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George tager i Børnehuset! 
Læs om nye muligheder på side 5. 
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Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 97 86 82 00, mr@venoe.dk 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

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

 

Graver, Struer Kirkegård,  

kirkegårdsleder Bent Vincents,  

tlf. 96 84 92 09 

bent@struerkirkegaardskontor.dk 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

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

 

Servicemedarbejdere:  

Lene M. Jensen, tlf. 97 86 81 14  

Julie Gjern 

 

Organist Julia Tabakova 

 

Kirkesanger  

Grethe Munk-Andersen,  

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

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

VENØ  KIRKE 

VIELSE 

En dansk sognepræst er udstyret med vielsesmyndighed for Folkekirken og 

har på linje med et rådhus myndighed til – retsgyldigt – at vie to personer. 

Kun disse to institutioner i vort land har denne myndighed, og når folkekir-

ken har den, så er det fordi, opgaven er blevet den overdraget af statsmag-

ten. Ordningen stammer fra før 1849 – fra dengang vi havde en statskirke.  

 Mange tror måske, at det er omvendt, at det er kirken, der på et tids-

punkt i historiens løb har givet rådhuset lov til også at foretage borgerlige 

vielser, men sådan er det ikke. Vielse er fra begyndelsen af en borgerlig 

håndtering (Martin Luther). I de første godt 1000 år af den kristne kirkes 

historie deltog præsterne ikke synderligt i vielserne, der som regel var en 

handelsaftale mellem to familier, og i Danmark er det først fra 1700-tallets 

sidste halvdel, at kirkebryllupper begynder at blive gængse blandt alminde-

lige mennesker, når der ses bort fra kongelige og adelige. 

 Den siddende regering har nu bestemt, at to af samme køn også skal 

kunne blive viet. Beslutningen har rumlet længe, og for kirkens vedkom-

mende har det betydet, at der i dens rækker er opstået en del teologiske 

skændsmål, og to af landes ti biskopper afslog at være med til at udarbejde 

et nyt vielsesritual. 

 Modstanderne henholder sig normalt til skabelsesberetningen i 1. 

Mosebog, kapitel 1, vers 27, hvor der står: ”Gud skabte mennesket i sit bille-

de; i Guds billede skabte han det, som mand og kvinde skabte han dem. Og 

Gud velsignede dem…” Det er stærke ord om mennesker som han- og hun-

køn, og skriftstedet bruges som et rigtig godt argument for, at vielsen er en 

familiestiftende begivenhed just i kraft af de to køn. 

 Over for det står et andet skriftsted. I Lukasevangeliet kapitel 14, vers 

26, siger Jesus: ”Hvis nogen kommer til mig og ikke hader sin far og mor, 

hustru og børn, brødre og søstre, ja sit eget liv, kan han ikke være min disci-

pel.” Det er karske Jesu ord, og alle forsøg på at benægte eller mildne den-

ne familiekritiske etik, som også er bevidnet andre steder i evangelierne, ja 

det er spildt ulejlighed. Kristendom er ikke først og fremmest familieideologi, 

for dens anliggende bunder dybere og rækker længere. 

 Generelt må man altså sige, at går vi til den hellige skrift, så kan vi dér 

finde argumenter for både det ene og det andet synspunkt. Sådan er det, 

og det ligger derfor i sagens natur, at vi inden for kirken skændes om 

spørgsmålet. Overordnet set er det godt, for det stod langt værre til, hvis 

ikke vi gjorde det. 

 Regeringen har ledsaget sin nye vielseslov, der blev vedtaget med et 

stort folketingsflertal i begyndelsen af juni måned 2012, med den bestem-

melse, at præster af samvittighedsgrunde kan afvise at vie to af samme køn. 

En lignende bestemmelse gælder for præsters vielse af fraskilte. Denne be-

stemmelse har jeg aldrig gjort brug af, og jeg vil heller ikke gøre brug af 

den nu. Retstilstanden i landet er sådan, at når Folketinget har vedtaget, at 

to af samme køn skal kunne indgå ægteskab i folkekirken, så har folkekirken 

en forpligtelse til at gennemføre en sådan ordning. Denne juridiske forplig-

telse tager jeg som embedsmand på mig. 

