
   

August 2015 

 

Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

SOMMER 2015 



2  

VENØ  SOGN 

JULITRAVLT 

Der er i juli måned stor aktivitet omkring vores kirke. Dagene falder sådan, 

at der er fem torsdage og fem søndage, hvilket giver anledning til fem sol-

nedgangsmusikaftener, fem gudstjenester og fem Limfjordsfortællinger. 

Limfjordsfortællingerne ligger godt nok i turistregi, men kirken skal rengø-

res mere end sædvanligt på grund af mange besøgende. Gæsterne kom-

mer til en altid åben kirke, hvilket overrasker nogle, da mange kirker er aflå-

ste udover almindelig arbejdstid. 

 Vi har kunnet mærke vejrets indflydelse på en af koncerterne. Tors-

dag den 9. juli blæste det en pelikan, og det var koldt. Omkring 30 gæster 

deltog i solnedgangsmusikken. Det er vi slet ikke vant til. Ugen efter var 

vejret fint, og der var 85 gæster. 

 Torsdag den 16. juli havde DR/P2 meldt deres ankomst, fordi de hav-

de set, der skete mange ting på vores ø, som de ville bringe i deres program 

om festivals og koncerter, der sendes om mandagen. Det blev til overværel-

se af Limfjordsfortællinger, en samtale med Grethe Munk-Andersen, Venø 

Musikforening, og endelig til solnedgangsmusik med interview af kunstne-

re, tilhørere og arrangørerne. Der er ingen tvivl om, at vi når vidt omkring, 

når vi også bruger de forskellige medier til at fortælle om de mange aktivite-

ter, der foregår på øen. 

 Juli måned har også været præget af renoveringsplaner for Venø 

Kirke. Arkitekten er ved at udarbejde hovedprojektet, som planlægges fore-

lagt Provstiudvalget primo september. Efter godkendelse her går projektet 

videre til Stiftet. Her håber vi på en rimelig kort sagsbehandlingstid, dvs. 3-4 

måneder, da projektet tidligere er forhåndsgodkendt. Går alt vel, kan vi må-

ske begynde lige efter jul og blive færdige inden konfirmationen Store Be-

dedag.  

 Der vil i renoveringsperioden være normal kirkegang, da vi planlæg-

ger at opstille en pavillon, der skal fungere som kirkerum. Menighedsrådet 

vil naturligvis efter hovedprojektets tilblivelse indkalde til et menighedsmø-

de, således at interesserede har mulighed for en orientering om hele pro-

jektet. Fortsat god sommer! 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

DR P2 FESTIVALSOMMER PÅ VENØ 

Lyt med på de to udsendelser 

om solnedgangsmusikken, 

Limfjordsfortællingerne og 

Venø Musikforening. De blev 

sendt den 20. og 24. juli: 

www.dr.dk/p2/festivalsommer. 

/ VenøPosten – Red. 

 

Sommerkoncerten med Bjarke  

Mogensen og Morten Zeuten  

på Nørskov i juli 

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

Enhver kan få en samtale med 

præsten. 

 

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 

 

Kirkesangere:  

Grethe Munk-Andersen,  

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

Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

Foto: Grethe Munk-Andersen 

http://www.dr.dk/p2/festivalsommer
mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  

– TIL FODS ELLER PÅ CYKEL 

Venøturisme-projektet kunne i 

begyndelsen af juli præsentere en 

ny folder. Denne gang en folder 

med titlen: Venø – Vandreruter + 

en cykelrute. Folderen er udarbej-

det bl.a. med baggrund i den lille 

vinterkonkurrence, som blev 

bragt i VenøPosten tidligere på 

året. 

 Hanne-Dorthe Skjernaa har 

skrevet teksten og udarbejdet 

kortmaterialet, der skal lede vores 

gæster rundt på øen. Folderen 

indeholder også en lille vejled-

ning om færdsel i naturen og om 

de regler, der gælder for det. 

 Folderen kan hentes i fær-

gehuset på fastlandet og er ved-

lagt VenøPosten i denne måned. 

Forslag til nye ruter er velkomne. 

/ Venøturisme — Aase Askanius 

VIL DU PÅ MOBILHOLDET – TV MIDTVEST? 

