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Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

?   ?   ?   ? 

Venø Campings fremtid har været det store 

samtaleemne på øen, efter at ejerskiftet blev 

kendt for et par måneder siden.  

 I martsnummeret kunne VenøPosten 

referere den nye lodsejer Christian Kjær for, at 

der ingen stilling var taget til campingpladsens 

fremtid. Samme udsagn er fremkommet ved 

henvendelse fra bladet i midten af april. 

 For Venø vil Venø Camping i fornyet 

stand være væsentlig for at skabe liv (og er-

hvervsliv!) på Venø. Samtidig giver camping-

pladsen Venøs besøgende overnatningsmulig-

heder for de af vore gæster, der ønsker ople-

velser midt i Venøs natur.  

VenøPosten er bekendt med, at enkelte venø-

boere har fået købsmuligheder af det areal, 

der rummer den hidtidige campingplads.  

 Både øboere og fastlandsfolk har over 

for VenøPosten tilkendegivet interesse for at 

medvirke til fastholdelse og videreudvikling af 

pladsen som et fritidstilbud i vores lokalområ-

de.  

 For Venø vil det være godt, hvis der ska-

bes løsninger, som øger interessen for livet og 

naturen på Venø både for besøgende og fast-

boende.  

 

/ VenøPosten — Jan Bendix  

HVAD NU ? 

Foto: Jan Bendix 
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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 

 

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 Marie 

Jensen, tlf. 97 86 81 14 og  

Julie Gjern, tlf. 97 86 83 62 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

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

 

Organist (vikarordning) 

 

Kirkesanger Grethe Munk-

Andersen, tlf. 97 86 80 79, 

gma@stgym.dk 

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 97 86 82 00, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

VENØ  KIRKE 

FRILUFTSGUDSTJENESTE 

For femte gang siden Struer provsti fik dets nuværende udstrækning og 

form afholdes en friluftsgudstjeneste, denne gang i anlægget i Struer. Ar-

rangementet løber af stabelen 2. pinsedag. 

 Hvert år er mange mødt op, men sidste år, da friluftsgudstjenesten 

fandt sted på Jegindø Havn, blev det på baggrund af uddelt nadverbrød 

anslået, at ca. 650 mennesker havde sat hinanden stævne der. (Fra Venø 

sejlede vi derover, og vi havde en vidunderlig sejltur i det smukke og solrige 

forårsvejr – en tur som de fleste vist stadig husker). 

 Om vi bliver lige så mange denne gang er ikke godt at vide, men an-

lægget i Struer har plads til flere, hvis så skulle være. Det er nogle af provsti-

ets præster, der står for prædikendelen i gudstjenesten – en dialogprædi-

ken, som vi kalder det. Denne gang over temaet: Levende sten. Vel mødt. 

/ Per Mikkelsen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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KLITTEN 1, VENØ 

Matrikel nr. 5B  —  Byggeår: 1877 

 

Hvem? 

Den nuværende bygning, præsteboligen, er opført i 

1877. Huset er et længehus, som har gavlen vendt 

mod vandet, hvad der hører til den lokale byggeskik 

på opførelsestidspunktet.  

 Det bebyggede areal er 233 m2 og grunden 

5.000 m2 placeret i udkanten af præstegårdsskoven 

(plantagen er på 30.000 m2). 

 Præsteboligen bebos i dag af Karin Christen-

sen og Per Mikkelsen.  

 

Og så lidt historie… 

Huset er løbende restaureret gennem årene, senest 

i 1977, 1988 og 1996. Men sådan har det ikke altid 

været. I hvert fald ikke i 1759 for den første præste-

bolig. Den daværende pastor Frederik Wind var 

ikke særlig begejstret for forholdene. Præsteboligen 

lå dengang lidt syd for den nuværende i enden af 

præstegårdshaven. Den var utæt og meget udsat 

for vejr og vind, for beplantning var der ingen af 

dengang. 

 Pastor Wind beklager sin nød til biskop Bror-

son i Ribe, der svarer: ”At det gør ham hjerteligt 

ondt, at eders velærværdighed har forefundet boli-

gen så slet.” Pastor Wind ville forflyttes inden de 7 

år, som var obligatoriske for Venø embedet. 

 

 

 

Brorson skriver: ”At bruge til motiv husets slette til-

stand og for den skyld at ville forlade sin post efter 

så fåe åringer kunne svecke Deres credit hos ved-

kommende, men derimod styrcke Politicos i den 

mening, at gejstlige aldrig ere tilfreds, uden de altid 

har deres gode comoditet. Tænk på gamle prophe-

ter som gick i huler og på bjergene. Eller hvor ville 

mangen tro christi tienere, hvor krigen raser glæde 

ved at måtte sidde i fred og ro på Venø.” Krigen der 

omtales er den preussiske syvårskrig. 

 

/ Axel Steenkjær 

(forkortet af red. efter aftale) 

VENØ  HUSE 

Foto: Preben Friis 
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være 20 år gammel for at være selvstændig erhvervs-

drivende.” 

 

Mødet med banken 

Det var også på det tidspunkt, at Per Mygind havde 

den første oplevelse med banken, da der skulle købes 

skib nummer to. Han var ikke meget for, at hans far 

skulle kautionere, for at han kunne låne kr. 22.000,-. 

Han tog en diskussion med bankmanden, der kom 

med følgende bemærkning: ”Du skal da ikke tro, at det 

er sådan nogle som dig, vi skal leve af.” Det har han al-

drig glemt, og det har betydet, at han aldrig vil ud i no-

get gæld. ”Bankmandens holdning understøtter i hvert 

fald ikke lysten til at blive selvstændig erhvervsdriven-

de,” som Per Mygind tørt konstaterer. 

