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Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

Står det til Venøs turistaktører, så skal ”der sæt-

tes flere skibe i søen” for at øge turisternes in-

teresse for at besøge Venø, når de er i Struer-

området. 

 Det er budskabet, som VenøBoen kan 

tage med fra det første og velbesøgte beboer-

møde om udarbejdelsen af en udviklingsplan 

for turismen på Venø. 

 Venø har meget at byde på, når vi selv 

skal sige det: Natur, havnemiljø, campingplads, 

kirke, Venøsund og meget mere. 

 Set fra et erhvervssynspunkt, så skal der 

udover gode oplevelser også skabes forret-

ning. ”Hvordan kan I få turisterne til at lægge 

flere penge på Venø”, spurgte en af landspoli-

tikerne, der besøgte Venø i 2013. Det spørgs-

mål skal arbejdet i de kommende måneder 

også søge svar på. 

I dag har en stor del af aktørerne deres er-

hverv som sidebeskæftigelse – og hvorfor kun 

egentlig det, hvis mulighederne for merbe-

skæftigelse er der, men endnu ikke er udnytte-

de? 

 På side 5 i dette nummer er listet nogle 

af de initiativer, som kom frem på mødet, og 

som nu viderebearbejdes. En konklusion fra 

mødet er, at enkeltaktiviteter ikke er nok til at 

skabe den ønskede forøgede interesse. Der 

skal sammenhæng i tingene og pakkeløsnin-

ger. Turisterne skal ikke blot ”køre asfalten 

rundt”. Turisterne skal opleve øen og dens be-

boere. De skal få lyst til at stoppe op, opleve 

roen, spise et måltid på Venø Kro, overnatte 

og tage morgenmaden i Havnehuset. 

 

/ VenøPosten – Red. 

VENØ VIL TURISTER! 
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VENØ  SOGN 

OPMÆRKSOMHED – VEJEN TIL FORSTÅELSE 

En ældre dame i 50’ernes Vesttyskland havde længe ikke haft en radio, men 

hun anskaffede sig en af en bestemt grund. Hun levede i ufred med famili-

en i nabolejligheden, og deres lejligheder var kun adskilt ved en træskille-

væg. Da naboerne anbragte en radio på deres side af væggen og lod den 

gå på højeste styrke dagen igennem, fik det også hende til at anskaffe sig 

radio, men med en endnu stærkere højtaler for at overdøve naboens. 

 Kort efter flyttede nabofamilien, men den ældre dame var nu blevet 

så vant til at have højtaleren gående, at hun fortsatte med det, selvom den 

oprindelige grund nu var faldet bort. Når hun vågnede om morgenen luk-

kede hun straks op for radioen og lod den køre, indtil hun gik i seng. Gan-

ske vist hørte hun aldrig efter, hvad der blev sagt eller spillet, men den uop-

hørlige snakken afbrudt af musik indgav hende den illusion, at hun ikke var 

alene. 

 Efterhånden mistede hun evnen til at høre. Hun hørte nok, når mæl-

kemanden eller en anden handelsmand råbte varepriser nede på gaden, 

men hun havde ingen tålmodighed til at høre efter, når han havde noget 

at fortælle. Hun var blevet rastløs af altid at høre uden at høre. Til sidst mi-

stede hun evnen til overhovedet at være opmærksom. Hun var blevet af-

hængig af støj.  

 Støj forekommer her i verden kun i forbindelse med mennesker. I na-

turen findes ingen støj. Nok mange lyde, men ingen kalder stormen for støj 

– eller havets brusen eller fuglesangen, eller dyrenes lyde eller vindens su-

sen i træerne. Men denne dame, hun havde tabt en del af sin dannelse til 

fordel for støj. Dannelse består nemlig ikke i kundskaber, heller ikke i store 

eksaminer, ej heller i kultiverethed eller en sleben optræden, eller i mange 

penge e.l. men i den grundmenneskelige aktivitet som man kan kalde den 

udviklede evne til at være opmærksom.  

 Et 2300 år gammelt kinesisk digt lyder: ”Om foråret er mit sind fyldt af 

våren, om efteråret er der høst i mit hjerte. Du skal takke for stilheden, når 

den indfinder sig, kun i stilheden kan du åbne dig over for verden, over for 

våren og over for høsten, over for din elskede og over for menneskene, 

over for gud og over for udsigten til de fjerne bjerge”. 

 Det er tvivlsomt, om dette ældgamle kinesiske digt overhovedet ville 

have sagt den ældre, tyske dame noget som helst. For i det digt er stilhed 

en livsnødvendighed, en forudsætning for al forståelse. Støj derimod kan 

være en forhindring for forståelse.  

/ Per Mikkelsen 

 

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 

 

Servicemedarbejdere:  

Lene M. Jensen, tlf. 97 86 81 14  

Julie Gjern 

 

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 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com


3  

VENØ BØRNE- OG  

UNGDOMSHUS 

Afholder ordinær generalforsam-

ling i Venø Børne- og Ungdoms-

hus tirsdag den 25. februar  

kl. 19:30. 

