
   

Juni 2014 

 

Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

BLÅT TIL LYST 

Foto: Jan Bendix 



2  

VENØ  KIRKE 

HVEM ER GRATI?  

(Uddrag af tale til konfirmanderne) 

Familien var taget af sted på sommerferie. De lå på campingplads Vestky-

sten, og datteren på godt 3 år trængte afgjort til at vaskes. Hun ville i bruse-

bad. Men det kostede penge, så moderen sagde, at de kunne nøjes med 

vaskerummet. For det er gratis, sagde hun. 

 Er det GRATIS? gentog den 3-årige pige spørgende. Hun var lige i 

den alder, hvor man samler på spændende ord. Og mens hun blev vasket, 

fortsatte hun: Er WC’et også gratis? Og sæben? Og vanddunken? Derefter 

tog de til stranden: Er den også gratis? spurgte pigen. 

 Moderen garanterede hende, at både hele Vesterhavet og stranden 

var gratis at bruge. Men hun havde problemer med at forklare det, for hvor-

dan bærer man sig ad med at gøre begribelig, at muslingeskaller er gratis, 

og at søstjerner i grunden også er det, men at fisk kun er gratis, hvis man 

selv har fanget dem? For en 3-årig! 

 Et par dage efter var de på besøg hos noget familie, og nu begyndte 

pigens spørgsmål ligefrem at blive pinlige. For hvad i alverden skulle mode-

ren svare, når de som gæster sad der ved middagsbordet, og ungen så him-

melhøjt spurgte, om maden var gratis? Moderen forsøgte at forklare, at joh 

altså, de skulle ikke betale for det, for de var jo gæster. Så man kunne godt 

sige, at for dem var det gratis. Men de andre havde jo købt kødet, så for 

dem var det ikke gratis. Men kartoflerne, dem havde de selv i haven, så de 

var gratis! Moderen kunne godt se, at ungen ikke forstod et kuk af det. Men 

hvorfor havde datteren også kastet sig over så svært et ord som gratis? 

tænkte hun. Det gav jo anledning til spørgsmål, som var komplet umulige 

at svare på! Er kusiner fx gratis? Og fætre? Og datteren blev ved. Længe 

efter, at de var kommet hjem fra ferien og med hele den stædighed, som 

kun en treårig kan møde op med. Er sange gratis? Er græsplæner gratis? Er 

mandage gratis? 

 Det hele blev først opklaret, den dag de plukkede æbler hjemme i 

deres egen have. Moderen stod på stigen, og pigen samlede de æbler op, 

der lå på jorden. Og moderen havde forinden svaret på, at æblerne var gra-

tis, fordi de voksede i deres egen have, at stigen var gratis osv., osv. Men så 

kom det forløsende spørgsmål nedefra datteren: Hvem er Grati? Altså uden 

s. Hele tilværelsen slog en kolbøtte inde i hovedet på moderen. Og da den 

stod stille igen, så så hun anderledes på mange ting. Det gik op for mode-

ren, at det var hende, der havde misforstået det hele. 

 Hendes unge var simpelthen gået ud fra, at alting måtte være no-

gens. Og alle de ting, der var gratis, de måtte så tilhøre en Hr. Grati! Mode-

ren kunne se ham for sig, denne mægtige Hr. Grati, som ejede både græs-

plænen og kusinerne og hele Vesterhavet og mandagene med! Og som 

gav dem lov til at bruge løs af det alt sammen. Moderen vidste jo godt, at 

gratis betyder det, som man kun kan betale for med tak. Og der stod de 

midt i Hr. Gratis klare dag og på Hr. Gratis stige og plukkede alle Hr. Gratis 

æbler. Og det måtte de godt, for det havde han selv givet dem lov til – lige 

så meget de ville. 

/ 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 

 

Servicemedarbejder 

Sârka Wiesnerova 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesanger  

Grethe Munk-Andersen,  

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

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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DET SIKRE TEGN  

PÅ SOMMER 

Så er programmet til årets Solned-

gangsmusik klar til at blive gen-

nemført. Programmet er denne 

måneds tillæg til VenøPosten og 

åbner for et bredt udbud af musi-

kalske stemninger. Solnedgangs-

musikken fylder Venø Kirke med 

sommergæster og venøboere på 

torsdagsaftner hen over somme-

ren.  

/ VenøPosten — red. 

VENØ  SOGN 

FRILUFTSGUDSTJENESTE  

Ved Humlum Fiskerleje 2. Pinsedag den 9. juni kl. 10:30. 