/ Per Mikkelsen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

SOMMERENS  

SOLNEDGANGSMUSIK 

Så er programmet klar. Hver 

torsdag i juli og de to første tors-

dage i august åbner Venø Kirke 

døren til en kulturel aften. Af 

årets plakat fremgår program-

met i overskrifter. Detaljerne om 

de enkelte arrangementer frem-

går af VenøPostens juli-indstik. 

God fornøjelse. 

/ VenøPosten – Red. 

 

 

 

 

 

 

 

HISTORIE PÅ KIRKEGÅRDEN 

Flittige kirkegårdsbesøgende har måske alle-

rede lagt mærke til det, men andre, der har 

haft svært ved at læse teksten på ”gravmindet 

for en ung soldat”, kan glæde sig over, at Stru-

er Kirkegård har fornyet oplysningstavlen. 

 VenøPosten gengiver her noget af tek-

sten om episoden, der skete ud for Venø i 

begyndelsen af det 18. århundrede. 

/ VenøPosten – Red. 

VenøBoen 
 
Anker Jensen (formand) 
tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.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 
 
Peter Henriksen (formand) 
tlf. 40 20 00 10, phendrix@mail.dk 
 
Hans Lysgaard Pedersen (kasserer) 
tlf. 97 86 81 09 
 
Foreningen er åben for alle fastboende 
og/eller grundejere på Venø. Kontakt 
Peter Henriksen. 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
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 
 
 
Hjertestarter 
 
Kapelbygningen ved Venø Kirke, 
Klitten 1, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: venoe.dk 

Fotos: Jan Bendix 
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ÅBEN Ø – SUCCES! 

Årets Åben-Ø arrangement blev 

en succes. VenøBoens bestyrelse 

kan glæde sig over, at det til trods 

for, at vejret ikke var med os, så 

kom der mange mennesker på ø-

besøg. De benyttede sig af de 

mange tilbud om at møde Venø 

på forskellige måder. 

 Det var Karin Christensen 

og Aase Askanius fra bestyrelsen, 

der stod for koordineringen – tak 

for det. Men en masse venøboere 

hjalp med på hver deres ”speciel-

le” områder. På side 8 og 9 brin-

ger vi fotoglimt fra dagen. 

 Venø Færgen havde en af 

sine rekorddage med bilister, der 

mødte op med bilen fyldt med 

passagerer til den særlige Åben-Ø 

pris. Tak til overfarten for endnu 

en medvirken til at skabe interes-

se for Venø. 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

SØNDAGSTURENE  

SKABTE LYSTEN! 

Bodil Stenkjær, Riisvej 12 F, er en af 

de senest tilkomne fastboende på 

Venø. Under en samtale med Venø-

Posten forklarer Bodil om sin gamle 

kærlighed til Venø.  

 Kærligheden blev grundlagt 

allerede i 4-5-årsalderen, hvor Bodils 

forældre tog på søndagsture fra Holstebro til Venø. Det foregik med mad-

pakke og badetøj og ophold på øststranden i læ under den medbragte sejl-

dug.  

 Bodil har tilbragt det meste af sit arbejdsliv i Viborg, hvor hun blev 

pædagoguddannet og siden arbejdede i dagplejen.  

 ”Jeg har i hele mit liv fulgt udviklingen på Venø. Jeg havde stor glæ-

de af, at min bror Jørgen og Jonna Stenkjær byggede sommerhus. Det hus 

kunne jeg låne i perioder, hvor de ikke selv var her. Det har jeg benyttet 

mig flittigt af, indtil de selv blev fastboende herovre”, fortæller Bodil. 

 ”Det har hele tiden ligget oven i hovedet på mig, at engang så flytter 

jeg derover. På nettet kikkede jeg efter bomuligheder og faldt over Struer 

Boligselskabs lejligheder. Der skulle gå to år før heldet var der – og jeg kun-

ne rykke ind her på Riisvej”.  

 ”Det er roen, der falder over én, lige så snart man er ombord på fær-

gen, som trækker. Venøs forskelligartede natur og venøboernes imødekom-

menhed giver indhold i min dagligdag. Der gik kun to dage før Margit Pe-

tersen fra læseklubben stod i døren med en invitation til at blive medlem af 

læsekredsen. Jeg kan godt lide at være med, hvor der sker noget og har 

fået oplevelser, som jeg nødigt ville have undværet. Det er fx første gang, 

jeg har oplevet en fastelavnsgudstjeneste med udklædte unger, serpentiner 

og balloner”! 