 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af regnskab 

og budget 

4. Fastsættelse af kontingent 

5. Valg af bestyrelse og sup-

pleant 

6. Valg af revisor 

7. Indkomne forslag 

8. Eventuelt. 

 

/ Venø Børne- og Ungdomshus  

— Flemming Damgaard 

GENERALFORSAMLINGER 

VENØ HAVN  

Afholder ordinær generalforsamling onsdag  

den 19. marts kl. 19:30 i Havnehuset.  

 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisorberetning 

4. Behandling af evt. indkomne forslag 

5. Godkendelse af budget 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

7. Valg af suppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt. 

 

Forslag til behandling på generalforsamlingen modtages gerne og skal væ-

re sendt til bestyrelsens formand, Morten Gjern, Riisvej 9, Venø, 7600 Struer 

senest den 5. marts. 

 Bestyrelsen består af Morten Gjern (formand), Morten Hermann 

(næstformand), Mogens Askanius (kasserer), Dennis Borbjerggaard, Ulf Ip-

sen, Mette Jaffke og Jørgen Jensen (udvalgt ny repræsentant for Struer 

Kommune). Velkommen til Jørgen Jensen. Vi ser frem til samarbejdet. Tak til 

Helle Lyng, Struer Kommune, for mange års deltagelse i bestyrelsen. 

/ Venø Havn — Mette Jaffke 

 

 

VENØ GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 

Afholder generalforsamling torsdag den 6. marts kl. 19:30 

i spisesalen på Venø Efterskole. 

 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Godkendelse/omgørelse af beslutninger vedr. aktivitetsgrupper. 

4. Godkendelse af regnskab og budget. 

5. Indkomne forslag 

6. Fastsættelse af kontingenter 

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

8. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant. 

9. Eventuelt. 

 

Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest den 

20. februar. 

 Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg (Anne Thusgaard, Jens Chr. 

Brødbæk, Søren Hindkjær, Laila Olsen, Dorte Pedersen, Dorte Sauer). Dorte 

Pedersen ønsker ikke genvalg. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 
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GENERALFORSAMLINGER 

 

VENØ MUSIKFORENING 

Afholder generalforsamling søndag den 2. februar kl. 16:30  

på Nørskov.  

 Dagsorden:  

1. Valg af dirigent 

2. Beretning 

3. Regnskab 2013  

4. Indkomne forslag  

5. Valg til bestyrelsen: På valg er Marianne Pedersen og Grethe 

Munk-Andersen (begge modtager genvalg) 

6. Valg af suppleant 

7. Valg af revisor 

8. Drøftelse af næste års program 

9. Eventuelt. 

 

\ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen  

 

 

 

 

 

VENØSUND FÆRGELAUG  

Afholder generalforsamling onsdag den 26. februar kl. 19:20  

i Havnehuset.  

 Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning 

3. Forelæggelse af regnskab 

4. Fremlæggelse af budget og forslag til kontingent 

5. Valg af formand 

6. Valg af to bestyrelsesmedlemmer (Skafti Halldórsson og T. Stewart 

Poulsen er på valg) 

7. Valg af to bestyrelsessuppleanter 

8. Valg af revisor 

9. Indkomne forslag 

10. Eventuelt. 

 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen  

 

Fotos: Karen Damgaard 
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UDNYT MULIGHEDERNE 

Stort set alle, der direkte og indirekte har kontakt med turister 

på Venø, mødte op til det indledende beboermøde i januar, 

som VenøBoen tog initiativ til. Her skulle der med proceshjælp 

udefra tages fat i at vurdere muligheder og skabe nye idéer for 

turistarbejdet, så det kan give Venø flere besøgende og turistaktørerne en 

bedre forretning. 

 Venøboerne har søgt LAG Struer om at være med i det fælles initiativ, 

som finder sted i Struers landdistrikter, og som overordnet har til formål at 

skabe liv og udvikling i området. I det arbejde tager Venø udgangspunkt i 

Venø udviklingsplan, der som et af sine temaer har turisme.  

 

Deltagerne arbejdede på mødet med og besvarede følgende spørgsmål: 

 Hvorfor kommer turisterne? I dag – i fremtiden? 

 Hvordan får vi dem til at blive her? I dag – i fremtiden? 

 Hvordan skaber vi forretning? I dag – i fremtiden? 

 Hvordan skaber vi fortællingen, som kommer videre? I dag – i 

fremtiden?  

 

Mødedeltagerne valgte, at arbejdet i første række samles om tre opgaver: 

1. Øget samarbejde mellem aktørerne, så vores gæster gennem hel-

heds- eller pakkeløsninger får en række gode oplevelser over en 

eller to dage. 

2. Synliggørelse af Venø, så Venø kommer på nethinden hos gæster-

ne i det Nordvestjyske. Det kan ske gennem tættere tilknytning til 

initiativer, der allerede udvikles i Limfjordskommunerne. 