 Det handler om fiskeri og fangst og om mennesker og muligheder, 

når Struer Provsti samles til den traditionsrige friluftsgudstjeneste på 2. pin-

sedag. Denne dag holder provstiernes kirker lukket, fordi gudstjenesten er 

flyttet ud i det fri, hvor vi samles til én stor pinsegudstjeneste i anderledes 

omgivelser.  

 Tanken er, at vi i løbet af en årrække kommer rundt forskellige steder 

i provstiet, og i år har vi valgt, at gudstjenesten skal foregå ved Humlum 

Fiskerleje (ved siden af campingpladsen). I disse skønne rammer med udsigt 

ud over Limfjorden, er der lagt op til en festlig og stemningsfyldt pinsefej-

ring. Medlemmer fra provstiets forskellige kirkekor kommer og synger for og 

med os denne dag, og alle præsterne har en funktion i gudstjenesten. Bør-

ne- og ungdomsorganisationerne kommer med deres faner, og vi håber 

igen i år på god opbakning fra menighederne.  

 Temaet for dette års gudstjeneste er inspireret af fiskerlejet og fjor-

den, og det vil præge såvel udsmykning som salme- og tekstvalg samt præ-

diken.  

 Efter gudstjenesten sælger de lokale spejdere pølser, brød mv., så 

medbring gerne kontanter og/eller en madkurv og sæt lidt tid af til at nyde 

hyggeligt samvær ved fjorden. Adressen er Humlum Fiskerleje, Bredalsvig-

vej 5, Humlum, 7600 Struer.  

 Husk at medbringe en klapstol eller lign. at sidde på. 

/ Per Mikkelsen 

 

 

ÅRETS KONFIRMANDER 

Her er Venøs fire glade konfirmander: Bertel Lundby, Amalie Tarbensen 

Pedersen, Aleksandra Lykke Bjerre Jensen, Marius Lang Hindkjær fotografe-

ret på ”selve dagen”. Tillykke! 

/ VenøPosten — red.  

 

Foto: Dorte Pedersen 

Plakat: Søs Arnum 
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GENERALFORSAMLING FOR DANSKE SMÅØER PÅ STRYNØ  

24 ud af de 27 småøer deltog den 23.—25. maj i generalforsamlingen. For-

mand Dorthe Winthers beretning i grove træk: 

 Sammenslutningen af Danske Småøer (SADS) arbejder på at få gratis 

transport for alle til småøerne, da det kan fremme turismen og skabe 

flere lejrskoleophold på øerne. 

 Fælles færgesekretariat er endnu ikke afgjort. 

 Ø-lag’en kommer til at ligne den nuværende. Fra deltagerne var der øn-

sker om et mere gennemskueligt ansøgningsskema. 

 Deltog i 2013 i Folkemødet på Bornholm, hvilket var en dyr affære. Slår 

sig sammen med Landdistrikterne i år for at få udgifterne ned. 

 SADS har ansat Ø-ambassadør Britta Leth, som skal være med til at skabe 

nye tiltag inden for turismen på øerne. 

 Det er vigtigt, at så mange som muligt er medlem af de lokale beboerfor-

eninger. 

 Næste generalforsamling bliver på Bjørnø den 30. og 31. maj 2015. 

 Dorthe Winther blev valgt til formand igen for den næste periode med 

24 ud af 24 mulige stemmer. (Dorthe og bestyrelsen gør et fantastisk 

godt arbejde). 

Ø-sammenslutningen har i år 40 års jubilæum, hvilket blev fejret med en 

reception i Smakkecentret, hvor sekretariatet har til huse. Øernes gave var 

et ø-træ, hvor man kan læse, hvor langt der er til øerne (se foto). 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

 

 

SMÅØERNE OG EP14 

Venø havde fint besøg i valg-

måneden. Sammenslutningen 

af Danske Småøer havde opfor-

dret kandidaterne til EP14-

valget til at underskrive erklæ-

ring om støtte til bevarelse af 

helårssamfundene på de euro-

pæiske småøer. 

 Formanden for Sammen-

slutningen, Dorthe Winther og 

kandidat til Europaparlamen-

tet, Harry Jensen mødtes på 

Venø for at indlede kampag-

nen. 

 TV2 og Dagbladet Hol-

stebro-Struer var med på Venø 

Havn, da underskriften blev 

givet. Her vises erklæringen i 

nedfotograferet udgave. 

