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Forenings– og kirkeblad  
for Venøs beboere og venner af Venø 

Overskriften er ikke et af tidens mest anerkend-
te og benyttede begreber. For venøboerne er 
det imidlertid helt nødvendigt, at egenskaben, 
vedholdenhed, er fremherskende. 
 På side 3 i nytårsnummeret af VenøPo-
sten har Menighedsrådet ønsket at gengive 
seneste nyt i beslutningsprocessen om renove-
ringen af Venø Kirke. Nationalmuseet, kirkelige 
myndigheder og den kongelige bygningsin-
spektør har sagt god for det projekt, som har 
været omtalt her i bladet igennem de seneste 
tre år. Næste trin bliver at fremskaffe finansie-
ringen! 
 I Venø Efterskoles julebrev til støttekred-
sens medlemmer fortæller skolens ledelse om, 
at planerne for halbyggeriet nu går ind i sit 
syvende år. Her drejer det sig ikke længere om 
myndighedsgodkendelser, men om behand-
ling af den stribe af ankesager, der har søgt at 
hindre, at Venø får en hal og Venø Efterskole 

yderligere et aktiv, der kan styrke elevernes 
oplevelser af efterskole- og ø-liv. 
 Muligheden for at skaffe Venø yderlige-
re en turistattraktion gennem opførelse af 
Venøtårnet på Venøborgs jord trækker også 
ud. Den sag afventer Natur- og Miljøklagenæv-
nets afgørelse af den fremsendte anke over en 
enkelt embedsmands fortolkning af planloven. 
Idéen til Venøtårnet går ind i sit 3. år. 
 Struer LAG har sagt nej til at bistå med 
undersøgelse af nye erhvervsmuligheder på 
Venø. Mulighed for nye arbejdspladser til 
Venø og Struer er ikke interessant nok! 
 Venøboerne har gennem tiderne adskil-
lige gange vist sig i besiddelse af vedholden-
hed. Det bliver også nødvendigt i det kom-
mende år. Bliver ildsjælene ind i mellem lidt 
trætte, så står der heldigvis nye klare til at tage 
over. 
/ VenøPosten — Jan Bendix 
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VENØ  KIRKE 
HVEM ER DU? 
Generelt tiltror evangeliet i grunden ikke det enkelte menneske nogen sær-
lig form for identitet. I den evangeliske litteratur er identitet nemlig ikke no-
get, som man ejer eller har, men noget man får. Det er et spørgsmål om 
ånd. Enten er man domineret af en mørk og trist ånd, eller også lader man 
sig besjæle af en lys ånd. 
 Det kommer særligt til udtryk i personen Johannes Døberen. Det er 
fra ham, vi har den kristne dåb, og han var i sin samtid en temmelig mar-
kant person, som fik stor indflydelse. Ene mand stillede han sig op ved Jor-
danfloden og forkyndte dom over sine jødiske landsmænd, og hans tord-
nende forkyndelse havde en sådan kraft, at jøderne inde fra Jerusalem 
strømmede ud for at høre ham. Han blev derfor en trussel for præsteskabet 
ved templet inde i Jerusalem, der begyndte at frygte ham. I Johannesevan-
geliet står der i kapitel 1, at de tog ud til ham og rent ud stillede ham 
spørgsmålet: ”Hvem er du?”  
 Det er et spørgsmål om identitet. Fik vi det spørgsmål som moderne 
danskere, ja så ville vi formentlig påbegynde en længere udredning om 
vores opvækst og lignende. Jeg er et produkt af mine forældres opdragelse, 
evt. elendige opdragelse, ville vi måske være på nippet til at sige. Den slags 
fremstillinger høres jo ofte. 
 Under alle omstændigheder så vil de fleste moderne mennesker be-
gynde at lede inde i sig selv og ikke uden for sig selv efter et svar på et så-
dan spørgsmål. Vi moderne danskere er så enormt påvirkede af psykologi-
en, at vi først og fremmest ser os selv som et produkt af vores barndom, vo-
res følelser, over for vores arbejde eller de ting, vi ejer o.l.  
 Men Johannes siger ikke et ord om sine følelser over for sine i øvrigt 
alt for gamle forældre, Elisabeth og Zakarias. Og han ejede heller ingenting. 
For han mener ikke, at ens identitet ligger dér. Nej, ens identitet er et 
spørgsmål om, hvilken ånd man er besjælet af? Er det en god eller dårlig 
ånd? 
 Det spændende ved Johannes er nemlig, at han ved, hvem han selv 
er, fordi han ved, hvem Kristus er. Han opfatter ikke sig selv som sit eget livs 
direktør. Centrum i hans tilværelse ligger uden for ham selv. I forhold til Kri-
stus er han en biperson. 
 Det er jo rent ud befriende at høre om en mand, der for en gangs 
skyld vil realisere ikke sig selv, men en anden! Han mener ikke, at han kan 
finde svaret på, hvem han er, ved at grave inde i sig selv i forsøget på at 
finde en inderste kerne frem i sin sociale arv eller lignende. Nej, for ham er 
det et spørgsmål om, hvilken ånd man lader sig bestemme af. Er det en god 
eller dårlig ånd?  
 Det gamle spørgsmål fra Johannesevangeliet rækker helt frem til nu-
tiden og stiller det samme spørgsmål til os: Hvem er du? Hvilken ånd er be-
stemmende i din tilværelse? Svaret er op til den enkelte. 
/ 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 Julia Tabakova,  
pt. orlov 
 