 ”Nu glæder jeg mig til Færgelaugets 1-års fødselsdag den 30. juni, 

hvor min søn Tobias, der er musiker og sangskriver i København, skal levere 

en del af underholdningen”. 

 Samtidig med, at Bodil har sit gamle Viborg-netværk, så har hun nu 

fået mange nye på Venø. ”Jeg kan lide at tale med mennesker”, siger Bodil, 

mens hun skubber strikkepindene til side. Bodils liste over venner og be-

kendte, der skal på tur på Venø i den kommende tid, er lang. Flere skal have 

”lysten til Venø”.  

 Søndagsturene, som barn, blev til en livslang kærlighed til Venø.  

/ VenøPosten – Jan Bendix 

AT  BO  PÅ  VENØ 

Bodil Stenkjær 
Foto: Jan Bendix 
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VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

NATURSTYRELSEN VESTJYLLAND SIGER NEJ TIL VENØ! 

Tårngruppens anke af afslag på dispensation til at etablere Venøtårnet fik 

en forventelig negativ behandling hos myndigheden, der foretog den op-

rindelige sagsbehandling.  

 Tårngruppen har i sin anke lagt vægt på, at Venøtårnet er et væsent-

ligt bidrag til at skabe interesse for Venø som turistmål ikke blot for lokale 

turister, men også turister, der besøger det øvrige Vestjylland. I den skrivel-

se, der følger vores anke, hedder det formelt: 

 ”Denne lempelse har tidligere været grundlag for dispensation til et 

betydeligt byggeri på Venø. I den nævnte sag var afgørelsen begrundet 

med konkrete og aktuelle behov knyttet til en eksisterende aktivitet. I nær-

værende sag er ansøgningen begrundet med en bredere forventning om 

projektets betydning for turismen og tilknyttede erhverv…” 

 Tårngruppen er helt opmærksom på, at Venøtårnet udover at være 

en turistattraktion på linje med Venø Kirke og Venøsund nu også er blevet 

et led i et politisk spil. Forholdet er det, at Naturstyrelsen Vestjylland er 

kendt for at fortolke dispensationsreglerne endda meget restriktivt. Ikke en-

gang de særlige lempelser, der i lovgivningen er åbnet som en mulighed 

for småøerne, synes at kunne påvirke førsteinstansen i afgørelser af vores 

art. Udvikling af Venø som lokalsamfund synes ikke at have indgået eller 

fået tillagt betydning i myndighedsbeslutningen. 

 Sammen med projektets øvrige interessenter er vi derfor gået i gang 

med at skabe den forståelse for projektet, som ikke har fundet vej til Ringkø-

bing, men som kan være med til at skabe langsigtede muligheder for øen. 

 På tårngruppens vegne opfordrer jeg alle, der har mulighed for det 

til ”at tale Venøtårnets sag”. Det er nu op til Naturklagenævnet, der er et 

politisk sammensat nævn med to højesteretsdommere som medlemmer, 

der skal træffe den endelige afgørelse. Vi håber selvfølgelig på både forstå-

else og vilje til at skabe grundlaget for Venøtårnets fremtid. 

/ Tårngruppen — Per Mikkelsen  

 

 

VERDENSPREMIERE PÅ VENØ 

VenøPostens forsidebillede viser et af de to nye fabeldyr 

på Venø! De går under det fælles navn George og udgør 

en lille interaktiv legeplads på Venø Børne- og Ungdoms-

hus’ græsplæne. George er et splinternyt legeredskab, 

der kan give mindre børn og barnlige sjæle nogle hygge-

lige oplevelser under leg og bevægelse. George er udvik-

let af virksomheden PlayAlive i Vejle (playalive.dk).  

 Med de mange besøgende af småfolk fra Struers børneinstitutioner, 

som Børnehuset har fået i gennem de seneste måneder, så er Venø Børne- 

og Ungdomshus et godt sted af få Georges muligheder prøvet af.  

 VenøPosten håber at kunne bringe billeder fra benyttelsen. George 

kom til øen den 26. juni. 

/ VenøPosten — Red. 

VENØ KAN SELV… OG DOG! 

