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VENØ  SOGN 

SE, DET SUMMER AF SOL... 

Man må i sandhed sige, at juli måned har summet af sol og høj aktivitet ikke 

kun i kirken, men på øen som helhed. Vi har afholdt fire solnedgangsmusik-

aftner med fyldt eller overfyldt kirke. Rekorden indtil nu har været 75 gæ-

ster. Ca. 75 % er gæster udefra, flest danskere, men også enkelte udlændin-

ge; tyskere og hollændere. Vi kommer i annonceringen vidt omkring. Kul-

turspot har haft vores koncerter med hver gang. Kulturspot annoncerer fra 

Herning i syd til Lemvig i nord, og det afspejler også, hvor gæsterne kom-

mer fra. De rækker langt udover Struer Kommune. Annonceringen er desu-

den ganske gratis.  

 Udover de fastsatte gudstjenester har der også været spejderaktivitet, 

limfjordsfortællinger, rundvisninger i kirken og mange enkeltbesøgende, 

hvilket jeg fornemmer, når jeg sidder i haven. Der har desuden været fine 

indslag i tv, bl.a. Seniorhøjskolens besøg, hvor TV/Midt-Vest lavede et fint 

indslag fra kirken, da kursisterne sang foran kirken under Erik Sommers di-

rektion. P2 klassisk har også opsnust, at vi afholder solnedgangsmusik, de 

har uopfordret interviewet et par af de deltagende kunstnere.  

 Venø er heller ikke blevet forbigået i den skrevne presse, hvor mad-

kulturen har været omtalt. Puk og Hermanns madprogram fra sidste år har 

åbenbart gjort indtryk på seerne. Det er ikke ualmindeligt at se gæster gå-

ende ved stranden på østersjagt. Godt nok bliver det østers af den invasive 

art, der jagtes, og ikke limfjordsøsters, der befinder sig på dybere vanddyb-

der.  

 Det lader også til, at der er kommet større aktivitet på havnen. Som-

mersolen betyder selvfølgelig meget, men Vibeke Borbjerggaard 

Staunstrups entre i Havnehuset har også sin medvirken hertil. Isen går som 

”varmt brød”, og der bliver serveret mad. Man fornemmer en god stemning 

på havnen. 

 Men der ingen tvivl om, at de mange ildsjæle, der skaber omtale og 

aktiviteter på øen, er medvirkende til, at det summer af aktiviteter.  

 Der er en enkelt solnedgangsmusikaften tilbage. Den 7. august 

kommer Esben Langkniv, der har stillet sin el-bas til side og startet en karrie-

re som akustisk troubadour, sanger og sangskriver. Hans musikalske fortæl-

ling om Jens Langkniv 

har bragt ham vidt 

omkring, og det er da 

også den, der har gi-

vet ham tilnavnet 

Langkniv. 

 Fortsat god 

sommer! 

/ Venø Menighedsråd 

— Ove Bjerre- 

Pedersen 

 

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

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

 

Graver, Struer Kirkegård,  

Kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

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

 

Servicemedarbejder 

Sârka Wiesnerova 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesanger  

Grethe Munk-Andersen,  

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

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

Foto: Jan Bendix 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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LIMFJORDSFORTÆLLINGER  

– OGSÅ I AUGUST 

Der er mange historier knyttet til 

Venø Kirke og ikke mindst de 

mange præster, der har tjent sog-

net siden 1750. Mange af histori-

erne er dokumenterede – nogle 

skrøner. I juli har Axel Stenkjær 

(foto) fortalt turisterne lidt af beg-

ge slags. Sidste mulighed for for-

tælling i år er 

torsdag den 

14. august 

kl. 15:00.  

Mødested: 

Venø Kirke. 

/ VenøPosten 

— Red. 

 

 

SMÅ MUSIKALSKE PERLER 

OG SOLNEDGANG 

Torsdagsaftnerne i Venø Kirke 

har levet op til deres navn: Sol-

nedgangsmusik. I gennem som-

meren og sluttende den 7. august 

har Menighedsrådet kunne præ-

sentere en lille perlerække af go-

de oplevelser og smukke solned-

gange. 

/ VenøPosten — Red. 

SÆSONMENUEN – ET HIT 

Venøbøf på Venø Kro er ikke det ene-

ste, der tiltrækker gæsterne til besøg i 

de nymalede krostuer. 

 Juli måneds menu med friske rå-

varer fra lokalområdet har været ”en 

rigtig sællert”, fortæller Jacob Fussing. 

