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Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

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

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

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

 

Graver, Struer Kirkegård,  

kirkegårdsleder Bent Vincents,  

tlf. 96 84 92 09 

bent@struerkirkegaardskontor.dk 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

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

 

Servicemedarbejdere:  

Lene M. Jensen, tlf. 97 86 81 14  

Julie Gjern 

 

Organist Julia Tabakova 

 

Kirkesanger  

Grethe Munk-Andersen,  

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

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

VENØ  SOGN 

MENIGHEDSRÅDET OG VENØPOSTEN 

Udgivergruppen af VenøPosten er nu reduceret til to, da Venø Borger- og 

Grundejerforening har meldt sig ud. Gruppen består således af VenøBoen 

og Venø Menighedsråd.  

 Det påvirker naturligvis betalingsforholdene, men behøver ikke at 

ændre på udgiverpolitikken. I udgiverpolitikken er det muligt at komme 

med signerede meningstilkendegivelser, hvilket menighedsrådet hermed 

gør. 

 VenøPosten er venøboernes talerør i det offentlige rum, hvorfor den 

ikke blot er et internt talerør, men rækker uden for vores område. Ofte hø-

rer man, at udenøs er forbavsede over aktivitetsniveauet på Venø, hvilket er 

glædeligt. Men det er dog ikke uvant at høre, at udenøs er forbavsede over, 

at de oplever, at der ofte er stridigheder på øen, hvilket ikke gavner på no-

gen måde. 

 Det er menighedsrådets opfattelse, at VenøPosten skal være af infor-

mativ og oplysende karakter. VenøPosten skal således ikke være en skue-

plads for hede debatter. Der går en hel måned, inden der kan svares på et 

indlæg. Derfor bør debatterne holdes internt på øen, og så kan man efter-

følgende referere og informere relevant herom i VenøPosten. Desuden op-

fordres til selvjustits i indlæggene hos den enkelte, hvilket også gør arbejdet 

lettere for redaktøren. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

 

Fastelavn 2012 

Foto: Jan Bendix Foto: Jan Bendix 

Foto: Bjarne Tingkær Sørensen Foto: Bjarne Tingkær Sørensen 
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. . . 

RENOVERINGSOPGAVEN ET SKRIDT VIDERE 

Renovering af Venø Kirke er kommet et skridt videre, efter at der på stormø-

det den 22. februar blev givet en forhåndsgodkendelse af et revideret idé-

oplæg for Venø Kirke. 

 På mødet deltog biskop, stiftsamtsmand, kgl. bygningsinspektør, kon-

sulent fra Nationalmuseet, kirkegårdskonsulent, arkitekt, stiftsansatte, 

provst, præst og menighedsråd. 

 Udvendigt vil der ikke kunne ses de store forandringer, da menig-

hedsrådet går ind for at bevare det nuværende våbenhus og kirkeklokkens 

placering. Herved fastholder vi det miniatureudtryk, som våbenhuset giver, 

da det er bygget ind under klokken. Men vi ønsker bedre tilgængelighed, 

således at der skal være en bredere og højere dør. Samtidig skal grusbelæg-

ningen ændres til granitbelægning. Udvendigt vil også ses, at vinduerne 

skiftes ud med støbejernsvinduer. 

 Indvendigt fortsætter tilgængeligheden med plan gulvbelægning i 

teglsten helt op til knæfaldet. Her vil øjnene naturligt fange alterpartiet, 

med et stenbillede af Knud Agger. Billedet kaster et fantastisk lys fra sig, og 

har som bekendt Venø-relationer. Under alterbilledet står et egetræsbord, 

10 cm tyk planke, som giver tyngde. Egetræet er et vigtigt element i renove-

ringen i form af håndholdet (rækværket) ved knæfald og de nye bænke. 

Andre elementer er glasblæst stål, teglsten til gulvet samt sæbebehandlet 

kernelæder. 

 Den kgl. bygningsinspektør karakteriserede arkitekt Dan Ljungar som 

æstetiker ved sit materialevalg, hvilket ikke er det værste skudsmål. 