VenøBoen har fået en opfordring fra TV MIDTVEST til at skaffe 

medlemmer af Mobilholdet. Mobilholdet er et nyt initiativ fra  

tv-stationen. Medlemmerne skal med deres ”smartphones”  

være med til at dække lokale begivenheder, når de sker –  

ventet og uventet.  

 Som medlem gennemføres et kort 1-dags kursusforløb i løbet af au-

gust-september. Efter kurset er det idéen, at medlemmerne kan optage og 

fremsende korte sekvenser, som anbringes på en særlig side på 

www.tvmidtvest.dk. De bedste vil blive benyttet i kanalens udsendelser. 

 Interesserede venøboere i alle aldre er velkomne til at kontakte un-

dertegnede, der koordinerer tilmeldingen til TV MIDTVEST. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

 

 

VENØ – SET MED GÆSTELINSE 

Venø har i juli haft besøg af den professionelle fotograf Bo Brandsborg, der 

til daglig bor i Kolding. Bo var ofte på cykel fra sit barndomshjem i Holste-

bro og til Venø.  

 I år blev det til en kølig og våd sommer i sommerhus på øen. Heldig-

vis forhindrede det ikke Bo i at gå på fotojagt i naturen. VenøPosten takker 

for muligheden for at bringe indtryk fra opholdet. 

/ VenøPosten — Red. 

 

Foto: Jan Bendix 

http://www.tvmidtvest.dk
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Færgetrafik  

i juni 

 

 

 

 2015 2014 

Passagerer ........... 23.708 .... 24.620 

Personbiler .......... 10.830 .... 10.604 

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

Lastbiler ...................... 148 .......... 210 

Gods (tons) ................ 142 .......... 272 

Cykler ....................... 1.038 ....... 1.392 

Campingvogne ........... 16 ............. 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOLIGER TIL SALG 

Følgende huse er til salg på Venø: 

DET  SKETE 

UDDYBNING OG AFGRAVNING 

Venø Havn har i den seneste måneds tid fået foretaget 

en længe ventet uddybning af sejlrenden i forbindelse 

med havneindsejlingen samt afgravning af sanddepotet 

nord for molen. 

 På grund af vedvarende højvande har det desværre ikke været mu-

ligt for entreprenøren at køre det opgravede materiale til dets bestemmel-

sessted syd for kystsikringen. På havnens vegne beklager jeg det sene tids-

punkt for udgravningen. Vi havde håbet på, at vi kunne have afsluttet ar-

bejdet inden påske, men det har vejret umuliggjort. Nu ser det heldigvis ud 

til, at vi i løbet af kort tid kan afslutte den længe ønskede aktivitet. 

/ Venø Havn — Morten Gjern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NYT MOLEHOVED PÅ VEJ 

På Venøs sydspids er der også gang i 

entreprenørarbejdet. Her drejer det  

sig om fjernelse af det sammenfaldne 

molehoved og opbygning af nyt.  

 Færgepassagererne har ikke kun-

net undgå at registrere, at nedsætnin-

gen sker ved vibrationsmetoden! 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

VENØ (IKKE) I LIVE 

I begyndelsen af juli måtte arrangørerne aflyse det planlagte 

Venø i live arrangement: Åben Ø den 16. august.  

 Baggrunden var svigtende økonomisk grundlag for 

gennemførelsen. Arbejdsgruppen har heldigvis stillet i ud-

sigt, at de fastholder idéen og planlægger arrangement(er?) 

i 2016. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Foto: Morten Gjern 

Foto: Jan Bendix 

 Kimingen 14 

 Riisvej 11 

 Strømmen 2 

 Strømmen 4 

 Strømmen 7 

 Sønderskovvej 16 

 Vigen 1 

 

Se nærmere på: www.edc.dk/

sog/?stednavn=ven%c3%

b8&postnr=7600&edc=1  

 

EDC Ejendomsgruppen Struer 

Strandvejen 1, 7600 Struer  

v/ Gitte Lund Ellebæk, tlf. 97 85 

19 00, mail 705@edc.dk 

 

/ Patrick Krarup Rasmussen 

http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
http://www.edc.dk/sog/?stednavn=ven%c3%b8&postnr=7600&edc=1
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DET  SKER 

ÆDEL KAPPESTRID - GADERUNDBOLD 

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

bold. I vil blive kontaktet af en repræsentant fra jeres gade. 

Arrangementet finder sted i Gryden ved Venø Efterskole  

søndag den 23. august kl. 13:00. 