 Men han overvejede stadig, ”hvad han ville væ-

re, når han blev stor.” Så han drog til hovedstaden for 

at blive maskiningeniør. Efter et halvt år på skolebæn-

ken tog han tilbage til Venø. Han savnede det fysiske 

arbejde. I stedet tog han i årene 1977 til 1981 arbejde 

hos en tømrer. ”Jeg tror, at jeg havde været der endnu, 

hvis ikke det var blevet dårlige tider i byggebranchen,” 

siger Per Mygind. ”Jeg vidste stadig ikke, hvad jeg ville.” 

 

At sejle er at leve 

Så han tog endnu engang en drejning i sit erhvervsliv. 

Han flyttede til Esbjerg for at uddanne sig til maskinist. 

Han tænkte, at så kunne han efter nogle år videreud-

danne sig til maskinmester. At blive maskinist ville give 

mulighed for at komme ud at sejle og se verden. ”Jeg 

havde ikke mod på at tage alene ud i verden med en 

rygsæk, så dette var en anden tryg måde at komme af 

sted på.” Per Mygind husker tiden i Esbjerg som et godt 

år ”et af de bedre i mit liv. Jeg har stadig kontakt med 

mange fra tiden i Esbjerg”. 

 Titlen maskinist er blevet den eneste uddannel-

se, han har papir på. Og med det i hånden kunne han 

tage ud at sejle. Han nåede at være af sted et helt år på 

to forskellige sejladser. ”Det er lang tid at være hjem-

mefra,” husker Per Mygind. ”Der er mange skæbner til 

søs, for hvem det har været svært at have et familieliv. 

Det giver en form for rastløshed.” Så et liv på langfart 

skulle det heller ikke være. Per Mygind havde dog hele 

tiden haft sin base på Venø at vende tilbage til i form af 

en lejlighed på Venø Skole. Den base havde han i 17 

år.               

HVAD VIL JEG VÆRE NÅR JEG BLIVER STOR? 

- Jeg er jo egentlig ikke murer, siger Per Mygind, da jeg 

kontakter ham for et interview, ”jeg er sådan en slags 

altmuligmand.” Men det har dog ikke forhindret ham i 

at bygge hus på Havstokken og arbejde i byggebran-

chen i mange år. 

 

Den ægte venøbo 

Per Mygind er barnefødt på Venø, i den gamle 

”røgterbolig” ved Sønderskov, som i dag kaldes ’Lille 

Hotel Venø’. Her boede han i 50’erne med sine to sø-

stre og forældrene, Inga og Jens Mygind, der begge ar-

bejdede for Laust og Peder Bjerre på Sønderskov. Per 

Mygind gik på Venø Skole fra 1. til 4. klasse og tog der-

efter en realeksamen på Østre Skole i Struer. Da han ik-

ke vidste, hvad han ville være, tog han en studenterek-

samen. ”Så gik de tre år med det”. 

 

Mer’ vil have mer’ 

Men helt uden tanker for fremtiden, må han ikke have 

været. For sammen med Ole Borbjerggaard var han 

begyndt at fiske fra robåd, hvorfra de satte garn ud. 

Det gav gode lommepenge. Indtægter tjente han også 

ved at arbejde for en tømrer i Gimsing i sin fritid.  

 Efter studentereksamen skulle Per Mygind træffe 

et valg. Det endte med, at han sammen med Ole 

Borbjerggaard, der lige var blevet færdig med 10. klas-

se, købte et ”skiv” og begyndte at fiske fra Venø. 

 ”Mer’ ville have mer’”, som Per Mygind udtrykker 

det. Så da båden allerede blev tjent hjem efter det før-

ste år, købte de en større båd. ”Ja, egentlig måtte vi ik-

ke fiske. Ole og jeg var henholdsvis 19 og 16 år gamle, 

så det første halve år fiskede vi ulovligt, da man skulle 

VENØ  ERHVERV 

Foto: Jan Bendix 
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. . . 

Fra verdenshavene til Venøfisker 

Da han kom hjem fra ’verdenshavene’, vidste han sta-

dig ikke, hvad han ville. Så han lånte en båd af Ib 

Borbjerggaard og fiskede rødspætter hele sommeren. 

Derefter købte han selv en båd og bestemte sig for at 

blive bundgarnsfisker. Det var et liv, han godt kunne li-

de, og han fik, med hjælp fra Ib Borbjerggaard, en 

bundgarnsvirksomhed op at stå. ”Der var enkelte hår-

de år, men sådan er det altid som selvstændig,” erin-

drer Per Mygind. Om vinteren havde han tid til at have 

murer- og tømrerarbejde, ”men jeg lod være, hvis jeg 

havde råd til det.” Så kunne han i stedet passe sit grej. 

I 1988 købte han grunden på Havstokken og overveje-

de et par år, om han skulle gå i gang med at bygge. 

Men han begyndte at ”bjerge, hvad bjerges kunne,” 

som han fortæller, idet han lige så stille begyndte at la-

ve vinduer, døre mv. til det nye hus. Fire år tog det 

ham at bygge huset. 

 Efterfølgende gik fiskeriet ned af bakke i årene 

fra 1992 til 1995, og det begyndte at blive svært at få 

udgifter og indtægter til at hænge sammen. 

 

Fra fisker til alt mulig mand 

Dorte Sauers bror kom meget belejligt og spurgte, om 

Per Mygind ville hjælpe med at bygge hus. ”Så da mød-

te jeg Dorte.” Egentlig ville Per tilbage til fiskeriet, da 

huset var færdigt, men der kom andre kunder i butik-

ken, og det ene halve år tog det andet. Samtidig trak 

det ikke længere så meget i ham at fiske, selvom 

”fiskeriet er den ultimative frihed.” Så i dag er det defini-

tivt slut med at fiske, og en arbejdsfordeling med 80 % 

tømrerarbejde og 20 % murerarbejde passer ham fint. 