3. Tilknytning af medarbejder, der kan støtte turistaktørerne i arbej-

det med at udvikle ”produkter og ydelser” og som samtidig i prak-

sis koordinerer arbejdet mellem aktørerne. 

 

Styregruppen vil i februar tage fat i de næste faser, der skal resultere i udvik-

lingsplanen for Venøturisme, men ikke nok med det, der skal også sættes 

gang i aktiviteter, hvor resultaterne viser sig i den kommende turistsæson. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

DET  SKER 

Foto: Jan Bendix 

Stine Berg, By og Samfundskonsulent  

fra DGI Faciliteter & Lokaludvikling,  

bistår VenøBoen i udviklingsarbejdet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÆRGELAUGET  

PÅ STUDIETUR 

Venøsund Færgelaug inviterer på 

studietur til Ring-Andersens Træ-

skibsværft og Danmarks Museum 

for Træskibe. 

 Studieturen finder sted  

lørdag den 22. februar, hvor 

der er afgang med Venø Bussen 

fra Havnevej 6, Struer, kl. 7:15. 

Tilmelding skal ske til færgelauget 

på www.venøsund.dk senest 

den 10. februar.  

 Læs mere på www.ring-

andersen.dk/index.asp og 

www.lystsejlads.dk. 

/ Venøsund Færgelaug 

— Bjarne Tingkær Sørensen 
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HVER  PERSON  SIN  HISTORIE 

Den ældre mand, der har fået konens mobiltelefon 

med, men som personalet skal betjene, da han aldrig 

har haft sådan en tingest i hånden før. Den unge Pe-

ter, der har en kronisk lidelse og derfor en åben ind-

læggelse. Han kender arbejdsgangen på afdelingen og 

har sin egen lille hule et sted på afdelingen, hvor der er 

et godt fjernsyn. Gode værelseskammerater bliver vi, vi 

taler meget sammen og om aftenen trisser vi med stati-

ver, drops, saftevand og kage ned i hulen og ser kvin-

dehåndbold, helt for os selv. Jeg ligger med mit brev 

fra A.P. Møllerfonden med tilsagn om støtte på 2 mio. 

kr. til renovering af kirken. Når man fortæller det, eller 

at man er fra Venø, ja så er det stikord til mange samta-

ler. Hver person sin historie. 

 Samtalerne har været meget befordrende for 

restitueringen, det at rejse sig igen og komme på fode. 

Samtaler med familie, venner, gode bekendte og gam-

le patienter, der har skrevet eller ringet. Jeg har været 

privilegeret ved egen indsigt og forståelse for min syg-

dom og behandling heraf. Mit forholdsvis lyse livssyn 

og humor har også trukket i den rigtige retning. Kær-

lighed fra andre og til andre, det lærer man noget om i 

sådan en situation. Og aldrig har jeg bedt så mange 

Fadervor før en undersøgelse eller operation og ligeså 

mange gange sagt tak, når jeg var på den anden side. 

 Det med at komme på arbejde den 11. decem-

ber blev ikke til noget. Nu er jeg definitivt stoppet efter 

37 år som selvstændig. Dygtige kollegaer har taget 

over. Jeg føler, at jeg har 

masser af energi og livsmod 

og den glæder jeg mig til 

kan udmøntes til at arbejde 

mere for kirken, holde mig i 

form, få læst nogle bøger, 

bruge kulturudbuddene, 

passe sit hus, sine venner 

og sin familie og så være 

bedstefar.  

 Lyksalig, lyksalig 

hver en sjæl, som har 

fred! Dog ingen kender 

dagen, før solen går 

ned.  

/ Ove Bjerre-Pedersen, 

Strømmen 8, Venø 

 

INGEN KENDER DAGEN 

Den 11. december skulle have været en dag som man-

ge andre med at tage på arbejde. Men det skulle blive 

anderledes. I stedet for at tage ud og behandle den 

første patient, blev jeg selv patienten. Smerter i maven 

førte mig til lægen. Det var ikke blindtarmen. Det kun-

ne være så mange andre ting. Tag hjem og tag et par 

smertestillende. Da det blev værre den næste time, tog 

jeg ind til lægen igen. Samme resultat - det er ikke 

blindtarmen. Det er nok lettere, når patienten siden 

1972 har været inden for sundhedssystemet, ikke at 

lade sig spise af med den forklaring, men sige, så vil jeg 

indlægges til videre undersøgelse. I alt sin korthed end-

te det med en udredning. Udposning på tyktarmen, 

som der var gået ”hul” på. Kikkertoperation samme 

aften. Colostomioperation 3 dage senere og igen på 

operationsbordet 3 dage senere, da bughinden var 

sprunget i forbindelse med et hosteanfald. Et par dage 

før jul kom prøverne fra patologerne, og der var kræft-

celler i det bortopererede, men ikke tegn på spredning. 