 Belysningen vil også komme til at opleves anderledes. De nye støbe-

jernsvinduer vil give bedre lysindfald. Loftbelysningen vil ændres til Exners 

trinitatispendel, som vil give en god almenbelysning. Billmanns lysekrone 

bliver ændret til levende lys og vil komme til at hænge over døbefondet.  

 Opvarmningen forbliver som nu, el-opvarmning, således at der ved 

brug af kirken sker en hurtig opvarmning med efterfølgende afkøling og 

udluftning. 

 Men for at få Nationalmuseet til at acceptere projektet, skal de til-

overs blivende effekter fra kirken behørigt opbevares. Her har Struer Muse-

um givet tilsagn til at modtage disse som gave, således, at de kan indgå i 

deres samlinger. 

 Planen er nu, at arkitekten på baggrund af mødet laver et endeligt 

skitseprojekt med budget til endelig godkendelse.  

 Herefter vil den næste store udfordring blive at få projektet finansie-

ret. Projektet vil nok løbe op i 4-5 mio. kr., og det vil medføre, at vi skal ud at 

søge fondsmidler. Det er ikke uvant at søge fondsmidler for projekter på 

Venø, og der vil vi selvfølgeligt bl.a. hente inspiration og hjælp. 

 Vi ser frem til de næste skridt! 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 
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BØRNEHUSET  

– NU MED NYE ØKONOMISKE RAMMER! 

Venø Børne- og Ungdomshus (VBU) afholdt sin gene-

ralforsamling i februar. Referatet fra mødet findes på 

www.venoe.dk. 

 For VBU markerer årsskiftet 2012 en ny situati-

on. Struer Kommune besluttede i 2011 at opsige sin 

overordnede samarbejds- og lejeaftale med os, og i 

stedet overlade det til de enkelte børneinstitutioner at 

leje sig ind, når de har behov for det. 

 Vi har haft samtaler med både Skovhuset og 

Fuglereden, der har vist interesse for at fortsætte sam-

arbejdet med os. Derfor har vi indgået abonnements-

ordninger, der er attraktive for flittige brugere af huset, 

og som samtidig kan være med til at dække ”hullet” 

efter ”den tabte lejeaftale”. Ordningerne gælder også 

for venøboere, der er medlemmer af VBU. Venøbørn 

må som sædvanlig benytte huset gratis, når de blot 

rydder op efter sig. 

 De ændrede økonomiske rammer betyder også, 

at bestyrelsen har taget nye initiativer for at få større 

udnyttelse af huset. Fredagsklub, Klub 15, Aktivitets-

klub og Lektiecafé er faste gæster, men andre er også 

velkomne. 

 Regnskabsresultatet for 2011 blev et mindre 

overskud, som er overført til 2012. På baggrund af den 

ændrede økonomi vedtog generalforsamlingen kontin-

gentforhøjelse fra 75 til 100 kr. 

 Mette Jaffke blev nyvalgt bestyrelsesmedlem 

efter Ingrid Skadhede, der ikke ønskede genvalg. Tak til 

Ingrid for indsatsen for VBU, som hun heldigvis fort-

sætter med i Fredagsklubben! Dorthe Brødbæk valgtes 

som suppleant. 

/ Venø Børne- og Ungdomshus  

— Flemming Damgaard, formand 

DET  SKETE 

BOSÆTNING OG ”ÅBEN Ø” 

Hvordan synliggør vi fordelene ved at bo-

sætte sig på Venø?  

 På VenøBoens seneste bestyrelses-

møde drøftede vi den omfattende kam-

pagne, som Sammenslutningen af Danske Småøer har 

gang i. Venø er med i arbejdet med at sætte fokus på 

øernes muligheder. Kampagnen omfatter dels en ”ø-

dag” i Aarhus for ”de jyske øer”, og dels åben-ø-dag 

på Venø den 9. juni. Karin Christensen og Aase 

Askanius er VenøBoens kontaktpersoner, så tag fat i en 

af dem, hvis du har lyst til at være med i forberedelser-

ne og i planlægningen. 