/ VenøPosten — red. 

Foto: Aase Askanius 

Foto: Jan Bendix 



5  

 

DET  SKER 

 



6  

Indfiskning af skrubbelarver 

 

 

En af de små skrubbelarver 

 

 

 

 

Moderfisk klar til at gyde 

DET  SKER 

SKRUBBER PÅ VENØ 

Igen i år har Venøsund Fisk og skaldyr ApS haft held af at kunne producere 

skrubber. Lige nu er produktionen i fuld gang, og de første skrubbelarver er 

kommet op af bassinerne og ind i fiskehallen.  

 Venøsund Fisk og Skaldyr har i år sat fire udendørs laguner op med 

skrubbelarver. Moderfiskene blev strøget i starten af marts i år efter lokale 

fritidsfiskere havde fanget dem til Venøsund Fisk og Skaldyr. 

 Moderfiskene er fanget forskellige steder i Limfjorden, Kilen, Venø-

sund og Lemvig. De lokale fiskere fangede 100 hunner og 34 hanner, som 

blev strøget. De små skrubbelarver har fået naturlig føde, vandlopper og 

andet godt af havets dyreplankton, dyrket i lagunerne, lige fra de kunne 

indtage føde. Senere, når de vokser til, kan vi ikke dyrke dyreplankton nok til 

dem, og derfor må de fiskes op af lagunerne og have tørfoderkost i fiskehal-

len. De små skrubbelarver er ca. 1 cm, når de er klar til at blive fisket op.  

 Den sidste måneds tid har vi fisket ind fra de udendørs laguner og er 

nu oppe på 50.000 skrubbelarver og tror på, at der er mange flere i de sid-

ste laguner. Når der skal fiskes ind kommer medlemmer fra Nordvestjydsk 

Fritidsfiskerforening og hjælper til.  

 Skrubbelarver skal bidrage til udsætningen i Limfjorden, så skrubben 

fortsat kan blive i Limfjorden. Vi kan sikkert ikke have alle de larver, der fi-

skes op i hallen, så derfor må nogle af dem sættes direkte ud som små 

skrubber, der forhåbentligt vokser sig så store og stærke i Limfjorden, at de 

passer til en stegepande. 

 Når skrubbeproduktionen er færdig, begynder Venøsund Fisk og 

Skaldyr med at producere pighvar. 

 

Alle er velkomne til Åbent Hus arrangementet lørdag den 14. juni kl. 

11:00. 

/ Louise Hjorth Nørremark og Kirsten Engell-Sørensen, Fishlab, Højbjerg  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandlopper, larvernes føde i de udendørs laguner 

Fotos: Fishlab 
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DE VILDE BLOMSTERS DAG OG KYSTVANDRING 

Søndag den 15. juni kl. 13:00 er der afgang fra Venø Havn. Turen er ca. 

10 km og går mod nord langs vestkysten. Ved de høje skrænter stopper vi 

for at høre Søren Raarup (fritidsgeolog) fortælle deres spændende historie. 

Ved Nørskov Vig krydser vi ind over og fortsætter langs østkysten ned til 

campingpladsen, hvor vi går op og finder tilbage til havnen. 

 Turleder er Struer Kommunes biolog Tina Pedersen, specialist i plan-

ter og naturpleje. Turen er arrangeret i samarbejde med Danmarks Natur-

fredningsforening Holstebro, Lemvig og Struer. 

 Du får en flaske vand udleveret af Vibeke Borbjerggaard Staunstrup i 

Havnekiosken. Der vil være opfyldning og frugt på ruten.  

 Godt fodtøj anbefales. Vel mødt til en frisk tur langs Venøs kyst.  

/ DN-Struer — Linda Ulfkjær 

 

 

VENØ FÅR Ø-STØTTE-MIDLER TIL TURISTARBEJDET 

Udvikling af Venøturisme har stået højt på VenøBoens  

ønskeseddel. I Venø udviklingsplan fra 2010 var turist-

indsatsen højtprioriteret og Struer LAG bidrager nu med  

midler til at udvikle idéen. 

 Med de nye midler fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter på 

over 200.000 kr. — og en betydelig egenindsats fra turistaktørerne på Venø 

— har vi nu muligheder for i et halvt år at tilknytte en deltidsmedarbejder til 

de mange opgaver, som allerede er skitseret under udviklingsarbejdet i vin-

ter. 