Startede kemokur op den 13. januar og slutter hermed 

til Sct. Hans. Ja, så lige et indbrud i huset den 12. janu-

ar. Det var som om ulykkesposen var fyldt op. 

 Jeg har nu oplevet sundhedssystemet inde fra. 

Der lyder ofte kritik heraf med langsommelighed, hvor-

for fandt de ikke ud af det noget før osv. Flere af mine 

bekendte syntes også, at jeg fik en lempfældig behand-

ling. Men sådan har jeg slet ikke oplevet det. Jeg fik 

generelt en professionel faglig og menneskelig be-

handling udover mine forventninger. Når jeg ser min 

egen journal understøttes jeg heri. Der var systematik i 

det. Var der brug for en person med større indsigt, blev 

vedkommende kontaktet eller kaldt til assistance. Travl-

heden fornemmes. De to operationsstuer er booket op, 

og der skal ikke mange akutte tilfælde til at vælte vog-

nen. Når så to operationer bliver aflyst 15 min. før plan-

lagt, så bliver man selvfølgelig ked af det og skal mane 

sig op til at sige, at der nok var en anden patient, der 

trængte mere. Trods travlhed på selve afdelingen, så 

var der plads til en snak og en holden i hånd, når der 

var brug herfor.  

 Livet på en 4-sengsstue kan i sig selv også være 

en oplevelse. Den forsmåede ungkarl. Det var 16 år 

siden hun sagde nej. Nu ligger han med sin pose, hvori 

der er en galdesten på størrelse med et gåseæg.  

 
Arkivfoto: Jan Bendix 



7  

KONCERT I VENØ KIRKE  

Musikforeningen begynder årets koncerter med en orgel-  

og trompetkoncert i kirken den 2. februar kl. 15:15.  

Trompetist Henrik Rønnow fra Sønderjylland og organist  

Carl Ulrik Munk-Andersen vil spille en times koncert, hvor  

følgende indgår som en del af programmet:  

 Sonate af Vejvanovsky 

 Concert af Telemann 

 Aria af Rivier 

 Prins Jørgens March (Trumpet Voluntary) af Clarke. 

 

Vi glæder os til at se gamle som nye medlemmer af Musik-

foreningen, og selvfølgelig er man velkommen til enkelte 

koncerter i årets løb. Læs hele sæsonprogrammet for 2014  

i folderen, som er vedlagt VenøPosten.  

 Efter orgel-trompet koncerten er der lokaleskift, inden vi afholder  

Musikforeningens årlige generalforsamling på Nørskov (sig til, hvis der er 

transportproblemer, så finder vi ud af det).  

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen  

 

 

VENØ SVØMNING 

Venø svømning i Struer er en solid mangeårig tradition for Venøs børn og 

voksne — arrangeret af Venø GIF.  

 Svømningen finder sted i resten af vinterhalvåret om lørdagen – se 

kalenderen på bagsiden og kom med næste gang, der er mulighed. Bassi-

net har plads til flere.  

 Her har VenøPostens fotograf været på sidelinjen. 

/ VenøPosten — red. 

DET  SKER 

 

VENØ MUSIKFORENING  

SPILLER UD! 

Det nye sæsonprogram er på ga-

den. Det er udleveret til Venø 

Musikforenings medlemmer, men 

foreningen byder nye medlem-

mer velkommen til musikåret 

2014.  

 Programmets koncerter var 

kort omtalt i decembernummeret 

af VenøPosten og nærmere be-

skrevet i programmet, som omde-

les med dette nummer. 

/ VenøPosten – Red. 

 

Foto: Viktoria Jensen 
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NYE  NAVNE 

 

 

 

 

”Ø-LIVET SKAL PRØVES!” 

Ønsket har Nikolai Terp og hans kone 

Louise haft i nogle år.  

 Virkeliggørelsen af ønsket rykke-

de tæt på familien, der udover de to 

består af to børn på 3½ år henholdsvis 10 måneder. Det skete, da Nicolai – 

forstander på Venø Efterskole fra den 1. februar – så annoncen for stillin-

gen. 

 Nikolai, der er 40 år, har siden afslutningen af sin læreruddannelse 

været lærer på efterskoler først i Himmerland og senest i Vandel. Ønsket om 

en dag at få ansvaret, som forstander, har heller ikke været fremmed for 

ham. 

 Midt i flytningen i ugen inden overtagelsen af forstanderopgaven, 

har VenøPosten fået mulighed for en samtale. 

 Hvorfor blev det Venø? 

Venø Efterskole er kendetegnet ved stor forskellighed i de linjer, vi tilbyder. 

Det giver eleverne mulighed for at opleve, at der bag ”en almindelig teen-

ager” skjuler sig meget forskellige profiler og personligheder.  

 Skolens valg af linjer har tiltrukket elever fra hele landet. Det er ikke 

sædvanligt for efterskoler, og det er med til at udvikle nye sociale relationer. 