Kirkesanger  
Grethe Munk-Andersen,  
tlf. 97 86 80 79, gma@stgym.dk 
 
Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 
tlf. 27 21 07 49, 
ibjerrepedersen@hotmail.com 
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FOLKEKIRKEN  
FÅR NYT LOGO 
Så blev det Folkekirkens tur. Kirke-
ministeriet har udsendt en de-
signmanual, der viser, hvordan 
den grafiske branding af Folkekir-
ken skal tage sig ud. Det er et fint 
lille stykke grafisk arbejde udført 
af Jacob Jensen Design. 
 VenøPosten har taget det 
nye logo i brug, som det kan ses 
nederst på modsatte side. 
 Som alle logoer er, så rum-
mer også Folkekirkens en masse 
symboler. Med en figur fra manu-
alen gengiver VenøPosten betyd-
ningen af de mange symboler, 
som mange genkender fra sko-
lens kristendomsundervisning, 
men måske ikke lige husker be-
tydningen af! 
 I aviserne har der allerede 
været mange kritiske synspunkter, 
hvad der er helt normalt(!) for 
kirkestof. Den grafiske linje er pris-
værdig enkel og ligetil! (se mere 
om den på www.folkekirken.dk/
aktuelt/visuel-identitet) 
/ VenøPosten — Jan Bendix 

VENØ  SOGN 
TRIN PÅ VEJEN… 
Vi bringer her et klip fra de skrivelser, der giver Menighedsrådet grundlag 
for at arbejde videre med projektet, der drejer sig om renovering af kirke-
rummet i Venø Kirke. Som det fremgår, så er der mange myndigheder, der 
skal vurdere, om det nu også er en god idé, den Menighedsrådet fik for år 
tilbage. Heldigvis er der nu givet grønt lys til detaljeprojektering. Når den er 
afsluttet, skal myndighederne igen se efter, at der er taget højde for ønske-
de ændringer. 
/ VenøPosten — Red. 
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VENØ  KUNST 
 
TORMENTIL 
POTENTILLA ERECTA 
Som snapseurt hedder den 
”blodrod”, det er nemlig rodknol-
den man bruger.  
 Den findes mange steder 
på øen, men stien under kirkesko-
ven er et godt sted at tage den, 
for der kan den graves skånsomt 
op med et sløvt stemmejern el. 
lign.  
 Der skal ikke bruges mere 
end en enkelt stor knold til en 
god snaps, men vær sikker på, at 
der er godt med farve i den. Ren-
ses for jord og får et dask med en 
hammer så den brister, kommes i 
et glas som fyldes op med billig 
vodka, trækker en god uge. Eks-
trakt. 
/ Søren Baggesen 

VENØ HAR SINE KUNSTNERE! 
Med nytårsnummeret af VenøPosten indleder vi en kavalkade med billeder 
og andre eksempler på kunst udført af Venøs ”egne” kunstnere. Redaktio-
nen har opfordret de enkelte medvirkende til at udvælge, hvilke værker, de 
ønsker, vi skal bringe. Kavalkaden indledes af Per Vestergaard. 
 

Frk. Mundis - arbejdsløs linedanserinde 
Af mine meget få forbilleder, hører hun de ukuelige til. 

Medmennesker, der på trods af såkaldte handicaps, 
offentlig fordømmelse, eller simpelthen ren og skær særpræg, 

giver fanden i gadens parlament. 
Smuk, ukuelig, dansende, ophævende Newtons lov,  

og alle andre love. Alt dette er hun - Frk. Mundis. 
(Stein) 

 
 
FAKTA om Per — skrevet af ham selv 
Per Vestergaard er født i 1940. Uddannet som billedkunstner og skulptør 
hos den internationale anerkendte hollandske 
kunstner Baukje Zijlstra Kunstakademiet 
"Andromeda", Vojens. 
 Udstiller hos gallerier, virksomheder, kunst-
foreninger, skoler og censurerede udstillinger. 
 Per Vestergaard udstiller sine skulpturer og 
malerier på VIA University College i Holstebro i ja-
nuar og februar måned. 
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Besøg ved færgelejet! 