I de seneste numre af VenøPo-

sten har vi kunnet orientere om 

håndværkerne, den nyetablerede 

ø-pedel og elinstallatøren. I april-

nummeret bragte vi en samlet 

oversigt. 

 Redaktionen har efterføl-

gende fået en række forespørgs-

ler på, om der på Venø findes en 

eller flere, der vil og kan påtage 

sig rengøringsopgaver og blandt 

dem vinduespolering. 

 Er det tilfældet, så er det 

muligt gennem nogle af de of-

fentlige erhvervsstøtteordninger 

at få hjælp til igangsættelse og 

løsning af de formelle udfordrin-

ger (startvaekst-struer.dk). 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

BESØGSKORTET 

ER I DRIFT 

Venø Besøgskort, 

som blev taget i 

brug i begyndelsen 

af juni er kommet 

godt i gang. På 

Venø Færgen er de første ”gen-

besøg” registreret. 

 ”Genbesøgene” er idéen 

bag kortet. Dels får Venø flere 

gæster og dels får færgen flere 

brugere. 

 Besøgskortet udleveres fra 

de steder på Venø, hvor turister 

har deres gang – og især første-

gangsbesøgende til Venø er 

tænkt som målgruppe.  

/ VenøPosten — Red. 

125 
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FREDAGSKLUBBEN  

Den 25. maj havde vi arrangeret 

et klatrekursus med Jens Christian 

som instruktør og havde fået lov 

at låne Anders Hunsballes 17 me-

ter høje lift og efterskolens klatre-

grej. 

 Vi rejste en 6-7 meter høj 

mast, som stod ved hjælp af støt-

teben. I liften hængte vi dels sik-

kerhedslinen og dels en trapez-

gynge. Øvelsen gik så ud på at få 

børnene til at klatre op på toppen 

af masten og derfra springe over i 

trapezgyngen, for endelig at fire 

dem ned i sikkerhedslinen. Man-

ge klarede hele turen. Mange 

klarede at klatre langt op i ma-

sten. Se billederne nedenfor.  

 Udsigten var rigtig god, vi 

havde ingen uheld og efterføl-

gende havde Emil lavet lækkert 

bålmad.  

 Interessen for projektet var 

så stor, at flere af forældrene måt-

te en tur i seletøjet også for selv at 

undersøge, hvordan det var at 

springe ud i det blå efter en tra-

pezgynge.  

 En stor tak til Jens Christi-

an, Anders Hunsballe og Eftersko-

len for det gode samarbejde. 

/ Fredagsklubben  

— Flemming Damgaard 

VENØ STUDENTER 2012 

 Johanne Bendix Sofie Damgaard Sofie Jensen 

 Nørskovvej 13 Havstokken 22D Lønningen 6 

 

Tre elever har i år afsluttet deres ungdomsuddannelse på Struer Statsgym-

nasium med dimission den 29. juni. VenøPosten ønsker tillykke og god 

fremtid! 

/ VenøPosten — Red.  

 

 

TAGSTEN 

Hvis der er nogen, der mangler røde teglsten / tagsten - ca. 200 stk. - kan 

de blot afhentes på Havstokken 26 i skuret bag huset.  

/ Lars Nielsen 

 

 

FREMLYSNING – EFTERKONFIRMATION! 

Per Mygind måtte forlade selskabet på Nørskov uden 

sin sorte jakke. Til gengæld hang den afbillede jakke 

på garderobestativet, da familierne Lundby og Jen-

sen pakkede sammen!  

 Er der én, der kan genkende sin jakke, så vil 

Per gerne have sin tilbage! 

/ Konfirmanderne Christoffer og Lasse 

DET  SKETE 

Fotos: Flemming Damgaard 

Fotos: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

ARBEJDSLØRDAG I VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS 

Venø Børne- og Ungdomshus inviterer traditionen tro til arbejdslørdag i 

børnehuset lørdag den 18. august kl. 13:00. 

 Vi sørger for arbejdsopgaver, drikke, kaffe og kage. Til aftensmaden 

vil der være mulighed for at grille eget medbragt kød og grønt. Børnehuset 

sørger for salatbar og brød dertil. Vel mødt! 

/ Venø Børne- og Ungdomshus — Flemming Damgaard 

 

 

SANSEFESTIVAL I STRUER 

Den 11. august afholder Struer endnu 

en gang sansefestival. Fra Venø delta-

ger bl.a. Venøsund Færgelaug, Venø 

kartofler & lam samt Venø Efterskole. 