 Vi havde aldrig været på Venø, da vi læste stillingsopslaget. Da jeg så 

under samtalerne med skolens bestyrelse hørte om skolens historie, blev jeg 

optaget af den folkelige opbakning, der i sin tid førte til skolens etablering. 

Jeg ser frem til at videreudvikle det gode samspil med øens beboere, som 

jeg har fået fortalt om.  

 Hvilke større ændringsopgaver står skolen overfor? 

Der er givet mange – og jeg kender nok ikke dem alle sammen. Alligevel 

vover jeg et par bud: Bygning af hallen, som skolen har haft på tegnebræt-

tet i flere år. Skærpelse af profilen på vores Musiklinje med sangskrivning og 

videreudvikling af Forfatterlinjen, som skolen etablerede i 2013. Begge dele 

skal sammen med vores to ”gamle” linjer: Natur- og fritidsliv og Surf og sej-

lads give os styrke til at være det rigtige valg for elever, der ønsker et efter-

skoleophold. 

 Nikolai er klar til Venø Efterskole – og Venø er klar til ham og famili-

en. Velkommen! 

/ VenøPosten – Jan Bendix 

NY ORGANIST I VENØ KIRKE 

Venø Menighedsråd fortalte i ja-

nuarnummeret om nyansættel-

sen af Hans Sørensen som orga-

nist i Venø Kirke. 

 VenøPosten kunne ikke 

bringe fotoet af Hans frem til ti-

den, men her er det. Også vi by-

der Hans velkommen til øen, der 

er noget mindre end fødeøen 

Samsø. På musikalsk gensyn.  

/ VenøPosten — red. 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

MUSIK OG LIV PÅ VENØ HAVN 

Igen i år har gruppen, der består af repræsentanter fra flere foreninger på 

øen, besluttet at afholde fire arrangementer på havnen i løbet af somme-

ren. Det første arrangement bliver pinselørdag den 7. juni, hvor der bl.a. 

bliver musik og spisning i det store telt.  

 I løbet af juli måned vil der i samarbejde med Vibeke Staunstrup i 

Havnehuset være to musikarrangementer og den 16. august vil vi holde 

”Åben Ø”.  

 I forbindelse med Åben Ø tilbyder vi alle venøboere at sælge hjem-

melavede ø-produkter. Det er derfor nu, du skal tænke på, om du har lyst 

og energi til at lave noget kreativt, der kan sælges denne dag. Vi forestiller 

os også, at der kan laves/sælges marmelade, grøntsager, blomster og lig-

nende. Har du en idé eller påtænker du at sælge noget, så henvend dig til 

Mette Jaffke eller Kirsten Yde.  

 Vi glæder os til samarbejdet omkring livet på øen og havnen og hå-

ber på opbakning fra alle venøboere. 

/ Venø Færgelaug, Venø Musikforening, VenøBoen, Venø Menighedsråd, 

Venø Børnehus, Venø Havn, Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

Foto: Jan Bendix 

ÅBNINGSTIDER  I  FEBRUAR 
 
 

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. 

venoe-kartofler.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Havnehus 
 

Mandag-torsdag fra kl. 16:00-17:30. 
 

Kontakt ved udleje:  
Mogens Askanius, tlf. 40 35 84 55 

 
Øvrig henvendelser: 

Vibeke Staunstrup Borbjerggaard,  
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 mod  
forudbestilling af selskaber.  

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk  

Foto: Jan Bendix 
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JOURNALISTØJNE  PÅ  VENØ 

 

 

 

 

 

 

Bus-Knud sætter skub i erhvervslivet på Venø  

Efter sin overtagelse af busmidttrafikken på Venø i 

1989 har Bus-Knud også kaldet Knud Overgaard opnå-

et så stor succes, at han i dag administrerer al bustrans-

port på øen og i Struer . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intet kød på Venøbøffen  

Venø Kro er et samlingspunkt for øens madspecialite-

ter. Vi glæder os til at se nærmere på den berømte bøf, 

vi kender fra køledisken i supermarkedet . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venø kartofler og lam  

Venøboere peger med stolthed på Inger Margrethe 

Thoustrup, kendt som “Pip”, da vi spørger til erhversli-

vet på Venø. Pip ejer gården Nørskov og er kvinden 

bag Venø kartofler og lam. Vi tager et smut forbi går-

den . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Limfjordsøsters sætter Venø på verdenskortet  

Hos Venoesund Fisk og Skaldyr ApS forhandler man 

limfjordsøsters, “VenØsters,” der er efterspurgte i store 

dele af verden. De har trukket besøgende fra nær og 

fjern til Venø . . . 

 

 

 

 

Mange venøboere fik i november kontakt med det 
hold af journaliststuderende, der besøgte Venø. Besø-
get var et led i en gruppeopgave på journalisthøjsko-
len i Aarhus. Opgaven skulle løses samtidig med, at der 
i dagspressen var en voldsom debat om de små øers 
berettigelse. Derfor valgte gruppen at se på Venø. 
 VenøPosten har fået tilladelse til at gengive små 
”smagsprøver” og fotos. I øvrigt henvises til gruppens 
elektroniske artikeludgave på http://
paakanten.mediajungle.dk (adgangskode 12345). 
/ VenøPosten — Red.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Har Venø kuren mod dødsspiralen?  