Han er netop kommet hjem fra sin mor-

gentur til Thyborøn med hellefisken, 

som er en af hovedretterne ”på kortet”. Jacob har også medtaget muslin-

ger, rejer og andre fisk til dampning til Limfjordssalaten, og selvfølgelig ål til 

rulleålen, der er en anden af Venø Kros traditionsrige retter. 

 ”Menu og vejr har været med os i år”, siger Jacob og glæder sig over, 

at både P-pladsen, krostuerne og –gården er fyldte med gæster. Det omfat-

tende vinkort har i år fået voldsom konkurrence fra Struer Håndbryg, som 

læsker godt i varmen. 

 Denne sommers mange krogæster har givet Susanne Lysgaard og 

Jacob mod på at søge at udvide sæsonen. Med lån fra Landdistriktsmidler-

ne renoveres bygningerne, med nye vinduer, bedre isolering og installation 

af solvarmeanlæg. Det sidste skal bringe forbruget af energi til varmt vand 

betydeligt ned. 

 ”Vi håber, at forbedringerne kan være med til at udvide den egentli-

ge sommersæson med 1-2 måneder på hver side af højsæsonen. Forbedrin-

gerne gennemføres af øens håndværkere henover vinteren”, slutter Jacob 

på vej ind til forberedelserne af dagens rykind. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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Foto: Karen Damgaard 

ÅBEN  Ø 

 

VELKOMMEN TIL ÅBEN Ø 

Lørdag den 16. august  

 

 Fortælling i Venø Kirke 

 Åbent hus på Nørskov, Venø kartofler & lam 

 Motionsløb 

 Hesterideture for børn 

 Venø-kunstnere holder udsalg i Galleri Venø 

 ”Mad Med Minder” Limfjordsmuseet 

 Sejlture med Venøsund, den gl. færge 

 Shantykor fra Venøsund 

 Ceilidh dance for alle på kajen 

 Rundvisning på Venø Efterskole 

 ”Det Glade Marked”, boder på Venø Havn 

 Fællesspisning og teltbal på Venø Havn om aftenen.  

 

Se detaljeret program, tidspunkter og steder på  www.venoe.dk. 

 

Om boderne 

Børn og voksne, som har lyst til at få en bod kan nå det endnu – henvendel-

se til Åben Ø-gruppen. 

 Der bliver også en Venøbod, bemandet af venøboere i alle aldre. Her 

tages imod og hyggesnakkes med gæsterne.  

 Idéen er at gøre reklame for Venø i forhold til turisme og bosætning. 

Børnene fremstiller krabbefangere, som foræres væk og der uddeles Venø-

brochurer. 

 

/ Åben Ø-gruppen 

— Dorte Saur (GIF), Mette Jaffke (Venø Havn), Bjarne Tingkjær (Venøsund 

Færgelaug), Peter Petersen (Venø Efterskole), Jesper Olesen (VenøBoen), 

Kirsten Yde (Venø Menighedsråd), Flemming Damgaard (Venø Børne- og 

Ungdomshus) og Grethe Munk-Andersen (Venø Musikforening) 

 

 

Arkivfoto 

Arkivfoto 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Peter Petersen 
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. . .  

TELTBAL PÅ ÅBEN Ø-DAGEN 

Venø Café og Havnekiosk har haft en fantastisk juli måned med masser af 

glade sommergæster. Der har været travlhed i kiosken. I august har jeg 

valgt at holde et lille teltbal, som afslutning på sæsonen.  

 

Teltbal den 16. august 

 Der er mad i teltet kl. 18:30 

 Helstegt pattegris m/tilbehør 

 Underholdning med Æ’ Holm kl. 19:30 

 Der spilles op til dans kl. 21:00 med akustisk pop-rock musik 

 Pris: 200,- pr. person. Der sælges billetter i havnekiosken efter først til 

mølle princippet. 

 

I forbindelse med teltballet ville det være fantastisk med nogle frivillige hjæl-

pere. Bl.a. til salg af fadøl, hjælp med bordpynt, opstilling og afrydning i tel-

tet før, under og efter festen. Hvis du har lyst til at hjælpe så kig ind i kio-

sken og giv besked. 

 Glade sommerhilsner og på gensyn! 

/ Venø Café og Havnekiosk — Vibeke Borbjerggaard Staunstrup 

 

 

MOTIONSLØB PÅ ÅBEN Ø-DAGEN 

Lørdag den 16. august arrangerer Venø GIF et motionsløb på Venø i 

forbindelse med "Åben Ø"-dagen. Løbet starter fra Venø Havn (Havstokken 

3) kl. 10:00 og der er to ruter på henholdsvis 5 og 10 km  - rundt i Venøs 

dejlige natur. 