 På bestyrelsesmødet drøftede vi endvidere 

grundejerforeningens udtræden af udgiversamarbej-

det. Bestyrelsen arbejder for, at VenøPosten kan fort-

sætte den lagte linje. Vi har et ønske om, at personlige 

ud- og indfald kommer til at spille en mindre rolle end 

hidtil, hvad vi opfordrer alle debatleverandører til at 

arbejde på. Der er efterfølgende afholdt møde med 

menighedsrådsformanden om udgivelsesforholdene. 

(se side 2 /Red.) 

 VenøBoen får den 19. marts besøg af projekt-

medarbejder Marie Bøttcher Christensen fra Sammen-

slutningen af Danske Småøer. Besøget er en aktivitet i 

Turisme- og cykelturist-projektet, som gennemføres 

med støtte fra Region Syd. Marie vil gerne i kontakt 

med Venøs turistaktører under sin dagsvisit. Kontakt 

Søren Hindkjær, hvis du er interesseret i en samtale om 

emnet. Projektet forventes udvidet til at omfatte alle 

øerne i Sammenslutningen af Danske Småøer i 2013. 

 VenøBoen har haft et af sine periodiske møder 

med forvaltningen i Struer Kommune. Mødereferater 

fra bestyrelsesmødet og det kommunale møde er lagt 

ud på www.venoe.dk/venøboen. 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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INTERESSEN FOR  

SOLCELLER! 

Energigruppens møde i januar, 

hvor fællesanskaffelse af individu-

elle solcelleanlæg blev drøftet, 

har givet flere end de nødvendi-

ge interessetilkendegivelser for at 

projektet kan gå i luften. 

 Et møde i gruppen i febru-

ar har derfor kunnet fastlægge de 

næste faser i projektet. Gruppens 

rådgiver, Skafti Halldórsson, Pro-

energi, går nu i gang med at spe-

cificere behovene hos de enkelte 

forbrugere for på det grundlag at 

udarbejde specifikationer og et 

samlet indkøbsvolumen. Med re-

sultatet af det arbejde indhentes 

tilbud fra forhandlere af anlægge-

ne. 

 Når det mest attraktive til-

bud er valgt, så skulle vejen til at 

nedtage solens energi derfor væ-

re banet. Energigruppen forven-

ter, at den enkelte forbruger vil 

kunne få fornøjelse af sin installa-

tion inden for de næste par må-

neder, hvor solen normalt plejer 

at være solcelleejere venligt 

stemt! 

Er der forbrugere, der ikke har 

meldt ind til projektet, men som 

er interesseret i at være med, så 

kontakt Skafti på tlf. 22 55 03 98. 

/ Energigruppen — Morten Gjern 

RÅD OM ERHVERVSUDVIKLING 

Sammenslutningen af Danske Småøer, Småøernes Fødevare-

netværk, Småøernes ErhvervsudviklingsCenter og Småøernes 

Lokale Aktivitetsgruppe har taget initiativ til et samarbejde om 

at kunne tilbyde småøerne (herunder også Venø) rådgivning 

om erhvervsudvikling. 

 Gennem møder i det sidste års tid er der opnået enighed om at gen-

nemføre et fælles projekt på arbejdsområdet. Det forventes, at projektet får 

sekretariat i Sammenslutningen af Danske Småøer. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

PS. Erhvervsklubben på Venø ved formand Lars Vangsgaard varsler sit næ-

ste møde til den 14. april 2012 kl. 19:30. Læs mere om mødeemne i 

aprilnummeret, men sæt allerede nu kryds i kalenderen! 

 

 

MERE END 30 ERHVERVSVIRKSOMHEDER PÅ VENØ! 

I forbindelse med udarbejdelsen af VenøProfil har vi fundet frem til mere 

end 30 aktive erhvervsvirksomheder på Venø. Det er inden for mange for-

skellige brancher, der spænder fra turisme over håndværk til forretningsser-

vice. 

 I februar har vi rettet henvendelse til dem alle for at undersøge inte-

ressen for at være med i et fælles program, der skal profilere Venø som en 

aktiv ø. Det skulle gerne resultere i et samlet materiale, der kan styrke den 

enkelte virksomhed og samtidig være med til at fremme interessen for at 

blive venøbo. 