Intet liv, intet sammenhold og ingen tilflyttere. Befolk-

ningstallene på de små øer rasler ned, mens udgifterne 

går den modsatte vej. En dødsspiral mener flere eks-

perter. Men nogle øer går imod den kedelige udvikling. 

Weekendavisen er taget til Venø ved Struer for at finde 

ud af, hvorfor den er anderledes . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

På tværs af sejlrenden  

Vi forlader fastlandet og sætter kurs mod Limfjordens 

hjerte. Mon det stadig banker? . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hvor gør man ellers det henne?”  

Selvom befolkningstallet er dalende, så er Venø ikke 

inde i en deroute. Øens beboere investerer hvert år 

hundredvis af frivillige timer. De ved, der skal kæmpes, 

hvis livet på øen skal bestå. Øens stærke sammenhold 

er en af hovedingredienserne bag Venøs succes, me-

ner formanden for øens beboerforening . . . 
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Venø i form og farver  

På Venø bor Lis Møller Jensen. En kunstner hvis pens-

ler maler Venøs vilde landskaber. Hendes begejstring 

og forundring over Venøs natur lader sig ikke skjule . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danmarks mindste kirke  

På Venø ligger Danmarks mindste kirke. Men hvad be-

tyder kirken for øen? Vi er taget til Venøs ældste byg-

ning, Kirken, for at få en snak med menighedsrådsfor-

manden . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et liv på øen  

Bedsteforældrene flyttede til Venø. Faren er født der 

ligesom hende selv. Hun mødte sin mand her og hen-

des børn gik i skole her. Tilknytningen til Venø har altid 

været stor, selvom det ikke altid har været ønsket at 

blive. Her kan du læse Inga Myginds bud på, hvorfor ø-

livet er noget helt specielt . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvad laver en børnefamilie på Venø?  

Der er ikke mange børnefamilier tilbage på de danske 

småøer. Børn skal fragtes til og fra skole på fastlandet, 

for de fleste af øernes skoler er lukkede. Det gør det 

besværligt for børnefamilier at være bosat på en ø. Alli-

gevel vælger familien Brødbæk at bo på Venø. På Kan-

ten ønsker at vide hvorfor . . . 

 

. . .  

 

 

 

 

 

 

Ikke en ø på øen  

Venø Efterskole udgør over en tredjedel af øens be-

folkning, og den lader til at være en vigtig del af lo-

kalsamfundet. Men hvordan ser skolen selv på det 

omgivende ø-miljø, og hvordan oplever den sin egen 

rolle i det? . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Politikerne vil Venø  

Det er muligt, at de danske småøer ville være i fare, 

hvis det var op til eksperterne. Men der er ingen tvivl 

om, at Struer Kommunes byrådskandidater bakker op 

om Venø, uanset politisk overbevisning . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedre udviklingsvilkår til småøerne  

Debatten om småøernes fremtid er nødvendig, men 

den foregår på de forkerte præmisser. Det handler 

om at skabe gode udviklingsmuligheder for de små ø

-samfund, mener en af øens ildsjæle . . . 

 

 

 

 

 

 

 

 

På kanten af dødsspiralen  

Der ér liv. Der ér sammenhold. Men der er også store 

udfordringer på Venø. Øen er et unikum. Unikke for-

dele og ulemper. Men på visse områder kan Venø 

måske være det gode eksempel, der giver inspiration 

i kampen mod dødsspiralen . . . 
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DET  SKETE 

SAMARBEJDE! 

Tiden flyver af sted, og vi begynder snart en 

ny sæson for Venø Klit Camping, som byder 

på mange nye projekter. Vi skal bl.a. have sat 

en ny legeplads op, og vi skal have vores fly-

debro gjort større. Vi håber også på mange 

nye campister. På nuværende tidspunkt er der 

heldigvis allerede campister, der har reserveret pladser til påsken.  

 Sæson 2013 var en rigtig god sæson for Venø Klit Camping. Turister-

ne har heldigvis fundet ud af at Venø Klit Camping eksisterer. 

 Vi havde, som det øvrige Venø besøg af stormen Bodil, som raserede 

en del på campingpladsen. Naturen kan vi ikke kæmpe imod, men vi har 

lært at de forskellige fortelte skal sikres mere end vi troede. 

 På Venø er der EN campingplads, den hedder Venø Klit Camping. 

