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Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

Foto: Gertrud Damgaard 

Vi ses Pinselørdag! 
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VENØ  SOGN 

SOMMERENS MORGENGUDSTJENESTER 

Nu er vi kommet i maj måned og begynder dermed morgengudstjenester 

kl. 8:30 på de dage, hvor Per Mikkelsen enten har gudstjeneste i Struer eller 

har fridag. 

 

Tysk pressegruppe på kirkebesøg 

Fredag den 24. april lagde en presse-

gruppe med en repræsentant for  

VisitDenmark fra Hamburg vejen forbi 

Venø. De fem tyske journalister skriver  

til tyske og schweiziske aviser, hjemme-

sider, og som freelancejournalister  

sælger de artikler til flere magasiner.  

Det bliver til meget store oplag og til 

mange læsere. 

 Gruppen var på en firedages tur i det nordvestjyske omkring Limfjor-

den med en enkelt afstikker til Holstebro. Venø Kirke var valgt som den ene-

ste kirke på turen, og jeg fik min debut som fortæller på tysk. De fandt speci-

elt våbenhuset spændende i dens lidenhed. Jeg kunne i den forbindelse 

fortælle om dronningen og prinsens besøg, hvor Bent Ole Pedersen siger til 

prins Henrik: ”Her må selv en høj Herre bøje sig”!! Da gruppen kørte fra øen 

blev de mødt af to store turistbusser! 

 

Rekorddeltagelse i Skærtorsdagsarrangementet 

Påsken er rundet og dermed også Skærtorsdag med fællesspisning og efter-

følgende aftengudstjeneste. 

 Rekordbesøget fortsætter også i år. I alt 92 voksne og børn i alle aldre 

deltog i fællesspisningen. Kartoflerne slap op, men ellers var der rigeligt 

mad — tak for gode tilbagemeldinger.  

 Det er en aften, hvor der deltages på kryds og tværs af øen. Fastbo-

ende, sommerhusejere og enkelte gæster — alle føler noget for øen og for 

hinanden. Man kommer ikke kun for at spise. Efterfølgende deltog 63 i af-

tengudstjenesten med indstiftelsen af nadveren, hvilket også gør gudstjene-

sten særlig og meget højtidelig. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

Enhver kan få en samtale med 

præsten. 

 

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 

 

Kirkesangere:  

Grethe Munk-Andersen,  

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

Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Jan Bendix 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  KIRKE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Venøs 2015-konfirmand: Søren 

 

 

PINSEGUDSTJENESTE 

Årets traditionsrige Provstigudstjeneste bliver på Gimsinghoved  

2. Pinsedag den 25. maj kl. 10:30.  

 Gimsinghoved er Struers kunst- og kulturcentrum. Det er oprindelig 

en gammel proprietærgård. Gudstjenesten holdes i den smukke park med 

gamle træer og blomstrende rododendron.  

 Provstiets præster og kirkekorene fra de forskellige kirker medvirker.  

 Efter gudstjenesten er der mulighed for at købe pølser mv. eller man 

kan spise sin medbragte mad i parken.  

/ Venø Kirke — Per Mikkelsen 

 

 

 

 

 

 

KONFIRMATION PÅ VENØ 

Fredag den 1. maj kl. 10:00 konfirmeres  

følgende i Venø Kirke:  

 Søren Søby Stentz,  

Nørskovvej 10, Venø 

 Patrick Naundrup Andreasen 

Godthåbsvej 15, Struer 

 

/ Venø Kirke — Per Mikkelsen 

. 

Foto: Gimsinghoved 

Privatfoto 
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GRATIS LÅNECYKLER  

PÅ SYDENDEN AF ØEN 

Som lyn fra en klar himmel er der 

dukket kommunale blå cykler op 

ved færgehuset. Turisterne opfor-

dres til at tage en tur… og retur-

nere cyklerne til cykelstativerne, 

inden øen forlades. 

/ VenøPosten — Red. 