 

 

 

 

 

PILEFLET 
Alle der har lyst til at deltage i 
pilefletkurset mødes hos mig ons-
dag den 9. januar kl. 17:30.  
 Vi skal aftale sted, dag, tid 
osv. Læreren er Lisbeth, ligesom 
sidste år. Vel mødt hos Annette 
Skovhøj, Tangvej 7. 
/ Venø Borger- og Grundejerfore-
ning 
 

SVØMNING IGEN! 
Svømning fortsætter i det nye år på det sædvanlige tidspunkt 
om lørdagen fra kl. 13:00 til 13:40 i Struer Svømmehal, hvor vi 
har hele svømmehallen med livredder for os selv. Venø Svøm-
ning er for alle aldersgrupper, så både børn og voksne kan 
deltage. Udover det store bassin i svømmehallen kan vi også benytte det 
lille bassin med 34 grader varmt vand og med en dybde på mellem 60 og 
90 cm. 
 Priserne for at deltage i svømning er følgende: Voksne: kr. 25,- pr. 
gang eller kr. 200,- for 10 gange ved tilmelding som fast svømmer. Børn: kr. 
15,- pr. gang eller kr. 110,- for 10 gange ved tilmelding som fast svømmer  
Tilmelding som fast svømmer skal ske til undertegnede på tlf. 97 86 84 00 
eller soeren@venoe.dk senest den 4. januar. Hvis man ikke ønsker at væ-
re tilmeldt som fast svømmer, skal man blot møde op i svømmehallen fra 
gang til gang. I årets første tre måneder er der svømning disse 10 lørdage: 
 den 5., 12. og 19. januar 
 den 2., 9. og 23. februar 
 den 2., 9., 16. og 23. marts 
 
/ Venø GIF - Søren Lang Hindkjær 
 
 
VENØ MUSIKFORENING 
Koncert med Den Danske Salmeduo søndag den 27. januar kl. 15:15 
på Nørskov.  
 Ved årets første koncert spiller Hans Esbjerg, klaver, og Christian 
Vuust, saxofon og klarinet – sammen kalder de sig Den Danske Salmeduo. 
De har spillet sammen siden 1996 og givet mere end 250 koncerter i Dan-
mark og Tyskland.  
 Det kan varmt anbefales at gå ind på duoens hjemmeside 
www.dendanskesalmeduo.dk, hvor man kan høre eksempler på deres fine 
fortolkninger, som er liflig musik for ørerne. Her vil jeg nøjes med at citere 
fra pressematerialet:  
 ”En koncert med Den Danske  
Salmeduo er en medrivende rejse gen-
nem 800 års kirkemusik. Duoen laver 
stemningsfulde nyfortolkninger af dan-
ske salmer, i et frugtbart møde mellem 
den nordiske folketones enkelhed, den 
klassiske musiktraditions nænsomhed 
og den amerikanske jazztraditions le-
gende improvisationer.” 
 Rigtig godt nytår – og velkom-
men i musikforeningen i 2013.  
/ Venø Musikforening  
— Grethe Munk-Andersen 

DET  SKER 

Foto: Sven Bendix Pedersen 
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FØDT OG OPVOKSET PÅ VENØ  
– PH. D. I LUND 
Venø kan godt tillade sig at være stolt 
over, at ”et ø-barn” har forsvaret sin 
Ph.d.-afhandling. Det drejer sig om Tina 
Askanius, der i november forsvarede og 
fik godkendt sit 4 årige forskningspro-
jekt: Radical Online Video. Tillykke med 
det! 
 Tina har i sit studium undersøgt, hvordan venstreorienterede grup-
per har brugt de nye sociale medier (YouTube og den slags!) for at fremme 
deres respektive sager. Afhandlingen viser, at der ikke er nogen klar linje i 
anvendelserne, hverken inden for eller mellem forskellige grupperinger.  
 Tina ser de nye medier som værktøjer til at skabe meninger, mobilise-
ring og fælles politiske identiteter i nye grupperinger i samfundet. Samtidig 
viser afhandlingen, at aktørerne ikke nødvendigvis har løsninger eller alter-
nativer på de forhold, de ser, men de har mod og vilje til at kritisere. 
 Tina forsker og underviser på Lunds Universitet og arbejder for tiden 
med at undersøge højreorienterede gruppers tilsvarende brug af de nye 
medier. 
/ VenøPosten — Jan Bendix 
 