 Henvend dig til Lars Vangsgaard, lars@venoe.dk, hvis du ønsker at 

høre mere om mulighederne. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

FORBEDRET TAVLEINFORMATION 

Brian W. Andersen, der er NOE’s mand på opgaven med at vedligeholde 

tavleprogrammerne, har oplyst, at der er lavet ændringer, så vi nu kan se 

forbrug ud fra aktuelle data sammenlignet med data målt i 2011. 

 Vi har rundet et helt år med funktionelle målinger i uge 7. Derfor vil 

de ”0” visninger vi har set forsvinde i den nærmeste tid. Tidligere var sam-

menligningsgrundlaget informationer hos NOE fra 2009. 

 Vi sætter visning af ”næste færgeafgang” i værk igen i løbet af marts. 

/ Energigruppen — Frede Kristensen 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 
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LINDA ULFKJÆR:  

KORREKTION 

Formanden for Venø Efterskoles 

bestyrelse Peter Petersen skrev i 

sidste nummer af VenøPosten 

følgende: Linda havde forinden 

sikret sig, at Struer Kommune hav-

de det formelle beslutningsgrund-

lag i orden, så åstedsforretningen 

kunne gennemføres som annon-

ceret. 

 Jeg har ganske rigtigt hen-

vendt mig til Struer Kommune. 

Jeg ønskede at få afstemningsre-

sultatet for ekspropriationsbeslut-

ningen i Struer Byråd, da dette 

gemte sig i en lukket dagsorden. 

Mit motiv var ene og alene at se, 

hvilke folkevalgte politikere, der 

stadig værner om den private 

ejendomsret. Der var én – og stor 

tak til ham. 

 På åstedsforretningen op-

trådte jeg ikke som nogens rådgi-

ver, og jeg bidrog ikke med et 

eneste ord. Peter Petersen må 

derfor have sin viden fra Struer 

Kommune. Det er jeg meget skuf-

fet over. Jeg havde forventet, at 

man i Struer Kommune behand-

ler en sådan henvendelse fra en 

borger fortroligt. 

/ Linda Ulfkjær 

VENØPOSTEN — GRUNDEJERFORENINGEN 

På vores foranledning var der i 2009/10 og igen i 2011 en række drøftelser 

i udgivergruppen om samarbejdets beskaffenhed. Efter grundejerforenin-

gens mening var den originale aftale om ligeværd og medbestemmelse 

blevet noget udvandet. På trods af at de to beboerforeninger er cirka lige 

store og menighedsrådet også må kunne anses som 50-50, har det desvær-

re været os komplet umuligt at få noget ønske eller forligsforslag tilgodeset 

af vore medudgivere. 

 Vi skatter det gode samarbejde – som jo har fungeret meget fint i 

årevis – og er stadigt af den holdning, at et fælles nyhedsorgan er bedst. 

Men uden indflydelse og medbestemmelse om udgiverpolitik og -økonomi, 

der ikke er hverken gennemsigtig eller påvirkelig, kan vi ikke forsvare bare 

at fortsætte. 

 Vi her derfor meddelt de to andre parter, at grundejerforeningen i 

tråd med de beklagelige, men faktiske forhold trækker sig tilbage til samme 

niveau som de resterende og mindre medudgivere. Undgår man os helst 

helt, er dette selvfølgelig også acceptabelt. 

/ Venø Borger- og Grundejerforening — Peter Henriksen 

 

 

FRA VORES EGEN VERDEN: 

Udgivelsespolitik uændret – anden finansiering 

Efter at Venø Menighedsråd og VenøBoen nu alene står som udgivere af 

VenøPosten, har de to bestyrelsesformænd og redaktøren drøftet bladets 

fremtid.  

 Der er fra udgivernes side en fælles interesse for en fortsættelse af 

samarbejdet inden for rammerne af den hidtidige udgivelsespolitik (se 

www.venoe.dk/venoeposten). 