 Per Mygind har efterhånden været selvstændig i 

27 år samt de to år (inklusiv et halvt år ulovligt). Han tri-

ves fint med en vekselvirkning mellem at arbejde alene 

med småopgaver, og den dynamik der ligger i at arbej-

de sammen med andre. ”Det er rart med et fællesskab,” 

synes han. Bl.a. arbejder han sammen med andre loka-

le håndværkere. Per Mygind kender sin egen begræns-

ning, så det er godt at være flere om en opgave, og 

man kan låne hinandens ’grej’. Så nu har Per Mygind 

endelig fundet ud af, hvad han vil være, nu da han er 

blevet stor. 

 

/ VenøPosten — Bente Bjerre 

ÅBNINGSTIDER  I  MAJ 
 
 

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 

www.venoe-kartofler.dk 
 
 

 

 
 

Havnehuset  Venø 
 

Hverdage kl. 12:30 - 17:30 
Lørdag, søndag og helligdage  

kl. 11:00-18:00 
Hjemmebagte valnøddeboller i Kr. Him-

melfartsferien og Pinsen kl. 8:00-9:00
(bestilles dagen før). 

 
Tlf. 97 86 85 30, mobil 23 27 22 99 

www.havnehuset-venoe.dk 
havnehuset@venoe.dk 

 
 

 

 
 

Venø  Billedværksted 
 

Åbent efter aftale. 
 

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 83 10 
www.venoe-billedvaerksted.dk 

lis.jensen@post2.tele.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Kro 
 

Køkkenet har åbent  
tirsdag - lørdag fra kl. 17:30 - 21:00 

Mors Dag søndag den 9. maj  
fra kl. 11:30 - 14:00 og 17:30 - 21:00 

Pinse Brunch søndag den 23. maj  
fra kl. 11:00 - 15:00 og 17:30 - 21:00 

2. Pinsedag mandag den 24. maj  
fra kl. 11:30 - 14:00 og 17:30 - 21:00 

 
Husk at bestille bord til vores  

Pinse Brunch søndag den 23. maj  
fra kl. 11:00 - 15:00 

Husk bordreservation. 

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  
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TÅRNKIG 

Foto fra tårngruppens inspirationstur for tårne i omeg-

nen. Elevatortårnet på Struer rådhus indgik bl.a. sam-

men med Sir-Lyngbjerg tårnet.  

/ ”Tårngruppen” 

 

 

ENERGI PÅ VENØ 

På initiativ af Morten Gjern, Riisvej 9, er der udarbejdet 

projektbeskrivelse for en samlet ø-indsats for at placere 

Venø som aktør i arbejdet med på længere sigt at gøre 

Venø energineutral. 

 Projektet er behandlet og godkendt af Venø-

Boens bestyrelse og drøftet med både Struer Kommu-

ne og NOE. Begge har tilsluttet sig initiativet og samar-

bejder om dets gennemførelse.  

 På baggrund af de indledende drøftelser er der 

med hjælp fra kommune og NOE igangsat forbrugs-

analyser og revision af projektbeskrivelse. 

/ Morten Gjern og Jan Bendix 

NYE LEJEBOLIGER? 

VenøBoen har som led i Venø udviklingsplan haft en 

drøftelse med formanden for Struer Boligforening, Jør-

gen Rasmussen. Det var boligforeningen, der i slutnin-

gen af 1990’erne sammen med venøboere tog initiativ 

til lejeboliger på Riisvej.  

 På mødet gav Jørgen Rasmussen udtryk for en 

klar interesse for endnu engang at medvirke til at un-

dersøge mulighederne for at øge antallet af lejeboliger 

på Venø. De eksisterende Riisvej-boliger har været ud-

lejet, siden de blev bygget.  

 Sammen med VenøBoen vil boligforeningen 

gennemføre en nøje undersøgelse af behov, størrelse, 

beliggenhed osv. Det skal bl.a. ske ved henvendelse til 

øboerne. Resultatet vil blive lagt ud til drøftelse på et 

beboermøde senere på året.  

/ VenøBoen — Anker F. Jensen  

 

 

DESTINATION VENØ 

Så foreligger første resultat af indsatsen for at gøre 

Venø til det, der i turistsproget kaldes en destination. I 

praksis betyder det medvirken i en brochure om områ-

det. Brochuren vil blive spredt igennem turistorganisa-

tioner i Danmark og udlandet, og kan også fås i Havne-

huset Venø. Billedet herunder viser opslag om 

”øhopping”, hvor Venø omtales.  

/ VenøPosten 

— red. 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

Fotos: Jan Bendix 
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KURHUS-IDÉEN UNDERSØGES 

Arbejdsgruppen, der undersøger muligheden for at 

etablere et kurhus på Venø, har gennem møder bl.a. 

med Leif Herner, Nordvestjysk Erhvervsråd, gennem-

ført idéudvikling og udarbejdet spørgeramme. 

 Formålet er at indsamle informationer om be-

hov, interessenter og praktiske muligheder.  

/ Arbejdsgruppen vedrørende kurhus 

— Ingrid Skadhede (redigeret) 

 

 

JAGTEN GÅR IND IGEN! 

Efter sneens forsvinden er det igen 

blevet synligt hvilke ødelæggelser 

mosegrisene forårsager i Venøs 

haver, på marker og diger. 

 I overensstemmelse med 

Venø udviklingsplan er der fra  

VenøBoens side taget initiativ over for Skov– og Natur-

styrelsen med henblik på at få genoptaget ”den hen-

lagte sag” (2005) om mosegrisebekæmpelsen.  

/ VenøBoen — Anker F. Jensen  

 

 

VENØS HJEMMESIDE OPDATERES 

På Venøs nye hjemmeside, der indtil videre kan findes 

på www.venoe.infoland.dk, er der i den forløbne må-

ned bl.a. blevet arbejdet med at beskrive de forskellige 

overnatningsmuligheder på Venø.  