Som i fjor vil Venøsund lægge til ved 

Sarpsborgpigen – og der bliver adgang 

til Venøsund færgen og til orientering 

om både den og Venø Efterskole, lige-

som der vil blive serveret smagsprøver på Venøs egne produkter. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

Ø-GENERALFORSAMLING PÅ AGERSØ 

Den første lørdag i juni havde jeg, som Venøs 

repræsentant, lejlighed til at deltage i generalfor-

samlingen i Sammenslutningen af Danske Små-

øer.  

 Der var i år en række forslag til vedtægtsændringer, som vil blive om-

talt i et af de kommende numre af Ø-Posten. Ligeledes var der bl.a. her fra 

Venø stillet forslag om øget indsats for erhvervsudvikling på småøerne. For-

slaget blev vedtaget og indgår nu i bestyrelsesarbejdet. 

 Sammenslutningen har gang i mange aktiviteter, og det er vigtigt, at 

tempoet bevares, så øerne kan stoppe for befolkningstilbagegang og må-

ske endda øge tilvæksten.  

 Som bekendt får vi i september besøg af Folketingets Ø-udvalg. Fra 

VenøBoens side har vi lagt op til et program, som skal sikre, at politikerne 

får et indblik i Venøs særlige forhold og de behov, vi har for at få rammer, 

der gør vores muligheder for udvikling nemmere og bedre. 

 Som sædvanligt er det altid nyttigt at være sammen med ”ø-kolleger” 

og lære af deres erfaringer. ”Kamp skal der til, skal livet gro ...” gælder ikke 

kun for Venø! 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

FRA VORES EGEN VERDEN! 

Augustnummeret af VenøPosten 

udkommer den 4. august på 

grund af sommerferieafvikling. 

 Deadline for stof til august-

nummeret er derfor senere end 

normalt, nemlig den 27. juli. Over-

hold venligst sidste indsendelses-

frist. Det giver ekstra arbejde for 

”den gamle redaktør”, når der skal 

reddes på målstregen! 

 

Gamle fotos og malerier 

Redaktionen er på jagt efter for-

sidebilleder til VenøPosten. Vi er 

interesserede i historiske fotos 

eller landskabs- og/eller portræt-

malerier fra ”det gamle Venø”, 

hvad det måtte være for et sted. 

Billederne vil blive bragt over tid 

efter redaktionens skøn. 

 

Fotograf(er) 

Som den flittige læser har kunnet 

registrere, så har vi fået nye kræf-

ter på fotografposten, idet Peter 

Petersen og Grethe Munk-

Andersen har bidraget i de sene-

ste udgaver. 

 Redaktionen er forsat inte-

resseret i, at fotointeresserede 

melder sig under fanerne, så be-

lastningen på den enkelte kan 

holdes på fornuftigt niveau.  

 Kontakt gerne 

vp@venoe.dk, hvis du har lyst til 

at hjælpe med. 

/ VenøPosten — Red.  

Foto: Jan Bendix 
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VENØ  ÅBEN  Ø 

 

 

 

 

ÅBEN Ø  

Er øen ikke altid åben? Jo naturligvis, men den 

9. juni var der ekstra meget åbent.  

 Som en del af Sammenslutningen af 

Danske Småøers oplysningskampagne var der 

Åben Ø-dag på alle småøer denne dag. Venø-

Boen havde i samarbejde med mange lokale 

aktører planlagt et program, som gav de besø-

gende mulighed for at opleve øens erhvervs- 

og kulturliv, samt få oplysninger om det at væ-

re øbo. VenøBoens folk var i dagens løb at 

finde i den røde barak på havnen, og her kom 

mange forbi til en snak. 

 Trods det kølige sommervejr (læs: blæst 

og regn) gav det ikke anledning til sure miner 

hos motionsløbere fra både Bremdal og Thy-

holm løbeklub, som fik pulsen op på Venøs 

veje, stier og strand (også her hørte jeg ros til 

arrangørerne). Fish Farm tiltrak rigtig mange 

besøgende, som alle blev klogere på opdræt 

blandt de mange bassiner med småt og større 

fiskeyngel - og dertil kunne man nyde friske 

østers. 