 
ADVARSEL OM UBEHAGELIGE DAMPE M.V. 
Jeg har noteret mig, at man mener, at det betydelige antal træer, som jeg 
har fældet på min grund og stillet i stak vurderes at skulle være til fri afbe-
nyttelse. Det var ikke tænkt sådan, idet jeg som 5-årig sammen med min far 
i 1969 plantede de træer som læ på min sommerhusgrund. Efterfølgende 
har jeg valgt at fælde disse træer af hensyn til udsyn og stille dem i stak, så 
det kunne læ for nye planter. 
 Desuagtet er der angivelig opstået en forventning om, at man frit 
kan betjene sig af dette træ. Da jeg første gang konstaterede, at man tog 
sig selv til rette af mit hegn, reetablerede jeg dette ved 1 dags arbejde. Sam-
tidig sprøjtede jeg træet, således det bedre kunne holde sig, indtil de af mig 
foretagne nyplantninger kunne vokse op. 
 Jeg vil derfor gerne advare de selvhjulpne om at anvende brændslet, 
idet jeg ikke kan garantere for, hvilke dampe der kan komme i forbindelse 
med afbrænding som følge af min sprøjtning. 
/ Jørgen Makholm, Strømmen 9 
PS: Jeg synes måske også, at de selvhjulpne elskværdigt skulle rette henven-
delse til min genbo, idet de i forbindelse med bortkørslen af brændslet har 
ødelagt dennes nyopstillede stakit. 

DET  SKETE 
X 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FLIS MED SKILT 
Redaktionen havde overset et 
billede, som Linda Ulfkær havde 
ledsaget sin tekst med til seneste 
nummer. Formålet med Lindas 
notits var at gøre opmærksom på 
venøboernes mulighed for at afle-
vere grene til flishugning. Det er 
en rigtig god sag – se skiltet, 
hvordan det gøres. 
 VenøPosten beklager det 
skete – her er fotoet! 
/ VenøPosten — Red.  

Foto: Jan Bendix 
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ENERGIGRUPPEN 
 
Dennis Borbjerggaard 
borbjerggaard@mail.dk 
 
Morten Gjern 
Riisvej 9, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 83 62 /  
morten.gjern@delaval.com 
 
Skafti Halldórsson  
(gruppens konsulent/energirådgiver) 
Fælledvej 17, 7600 Struer 
Tlf. 22 55 03 96 / skafti@proenergi.dk 
 
Ryan Jensen 
Riisvej 5, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 88 22 / lian@venoe.dk 
 
Frede Kristensen 
brev@classic-audio.dk 
 
 
VENØBOEN 
vb@venoe.dk 
venoe.dk/foreninger/venoeboen 
 
Aase Askanius (formand) 
Nørskovvej 2, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 23 27 05 66 / askanius@privat.dk 
 
Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
Riisvej 13, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 84 00 / soeren@venoe.dk 
 
Bodil Anker-Møller (sekretær) 
Havstokken 22E, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 42 / bam@venoe.dk 
 
Karin Christensen 
Klitten 1, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 15 /  
k-christensen@hotmail.com 
 
Uffe Lundby (færgeudvalg) 
Strømmen 14, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 88 80 / uffe.lundby@gmail.com 
 
Jesper Olesen 
Riisvej 22, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 51 76 96 34 / jesper@venoe.dk 
 
Jan Bendix (suppleant) 
Nørskovvej 13, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 40 42 21 05 / bx@jbx.dk 
 
Niels Villadsen (suppleant) 
Brombærbakken 9, 7600 Struer 
Tlf. 97 84 16 16 / ntv@pwc.dk  
 
 
 

VENØ BORGER– OG 
GRUNDEJERFORENING 
 
For oplysninger om bestyrelsessammen-
sætning henviser formanden til 
www.vbgf.dk 
 
 
VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS 
 
Flemming Damgaard (formand) 
Havstokken 22e, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 30 42 33 80 / flemming@venoe.dk 
 
Helle Gjern (kasserer) 
Riisvej 9, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 83 62 / 275hg@apoteket.dk 
 
Mette Jaffke 
Riisvej 14, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 23 27 22 99 /  
mettejaffke@hotmail.com 
 
Antoinette Jensen 
Lønningen 6, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 81 95 / anj@revisionlimfjord.dk 
 
Johanne Bendix 
Nørskovvej 13, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 26 74 97 86 / job@jbx.dk 
 
Dorthe Brødbæk (suppleant) 
Riisvej 4, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 86 81 83 56 
 
 
VENØ EFTERSKOLE 
Nørskovvej 8, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 86 / 
efterskolen@venoe-efterskole.dk  
www.venoe-efterskole.dk 
 