 

BESØG EN VENØBO 

Mød en øbo og få de gode historier fra øen 

Vi er nu klar med skiltet: Besøg en venøbo. Idéen er, at alle interesserede 

øboere kan få et skilt, som de kan sætte ud til vejen, når de har en ledig 

stund og har lyst til at snakke med ø-gæster. Endvidere må man gerne tage 

skiltet med på gåturen og fx sætte sig på en af bænkene ved havnen med 

skiltet. Vi håber, at rigtig mange vil tage godt imod idéen og engagere sig i 

sagen. Vi mener, at idéen både er sjov og anderledes, og at den kan være 

med til at sætte et ekstra, positivt fokus på Venø. 

 I en tid med øget digital turistinformation, hvor trenden går mod fle-

re apps, Facebook og mere internet, vil vi gerne fremme den personlige 

kontakt. Når folk tager på ferie og specielt, når de vælger at tilbringe den på 

en lille ø, bunder det ofte i et bevidst ønske om at komme væk fra en stres-

set og digitaliseret hverdag. En hyggelig snak med en øbo passer glimren-

de ind i denne tankegang. 

 Formålet er ikke at afhjælpe med de gængse oplysninger, der findes i 

turistmaterialet, men nærmere at snakke med gæsterne og give dem et ind-

blik i livet som øbo. Hvis man samtidig kan spore sig ind på, hvad den enkel-

te gæst interesserer sig for og komme med idéer og forslag til opholdet på 

Venø, vil det være fint.  

 Vi håber, at rigtig mange øboere vil bakke op om idéen og dermed 

være med til at give ø-gæsterne en unik oplevelse, som de husker med glæ-

de og fortæller videre, når de kommer hjem.  

 Alle Venøs turistaktører vil inden længe modtage et skilt, som de bå-

de kan bruge i henhold til ovenstående og til at fortælle idéen videre til de-

res gæster.  

 Skiltet ”Besøg en venøbo” kan afhentes i Venø Café og Havnekiosk. 

/ Venøturisme — Hanne-Dorthe Skjernaa, hd@venobussen.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350 GÆSTER TIL FÅRETS DAG 

Vejret viste sig fra den venlige side og var givetvis en af grundene til, at på-

skelørdagens arrangement tiltrak gæsterne til Nørskov og til Venøs spiseste-

der. Preben Friis var på stedet og fangede glimt fra dagen. 

/ VenøPosten — Red. 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Preben Friis Foto: Preben Friis 
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. . . 

PINSEBAL 

”Venø i Live” inviterer igen i år 

til spisning og bal pinselørdag 

den 23. maj i teltet på havnen. 

Menuen er saftig grillstegt skin-

ke med lækkert tilbehør.  

 Musikken leveres af 

Mænd med Slips. Spisningen 

begynder kl. 18:30.  

 Billetter kan købes i Venø 

Café og Havnekiosk, i Infocen-

ter Struer og på e-mail:  

venoe.i.live@gmail.com. 

 Vi håber på mange glade 

gæster – overskuddet bliver 

brugt til musik på havnen i lø-

bet af sommeren. 

/ Venø i live  — Peter Petersen 

 

 

 

VANDRERUTER ”PÅ VEJ” 

Tak for besvarelserne. Det var dejligt med så  

mange indkomne forslag. De heldige vindere af 

den udlovede vinflaske blev Bodil Anker-Møller  

og Flemming Damgaard — tillykke! Vinderflasken 

står klar i Venø Café og Havnekiosk. 

 Vi har nu gennemgået samtlige ruter og  

fået lavet en ”sammenkogning”, således at vi har: 

 Venø Rundt 

 Venø Øst/Midt (via campingpladsen) 

 Venø Vest (nord for havnen) 

 Venø Nord (Nørskov Vig) 

 Venø for cyklister (indtegning af cykelegnede ruter). 

 

Nu fortsætter arbejdet med at få ruterne præsenteret på bedste og mest 

overskuelige vis. Idéen er at bringe et kortudsnit sammen med fotos af de 

kendemærker og udsigtspunkter, man passerer undervejs på ruterne. Sam-

tidig vil der være noget konkret information om færdsel i naturen.  

/ Venøturisme — Hanne-Dorthe Skjernaa 

HJÆLP TIL TYSK 

OVERSÆTTELSE 

Hvem kan hjælpe 

Venøturismeprojektet 

med at oversætte 

vores folder ”Venø – 

Limfjordens hjerte”?  

 Vi vil så gerne kunne præ-

sentere Venø på både tysk, en-

gelsk og dansk. 