 Vi sælger kaffe/kage til rimelige  

priser. Pris for børn er 1 klip. Desuden  

er der mulighed for at købe øl og soda-

vand. Udover de aktive spillere håber  

vi stor opbakning fra ALLE ”gadekam-

merater”. Vi glæder og til at se jer. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

BADMINTON 2015-16 – PLADS TIL FLERE 

Vi er stadigvæk en flok venøboere, der spiller badminton i Struer Hallen 

mandage mellem kl. 20:00 og 21:00. Vi vil gerne have nogle flere med og 

holde gang i badmintonspillet, indtil vi snart kan spille i den nybyggede hal 

på Venø Efterskole. Henvend dig derfor til undertegnede senest den  

6. august, hvis du vil spille med.  

/ Venø GIF — Per Mygind, tlf. 22 67 80 85 

 

 

LÆSEKREDSENS BEGYNDER SIN 12. SÆSON 

Vi holder et indledende møde i Havnekiosken den 7. september  

kl. 19:00. Der vil blive serveret kaffe/te og boller til 50,00 kr. pr. kuvert.  

Tilmelding senest den 31. august til Inga Knudsen: vi.knudsen@mail.dk. 

/ f. Gruppe 4 — Inga Knudsen 

 

 

BOGBILEN ER TILBAGE 

Tirsdag den 11. august er Bogbilen 

efter endt ferie tilbage på Venø.  

 Bogbilen holder på Riisvej  

kl. 17:30-18:05 og ved Efterskolen  

kl. 18:10-18:50. På gensyn! 

/ Struer Bibliotek — Kaj Rasmussen 

 

 

VENØ ER MED TIL SANSEFESTIVAL 

Nordvestjysk Fjordkultur og Venø kartofler & lam  

deltager traditionen tro i årets Sansefestival. Det er  

den 8. august kl. 10:00-16:00.  

 Den gamle Venøfærge: Venøsund lægger til ved Sarpsborgpigen i 

Struer Havn (Sarpsborgkajen) kl. 10:00. 

/ VenøPosten — Red. 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Renselse 

af Sofi Oksanen 

Forlag: Rosinante 

ISBN-13: 9788763811316  

 

Den gamle estiske bondekone, 

Aliide, finder det unge traf- 

fickingoffer, Zara, livløs på sin 

gårdsplads. Forbindelsen mel-

lem de to kvinder afdækkes 

langsomt, og en tragisk familie-

historie tilbage fra sovjettiden 

om at miste sin frihed og sin 

krop, åbenbares.  

Bedømmelse: 5 stjerner 

Arkivfoto: Peter Petersen 

Foto: Kaj Rasmussen 
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DET  SKETE 

SOLNEDGANGSMUSIK I BILLEDER 

Her er glimt fra de første velbesøgte aftner med Solnedgangsmusik. Solister-

ne var: Erik Foged, Anne Marie Schrøder og Hans Sørensen — Carsten Pe-

dersen — Louise Vangsgaard og Mads Knude Hovgaard — Ingrid Hvass. 

/ VenøPosten — Red. (fotos: Ove Bjerre-Pedersen og Jan Bendix) 

 

NU ER DET ALVOR 

Fra sydenden og til Nørskov pløjer kab-

lerne sig vej gennem marker, vejkanter, 

diger, veje og stier. Arbejdet forventes 

afsluttet i midten af august. I forbindelse 

med tilkoblingen af jordkablerne vil der 

af Jysk Energi blive varslet strømafbry-

delser af forskellig varighed og op til en 

hel arbejdsdags længde. 

/ VenøPosten — Jan Bendix Transformerstation ved Firbjergsande  

  under installation 

 

 

VENØ UDVIDER SIT TERRITORIUM? 

VenøPosten har fra en læser modtaget opslaget, som vi gengiver nedenfor. 

Vesthimmerland kunne ikke finde en bedre illustration af områdets egen ø, 

Livø. Redaktøren glæder sig over billedkvalitet og forstår godt Livø-gæsters 

undren, når de dukker op på den ø. Det er ikke en forsinket aprilsnar. 

/ VenøPosten — Red. 