Forhåbentlig ved alle på Venø at Venø Klit Camping eksisterer. Vi er blevet 

orienteret om, at Havnen har søgt om tilladelse til at få autocampere til at 

opholde sig hele døgnet på Havnens område. Ærgerligt, ærgerligt at ”De 

haleløse hunde” ikke har lært noget. De ønsker åbenbart fortsat, at vi skal 

bekrige og ødelægge eksistensgrundlaget for hinanden. Ja, lad os da fort-

sætte med at føre krig, så turismen på Venø ødelægges. Det har jo ifølge 

”De gamle venøboere” stået på i evigheder. Beklageligt, at der er for mange 

”små konger” på Venø, der vil bestemme. At føre krig og bekæmpe hinan-

den, mener jeg slet ikke er det rigtige. Lad os da samarbejde og få turismen 

tilbage på Venø. Vi er hver især dygtige til forskellige ting. Skal vi ikke udnyt-

te det og få et samarbejde op at stå? 

 Lige nu sner det, og døgnet bliver længere og lyset begynder igen at 

overtaget magten. Jeg glæder mig til den nye sæson. Jeg kan ikke sige eller  

skrive det ofte nok. Men at være 

sammen med campisterne og 

”fast-liggerne” på Venø Klit Cam-

ping er en fornøjelse. De samar-

bejder og yder en fantastisk ind-

sat for at vedligeholde og gøre 

Venø Klit Camping til et dejligt 

sted at være. 

 Ja, Venø Klit Camping er 

Limfjordens perle. 

/ Venø Klit Camping — Margaret 

Langemose, formand 

 

 

 

Venø Klit Camping var inviteret til 

turistaktørmødet i januar omtalt 

på side 1 og 5, men ingen repræ-

sentanter deltog.  

/ VenøPosten — Red. 

Færgetrafik  

i december 

 

 

 

 2013 2012 

Passagerer ........... 14.678 .... 13.856 

Personbiler ............. 7.162 ....... 7.270 

Busser ......................... 370 .......... 322 

Lastbiler ...................... 196 .......... 136 

Gods (tons) ............. 1.009 ....... 1.412 

Cykler ............................. 42 ............. 26 

Campingvogne ............. 2 ............... 0 

 

 

Foto: Jan Bendix 



13  

TRÆLS 

Det er ordet, der nævnes oftest i forbindelse med de tyverier, som har hær-

get sommerhuskvarteret i Venø By. 

 I december og januar har Venø for første gang i en lang periode væ-

ret besøgt af ”ubudne gæster”. De er trængt ind hos sommerhusejere og 

fastboende ved først at have slået ruder ind, og derefter gået på jagt i bebo-

ernes gemmer, skuffer og skabe. Udbyttet har været forskelligt, men kon-

centreret om penge, alkohol, våben (i autoriseret våbenskab) o.l. 

 Det har ført til adskillige besøg af Midt- og Vestjyllands Politi, der står 

for efterforskningen. 

 I en samtale med VenøPosten lige før deadline fortæller Knud Laurid-

sen, at politiet har ”gode spor” at gå efter – og at politiet snarest forventer 

at kunne opklare de fleste, formentlig alle, tyverier. Resultater af en igang-

værende DNA-analyse forventes inden for kort tid – og vil kunne støtte poli-

tiets formodning om, hvem gerningsmændene kan være. 

 I alt 9 sommerhuse og beboelser har haft indbrud i december 2013 

og januar 2014. Det er usædvanligt i forhold til det antal hændelser politiet 

normalt registrerer på Venø. 

 Knud Lauridsen fortæller, at venøboerne er velkomne til at få råd bå-

de om ”Nabohjælp” og om bedre sikring af eget hjem. Midt- og Vestjyllands 

Politi stiller gerne med medarbejdere, der er specialister på de to områder. 

 En ærgerlig ting er at miste sine ejendele, men nok så ubehageligt og 

utrygt er det, at vide, at uønskede roder rundt i ens hjem. 

 Venøboerne skal formentlig til at være mere opmærksomme på 

usædvanlige hændelser – og mystiske personer, der ikke er på øen for at 

nyde dens natur, men som har skumle hensigter. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

KAN VI SIKRE HINANDEN OG VORES HJEM BEDRE? 

VenøBoen har sagt ja tak til Midt- og Vestjyllands Politi for til-

buddet om at orientere venøboerne om de foranstaltninger, 

som kan gøres for at sikre hus og hjem mod indbrud. 

 Vi inviterer til beboermøde torsdag den 27. februar 

kl. 19:30 i Havnehuset, hvor repræsentanter fra politiets kri-

minalpræventive afdeling vil give idéer til sikring og gensidig 

hjælp.  

 Kort sagt: Hvordan passer vi bedre på vore hjem og  

hinanden? Velkommen! 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

DET  SKER 

 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: www.politi.dk 
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EFTER BODIL 

Som kort omtalt i 

VenøPosten, så har 

Struer Kommune 

hurtigt taget fat på 

udbedring af skaderne, som stor-

men, Bodil, forårsagede i decem-

ber. 

 VenøBoens bestyrelse hen-

vendte sig få dage efter Bodils 

”angreb” på Sønderskovvej til for-

valtningen. Da vi i januar modtog 

det formelle svar, ja, så havde 

”Park og Vej” allerede gennem-

ført det væsentligste, nemlig at 

understøtte vejen og etablere en 

ny kystbeskyttelse på stedet. Tilba-

ge står fortsat de rød/hvide kegler 

og venter på at blive erstattet af 

autoværn. 