Erik Poulsen (forstander) 
Nørskovvej 4B, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 86 / 
erik@venoe-efterskole.dk 
 
Anders Albæk Christiansen 
(viceforstander) 
Tlf. 97 86 80 86 /  
andersac@venoe-efterskole.dk 
 
 
VENØ EFTERSKOLES BESTYRELSE 
 
Peter Petersen (formand) 
Riisvej 14, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 76 / peter@venoe.dk 
 
 
 
 

VENØ  KONTAKTER  —  2013 
Alice Frederiksen (næstformand) 
Havstokken 1, 7600 Struer 
Tlf. 97 85 56 31 /  
lars-alice@vip.cybercity.dk 
 
Jens Karl Madsen 
Herningvej 43, 7800 Skive 
Tlf. 97 53 40 93 / 
jk.estvadgaard@gmail.com 
 
Mette Bjørn Christiansen 
Allégade 12 st. tv., 7600 Struer 
mettebc@hotmail.dk 
 
Per Mygind 
Havstokken 10B, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 81 71 
 
Bent Rønnest 
Duevej 19, Bremdal, 7600 Struer 
Tlf. 97 82 31 38 / bnr@kroyerpedersen.dk 
 
Gitte Børsting  
Nørskovvej 6, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 86 40 / 
gb@boerstingcoaching.dk 
 
Svend Lundsberg (suppleant) 
Grønningen 19, 7600 Struer 
Tlf. 97 84 10 05 
 
Lilly Møller (suppleant) 
Riisvej 5, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 88 22 / lian@venoe.dk 
 
 
VENØ ERHVERVSKLUB 
 
Lars Vangsgaard (kontaktperson) 
Havstokken 1, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 20 87 81 15 / lars@venoe.dk 
 
 
VENØ FOREDRAGSGRUPPE 
 
Kirsten Jensen (kontaktperson) 
Sønderskovvej 7, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 52 36 / kirsten@beolab.dk 
 
 
VENØ GYMNASTIK– OG  
IDRÆTSFORENING 
 
Dorte Sauer (formand) (roning) 
Havstokken 10B, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 81 71 / GIF@venoe.dk  
 
Laila Mejlholm Olsen (næstformand) 
(børneaktiviteter) 
Klitten 17, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 34 
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VENØ  KONTAKTER  —  2013 
Anne Thusgaard (kasserer) 
Havstokken 22 A, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 81 06 
 
Dorthe Pedersen (sekretær) 
Riisvej 6, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 54 74 
 
Søren Hindkjær (svømning, løb) 
Riisvej 13, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 84 00 
 
Jens Chr. Brødbæk (havkajak) 
Riisvej 4, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 86 81 83 56 
 
 
VENØ HAVN 
 
Morten Gjern (formand) 
Riisvej 9, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 21 60 90 53 /  
morten.gjern@delaval.com  
 
Jan Bendix (næstformand) 
Nørskovvej 13, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 40 42 21 05 / bx@jbx.dk 
 
Mogens Askanius (kasserer) 
Nørskovvej 2, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 40 35 84 55 / askanius@privat.dk 
 
Helle Vibeke Lyng 
Tjørne Allé 6, Asp, 7600 Struer 
Tlf. 97 48 72 70 / hjo@struer.dk 
 
Nis Christiansen 
Ringgade 57, 7600 Struer 
Tlf. 21 27 39 69 / nis@speedbaad.dk 
 
Knud Overgaard 
Lønningen 14, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 40 18 99 11 / knud@venobussen.dk 
 
Mette Jaffke 
Riisvej 14, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 23 27 22 99 /  
mettejaffke@hotmail.com 
 
 
VENØ MENIGHEDSRÅD 
mr@venoe.dk 
 
Ove Bjerre-Pedersen (formand) 
Strømmen 8, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 81 44 / 20 42 72 44 /  
ovefys@hotmail.com 
 
Per Mikkelsen (næstformand) 
Klitten 1, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 15 / pm@km.dk 

Susanne Marie Jensen (kasserer) 
Klitten 3 B, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 81 14/ 40 83 20 60 /  
Klitten3b.jensen@gmail.com 
 
Ellen Marie Hylleberg (kirkeværge) 
Riisvej 24, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 46 40 30 09 / 61 67 51 73 /  
ehy@mail.dk 
 
Hanne Nielsen (sekretær) 
Nørskovvej 3, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 68 / hannenielsen@venoe.dk 
 
Kirsten Yde (kontaktperson) 
Vigen 3, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 09 / tingkaer@venoe.dk 
 