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 
 
Cykelskuret ved Venø Efterskole, 
Nørskovvej 8, Venø. 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

Foto: Jan Bendix 

www.visitvesthimmerland.dk 
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DET  SKER 

BUFFET OG ÅBNINGSTIDER  

Torsdag den 6. august vil være sidste gang, jeg serverer ”solnedgangs-

buffet” i caféen. 

 Åbningstiderne ændres i slutnin-

gen af august og i september (se højre 

spalte). Der kommer opslag på tavlen  

på færgen. 

 Jeg holder lukket fra den 18.-21. 

september, da familien tager på en mini-

ferie til Tyskland. På gensyn! 

/ Venø Café og Havnekiosk  

— Vibeke Borbjerggaard Staunstrup 

 

 

INTRODUKTIONSAFTEN TIL SAGATUREN 2016 

Vi præsenterer Sagaturens indhold og giver en introduktion til de ting, vi 

skal opleve undervejs. Så kom endelig og hør nærmere, uanset om du alle-

rede har besluttet, om du vil med, eller om du blot er nysgerrig. Desuden 

præsenterer vi også de islandske sagafortællinger, vi tager op senere hen. 

 Introduktionsaftenen foregår i Havnekiosken torsdag den 27.  

august kl. 19:30, hvor Menighedsrådet er vært ved kaffe og kage. 

 Sidst men ikke mindst er vi rigtig glade for de tilmeldinger, vi allerede 

har modtaget. For at være sikre på at alle er noteret, vil vi gerne bede alle, 

der er interesserede i at deltage i rejsen, om at melde sig til på introdukti-

onsaftenen – uanset om I allerede har meldt jer til. 

 Hvis du er forhindret i at deltage i introduktionsaftenen, kan du til-

kendegive din interesse for deltagelse på mail til Skafti Halldórsson på  

skafti@proenergi.dk. 

/ Per Mikkelsen, Skafti Halldórsson og Eva M. Jaffke 

 ÅBNINGSTIDER  I  AUGUST 
 
 

Galleri KK 
 

Åbent den 1. lørdag i måneden 
fra kl. 12:30-16:00 - i Venø Gl. Skole.  

 
Karin Kristensen, tlf. 20 51 25 34. 

 

 

 
Venø kartofler & lam 

 
Kartofler, lammespegepølser og frosset 

lammekød i forskellige udskæringer 
sælges fra Venø Café og Havnekiosk. 

 
Henvendelse i øvrigt på tlf. 40 31 83 02 

venoe-kartofler.dk 
 

 

 
Venø  Café  og  Havnekiosk 

 
Uge 31-32:  

Åbent alle dage fra kl. 8:00-21:00. 
Uge 33-35:  

Åbent tirsdag-fredag fra kl. 13:00-19:00 
og lørdag-søndag fra kl. 11:00-19:00. 

Mandag lukket.  
 

Vibeke Borbjerggaard Staunstrup,  
tlf. 25 46 66 76 

 

 

 
Venø  Galleri 

 
Åbent 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. 

 
Tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk 

Foto: Eva M. Jaffke 

Foto: Jan Bendix 
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2. august  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Thorkil Lundberg 

3. august  kl. 17:00 FDF gudstjeneste v/Thorkil Lundberg 

6. august  Solnedgangsbuffet i Havnekiosken 

6. august  kl. 21:00 Solnedgangsmusik 

9. august  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Nina Dyrhoff Nyegaard 

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

18. august  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen 

21. august  Fredagsklub, Børnehuset 

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

23. august kl. 13:00 GIF: Gaderundbold i Gryden ved Efterskolen 

27. august kl. 19:30 Sagatur-introduktion, Havnekiosken 

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

31. august  Læsekredsmøde 7/9 - tilmelding 

 

Havkajak: Hver onsdag kl. 19:00 ved cykelskuret på Efterskolen 

Klubaften i Venøsund Færgelaug: Hver onsdag kl. 19:00 i færgeskuret 

Limfjordsfortællinger: Den 6. og 13. august kl. 15:00 i Venø Kirke  

Venø Aktivitetsklub: Hver mandag kl. 14:00 i Børnehuset 

Venø GIF: Gåtur hver tirsdag kl. 19:00 fra Havnekiosken 

Venø Løbeklub: Hver torsdag kl. 18:30 ved busskuret på Riisvej 

VENØ  I  AUGUST 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten septem-
ber 2015 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 22. 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  
 
Fotograf: Gertrud 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: Jan Bendix 