 Specielt for børn var der arrangeret 

krabbefangst ved havnen med det efterfølgen-

de obligatoriske væddeløb. På Nørskov kom 

folk dagen igennem for at få smagsprøver på 

gårdens produkter samt information om land-

brug med kartoffel- og fåreavl.  

 Indenfor i Venøs Billedværksted var der 

spændende lokal kunst, kaffe og kage samt 

varme og læ for blæsten.  

 Unge surfere fra efterskolen viste gå-på-

mod og evner, og her var blæsten vist mere 

end velkommen. Der var ligeledes åbent hus 

på Efterskolen og  i Venø Kirke.  

 Alt i alt en dag, hvor øen var klædt på til 

at modtage de mange gæster, som havde la-

det sig friste af færgens tilbud samt øens me-

get forskellige aktiviteter. Flot arrangement! 

/ Grethe Munk-Andersen  

Fotos: Peter Petersen 
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DET  SKETE 

TAK 

Tusinde tak for en stor indsats fra 

alle 24 friske hjælpere lørdag den 

16. juni på Venø Havn! 

/ Venø Havn — bestyrelsen 

GANG I DEN – PÅ FLERE MÅDER! 

Arbejdsdag: En junilørdag var der stort rykind på 

Venø Havn. Havnebestyrelsen havde kaldt til ar-

bejdsdag med fliselægning og udvendig vedlige-

holdelse af Havnehuset. 24 venøboere, efterskole-

elever, sommerhus- og bådejere lod sig dirigere af Thorkild Brosbøls venlige 

henstillinger og anvisninger på, hvad der skulle arbejdes med. Værktøjer, 

maling og andre remedier blev fordelt og resultaterne udeblev ikke. Froko-

sten i Venø Havnehus stod på bajerske pølser og kartoffelsalat. Venø Havn 

har gjort sig klar til at modtage sommerens gæster (og venøboere). Bænke-

ne fik sig en gang træbehandling og melder sig klare til brug! 

Sankt Hans: Helt i overensstemmelse med traditionen havde Venø Havn 

inviteret til bålaften. Ligeså traditionsfyldt blæste og regnede det, indtil bå-

let blev tændt. Mads Jakobsen, Struer byråd, holdt årets båltale. Han brugte 

talen til at huske de fremmødte på de forhold, som ikke umiddelbart lader 

sig forklare og inddrog både mytologien og religionen i sine betragtninger. 

Mads Jakobsen bekendte sig til det danske demokrati og dets værdier. Den 

netop indgåede politiske skatteaftale var for ham en bekræftelse på styrken 

i den danske samfundsmodel. Fremmødet trods vejr og vind var stort, så de 

omdelte sange og deres indhold fik den fortjente styrke! 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

BØRNEHUSET GÅR PÅ NETTET! 

Med økonomisk hjælp fra VenøBoens ud-

viklingsfond har Børnehuset kunnet udar-

bejde materiale, der skal gøre Venø Børne- 

og Ungdomshus kendt uden for Venø. Idé-

en er, at materialet skal være med til at ska-

be interesse for at bruge Børnehusets facili-

teter enten til dets hovedformål eller til min-

dre lejrophold og overnatning for børn og 

unge, der vil Venø. 

 På foto vises siden i miniformat. Ori-

ginal findes på http://pdfnet.dk/

VisTekst.aspx?id=1178 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

ÅBNINGSTIDER  I  JULI 
 
 

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 
 

Åbent: 
Hele ugen fra kl. 10:00-18:00. 

Der kan desuden åbnes efter aftale.  
 

Tlf. 97 86 85 30, mobil 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 
 

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

Fotos: Peter Petersen 
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I skrivende stund er vi i fuld gang med 

at forberede fødselsdagsfesten, og der 

bliver bagt kager i mange venøkøkke-

ner. Hvis fødselsdagsfesten bliver en 

succes, kunne vi godt tænke os, at det 

blev en tilbagevendende begivenhed i form af en årlig ø-fest for alle.  