 Opgaven er indtil nu forankret i VenøBoens bestyrelse. Vi forventer, 

at den nytilknyttede medarbejder vil gøre det muligt at få udbredt opgaver-

ne, så vi kan flere af vores idéer virkeliggjort. 

 I VenøBoens ansøgning om Ø-støttemidler skrev vi om formålet: 

”Formålet med opgaven er at levere turistoplevelser til Venøs gæster, der 

forlænger gæsternes ophold på Venø og øger erhvervsaktiviteterne i den 

forbindelse”. 

 I de kommende udgaver af VenøPosten fortæller vi mere om igang-

sættelsen af arbejdet. 

Tillykke til Venøs 

turistaktører med 

de nye muligheder 

— og velkommen til 

Venø til turisterne. 

/ VenøBoen  

– Aase Askanius 

 

 

 

SKT. HANS AFTEN  

PÅ VENØ HAVN 

Traditionen tro afholdes der Skt. 

Hans bål på Venø Havn. Vi har 

flyttet tidspunktet til kl. 20:00 efter 

ønske fra børnefamilier.  

 Velkommen på havnen til 

bål, tale og sommersang man-

dag den 23. juni kl. 20:00.  

/ Venø Havn — Mette Jaffke 

 

 

 

Foto: Linda Ulfkjær 

Arkivfoto: Preben Friis 

Arkivfoto: Karen Damgaard 
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CAFE HACK SKABER CAFESTEMNING PÅ VENØ 

Venø viser endnu engang sit gode værtskab ved at lægge rammer til radio-

programmet Cafe Hack. Optagelsen vil kunne høres på P4 søndag den 18. 

august kl. 10.00-12.00. 

 Godt 200 gæster indtog Venø Efterskole til morgenmad i spisesalen 

og i det gode vejr blev haven også indtaget. Radioværten Søren Dahl ind-

tog scenen og lagde ud med kunsthistorikeren Hans Edvard Nørregård-

Nielsen. Som det sansemæssige menneske han er, blev det et stort collage-

billede af fragmenter fra barndommen og til det han er blevet til. En rejse i 

tid og sted med en higen efter fortiden, som han mener, der er en tendens 

til, at vi glemmer. 

 Næste gæst på scenen var Lars Lilholt, der gav urpremiere på sin nye 

sang ”Ulven kommer”. Han beskriver i sangen, hvordan vi flytter væk fra 

udkantssteder og det giver en naturlighed for at ulven tager over. Sluttede 

med en af sine sange, som bruges meget på Venø Efterskole, som flere 

gang fik god omtale. 

 Programmet sluttede med livsstilskommentatoren Christine Feldt-

haus, der også kom ind på udkantsområder, men som også ville æde sin 

gamle hat på, at inden for de næste 10 år ville udviklingen vende. Folk vil 

igen vende tilbage til roen men også nærvær og engagement i det mindre 

samfund. Her kom så Struers borgmester, Mads Jacobsen på scenen og 

indgik i en spændende dialog med Christine Feldthaus befriet for politiker-

floskler og sagde, at vi her stod parate med gode byggegrunde og huse, så 

folk skulle være så velkomne til at vende tilbage til ”udsigtsdanmark”.  

/ Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

GENERALFORSAMLING 

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Venø Vandværk den 22. maj. 

Sædvanen tro blev vandværkets generalforsamling heller ikke i år det helt 

store tilløbsstykke. Men bestyrelsen vælger at tolke det lave deltagerantal 

som tilfredshed med øens vandforsyning og ikke at forbrugerne er uinteres-

seret i, om der er vand i hanerne på Venø.  

 Regnskabet for 2013 viser et overskud på kr. 46.524.  

 Til bestyrelsen blev Kjeld Jensen og Villy Christensen genvalgt og Lise 

Aggerholm blev valgt ind som afløser for Henning Christensen. Anders Ulf-

kjær blev genvalgt som suppleant.  

 Bestyrelsen har konstitueret sig således: Formand: Finn Rantzau Niel-

sen, næstformand: Kjeld Jensen, kasserer: Søren Lang Hindkjær, medlem: 

Villy Christensen, medlem: Lise Aggerholm og suppleant: Anders Ulfkjær. 

/ Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær 

Fotos: DR, P4 

Foto: Viktoria Jensen 
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UDSIGT OVER VENØ…  

Nu kan vi med glæde fortælle, at kortet af Venø, der ligger ned, er kommet 

op på Havnehuset. Enhver der går forbi vil få øje på det! Kortet svarer til 

det, der kan ses på Kleppen, men med relevante opdateringer. Vi er sikre 

på, at Venøs gæster vil bruge det og få gavn af det.  