 Kontakt redaktionen på 

vp@venoe.dk eller undertegnede 

på hd@venobussen.dk. 

/ Venøturisme  

— Hanne-Dorthe Skjernaa 

 

 

 

 

 

 

SÆSONENS ÅBNINGSTIDER 

Venø Café og Havnekiosk og 

Venø Kro har taget fat på som-

mersæsonen. VenøPosten brin-

ger som maj tillæg åbningstider-

ne, så både udenøs gæster og 

venøboerne ikke skal gå forgæ-

ves. God appetit! 

/ VenøPosten — Red. 
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DET  SKETE 

VENØS FOLKETAL OG P4-MIDT &VEST 

Kun Avernakø overgår Venø i udviklingen af befolkningstallet 

på de 27 danske småøer, hvor de fleste må notere stilstand 

eller tilbagegang. Det fremgår af en netop offentliggjort  

statistik fra Danmarks Statistik. Venøs befolkning er vokset fra 

185 til 204 (pr. 1. januar 2015) og Avernakøs fra 108 til 127. 

 P4-Midt & Vest havde den 25. april samtaler med Anja Villadsen, Ni-

colai Terp, Per Mikkelsen og Jakob Fussing, alle Venø og Per Jacobsen, for-

mand for Struer Kommunes Teknik- og Miljøudvalg. 

 Det blev til en times positiv omtale af Venø med eksempler på be-

grundelser for at flytte til Venø og muligheder, som de enkelte radiogæster 

så for øen. 

 Det mønster, der dannedes for lytterne var, at Venø er et godt sted at 

bo på grund af socialt samspil, natur, ro og infrastruktur med effektiv færge-

forbindelse, som en forudsætning. 

 Befolkningsudviklingen tog fart, da venøboerne i begyndelsen af 

1990’erne tog initiativ til etableringen af efterskolen og lejeboligerne på 

Riisvej. De senere års udvikling skyldes først og fremmest indsatsen for at 

skabe sammenhæng i initiativerne mellem øens foreninger, erhvervsaktive 

og de enkelte venøboere. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

JYSK ENERGI GÅR I JORDEN  

OG VENØBOERNE KAN FÅ FIBERNET 

Som trafikanterne til færgen har registeret, så er tiden kommet til at tage 

afsked med den mastebårne kraftforsyning. I maj begynder Jysk Energi ned-

gravningen af el-kabler fra syd til nord på øen. Kabelnedlægningen er et led 

i Jysk Energis langsigtede planlægning og er samtidig en opfyldelse af et 

længe næret ønske fra venøboernes side. Ønsket har gennem årene været 

fremført af Venøs valgte medlemmer af repræsentantskabet i forsyningssel-

skabet. 

 Arbejdet forventes endeligt afsluttet efter sommerferien. Det synlige 

resultat vil være nedtagning af øens elmaster og opstilling af mindre trans-

formatorstationer langs det nye kabels fremføring. 

 Kabellægningen giver også anledning til overvejelser om samtidig 

etablering af fibernet på Venø. VenøBoens bestyrelse er interesseret i at 

kende venøboernes synspunkter og interesse på det område. Så tag fat i 

bestyrelsen eller send en mail til 

vb@venoe.dk. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Færgetrafik  

i marts 

 

 

 

 2015 2014 

Passagerer ........... 15.872 .... 16.554 

Personbiler ............. 8.448 ....... 8.560 

Busser ......................... 400 .......... 422 

Lastbiler ...................... 190 .......... 508 

Gods (tons) ................ 470 ....... 2.724 

Cykler .......................... 166 .......... 156 

Campingvogne ............. 4 ............... 2 

60 MAND OG EN HAVN 

Der var flot fremmøde til Venø 

Havns arbejdsdag i april. Udover 

den ”faste stok” af venøboere, så 

stillede Venø Efterskole med et 

stærkt hold, der gik til opgaverne 

med en energi, som kom bag på 

selv de bedst vante venøboere. 

 Med formanden Morten 

Gjern, som arbejdsfordeler, lykke-

des det at få malet og rengjort, så 

havnen byder rigtig velkommen 

til sine gæster i den kommende 

sæson. 

/ VenøPosten — Red. 