 Af hensyn til gæstesejlerne bliver der nu slået pæle i til et ”færgeleje” 

midt for sydkajen. Venøsund kan derfor sejle ud og ind af havnen uden at 

genere vores sommergæster. Pælene er leveret af Ivan Jacobsen, som også 

sørger for maskinkraft til placeringen i havnebassinet. Det er et stort arbej-

de, som Nis Christiansen, Karl Askanius, Kjeld Jensen, Lars Vangsgaard, 

Thorkild Brosbøl og Dennis Borbjerggaard har gjort for at få enderne til at 

nå sammen. Der bliver rejst en flagstang ved færgeskuret, så vi kan få hejst 

det flag, som Skafti Halldórsson og K.C. Olsen fik overrakt af Danmarkssam-

fundet ved en flaggudstjeneste i Holstebro Kirke på Valdemars Dag. 

 

Program for juli 

Hver onsdag kl. 19:00 er der klubaften i færgeskuret. Alle er velkomne. 

 I samarbejde med Turistforeningen indbyder vi hver torsdag kl. 

16:00 til Limfjordsfortællinger i færgeskuret og på færgen. Hvis vejret tilla-

der det, sejler vi en lille tur på fjorden. Pris 50 kr. — børn under 12 år er gra-

tis. Fortællingerne fortsætter til og med den 16. august. Se mere på visitlim-

fjorden.com. Axel Steenkjær står for arrangementet og Venøsund sejles på 

skift af Thorkild Brosbøl, Poul Andersen, Jens Falsig og Christian Thorsen. 

 Desværre har vi måttet aflyse de 6 sejladser i forbindelse med spejder-

lejren 2012, da Søfartsstyrelsen kun ville give dispensation til sejlads med 12 

passagerer. 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

 

 

SOMMERUDSTILLING I VENØ BILLEDVÆRKSTED 

Sommeren er på vej og dermed mange turister på øen. I år bliver der meget 

at se på, fordybe sig i og glæde sig over. Jeg glæder mig i det mindste til at 

gå blandt Jan Ankers skulpturer. Med kroppen som inspirationskilde formår 

Jan at vise os udtryksfulde og spændstige former. Skulpturerne er lavet af 

bronze og keramik. Som altid er Hanny Abels stentøj sart og elegant. Jan 

Anker og Hanny Abel er et dygtigt kunstnerpar, som arbejder koncentreret 

og når flotte resultater. I år har jeg også inviteret Anne Hennig-Olsen til at 

udstille. Anne laver klassisk keramik - smukke brugsting i klare farver. På ma-

lerisiden udstiller jeg sammen med Ruth Lundehøj. De dæmpede farver og 

en indædt vilje til at finde ind til det enkelte billedes udtryk er kendetegne-

de for Ruths maleri. "Jeg maler jo bare forfald”, siger Ruth, men jeg synes 

nu, man kan se meget andet i billederne. Mine egne tuschtegninger, grafi-

ske tryk og oliemalerier finder en plads blandt mine mange gæsteudstillere. 

Tag jeres gæster med herned - eller kom selv. På gensyn! 

/ Venø Billedværksted — Lis Jensen  

DET  SKER 

Færgetrafik  

i maj 

 

 

 2012 2011 

Passagerer ............ 24.768 ..... 23.040 

Personbiler ........... 10.622 ..... 10.578 

Busser .......................... 434 ........... 434 

Lastbiler ...................... 170 ........... 174 

Gods (tons) ................ 166 ........... 426 

Cykler ........................... 478 ........... 376 

Campingvogne .......... 20 ............. 20 

 

 

 

Skulptur af Jan Anker 
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1. juli kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

5. juli  kl. 21:00  Solnedgangsmusik: "In Bed Before Midnight" 

8. juli  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

12. juli  kl. 21:00  Solnedgangsmusik: Lissy Sørensen 

15. juli  kl. 08:30  Morgengudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

19. juli  kl. 21:00  Solnedgangsmusik: Henrik Holm 

22. juli  kl. 08:30  Morgengudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

26. juli  kl. 21:00  Solnedgangsmusik: Nana Cecilie og Rasmus 

29. juli  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

 

 

 

 

 

Bogbilen holder sommerferie i ugerne 27-32 

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

Limfjordsfortællinger: I færgeskuret hver torsdag kl. 16:00 

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

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

VENØ  I  JULI 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten august 
2012 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 27. juli 
 

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 25. juli. 
 
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 grafik: 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.  

NB: Næste nummer forventes  
at udkomme den 4. august. 

Foto: Peter Petersen 