 Tak til giverne endnu en gang for at prioritere, som I gjorde. 

/ Venø Havn — Mette Jaffke 

 

 

VENØ UDEN BOGBIL I SOMMERFERIEN 

Bogbilen holder sommerferie i ugerne 27-32 (inkl.). Sidste besøg på Venø 

før ferien er således den 24. juni, og første besøg efter ferien er den 5. 

august. 

/ Bogbilen — Kaj Rasmussen, Infocenter Struer 

 

 

CITROEN PÅ BESØG 

Den 9. – 11. juni får Venø 

klubbesøg.  

 Citroen-klubben  

mødes – traditionen tro – 

med alle mulige og umulige 

versioner af Citroen-

modeller.  

 Træffet finder sted  

på Venø Klit Camping. 

/ VenøPosten — red. 
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 ÅBNINGSTIDER  I  JUNI 
 
 

Gårdbutikken  på  Nørskov 
 

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

ger sælges i sommerperioden 2014  
fra Venø Cafe og Havnekiosk. 

 
Henvendelse på tlf. 40 31 83 02. 

venoe-kartofler.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Cafe  og  Havnekiosk 
 

Åbningstider:  
Tirsdag-fredag kl. 11:00-20:00 

Weekend+helligdage kl. 8:00-20:00 
Mandag: Lukket 

 
Der kan bestilles morgenbrød og  

rugbrød i weekenden.  
Bestil dagen før inden kl. 19:00. 

 
Vibeke Borbjerggaard Staunstrup,  

tlf. 25 46 66 76 
 
 

 

 
 

Venø  Galleri 
 

Åbent alle dage kl. 12:00-18:00 
ellers efter aftale. 

 
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 80 10 

venoe-billedvaerksted.dk 
lis.moeller.jensen@gmail.com 

 
 

 

 
 

Venø  Kro 
 

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

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

Bestil venligst bord. 
 

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

Foto: Jan Bendix 
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Færgetrafik  

i april 

 

 

 

 2014 2013 

Passagerer ........... 20.008 .... 17.738 

Personbiler ............. 9.728 ....... 8.680 

Busser ......................... 416 .......... 374 

Lastbiler ...................... 182 .......... 164 

Gods (tons) ................ 367 .......... 619 

Cykler .......................... 286 .......... 282 

Campingvogne ........... 16 ............... 2 

 

 

COMPAS 2014 

Årets guide til Struer-egnen er nu 

på gaden.  

 Guiden findes i informati-

onsstandere og på turistkontorer.  

/ VenøPosten — red.  

EN VÅD OMGANG — I MERE END EN FORSTAND 

Vejret var ikke netop med, da Venø Efterskole gennemførte det efterhån-

den traditionsrige arrangement: Venø Water Stars på fjorden omkring 

Venø. Nogle sejladser måtte aflyses på grund af manglende vind, andre 

gennemførtes i trist vejr. Humøret og stemningen var heldigvis på plads – 

også i ”kontrolrummet”, hvorfra de enkelte konkurrencer blev styret. 

/ VenøPosten — red. 

 

 

BOGRECEPTION — PÅ VENØ EFTERSKOLE 

Mandag den 2. juni kl. 19:00 inviterer vi til bogreception på Venø Efter-

skole. 

 Forfatterlinjen er nu ved at se slutningen på første år, og vi er glade 

og stolte over at konstatere, at linjen er en succes. Det vil vi gerne fejre sam-

men med jer. Vi har haft et rigtig godt første år og der er fuldt hus og 10 på 

ventelisten til næste år. 

 Ved receptionen vil eleverne præsentere de bøger, som de har brugt 

de seneste fire måneder på at producere. Der vil være højtlæsning, lidt godt 

til ganen og eleverne vil fortælle lidt om, hvordan vi har arbejdet med bø-

gerne samt vise billeder fra årets gang på linjen. 

 Tilmelding kan ske til undertegnede på mail:  

kathrine_kibsgaard1@hotmail.com 

/ Venø Efterskole — Kathrine Kibsgaard, lærer på forfatterlinjen 

 

 

 

 

Rockkoncert på Venø efterskole i maj 

Fotos: Jan Bendix 

Foto: Ulf Ipsen Foto: Mille Nielsen Foto: Ulf Ipsen 
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Færgen skal have nye udstødningsrør i slutningen af maj, hvor vi må ligge 

nogle dage i Struer Havn. Vi venter stadig spændt på at få Venøsund kork-

sæderne monteret på færgedækket. 