 Næste skridt bliver at udarbejde information om 

øens forskellige erhvervsdrivende. Jeg vil tage kontakt 

til hver enkelt erhvervsdrivende og aftale nærmere, 

hvad der skal stå på hjemmesiden. Det kan være alt fra 

en simpel side med blot kontaktoplysninger til en læn-

gere profilbeskrivelse. Giv mig et praj, hvis jeg har 

glemt nogle erhvervsdrivende. 

 Gode gåture på Venø efterlyses. Send en mail til 

mig med en beskrivelse af din favorit gåtur på Venø – 

gerne illustreret med nogle billeder. Gåturene vil blive 

vist på hjemmesiden som inspiration til øens turister, så 

vi kan hjælpe med at give de besøgende nogle gode 

oplevelser på Venø. 

 Har du i øvrigt forslag, ideer eller ønsker til hjem-

mesiden, skal du endelig ikke holde dig tilbage med at 

kontakte undertegnede på  

webmaster@venoe.dk eller tlf. 97 86 84 00. 

/ Søren Lang Hindkjær 

TILBAGEVENDENDE ARRANGEMENTER 

Gruppen har foreløbig udviklet to nye arrangementer 

til denne sommer: Åben Ø den 6. juni og Tur Dag 

den 5. september. Hertil kommer en række gengan-

gere. På Åben Ø dagen er der arrangementer/

fortællinger om: 

Kirken 

Billedværkstedet 

Nørskov 

Fish Farm 

Jagtforhold 

Havnehuset 

Venø Kro  

Huse der er til salg ved lokale ejendomsmæglere 

samt musik ved Venø Musikforening 

 

Det er en af idéerne med arrangementet, at interesse-

rede, der måske kunne tænke sig at bosætte sig på 

øen, kan få noget at vide om, hvordan det er at bo på 

øen. Venøboere opfordres derfor til også at deltage og 

blande sig med gæsterne og fortælle, hvordan det er. 

Nærmere program følger i næste udgave af VenøPo-

sten.  

 På Tur Dagen er der foreløbig tilsagn om følgen-

de guidede ture:  

Sønderskov v/ Bente Bjerre 

Birteline-tur midt på øen v/ Inge Baggesen 

Bytur v/ Per Mygind 

Nørskov v/ Pip Thoustrup 

Nordøst-øen v/ Linda Ulfkjær 

Fototur v/ Preben Friis 

 

Den 15. maj arrangerer surfklubben Windy og Venø 

Efterskole igen Venø Rundt med start kl. 13:00 ved 

havnen. 

 Der er Sankt Hans bål den 23. juni ved hav-

nen. Hver fredag kl. 14:00 i skoleferien er der fortæl-

ling ved Kirken, som indgår i Limfjordsfortællinger. Der 

er selvfølgelig solnedgangsmusik seks torsdag aftener i 

sommerferien. 

 PR gruppen har lavet plakat udkast, hvor det 

glade Sammensurie-ansigt indgår. Der er indgået aftale 

med en sponsor, som betaler trykning af plakaterne, 

der bl.a. sendes til en række Limfjordshavne. Der har 

også meldt sig sponsorer til at betale annoncering, 

som PR gruppen har planlagt. 

/ Peter Petersen 

. . .  
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VENØ  ERHVERVSKLUB 

Reklame: på webreg.dk kan man registrere, at man 

som virksomhed ikke ønsker at modtage reklamer. 

 

e-box: her kan man købe ekstra diskplads for et meget 

lille beløb og dermed uploade egne dokumenter, der 

herved gemmes forsvarligt. Jeg lægger fx regnskaber 

der. 

 

De næste møder i 2010 

Den 1. september 2010 Møde i Erhvervsklubben 

Den 20. oktober 2010 Møde i Erhvervsklubben 

 

Jeg har fundet/fået tilbud om følgende gæsteindlæg til 

de kommende møder: 

 

Niels Bugge – Modus 

Hvad skal en virksomhedsejer gøre for at være 

mest effektiv? 

Skal han/hun uddelegere / købe hjælp til – regn-

skab / reklame / indkøb etc. 

 

Jørgen Makholm - advokat 

Forretningsaftaler (kunder – leverandører) 

Kontrakter (ansatte – leverandører) 

Produktansvar 

Ansvars afgrænsning 

Reklamationslovgivning 

Leverings- og salgsbetingelser 

 

Kai Rostrup 

Bogholderisystem på nettet 

Web Page Maker – værktøj hjemmesider 

Formularer 

 

/ Venø Erhvervsklub — Frede Kristensen 

MØDET DEN 21. APRIL I VENØ ERHVERVSKLUB 

Der er stadig mulighed for at deltage i Erhvervsklub-

ben på Venø. 

 Vi har 36 virksomhedsejere på Venø, og ud af 

disse har 17 valgt at deltage i Erhvervsklubben, men 

der er bestemt stadig mulighed for at tilmelde sig. 

 Henvendelse kan ske til undertegnede på tlf. 97 

86 80 84 eller mail: klubben@beolab.dk 

 

Ved mødet i Havnehuset deltog syv af de tilmeldte virk-

somheder med 10 deltagere. Emnerne på mødet var 

følgende: 

Velkomst 

Gæst: Lene Brix Andersen, SKAT 

Kaffetid 

Gæst: forretningsservice, Kirsten Jensen 

En god ide? 

Punkter fra sidste møde, information/diskussion 

Bordet rundt 

Afslutning 

 

Vi havde et rigtig godt indlæg fra Lene Brix Andersen 

med præsentation af alle de mange muligheder, der 

tilbydes fra SKAT, og jeg tror, vi alle opdagede en hel 

del nye muligheder, vi efterfølgende er gået hjem for 

at prøve af. Der var rigtig mange spørgsmål undervejs, 

der viste interesse for emnet. 