Foto: Jan Bendix Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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LEGEKAMMERATER, DELEBØRN 

OG VENØ FÆRGEN 

I forbindelse med indsættelse af den 

nye færge i 2010, hvor færgens place-

ring blev ændret til Kleppen, var der 

nogle “lege-børn” fra fastlandet, som 

kom lidt i klemme, når de skulle af-

leveres på Venø. Færgeriet vedtog 

derfor, at forældre til disse børn kunne 

komme med færgen uden betaling, 

når de skulle aflevere børn (under fem 

år) på Venø. Denne ordning er ikke 

ændret. 

 Personer med folkeregisteradresse på Venø har gratis overfart. Der er 

ikke gratis overfart for gæstende børn, familie eller andre over 4 år. Af hen-

syn til ensartet behandling, så har jeg bedt personalet stramme op på områ-

det, således at vi udfører en retfærdig og ensartet behandling på færgen. 

 For delebørn handler det om et ”gråzone”-område, som ikke har væ-

ret klart defineret på færgen. Indtil det sker, vil delebørn blive gratis over-

ført. 

/ Venø Færgefart — Søren Adsersen  

 

 

 

 

 

 

DYKKERUNDERSØGELSE MED GODT RESULTAT  

– FUR-FÆRGEN PÅ RUTEN 

I april foretog vi dykkersyn, som blev gennemført med tilfredsstillende resul-

tat, hvilket betyder, at færgen ikke skal på land for inspektion før til næste 

år. Vi skal dog stadigvæk have vores årlige service på vores motorer og an-

dre sliddele. 

 Venø Færgen sejler til Lemvig den 31. maj og forventes tilbage den 

4. juni. Fur-færgen overtager driften i denne periode, så der forventes ingen 

gener for overfartens brugere.  

/ Venø Færgefart — Søren Adsersen 

Fur-færgen klarer trafikken fra den 31. maj. 

 ÅBNINGSTIDER  I  MAJ 
 
 

Galleri KK 
 

Åbent den 1. lørdag i måneden 
fra kl. 12:30-16:00 - i Venø Gl. Skole.  

 
Karin Kristensen, tlf. 20 51 25 34. 

 

 

 
Venø kartofler & lam 

 
Kartofler, lammespegepølser og frosset 

lammekød i forskellige udskæringer 
sælges fra Venø Café og Havnekiosk. 

 
Henvendelse i øvrigt på tlf. 40 31 83 02 

venoe-kartofler.dk 
 

 

 
Venø  Café  og  Havnekiosk 

 
Åbningstider:  

Tirsdag-fredag kl. 14:00-17:30 
Weekend+helligdage: kl. 8:00-18:00 

Mandag lukket.  
 

Vibeke Borbjerggaard Staunstrup,  
tlf. 25 46 66 76 

 

 

 
Venø  Galleri 

 
Åbent efter aftale. 

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

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

 

 

 
Venø  Kro 

 
Køkkenet har åbent  

tirsdag-lørdag kl. 17:30-21:00  
 

Mors Dag søndag den 10. maj, Pinselør-
dag den 23. maj, søndag den 24. maj 

og mandag den 25. maj holder vi åbent  
kl. 11:30-14:00 og kl. 17:30-21:00 

 
(Bordbestilling nødvendig - bemærk at 
der kun serveres buffet i dette tidsrum) 

 
Tlf. 97 86 80 06  

venoekro.dk — info@venoekro.dk 

Arkivfoto: Jan Bendix Foto: Søren Adsersen 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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FREDAGSKLUBBEN GÅR TIL  

LÆRREDERNE 

Denne fredag startede med at vi fik be-

søg af Karin Kristensen fra Præstegår-

den. Hun ville lære os at lave malerier. 

Det blev nogle gode malerier vi fik lavet 

med hjælp fra Karin.  

 Der var også nogle som såede 

blomster i små hjemme lavede urtepot-

ter. Vi spiste boller i karry og en is sam-

men. Det var en rigtig hyggelig aften. 

/ Katrine Hougaard - Laura Overgaard  

 

 

 

 

”NEJ, DET VIL VI IKKE…” 

Er der venøboere, der har fået det svar fra leverandører, når det har drejet 

sig om leverancer af byggematerialer eller tilsvarende, der har skullet leve-

res på Venø? 