 5 km ruten foregår primært på asfalt med et mindre forløb på grus 

og skovsti, mens 10 km ruten kommer længere omkring og byder på både 

asfalt, græs, grusvej, strand og skovsti. Der er ingen tidtagning og præmier, 

men til gengæld bydes der på en smuk tur rundt i Venøs natur. Det er gratis 

at deltage i løbet. 

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær  

 

Arkivfoto 

Foto: Peter Petersen 

VenøBoen 
 
Aase Askanius (formand) 
tlf. 97 86 80 59, askanius@privat.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 Børne- og Ungdomshus 
 
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 10 
gange, får man dagslejen til 175 kr. 
mod forudbetaling. 
 
Priser for øboere: 
1 dags leje:  150 kr. 
Døgnleje: 350 kr. 
2 døgns leje:  600 kr. 
 
Priser for ”udenøs”: 
1 dags leje:  500 kr. 
Døgnleje: 800 kr. 
2 døgns leje:  1.500 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning samt med-
lemskab skal ske til kasserer Antoinette 
Jensen, mobil 21 62 35 76, mail 
anj@revisionlimfjord.dk. Et medlemskab 
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: www.venoe.dk 
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DET  SKER 

 MASSEVIS AF GODE LÆSEOPLEVELSER VENTER  

- Ny sæson for Venø Læsekreds. 

Læsekredsen går nu ind i sin 11. sæson. Mange har været med gennem alle 

årene, enkelte har taget en pause, og nye er kommet til. Læsekredsen æn-

drer sig lidt hvert år. Alle er velkomne til at være med. Der er ingen binding, 

intet kontingent og ingen formand.  

 Det indledende møde for sæsonen 2014/15 er: tirsdag den 2.  

september kl. 19:30 i Venø Café og Havnekiosk. 

 Der serveres boller med ost og pålæg samt kaffe og the til en pris af 

50,- kr./pers. Tilmelding skal ske senest den 27. august pr. mail til  

kirsten@beolab.dk. 

 Hvis du inden mødet har nogle idéer til temaer for sæsonen, så send 

dem gerne til ovenstående mailadresse. 

/ Læsegruppe 3 — Annie Vestergaard, Annette Friis og Kirsten Jensen 

 

 

GADERUNDBOLD  

Igen i år vil vi forsøge at finde nogle gode hold til gade-

rundbold. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen. I vil 

blive kontaktet af en repræsentant fra jeres ”gade”. 

 Arrangementet finder sted i Gryden på Venø Efter-

skole søndag den 24. august kl. 13:00. 

 Vi sælger kaffe og kage til rimelige priser. Desuden er der mulighed 

for at købe øl og sodavand. Pris for børn er 1 klip. 

 Udover de aktive spillere håber vi på stor opbakning fra ALLE ”gade-

kammerater”. Vi glæder os til at se jer! 

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær  

 

 

FREDAGSKLUBBEN I EFTERÅRET 

Så er fredagsklubdatoerne lagt fast. Første dato er fredag den 29. au-

gust. Se opslag på færgen i klubugen. Der kan du også se tid og mødested. 

 De øvrige fredagsklubdage er: den 26. september, 31. oktober 

og 28. november.  

/ Venø Børne- og Ungdomshus — Flemming Damgaard 

 

 

BØRNEHUSET FÅR WIFI 

Nu bliver der adgang til internettet via WiFi i Børnehuset. Øn-

sket om WiFi er bl.a. kommet frem på seneste generalforsam-

ling og fra deltagerne i lektiecaféen. Vi glæder os over de nye 

muligheder for alle brugere af huset. 

/ Venø Børne- og Ungdomshus — Flemming Damgaard 

ÅBNINGSTIDER  I  AUGUST 
 
 

Venø kartofler & lam 
 

Salg af kartofler, lammespegepølser og 
frosset lammekød i forskellige udskærin-

ger sælges i sommerperioden 2014  
fra Venø Café og Havnekiosk. 

 
Henvendelse på tlf. 40 31 83 02. 

venoe-kartofler.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Café  og  Havnekiosk 
 

Åbningstider:  
alle dage kl. 8:00-21:30 

 
Fra den 18. til 31. august: 

mandag lukket 
tirsdag til fredag kl. 11:00-20:00 

weekend kl. 8:00-20:00 
 

Der kan bestilles morgenbrød til  
de dage, hvor der åbnes kl. 8:00. 
Bestil dagen før inden kl. 19:00. 