 VenøBoen gjorde i sin hen-

vendelse også opmærksom på 

”udfordringerne” ved Havstok-

ken, vest for Venø Kro. I sit svar til 

os gør Kommunen opmærksom 

på, at her er det lodsejerne og 

Kystdirektoratet, der sammen skal 

finde løsninger, hvis der skal æn-

dres i forholdene. 

 Tak til Kommunen for hur-

tig hjælp på Sønderskovvej. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

DET  SKETE 

ENGAGEMENT OG INITIATIV PÅ VENØ 

På Venø og de andre danske småøer er der gejst og 

vilje til at skabe fremdrift. Der hersker et ønske om at 

udrette noget, der både kommer én selv og ens ø-

fæller til gode. Det er de mange ansøgninger om pro-

jektstøtte fra Landdistriktspuljens Ø-støttemidler et 

tydeligt tegn på. Stigningen og det høje antal ansøgninger taler sit tydelige 

sprog om den initiativrigdom, der eksisterer blandt beboerne på småøerne. 

Her stræber man efter at højne øsamfundenes levevilkår og sikre fortsat 

udvikling i de områder, som er en vigtig del af den danske kultur. 

 Venø Havnehus og Havn har modtaget ø-støtte i form af mere end 

67.000 kr. til at udvikle kiosken til et madkøkken. Det kommer både Venøs 

beboere og turister til gavn. For det er godt for sammenholdet på øen, at 

der er steder at mødes med ø-fæller, og samtidig er det et oplagt turistmål 

på Venø at tage til havnen og få en bid brød. Derfor er initiativer som dette 

med til at drive udviklingen på øen og på den måde sikre, at det unikke ø-liv 

vedbliver.  

 Nu kan vi glæde os til at se, hvordan den stærke lyst til at gøre ø-livet 

endnu mere attraktivt for både øboere og turister skaber vækst og fortsat 

sammenhold på Venø. For den særegne kultur på øen gør det attraktivt 

både at bo på og rejse til Venø, hvilket er et godt udgangspunkt for yderli-

gere udvikling på øen. 

/ Flemming Damgaard Larsen,  

medlem af Folketinget, ø-ordfører for Venstre 

 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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NYT KØKKEN I HAVNEHUSET 

Forpagteren af Venø Havnehus, Vibeke Staunstrup, får nyt køkkenudstyr til 

åbningen i april. 

 Det er det positive resultat af den ansøgning, som Venø Havn indgav 

om andel i Ø-støttemidlerne ved den seneste uddeling i december 2013. 

Midlerne og det nye inventar muliggør etableringen og driften af et egent-

ligt madkøkken.  

 Det nye køkken, længere åbningstider og høj service i Havnehuset 

skal få flere turister til at gøre opholdet på Venø længere og venøboerne til 

hyppigere gæster efter den 1. april. 

 Opbakningen, som venøboerne har givet Havnehuset i den periode, 

hvor vi har stået uden forpagter, har været flot. Det gælder både de frivilli-

ge, der har klaret betjeningen, og det har været kunderne, der har sikret en 

forsvarlig omsætning. Tak til begge grupper. 

/ Venø Havn — Morten Gjern 

 

 

FREM MED MALERKOST OG -SPAND 

Nogle få timer vil gøre underværker og bringe havnens borde- og bænke-

sæt i indbydende stand til den kommende gæstesæson. 

 Frivillige, der har tid til at hjælpe med at male, bedes aftale tid med 

Mogens Askanius på tlf. 40 35 84 55. Mogens lægger lokaler til – og de er 

opvarmede… 

/ Venø Havn – Mette Jaffke 

DET  SKER 

 

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 150 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:  400 kr. 
Døgnleje: 700 kr. 
2 døgns leje:  1.200 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: venoe.dk 

Foto: Jan Bendix 
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2. februar kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

2. februar kl. 15:15 Orgel- og trompetkoncert i kirken 

2. februar kl. 16:30 Generalforsamling, Venø Musikforening, Nørskov 

9. februar kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

16. februar kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

18. februar kl. 19:00  Menighedsrådsmøde i præstegården 

23. februar kl. 14:00  Eftermiddagsgudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

25. februar kl. 19:30 Generalforsamling, Venø Børne- og Ungdomshus 

26. februar kl. 19:20 Generalforsamling, Venøsund, Havnehuset 

27. februar kl. 19:30 Politiet orienterer om foranstaltninger mod  

  indbrud, beboermøde i Havnehuset 

 

 

Venø svømning: Den 1. og 22. februar kl. 13:00  

Lektiecafé: I Børnehuset den 3., 17. og 24. februar kl. 16:15  

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  FEBRUAR 

 
 
 
 

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

senest den 21. februar 
 

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 