 En sælger kan i sine handelsbetingelser fraskrive sig opgaven med 

transporten, men er det ikke gjort, så er det bare med at levere varen til kø-

berens adresse. 

 Send en mail til vp@venoe.dk om ubehagelige oplevelser på dette 

område. Det skulle nødigt blive en dårlig vane, at varer skal omlæsses på 

Kleppen for at nå køberne. Får vi mange dårlige historier, så videregiver vi 

dem til VenøBoen til videre ”foranstaltning”. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

 

 

Brandudrykning set fra Venø Færgen 

 OPFORDRING TIL  

HUNDEEJERE 

 

 

 

 

 

 

 

Kære hundeejer! 

Tag en pose med på dine hunde-

lufteture og saml din hunds efter-

ladenskaber op! Tak! 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

 

 

BOLIGER TIL SALG 

Følgende huse er til salg på Venø: 

 Kimingen 14 

 Riisvej 2 

 Riisvej 11 

 Riisvej 20 

 Strømmen 2 

 Strømmen 4 

 Strømmen 7 

 Sønderskovvej 16 

 Vigen 1 

 

EDC Ejendomsgruppen Struer 

Strandvejen 1, 7600 Struer  

v/ Gitte Lund Ellebæk, tlf. 97 85 

19 00, mail 705@edc.dk 

 

/ Patrick Krarup Rasmussen 

Foto: Manja Søby Jensen 

Foto: Christian Nyby 
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HAVKAJAK IGEN 

Sæsonen begynder onsdag den 6. maj kl. 19:00-21:00  

ved cykelskuret på efterskolen, hvor gamle og nye roere er 

velkomne. Ved spørgsmål kan Jens Christian Brødbæk kontak-

tes på tlf. 40 91 50 91. Vi ses på vandet. 

/ Venø GIF — Jens Christian Brødbæk 

 

 

OPFORDRING TIL ALLE POTENTIELLE LØBERE 

Vores løbeklub er godt i gang hver torsdag kl. 18:30, hvor vi mødes ved 

busskuret på Riisvej og planlægger aftenens rute/ruter. 

 Der er plads til flere, og vi vil gerne kunne stille et løbehold fra øen til 

diverse forårs- og sommerløb og vise "flaget". Så er du interesseret og gerne 

vil være med til at promovere øen udadtil, så mød op på torsdag. På gensyn 

i løbesko! 

/ Venø GIF — Anja Villadsen 

 

 

GENERALFORSAMLING 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i 

Venø Vandværk  

torsdag den 28. maj kl. 20:00 på Venø Kro. 

Dagsorden ifølge 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. 

/ Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær 

 

 

SMID TØJET OG GÅ I HAVNEN 

Fra den 1. til 9. maj er der landsindsamling, hvor Røde Kors 

indsamler tøj. "Smid tøjet Danmark" hedder kampagnen.  

 Den 9. maj fejres resultatet i et brag af et tv-show på  

TV 2. Vær med til at gøre ”Smid tøjet Danmark” til danmarks-

historiens største tøjindsamling og sjoveste indsamlingsshow.  

Jeg har sagt ja til at indsamle tøj i kiosken. Det skal afleveres i affaldssække 

og leveres i åbningstiden.  

 Der vil være fællesspisning fredag den 17. maj kl.17:30. Jeg laver 

culottesteg med tilbehør. Tilmelding senest tirsdag den 13. maj.  

 På gensyn! 

/ Venø Café og Havnekiosk – Vibeke Staunstrup Borbjerggaard 

NY KONCERTDATO  

I Venø Musikforenings årspro-

gram er der kommet en datoæn-

dring: Trio Sonos koncert vil blive 

afholdt søndag den 25. okto-

ber.  

/ Venø Musikforening 

— Grethe Munk-Andersen  

 

 

FREDAGSKLUB  

Den 29. maj skal vi ud og se på 

bier og lære en masse om dem 

hos en lokal biavler. 

 Da vi skal bruge tid på kør-

sel, begynder fredagsklubben 

tidligere, så mødetiden er kl. 

15:45 ved Venø Bussen / Børne-

huset, vi skal med færgen kl. 

16:00. Vi håber på at få honning 

med hjem, så vi kan lave en læk-

ker dessert.  

 Tilmelding er nødvendig af 

hensyn til bussen og maden – 

senest den 26. maj til Laila på 

tlf. 30 20 84 34. Husk: 2 klip. Glæ-

der os til at se jer! 