 Vi fik bl.a. demonstreret det nye tast-selv system 

for selvstændige omkring selvangivelse, skat, moms og 

vi hørte om bl.a. om virk.dk og cvr.dk, hvor alle registre-

ringer vedrørende vores virksomheder findes og kan 

ændres endog meget let. Vi så det lønsystem på nettet 

SKAT tilbyder og kan bekræfte, at det virker – det er let 

at bruge, og det er ganske gratis. 

 Under kaffen var der en god diskussionen, og vi 

fortsatte med et par idéer fra vores hverdag. 

 

Webhotel: gullestrup.net kan anbefales, fordi man får 

tilgang til stort set alle de nyeste værktøjer, og det un-

derstøtter alle teknologier for webdesign. 

 Der er et fantastisk WEBMail-system, og der tilby-

des et virkeligt godt besøgsanalyse-system. Måske er 

det unødvendig at nævne, at det også er blandt lan-

dets billigste. Jeg sparede mindst 2.000,- kr. pr år ved at 

flytte mine domæner. 
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SÆSONAFSLUTNING - VENØ LÆSEKREDS 

Mandag den 17. maj kl. 19:30 i Havnehuset holder vi samlet afslut-

ningsmøde for alle grupper. 

 Husk penge til kaffe. Afbud til Dorte 97868171, hvis du er forhindret. 

Ellers regner vi med alle. 

/ Gruppe 4 — Dorte Sauer 

 

 

SÆSONSTART -RONING – I ”TOER MED STYRMAND” 

Båden er forårsklargjort, og vi venter bare på det gode ro-

vejr. 

 For nye interesserede kan jeg oplyse, at vi har en 

”toer med styrmand”, hvor vi roer tre sammen. Vi vil meget 

gerne have nogle nye med på holdet. Du kan selv være med til at bestem-

me, hvornår og med hvem du vil ro. Alle interesserede såvel nye som gamle 

bedes kontakte mig. Ring eventuelt og hør nærmere. 

/ Venø Roklub, Venø GIF — Dorte Sauer (tlf. 97 86 81 71) 

 

 

CROSSERTUR DEN 11. JUNI 

Husk, at der er crossertur til Lemvig fredag den 11. juni. 

Der er afgang med færgen kl. 18:00, da vi har banerne fra 

kl. 18:30 – 20:30.  

 Vi håber på, at der er forældre, der skal med ud og 

heppe – og måske have en tur! Tilmelding senest den 6. juni til under-

tegnede på tlf. 97 86 80 34. 

 Til information kan klippekort med 10 klip til 150,- kr. fortsat købes 

hos mig. De nye typer af klippekort er endnu ikke færdigudviklede! 

/ Venø GIF — Laila Mejlholm Olsen 

 

 

PINSETRÆF FOR CITROËNFOLK 

Dansk Citroënklub Nordvest kreds og Midtjysk kreds afholder  

pinsetræf på ”Venø Camping” i pinsen den 21. maj - 24. maj. 

Interesserede er velkomne til at kigge forbi. 

www.danskcitroenklub.dk/Venoe/2rben.htm  

/ Sven Bendix Pedersen 

KONFIRMATION 2010 

I år har Venø ”kun” én konfir-

mand. Det er Jens Børsting, 

Nørskovvej 6.  

 Jens bliver konfirmeret fra 

Gimsing kirke den 30. april. 

/ VenøPosten — red.  

 

 

DEN 50-ÅRIGE UDVIDER 

Et kig på busholdepladsen røber, 

at Venø Bussen igen forøger be-

standen.  

 Denne gang sker det med 

en bus til 64 passagerer. Bussen 

er hentet i Belgien og indtil videre 

bordeauxfarvet! 

/ VenøPosten — red.  

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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den tænkes forbundet til VenøBoens Venoe-side med 

gensidige links, tilhører den suverænt havnen. Bestyrel-

sen bifalder idéen om en årlig havnefest, men ser sig 

ikke i stand til oveni den løbende drift ensidigt at påta-

ge sig ansvaret for at arrangere festen.  

 Havnen har af hensyn til campingpladsen hidtil 

været tilbageholdende med faciliteter for autocampe-

re, men vil nu undersøge, hvilke muligheder man har. 

 En opfordring til at få landinger af østers tilbage 

kunne besvares med, at der allerede i 2008 blev indgå-

et en aftale herom med Venø Fish Farm, der dog ikke i 

den mellemliggende periode har gjort brug heraf. 

 Produktion af Venø-brochuren går ved genop-

tryk i nul, og belaster ikke havnens øvrige drift. Den 

overproduktion, der gerne er tale om, sælges og bidra-

ger andre år positivt med 2-3.000 kroner. 

 Mette Jaffke, Alice Frederiksen og Inge Bagge-

sen arbejder videre med et forslag om nedsættelse af 

et ad hoc udvalg, der vil søge at forbedre driften af 

Havnehuset. 

 Peter Henriksen fremlagde bestyrelsens budget-

forslag. Der blev stillet spørgsmål til, om huslejen i Hav-

nehuset er for høj, men bestyrelsen fastholdt, at den 

aftalte husleje for 2011 og derefter (der er aftalt en 

nedsat ydelse i 2009 og 2010) afspejler de faktiske om-

kostninger ved huset. Disse er uændrede, selvom der i 

forbindelse med projektet er foretaget meget betydeli-

ge investeringer i huset. Budgettet godkendtes. 

 Mette Jaffke ønskede ikke genvalg til bestyrel-

sen. I stedet valgtes Rasmus Grønne. Niels Jensen og 

Peter Henriksen genvalgtes. Som førstesuppleant gen-

valgtes Claus Lund Jensen. Det lykkedes ikke at finde 

en anden suppleant, så bestyrelsen beder derfor om 

forslag herom. Karsten genvalgtes som revisor. 