 Til havnefesten lørdag den 7. juni vil vi arrangere korte sejladser ud 

i Venøsund. Fx til Oddesund. Afgang fra skonnertbroen i yderhavnen 

(medlemmer gratis). Den 14. og 15. juni sejler vi til Vikingemarked i Do-

verodde, hvor færgen sejler småture i Næssund. 

 I samarbejde med Visit Limfjorden, Turistforeningen og Venø Kro 

sejler vi hver onsdag i juli turister fra Kleppen til Venø Havn T/R. 

 Der har været mange gæster i Færgeskuret siden påske og det er jo 

dejligt. Vi søsætter en medlemskampagne for at skaffe flere medlemmer. 

Her udloddes der fem kasser østers, mellem dem som ”skaffer” et nyt med-

lem i lauget. Østerskasserne er sponsoreret af Venøsund Fisk og Skaldyr 

ApS. 

 Følg med i programmet på www.venøsund.dk. PS. Det er stadig mu-

ligt at blive optaget i besætningen og lære at sejle færgen. 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

 

 

 

 

 

 

GRUNDLOVSDAG PÅ VENØ EFTERSKOLE 

I anledning af Grundlovsdag, den 5. juni, holder vi på Venø et arrange-

ment for alle. Udover venøboere kommer der gæster fra Struer og omegn. 

Der vil være sang, taler, film og kunst på dagen. Alt er arrangeret af elever-

ne på Venø Efterskole. Politikere vil også komme og holde taler og snakke 

med beboere på denne hyggelige dag. Vi kan desuden friste med noget 

kage. Vi håber derfor at se jer på denne festlige dag. Eventuelle spørgsmål 

kan rettes til Martin Juhl Malone på tlf. 23 81 87 22. 

 

Program for dagen 

Kl. 13.00 Velkommen til gæster i Ny Sal med Venøbandets fælles  

 grundlovssang, grundlovstaler og fællessang 

Kl. 13.30 Ungdomspolitikere. Tema: At være politisk aktiv 

Kl. 14.30 Præsentation af kunstværker + kaffe og grundlovskage 

Kl. 15:15 Afslutningsforestilling fra dramalinjen – Hvordan vi slipper af 

 med de andre? 

Kl. ca. 16.15 Farvelsang. Tak for i dag! 

 

/ Venø Efterskoles elever 

 

VenøBoen 
 
Aase Askanius (formand) 
tlf. 97 86 80 59, askanius@privat.dk 
 
Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
venoe.dk/foreninger/venoeboen 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 10 
gange, får man dagslejen til 175 kr. 
mod forudbetaling. 
 
Priser for øboere: 
1 dags leje:  150 kr. 
Døgnleje: 350 kr. 
2 døgns leje:  600 kr. 
 
Priser for ”udenøs”: 
1 dags leje:  500 kr. 
Døgnleje: 800 kr. 
2 døgns leje:  1.500 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning samt med-
lemskab skal ske til kasserer Antoinette 
Jensen, mobil 21 62 35 76, mail 
anj@revisionlimfjord.dk. Et medlemskab 
koster kr. 100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 

Hjertestarter 
 
Kapelbygningen ved Venø Kirke, 
Klitten 1, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: venoe.dk 
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1. juni kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

2. juni kl. 19:00 Bogreception på Venø Efterskole 

5. juni kl. 13:00 Grundlovsdag, Venø Efterskole 

7. juni kl. 14:00 Havnefest, Venø Havn 

7. juni  Venøsund-sejlads under havnefesten 

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

9. juni  kl. 10:30  Friluftsgudstjeneste ved provstiets præster,  

  Humlum Fiskerleje 

14. juni kl. 11:00 Åbent Hus hos Venøsund Fisk og Skaldyr 

15. juni  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

15. juni kl. 13:00 Kystvandring, mødested: Venø Havn 

22. juni  kl. 08:30  Morgengudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 

23. juni kl. 20:00 Skt. Hans bål, Venø Havn 

24. juni  Bogbilen kommer til Venø 

29. juni  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

 

Bogbilen: Sommerferie i ugerne 27-32 

Lektiecafé: I Børnehuset den 2. og 16. juni 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  JUNI 

 
 
 
 

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

senest den 23. juni 
 

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 


