bjerre-Pedersen 

12. august  kl. 14:00  Limfjordsfortællinger v/ Axel Stenkjær, Venø Kirke 

14. august  kl. 14:00  Gudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 

15. august kl. 19:00 Læsegruppemøde, Venø Havnehus 

16. august kl. 19:00 GIF, sæsonstart for tirsdagsgåtur 

16. august  kl. 19:00  Menighedsrådsmøde i Husby 

19. august  kl. 14:00  Limfjordsfortællinger v/ Axel Stenkjær, Venø Kirke 

19. august kl. 18:04 Afgang til crossertur, mødested v/ færgen  

  (tilmeld. 12/8) 

21. august  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

28. august  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

28. august kl. 13:00 GIF, gade-rundbold/idrætsdag, Venø Efterskole 

29. august kl. 16:15 Lektiecafé, Børnehuset 

 

Bogbussen holder sommerferie til og med uge 31. 

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  AUGUST 

 
 
 
 

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

senest den 25. august 
 

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. august. 
 
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.  
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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.  
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