 Afslutningsvist kunne bestyrelsen meddele, at 

man forventer at kunne etablere en gang- og badebro 

på høfden (nord for havneindløbet), og at man har 

fået lovning på de gamle azobé-planker fra færgelejer-

ne. Disse forventes anvendt til beklædning af de reste-

rende betonkajer. 

 Dirigenten og formanden takkede for en god 

generalforsamling. 

/ Venø Havn — Peter Henriksen  

GENERALFORSAMLING I VENØ HAVN 

Godt 30 personer deltog den 30. marts i Venø Havns 

generalforsamling. Thorvald Bech Jørgensen, som tidli-

gere repræsenterede Struer Kommune i havnestyrel-

sen, blev valgt som dirigent, og konstaterede forsamlin-

gen lovlig. 

 Formanden, Flemming Haagensen, takkede i sin 

beretning for den store opbakning og det frivillige ar-

bejde i det forgangne år, og nævnte alle de ting, som 

nu er blevet renoveret og moderniseret. 

 Det igangværende projekt er skredet godt frem, 

og p.t. arbejdes der med at få foretaget den nødvendi-

ge uddybning samt udskiftning og reetablering af di-

verse pæle. To dele af projektplanerne afventer en lo-

kalplan, der har været lidt længe undervejs. Med kom-

munens hjælp ventes den dog nu (efter generalfor-

samlingen) at falde på plads i løbet af sommeren, så vi 

burde kunne få det hele med. 

 Revisor Karsten Jensen fremlagde regnskabet, 

der er revideret uden bemærkninger, og Peter Henrik-

sen redegjorde nærmere for projektets budgetstatus. 

Vi er stadigvæk inden for budgettet, og forventer også 

at kunne fuldføre uden overskridelser. Regnskabet blev 

godkendt. 

 Bestyrelsen havde valgt at spørge generalfor-

samlingen til råds om, på baggrund af de forbedrede 

forhold, at lade enhedspriserne for hjemmehørende 

stige ekstraordinært fra kr. 95,- til kr. 110,-. Efter en de-

bat om dette blev forslaget godkendt. 

 Der var desuden indkommet en række andre 

forslag til dagsordenen. Havnen er, som en del af pro-

jektet, ved at få udarbejdet sin egen hjemmeside. Den 

forventes at blive præsenteret omkring 1. maj. Selvom 

Foto: Jan Bendix 
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GENERALFORSAMLING I VANDVÆRKET 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling  

i Venø Vandværk tirsdag den 25. maj kl. 20:00  

på Venø Kro. 

 

Dagsorden i følge vedtægterne: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskab forelægges til godkendelse 

4. Valg af medlemmer og suppleant til bestyrelsen 

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Eventuelt 

 

Ny boring 

Arbejdet med at få færdiggjort vandværkets nye boring i skoven samt rå-

vandsledningen til vandværket er nu i gang igen efter at have ligget stille i 

tre måneder pga. sne. Inden vandet fra den nye boring kan bruges som 

drikkevand, skal boring og råvandsledning pumpes rene, og der skal foreta-

ges analyser af vandet. Forhåbentlig bliver boringen endelig klar til drift i 

løbet af maj/juni. 

 

Frostsprængninger 

I år har der været frostsprængninger af vand-

rørene i mindst tre sommerhuse på Venø. Der 

skal derfor lyde en opfordring til sommerhus-

ejerne om at huske at lukke for stophanen, 

inden det bliver vinter og i øvrigt, når huset 

står ubeboet i længere tid. Der kan løbe ad-

skillige kubikmeter vand ud i døgnet fra et 

sprængt eller ødelagt vandrør. Udover at det 

koster en del penge, kan det også medføre 

omfattende vandskader i huset. Så husk det 

nu! 

/ Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær 

 

 

 

 

 

 

MÅNEDENS MALERI 

Så er vi nået hele året rundt. 

Maj måneds billede slutter billedrækken. Lærkere-

den er et yndet motiv og også meget efterspurgt 

som ”Majkort”. 

 Tak fordi I kiggede med. 

/ Venø Billedværksted — Lis Jensen 



12  

DET  SKETE 

STRANDRENSNING 

Efterskolen, VenøBoen og grundejerforeningen afholdt 17. april den årlige 

strandrensning. Med omkring 90 efterskoleelever og et pænt fremmøde af 

etablerede venøboere samt diverse terrængående køretøjer nåede vi (med 

undtagelse af fuglereservatet) hele vejen rundt. Det var lidt køligt og blæ-

sende, men alle havde vist en dejlig eftermiddag, som afsluttedes med for-

friskninger på havnen og efterfølgende kaffe med hjemmebagt kage på 

efterskolen. 

 Der var nok lidt mindre affald end man før har set. På vestsiden fandt 

vi dog mange opdriftsbøjer og et par joller, som nu er deponeret ved hav-

nen, hvor de afventer rette ejermænd. 

 Tak til alle fremmødte, og for de, der imod forventning ikke kom med, 

må vi varmt anbefale ikke igen at gå glip af dette tilbagevendende tiltag. 

/ Venø Borger– og Grundejerforening — Peter Henriksen  

 

 

 

 

SÆSONAFSLUTNING 

Venø Musikforening sluttede sæsonen på Venø Efterskole med bl.a. Carl 

Nielsen melodier til danske sange sunget af Gesta Danorum.  

/ VenøPosten — red.  

VENØ HISTORIER 

Over 60 venøboere var samlet til 

foredragsaften i Havnehuset. Her 

kommenterede bl.a. Mette Haa-

gensen, Inga Mygind og Hanna 

Thoustrup gamle tv-optagelser fra 

60-ernes Venø. Fotoserien viser 

kendte Venø-ansigter fra arrange-

mentet.  