 
VENØ MUSIKFORENING 
 
Grethe Munk-Andersen (formand) 
Riisvej 1, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 21 43 22 79 / gma@stgym.dk 
 
Marianne Pedersen (kasserer) 
Riisvej 12 D, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 23 37 83 71 / mp@viauc.dk 
 
Lilly Møller 
Riisvej 5, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 24 47 90 77 / lian@venoe.dk 
 
Helga Knudsen 
Tranevej 7, Bremdal, 7600 Struer 
Tlf. 27 64 25 44/ helga@freddyknudsen.dk 
 
Per Mikkelsen 
Klitten 1, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 15 / pm@km.dk 
 
Axel Steenkjær 
Revlen 7, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 51 26 08 85 /  
axelsteenkjaer@gmail.com 
 
 
VENØ VANDVÆRK 
vand@venoe.dk 
venoe.dk/foreninger/venoe-vandvaerk 
 
Finn Rantzau Nielsen (formand) 
Riisvej 11, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 70 / finnrantzau@live.dk 
 
Kjeld Jensen (næstformand) 
Klitten 3B, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 81 14 /  
klitten3b.jensen@gmail.com 
 
 

Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
Riisvej 13, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 84 00 / soeren@venoe.dk 
 
Henning Christensen 
Sibeliusvej 25, Lind, 7400 Herning 
Tlf. 97 12 81 19 
 
Villy Christensen 
Park Allé 101, 7600 Struer 
Tlf. 97 85 36 47 
 
Anders Ulfkjær (suppleant) 
Nørskovvej 12, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 22 / aulf@mail.dk 
 
Ryan Jensen (daglig drift) 
Riisvej 5, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 40 63 54 76 / lian@venoe.dk 
 
 
VENØSUND FÆRGELAUG 
www.venoesund.dk  
 
Bjarne Tingkær Sørensen (formand) 
Vigen 3, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 20 53 80 51 / tingkaer@venoe.dk 
 
Skafti Halldórsson (kasserer) 
Baldersvej 3, 7600 Struer  
Tlf. 22 55 03 96 / skafti@proenergi.dk 
 
Axel Steenkjær (næstformand) 
Revlen 7, Venø 7600 Struer 
Tlf. 51 26 08 85 /  
axelsteenkjaer@gmail.com 
 
K.C. Olsen (Sekretær) 
Kimsvej 13, 7500 Holstebro 
Tlf. 22 38 56 07 / isl40347@os.dk 
 
Jens Peter Hilligsøe (bestyrelsesmedlem, 
konsulent) 
Nissumvej 55, 7620 Lemvig 
Tlf. 21 70 90 02 
 
Thorkild Brosbøl (suppleant og skipper) 
Vigen 2, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 61 65 80 16 / thb@venoe.dk 
 
Karl Askanius (maskinmester) 
Nørskovvej 2a, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 21 42 70 55 / aaskanius@hotmail.com  
 
Erik Glue (skibselektriker) 
Hjermvej 24, 7600 Struer 
Tlf. 21 24 16 12 / glue.el@mail.tele.dk 
 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 
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DET  SKER 
I ARBEJDSTØJET 
Som overskriften antyder, sker der noget i denne ellers 
så mørke og kolde tid. Havnen ligger stille hen, men 
flot oplyst af Havnehuset med dets tilbud.  
Efter en lille udflugt med god inspiration til Virksund Lystbådehavn er vi nu i 
gang med at søge tilladelse til at indrette en lille plads syd for slæbestedet 
eller direkte på vaskepladsen til ophold for autocampere. Fortilfældet fra 
Virksund gør, at vi føler os ret sikre på, at tilladelsen kommer. 
 Det tilbagevendende problem omkring indsejlingsforhold presser på. 
Vi har kontakter til Kystdirektoratet og Kommunen og ønsker at finde ud af 
muligheder for en mere langtidsholdbar løsning. Problemet er den meget 
kostbare og hyppige flytning af sand fra sejlrende og havnebassin.  
 Vi er begyndt at se på vedtægterne for Venø Havn og håber at kun-
ne præsentere forslagsændringer på den kommende generalforsamling, 
som afholdes onsdag den 20. marts 2013 kl. 19:30. 
/ Venø Havn — Mette Jaffke 
 
 
VENØSUND PÅ DYBT VAND 
Lige nu ligger Venøsund i færgelejet på 
Venøsiden på grund af lavvande og risiko 
for, at Venø Havn fryser til. Det er også en 
fordel for de 14 aspiranter i Skipperskolen, 
som er begyndt med øvelsessejladser, som 
delvis foregår i Struer Havn. Endvidere er 
vi på plads, hvis Venø Færgefart skulle få 
brug for assistance.  
 Godt nytår! 
/ Venøsund Færgelaug  
— Bjarne Tingkær Sørensen 
 