 
Vibeke Borbjerggaard Staunstrup,  

tlf. 25 46 66 76 
 
 

 

 
 

Venø  Galleri 
 

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

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

Bestil venligst bord. 
 

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

i juni 

 

 

 

 2014 2013 

Passagerer ............24.620 ..... 24.006 

Personbiler ...........10.604 ..... 10.630 

Busser ..........................418 ........... 402 

Lastbiler .......................210 ........... 150 

Gods (tons) ................272 ........... 137 

Cykler ....................... 1.392 ........... 942 

Campingvogne ........... 26 ............. 26 

 

 

 

TURISTINFO- OG  

BIBLIOTEKSBILEN  

HELE ÅRET RUNDT 

Biblioteksbilen kommer til Venø 

igen den 12. august.  

 I sommerferien kører bilen 

som turistinfobil med bl.a. holde-

plads på Venø Havn om tirsda-

gen.  

/ Struer Bibliotek – Kaj Rasmussen 

DET  SKER 

NYE TIDER – LAVERE PRISER: VENØ-STRUER 

Den 29. juni trådte en ny køreplan i kraft for busrute 346 

mellem Struer og Venø. Ændringerne skyldes primært sko-

lernes nye ringetider efter sommerferien, når skolereformen 

træder i kraft.  

 Bemærk, at der er ændringer i køreplanen for afgan-

gene om eftermiddagen og i weekenden, så tag et kig i køreplanen inden 

du skal med bussen næste gang.  

 Derudover har Midttrafik ændret på zone- og prisstrukturen, således 

at strukturen er blevet ensartet i hele Region Midtjylland. Det har den positi-

ve konsekvens, at billetpriserne mellem Venø og Struer er faldet. Som ek-

sempel kan nævnes, at en enkeltbillet er faldet fra kr. 30 til kr. 20, klippekort 

fra kr. 190 til kr. 140 og et månedskort fra kr. 490 til kr. 365.  

 Se vedlagte køreplan eller tjek Midttrafiks hjemmeside 

www.midttrafik.dk for information om priser for andre billettyper og zoner. 

/ VenøBoen — Søren Lang Hindkjær 

 

 

RESCUE 911 – SKIB PÅ AFVEJE 

Venø Færgen var på ekstraar-

bejde i den sidste weekend i 

juli. En hollandsk sejler havde 

ikke helt styr på de formelle 

sejlretningsangivelser og gik 

på grund ved Kleppen. 

 Færgefører og dæks-

mand bragte sejleren fri ind i 

mellem overførslen af gæster til og fra Venø. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

VENØ  

– SOM OMSVØMNINGSPUNKT 

Marie Obel fra Linde tog den 21 km 

lange svømmetur rundt om Venø den 

28. juli. Turen begyndte ved 5-tiden og 

sluttede på Kleppen ved 13-tiden. Den 

lokale presse, familie, venner og andre 

interesserede tog imod. 

 Godt svømmet og Venø i cen-

trum – igen. 

/ VenøPosten — Red. 

Foto: Skafti Halldórsson 

Foto: Kaj Rasmussen 

Foto: Jan Bendix 
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3. august  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen  

7. august  kl. 21:00 Solnedgangsmusik Esben Langkniv 

10. august  kl. 08.30 Morgengudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

12. august  Biblioteksbilen kommer til Venø  

16. august  Åben Ø 

16. august kl. 18:30 Teltbal på Venø Havn 

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

19. august  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde 

24. august kl. 08:30  Morgengudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

24. august kl. 13:00 Gaderundbold i Gryden på Venø Efterskole 

27. august  Tilmeld. til møde i Venø Læsekreds 2/9 

29. august  Fredagsklub i Børnehuset 

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

 

Biblioteksbilen: Sommerferie i uge 32 

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

Havkajak: Cykelskuret v/ Efterskolen hver onsdag fra kl. 19:00-21:00 

GIF gåtur: Ved Havnehuset hver tirsdag kl. 19:00 

Klubaften i Venøsund Færgelaug: I færgeskuret hver onsdag kl. 19:00 

VENØ  I  AUGUST 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten septem-
ber 2014 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 24. august 
 

i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektro-
niske forsendelsesmuligheder.  
 
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 meningstilken-
degivelser 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 layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær 
 
Korrektør: Marianne Pedersen  
 
Fotografer: Viktoria Jensen og Karen 
Damgaard 
 
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: Karen Damgaard 