/ VenøPosten — red.  

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix Fotos: Peter Petersen 
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WWW.VENOEHAVN.DK 

Havnens nye hjemmeside vil per 

1. maj være online på adressen 

www.venohavn.dk på såvel 

dansk og engelsk. Tysk følger mu-

ligvis senere. Mens det fra nu af 

således bliver havnestyrelsen, der 

står for vedligehold, opdatering 

og alt andet, er det naturligvis 

meningen, at der skal være link til 

både Venø-siden og alle andre, 

som ønsker det. 

 På den nye hjemmeside 

kan man i meget videre udstræk-

ning end hidtil holde sig oriente-

ret om, hvad der sker – og er sket 

– på og omkring havnen. Besty-

relsen ser gerne en forbedret lø-

bende dialog via de løbende ori-

enteringer og kontaktformularen. 

 Den nye hjemmeside har 

også et galleri, hvor relevante 

billeder og lignende kan henlæg-

ges, ses og downloades. Der vil i 

den første periode formodentlig 

blive tale om en vis tilpasning og 

indkøring. Vi håber på jeres for-

ståelse herfor. 

/ Venø Havn — Peter Henriksen  

 

 

 

 

 

 

GENERALFORSAMLING / SOMMERFEST 

Årets generalforsamling afholdes fredag den 25. juni kl. 18:30. Så sæt 

venligst allerede nu et stort kryds i kalenderen. 

 Da der indtil videre hersker en vis usikkerhed om de hidtidigt anvend-

te lokaler, offentliggøres stedet først i næste nummer af VenøPosten sam-

men med nærmere program og dagsorden. Der skal dog ikke herske tvivl 

om, at der efter den formelle generalforsamling (ca. kl. 19:30) - i lighed med 

tidligere år – også denne gang bliver mulighed for en kulinarisk og social 

oplevelse i festligt lag. Tilmelding til bestyrelsen senest 20. juni. 

 Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. 

juni. På valg til bestyrelsen er Anders Ulfkjær og Per Vestergård samt sup-

pleanterne Anette Skovhøj og Hans L. Pedersen. 

 

Kontingent 

Pr. 1. maj er det tid til betaling af kontingent for 2010/11. Medlemskab ko-

ster kr. 100,- pr. person, som skal indbetales inden den 1. juni på forenings-

kontoen i Sparekassen Limfjorden, reg.nr. 9116, kontonr. 6005603763. Der 

bliver ikke udsendt girokort. 

 Hvis du har problemer med denne indbetalingsform, er du meget 

velkommen til at kontakte Per Vestergård (tlf. 75 81 48 72 / 29 63 79 60) 

eller Peter Henriksen (tlf. 97 86 81 82 / 40 20 00 10). 

 

Hjemmeside 

Venø Borger- og Grundejerforening får nu sin egen hjemmeside, der for 

tiden undergår de sidste tilpasninger og ventes online i løbet af maj måned. 

Mere herom i næste nummer. 

 

/ Venø Borger– og Grundejerforening — Peter Henriksen 

DET  SKER 
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MULTIHALLEN OG STRANDBYGGELINJEN 

Multihallen er kommet et stort skridt nærmere. Miljøcentret i Ringkøbing 

har givet dispensation fra 300 m strandbyggelinjen til multianvendelig hal 

og boldbane, som beskrevet i lokalplanen. I begrundelsen henviser Miljø-

centret til, at det er essentielt for lokalsamfundet, at der findes aktiviteter og 

erhvervsmuligheder for at bibeholde fastboende og tiltrække nye beboere. 

Multihallen bliver stillet til rådighed for venøboerne, som omtalt i aprilnum-

meret af VenøPosten, og det giver spændende nye muligheder. Skolen glæ-

der sig til at komme i gang med byggeriet 

 Der er nu en fire uger klagefrist til Naturklagenævnet. Klageberettige-

de er ejeren, Efterskolen, Struer Kommune, Dansk Naturfredningsforening 

og Dansk Ornitologisk Forening. 

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

 

 

GENERALFORSAMLING PÅ VENØ EFTERSKOLE 

På generalforsamlingen blev der bl.a. orienteret om de gode erfaringer med 

det nye tilbud: Tiende Årgang. Den er for de elever, der har de nødvendige 

kvalifikationer til ungdomsuddannelsen fra 9. klasse. Første hold afslutter til 

sommerferien. De har fordybet sig i forskellige projekter, og starter netop 

nu deres afslutningsprojekt, der strækker sig over 5 uger. Der er ikke af-

gangsprøver på Tiende Årgang i modsætning til de traditionelle 9. og 10. 

klasser, som skolen også tilbyder. 

 Skolen havde et pænt overskud på ca. 500.000 kr. i 2009. Der er godt 

1,5 mio. kr. på bankbogen til halbyggeriet. Hertil skal lægges det forventede 

overskud i 2010, et kreditforeningslån på 7,2 mio. kr. og yderligere finansie-

ring via kassekredit. Det betyder, at der kan bygges for ca. 10 mio. kr. 

 Generalforsamlingen valgte Alice Frederiksen, Gitte Børsting, Kai Lyk-

ke Christensen og Peter Petersen til bestyrelsen samt Svend Lundsberg og 

Lilly Møller som suppleanter. 

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

 

 

FREDAGSKLUB PÅ NØRSKOV 

I fredagsklubben var vi på Nørskov, hvor vi så de 

mange får og deres nyfødte lam. Vi var med til at 

give flaske-lammene mælk, og vi fik også lov til at 

holde de små lam.  

 Til aftensmad fik vi lammefrikadeller, kartof-

felmos, salat og is, og det var en rigtig stor succes; 

der blev i hvert fald spist over hundrede og fyrre 

frikadeller, så det var vist en succes! I alt deltog 16 

børn. 