 
”VENØSUND” – ET GAMMELT NAVN! 
I Struer Museums årsskrift for 2012, som udkom i december, har Benny Boy-
sen en artikel: Mejerimanden, som blev byens største skibsreder. Af artiklen 
fremgår det, at mejerimanden, Peder Korsgaard Haaning, var medejer af to 
coastere, hvoraf den ene hed Venøsund og var ombygget på det daværen-
de Struer Skibsværft. Venøsund blev solgt til Norge i 1955, hvor det sejlede 
under navnet ”Venøy” indtil dets forlis i 1965. En sørgelig skæbne! 
/ VenøPosten — Red. 
 
 

 ÅBNINGSTIDER  I  JANUAR 
 
 

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 
 

Åbningstider: 
Se opslag på havnen og færgen. 

 
Tlf. 40 20 00 10 

phendrix@mail.dk 
 
 

   

 
 

Venø  Billedværksted 
 

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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DET  SKETE 
MAST MED MERE! 
Som VenøPosten kunne oplyse om i efteråret, så har Telia 
øget sendestyrken på mobilmasten. 
 Seneste nyt er, at TDC nu også har taget masten i 
brug, hvad der blandt andet vil være til glæde for Telenor 
og TDC-abonnenter. Det tog sin tid – bedre sent end al-
drig! 
/ VenøPosten – Jan Bendix 

Mobilmast nu med antenner i tre etager!  

 
 
VENØ BESØGSKORT – EN STATUS 
Efter at sæsonen for brugen af Venø besøgskort udløb ved efterårsferiens 
afslutning, har ophavsmanden til idéen, Hans L.. Pedersen (LP), haft kontakt 
med de besøgssteder på Venø, der har haft kortene til udlevering. 
 Det blev til i alt 2500 kort, hvoraf de 400 er kommet retur i forbindel-
se med Venø-gæsters andet besøg. Hovedparten af de 400 kort er blevet 
brugt på den måde, de var tiltænkt, nemlig til at give 1-dags besøgende lyst 
til at komme igen inden for sæsonen. 
 Sammen med Søren Adsersen fra Venø Færgefart har LP analyseret 
brugen af kortet – fordelingen hen over sæsonen, og der synes at være 
stemning for en fortsættelse af idéen næste år, eventuelt med nogle små 
praktiske ændringer. Idéen er med til at skabe og fastholde interessen for 
Venø som besøgsmål. Det giver både øget brug af færgen og forhåbentlig 
også af øens natur og turistfaciliteter. 
 Emnet forventes drøftet først i det nye år på et møde mellem Søren 
Adsersen og øens to repræsentanter i kommunens rådgivende udvalg om 
færgefarten. 
/ VenøPosten — Jan Bendix 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kælkebakken på Venøborg i aktivt brug  Så trækkes islænderne asfalten rundt med  

      unge og gamle nisser!  

Færgetrafik  
i november 
 
 

 2012 2011 
Passagerer ........... 16.326 .... 16.526 
Personbiler ............. 8.522 ....... 8.222 
Busser ......................... 398 .......... 488 
Lastbiler ...................... 132 .......... 130 
Gods (tons)................ 232 .......... 205 
Cykler .......................... 114 .......... 150 
Campingvogne ........... 20 ............... 0 
 
 
 
 
SVARRE-SLÆGTEN 
Redaktionen har modtaget føl-
gende henvisning: 
 Ole Svarre, søn af Karen og 
Mads Svarre, som sejlede postbå-
den "Svanen", har nu lagt sin 
slægt ind på hans hjemmeside: 
www.olesvarre.dk - under Svarre-
Slægten. Meget er om hans rød-
der fra Venø. Måske det hen ad 
vejen kan have interesse? 
/ Chr. Østergaard Jensen, Aulum 
 
 
GODT NYTÅR! 
Alle venøboere og campister øn-
skes et godt og lykkebringende 
nytår. Tak for året der gik. Vi ses i 
2013. 
/ Bestyrelsen for Venø Klit Cam-
ping — Margaret Langemose 

Foto: Jan Bendix 

Fotos: Jan Bendix 
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FÆLLESSPISNING MED BANKOSPIL 
Venø GIF inviterer alle venøboere til en hyggelig aften med 
fællesspisning og efterfølgende bankospil: Fredag den18. 
januar kl. 18:00 i spisesalen på Venø Efterskole. Prisen er 
for voksne 70,- kr., børn 30,- kr., bankoplader 10,- kr. Drikkeva-
rer kan købes. 
 Da vi skal vide, hvor mange vi skal lave mad til, bedes I tilmelde jer på 
GIF@venoe.dk eller til Dorte Sauer på tlf. 23 95 34 97 – en sms er helt fint. 
 Hvis man kun har lyst til at deltage i bankospillet, så er man velkom-
men til at møde op til dette. 
/ Venø GIF — Dorte Sauer 
 