/Laila Mejlholm Olsen 

 

 

ÆGTESKABETS KAMPE  

Foredrag med biskop emerita 

Elisabeth Dons Christensen den 

30. september 2015. Sæt alle-

rede nu kryds i kalenderen. 

 Foredraget handler om 

ægteskabets mange kampe, der 

også kæmpes mellem to, der el-

sker og vil elske hinanden, indtil 

døden skiller dem ad. Elisabeth 

Dons Christensen er en spænden-

de foredragsholder, der med hu-

mor og engagement, får sit bud-

skab ud. 

/ Foredragsforeningen  

— Tove Odgaard 
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14 støtter, 45m planker, skandæk, bjælke-

væger, 8 spanter, lønning bliver udskiftet 

og der kalfatres, beges og males fra bund 

til top. I maskinrummet har motorerne fået 

udskiftet 2 kølere, en generator, nye batte-

rier, el lænsepumpe, spildoliepumpe og 

meget mere... 

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 
 
Cykelskuret ved Venø Efterskole, 
Nørskovvej 8, Venø. 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

VENØSUND ER SNART TILBAGE I BEDRE STAND 

Venøsund er snart igennem den sidste store renovering af skibsskrog og 

motorer m.m.  

 Når Søfartsstyrelsen har synet færgen den 7. maj, kan vi snart sætte 

kursen hjem til Venø. Vi har været heldige med, at der ikke har været mere 

end et par timer, hvor den lille færge skulle have været på arbejde på Venø 

– Kleppen overfarten. Vi glæder os til at fremvise den gennemrenoverede 

færge til årets pinsefest i Venø Havn lørdag den 23. maj.  

 Vi byder her på to sejladser til Bradser Odde, hvor vi er på sælsafari 

og studerer fugleliv og de skønne kystlandskaber. Der er afgang fra Venø 

Havn kl. 13:00 og 15:00. Der er plads til 12 personer på hver tur. Husk kik-

kert. Turen koster 60 kr. (medlemmer: halv pris).  

 Medlemskab af Venøsund Færgelaug i 2015 koster 200 kr. Kontin-

gent kan betales på hjemmesiden www.venoesund.dk eller til reg. nr. 9070 

konto nr. 1623679108 eller i forbindelse med sejladsen i pinsen. Læs mere 

om foreningen på www.venoesund.dk. 

 Mød op til pinse og se Venøs flotte færge! 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkjær og Nina Bech Nilson 

 

 

LAG-SMÅØERNES GENERALFORSAMLING 

I slutningen af april afholdtes generalforsamling. Refera-

tet kommer på hjemmesiden www.lag-småøerne.dk. 

 Formanden Søren Noes fra Hjarnø fortalte om de 

gennemførte opgaver i forbindelse med LAG’s etablering. Generalforsam-

lingen besluttede at søge om godkendelse som administrator af ”Det dan-

ske hav- og fiskeriudviklingsprogram 2014-2020”. En godkendelse vil give 

muligheder for at virksomheder, som Venøsund Fisk og Skaldyr, kan få mid-

ler til den fortsatte udvikling af driften og sin aktivitet på Venø. 

/ VenøPosten — Red. 

Foto: Tom Rasmussen 

http://www.venoesund.dk
http://www.venoesund.dk
http://www.lag-småøerne.dk
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EN GOD SKOLE MED UDFORDRINGER 

Det er indtrykket fra årets generalforsamling på Venø Efterskole, der blev 

afholdt i april. Ved den lejlighed kunne formanden for støttekredsen Peter 

Petersen orientere om perspektiverne for skolen og den økonomiske situati-

on. Skolens revisor, Niels Villadsen fremlagde et regnskab, der endnu en-

gang viste, at der er et solidt grundlag for at drive efterskole på Venø. 

 Forstander Nikolai Terp fortalte om skolens succes med etablering af 

forfatterlinjen, som formentlig også fører til, at skolen etablerer sit eget for-

lag til udgivelse af elevernes arbejder. Nikolai fortalte også om de ændrin-

ger i holdninger, som præger nutidens elever og ikke mindst deres foræl-

dre. Det giver udfordringer både for lærerne og ledelsen. 