/ Gertrud Damgaard 

DET  SKETE 

Færgetrafik  

i marts  

 

 

 

 2010 2009 

Passagerer ........... 17.148 .... 22.384 

Personbiler ............. 8.678 ....... 9.446 

Busser ......................... 412 .......... 442 

Lastbiler ...................... 188 .......... 194 

Gods (tons) ................ 349 .......... 541 

Cykler .......................... 240 .......... 212 

Campingvogne ............. 6 ............. 12 

 

 

 

 

VENØ FÆRGEN RYDDER 

LEMVIG HAVN FOR GLEMTE 

SAGER 

I forbindelse med den årlige dok-

ning og en renovering af gear og 

skrueaksler skulle Venøsund prø-

vekøres ved kajen i Lemvig. Kort 

efter igangsættelse af prøvekørs-

len gik den ene motor i stå med 

et brag. Årsagen hertil var så-

mænd lidt snor, et bildæk og en 

cykel, og færgen måtte atter træk-

kes på land, hvor cykel, bildæk og 

snor kunne afmonteres.  

 Færgen havde ikke lidt no-

gen overlast og kunne straks sø-

sættes igen. Cyklen stod desværre 

ikke til at redde.  

/ Venø Færgefart  

— Søren Adsersen 

Arkivfoto: Jan Bendix Foto: Søren Adsersen 
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VenøBoen 
 
Anker Jensen (formand) 
tlf. 97 86 80 79 
 
Karin Christensen (kasserer) 
tlf. 97 86 80 15 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 100,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
www.venoe.dk/venoeboen 
 
 
Venø Borger- og   
Grundejerforening 
 
Peter Henriksen (formand) 
tlf. 97 86 81 82 
 
Per Vestergaard (kasserer) 
tlf. 75 81 48 72, mobil 29 63 79 60 
 
Foreningen er åben for alle fastboende 
og/eller grundejere på Venø. Kontakt 
Peter Henriksen. 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
kan lejes af Børnehusets medlemmer for 
kr. 100 pr. døgn ved henvendelse til 
Antoinette Jensen på tlf. 97 86 81 95. 
 Medlemskab tegnes hos Børnehu-
sets kasserer, Helle Gjern, tlf. 97 86 83 
62, og koster kr. 75 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONKURRENT  

TIL VENØ FÆRGEFART? 

Søren Hindkjær har sendt dette 

foto, der viser et tømmerflådesel-

skab, der konkurrerer på service 

og fartplan! 

/ VenøPosten — red.  

DET  SKER 

 

 

 

 

DET SKER BLANDT ANDET 

Ny frokostsandwich lanceres, og saftpresseren findes frem igen. Kom gerne 

med din frugt og få presset ganske gratis. 

 

Lørdag den 15. maj: "Venø Rundt" for surfere. Starten går ved Venø Havn 

kl. 13:00. Surfklubben Windy fra Struer og Venø Efterskole er arrangører. Er 

vinden go', trækker den landets bedste surfere til. Der grilles pølser ved Hav-

nehuset. 

 

Pinselørdag den 22. maj: Havnehuset byder til frokostbuffet kl. 12:30 - 

14:30. Sild med nye kartofler (håber jeg), lammespecialiteter og oste for 100 

kr. Gerne tilmelding senest 19. maj. 

 

Velkommen i Havnehuset i maj. 

/ Mette Jaffke 

Foto: Søren Hindkjær 
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Månedens foto: Preben Friis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Venø-kalender 
På www.venoe.dk findes en årskalender 
med alle registrerede ø-aktiviteter så langt 
frem, som arrangørerne indmelder dem. 
 Brug kalenderen som værktøj i plan-
lægningen og registrer via webmaster@ 
venoe.dk, når arrangementtidspunkt 
foreligger. 
/ VenøPosten — red.  

2. maj  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

3. maj kl. 16:00 Lektiecafé, Børnehuset 

9. maj  kl. 14:00  Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

3. maj.  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

15. maj kl. 13:00 Venø Rundt for surfere, havnen 

16. maj  kl. 14:00  Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

17. maj kl. 16:00 Lektiecafé, Børnehuset 

17. maj kl. 19:30 Venø Læsekreds, sæsonafslutning i Havnehuset 

18. maj  kl. 19:00  Menighedsrådsmøde i Havnehuset 

21. maj til 24. maj  Pinsetræf for Citroënfolk, ”Venø Camping” 

22. maj kl. 12:30 Frokostbuffet i Havnehuset (tilmeld. 19/5) 

22. maj       ca. kl. 19:30 Hjem-Is bilen kommer til Venø 

23. maj kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

24. maj  kl. 10:30 Provstigudstjeneste, Struer (se omtale på side 2) 

25. maj kl. 20:00 Generalforsamling i Venø Vandværk, Venø Kro 

28. maj kl. 15:30 til 18:30: Fredagsklub for alle børn og derefter til  

 kl. 20:30  for børn over 8 år  

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

31. maj kl. 16:00 Lektiecafé, Børnehuset 

 

GIF: Tirsdagsgåtur v/ Havnehuset, hver tirsdag kl. 19:00 

Venø Aktivitetsklub i Børnehuset, hver mandag kl. 14:00 

VENØ  I  MAJ 

VenøPosten  
 
Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten juni 
2010 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 25. maj 
 

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 23. maj. 
 
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, VenøBoen og Venø 
Borger– og Grundejerforening. 
 
Abonnement: VenøPosten kan tegnes  
i abonnement ved henvendelse til  
udgiverne. 
 
Redaktion og grafik: Bente Bjerre, Jan 
Bendix og Bettina Kjær. 
 
Trykning: Jan Bendix a/s. 
 
www.venoe.dk/venoeposten/vp.pdf 