 
AFLÆSNING AF VANDMÅLER 
Husk at indberette den årlige aflæsning af vandmåle-
ren senest den 8. januar ved at returnere aflæs-
ningskortet eller sende aflæsningen på mail til 
vand@venoe.dk  
 Bemærk at der tillægges et gebyr på kr. 300, hvis indberetningen ikke 
modtages rettidigt. Undertegnede kan kontaktes på tlf. 97 86 84 00, hvis 
der er spørgsmål i forbindelse med aflæsningen. 
 Som nogle sikkert kan huske, har der de sidste par år været forskellige 
problemer med håndteringen af måleraflæsningerne hos det eksterne fir-
ma, vi har benyttet. Vandværket har derfor fundet en ny løsning. Alle for-
brugeroplysninger er derfor blevet flyttet til et nyt system og forhåbentligt 
er det sket uden fejl. Men hvis du alligevel bliver opmærksom på, at nogle 
oplysninger er registreret forkert eller der er fejl i den kommende afregning, 
skal du endelig kontakte undertegnede, så vi kan få det rettet. 
/ Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær 
 
 
FORFATTERLINJE 
I sit seneste nyhedsbrev fortæller Venø  
Efterskoles ledelse, at den i 2013 intro- 
ducerer en ny linje i undervisningen. Den åbner for, at 10-klasses elever, der 
går med en lyst til at skrive, kan få rammer og puf til at styrke interessen for 
skrivekunsten. 
 Forfatterlinjen er endnu en udbygning af Venø Efterskoles tilbud, der 
blev sat i gang i 2012 med tilbud om Cross Culture, der kan give eleverne et 
bredere perspektiv på den verden, vi lever i. 
 Nyhedsbrevet signalerer også en øget elevtilmelding til næste år-
gang på efterskolen. Det sker i en periode, hvor efterskoler landet over har 
problemer med at få holdene fyldt op. 
/ VenøPosten – Red. 

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 Borger- og 
Grundejerforening 
 
Linda Ulfkjær (formand) 
tlf. 24 24 27 77, linda@venoe.dk 
 
Hans L. Pedersen (kasserer) 
tlf. 97 86 81 09 
 
Foreningen er åben for alle fastboende 
og/eller grundejere på Venø.  
 
www.vbgf.dk 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
forudlejer Børnehuset 10 gange ydes 
der 50 % rabat mod forudbetaling 
 
Priser for øboere: 
1 dags leje:  125 kr. 
Døgnleje: 350 kr. 
2 døgns leje:  600 kr. 
 
Priser for øvrige: 
1 dags leje:  250 kr. 
Døgnleje: 700 kr. 
2 døgns leje:  1.200 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning skal ske til 
Antoinette Jensen, mobil 21 62 35 76, 
mail anj@revisionlimfjord.dk. 
 Medlemskab tegnes hos kasserer 
Helle Gjern, tlf. 97 86 83 62. Det 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 
 
 
Hjertestartere 
 
Kapelbygningen ved Venø Kirke, 
Klitten 1, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: venoe.dk 



12  

 

1. januar kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Karen T. Hansen 

5. januar  kl. 13:00 GIF, svømning 

6. januar  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

8. januar   Frist for aflæsning af vandmålere, Venø Vandværk 

9. januar kl. 17:30 Pilefletkursus møde, Annette Skovhøj, Tangvej 7 

12. januar  kl. 13:00 GIF, svømning 

13. januar  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

15. januar  kl. 19:00  Menighedsrådsmøde hos Ellen Hylleberg 

18. januar kl. 18:00 GIF, fællesspisning med bankospil, Efterskolen  

19. januar  kl. 13:00 GIF, svømning 

20. januar  kl.10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

27. januar  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstj. v/ en af provstiets præster 

27. januar  kl. 15:15 Koncert: Den Danske Salmeduo, Nørskov 

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

Lektiecafé: 14., 21. og 28. januar kl. 16:15 

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

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

VENØ  I  JANUAR 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten februar 
2013 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 22. januar 
 

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 18. januar. 
 
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 og VenøBoen. 
 
Abonnement: VenøPosten kan tegnes  
i abonnement ved henvendelse til  
udgiverne. 
 
Redaktion og layout: Jan Bendix og  
Bettina Kjær 
 
Korrektør: Marianne Pedersen  
 
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 