 Peter Petersen gav status på arbejdet med at skabe muligheder for 

etableringen af hallen, som har stået på skolens og venøboernes ønskesed-

del i mere end 8 år. 

 Struer Kommune har besluttet sig for ekspropriering af grund til hal-

lens opførelse. Der afholdes formel ekspropriationsforretning den 9. maj. 

Baggrunden er, at de forventede og ønskede aftaler mellem lodsejer og 

skole ikke har kunnet gennemføres. Dermed bortfalder det hidtidige grund-

lag for handel – og det nye etableres gennem ekspropriationsforretningen. 

 På generalforsamlingen udtrådte Alice Frederiksen af bestyrelsen og 

Casper Frederiksen nyvalgtes. Casper har tidligere været køkkenleder på 

Venø Efterskole. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

KLAR TIL KAFFEN — VENØKAFFEN! 

Kære venøboere, sæt allerede nu kryds i kalenderen onsdag den 30. ok-

tober 2015.  

 Venøkaffe er et helt unikt arrangement, jeg ikke har hørt om andre 

steder end på Venø, men jeg kender heller ikke et sted, hvor det passer 

bedre ind i lokalsamfundet.  

 Til de der ikke måtte vide det, er det en aften, hvor alle efterskolens 

elever i mindre grupper besøger venøboerne til en kop aftenkaffe/the.  

 Aftenen er med til at give eleverne et tilhørsforhold til øen og os 

øboere, og på den måde bygges der bro mellem eleverne og øen. Udover 

at give de unge mennesker en super god oplevelse, er jeg sikker på, at det 

også betyder noget for den måde, vi møder hinanden på rundt på øen.  

 Sidste efterår var vi noget pressede i forhold til at finde familier nok 

og kun elastik i væggene fra de deltagende og en kæmpe indsats af Mette 

Jaffke sikrede gennemførelsen. Jo flere øboere der deltager, jo sjovere er 

det – så sæt et kryds – både rutinerede deltagere og jer, der ikke har prøvet 

det endnu! 

/ Venø Efterskole — Nikolai Terp 

Foto: Jan Bendix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peter Petersen orienterer om den forven-

tede halplacering. 

 

 

 

 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Rock Hudson skal ikke dø  

i Ukraine 

af Thorstein Thomsen 

Forlag: Rosinante 

ISBN-13: 9788763816588 

 

Biografisk roman om teater- og 

filminstruktøren Douglas Sirk, 

født Detlef Sierck, der voksede 

op i Hamborg med danske for-

ældre, men senere måtte flygte 

til USA med sin jødiske kone, 

hvor han gjorde karriere som 

teaterinstruktør. 
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1. maj kl. 10:00 Konfirmation v/Per Mikkelsen 

3. maj  Ingen gudstjeneste pga. konfirmation i Struer 

10. maj  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Karen Togsverd Hansen 

14. maj  kl. 08:30 Kr. Himmelfartsdag v/Per Mikkelsen 

17. maj  kl. 08:30 Morgengudstjeneste v/Per Mikkelsen 

17. maj kl. 17:30 Fællesspisning i Venø Café og Havnekiosk  

  (tilmeld. 13/5) 

19. maj  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Hanne Nielsen 

23. maj kl. 13&15 Sejlads med Venøsund, Venø Havn  

23. maj kl. 18:30 Pinsebal på Venø Havn 

24. maj  kl. 10:00 Pinsedag v/Per Mikkelsen 

25. maj  kl. 10:30 Friluftsgudstjeneste på Gimsinghoved  

  v/Provstiets præster 

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

29. maj kl. 15:45 Fredagsklub, Børnehuset (tilmeld. 26/5) 

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

 

Billard: På Nørskov hver mandag fra kl. 14:00-16:00  

Bordtennis: På Nørskov hver mandag fra kl. 19:00-20:00  

Havkajak: Hver onsdag kl. 19:00, ved cykelskuret på efterskolen 

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

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

Venø GIF: Gåtur hver tirsdag kl. 19:00, fra Havnekiosken 

Venø Løbeklub: Hver torsdag kl. 18:30, ved busskuret på Riisvej 

VENØ  I  MAJ 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten juni 
2015 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 22. maj 
 

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 Gertrud 
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: Gertrud Damgaard 