 Da vi imidlertid ikke forventer større ændringer i bladets omfang eller 

udgivelsesrytme, så har det været nødvendigt at regulere betalingerne fra 

bladets interessenter. Under hensyn til disses økonomiske formåen har vi 

reguleret tilskuddene til bladets drift. 

 Bidragydere er udover Menighedsrådet og VenøBoen: Venø Færge-

fart, Venø Efterskole, Venø Borger- og Grundejerforening, Venø Vandværk, 

Venø Havn, Venø GIF, Venøsund Færgelaug, Venø Børne- og Ungdoms-

hus og Venø Musikforening. 

 Udgivere og redaktør ser frem til det fortsatte samarbejde om Venø-

Posten: Forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og venner af Venø. 

/ Venø Menighedsråd, VenøBoen og Red. 

DET  SKETE 

Foto: Jan Bendix 
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GENERALFORSAMLINGER 

Der indkaldes til generalforsamling i DSI Venø Havn 

torsdag den 29. marts kl. 19:30 i Havnehuset.  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning 

3. Godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisorberetning 

4. Behandling af evt. indkomne forsalg 

5. Godkendelse af budget 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Niels Jensen, Peter Henriksen og 

 Claus Lund Jensen) 

7. Valg af suppleanter (Margaret Vestergaard + 1) 

8. Valg af revisor 

9. Eventuelt. 

 

Stemmeberettiget er ihændehavere af indskudsbeviser i Venø Havn. Hvert 

indskudsbevis berettiger til én stemme, og den noterede ihændehaver af et 

bevis kan overdrage sin stemmeret til en anden ved skriftlig fuldmagt. 

Udenøs indskudshavere indkaldes pr. brev, men kun til den senest oplyste 

adresse. 

 Selvom økonomien endelig ser overkommelig ud, og langt de fleste 

opgaver og problematikker synes løst, er der dyngevis af jobs, der skal ord-

nes. Så hvis du/I har gode og konstruktive forslag og/eller godt kunne over-

komme et ekstra (bestyrelses-) job, vil vi meget gerne høre fra dig snarest. 

 Vi prøver i samarbejde med grundejerforeningen (der lavede den 

gamle aftale) at få has på de allesteds nærværende opdriftsbøjer fra muslin-

geanlægget. Da ejerskabet – og dermed ansvaret – er 100 % fastslået, 

handler det om at få ejerne til at gøre noget. Læs mere herom andetsteds i 

bladet. 

/ Havnestyrelsen — Peter Henriksen  

 

 

VENØ GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 

Generalforsamling i Venø Gymnastik- og Idrætsforening afhol-

des tirsdag den 27. marts 2012 kl. 19:30 i Spisesalen på 

Venø Efterskole. 

 Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på Venøs 

hjemmeside/GIF eller fås hos formanden på tlf. 97 86 81 71. 

 Alle bestyrelsesmedlemmer er ifølge vedtægterne på valg. Søren 

Hindkjær (svømning), Laila Olsen (børneaktiviteter), Jonna Stenkjær 

(damegymnastik), Dorthe Pedersen (sekretær), Anne Thusgård (kasserer/

billard) og Dorte Sauer (roning/havkajak/formand). Jonna Stenkjær ønsker 

ikke genvalg. 

 Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest den 20. 

marts på e-mail: gif@venoe.dk. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

Der afholdes generalforsamling i 

Venøsund Færgelaug i Havnehu-

set på Venø onsdag den 21. 

marts kl. 19:15. 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Bestyrelsens beretning  

3. Forelæggelse af regnskab 

4. Fremlæggelse af budget og 

forslag til kontingent 

5. Valg af bestyrelsesformand. 

Bjarne Tingkær Sørensen mod-

tager genvalg 

6. Valg af 2 bestyrelsesmedlem-

mer samt 1 ekstra. Leif Madsen 

(suppleant for Ole G. Jensen) 

og J.P. Hilligsøe er på valg, 

begge ønsker genvalg. Jørgen 

Dragsbæk udtræder af besty-

relsen 

7. Valg af 2 bestyrelsessupplean-

ter 

8. Valg af revisor 

9. Indkomne forslag 

10. Eventuelt. 

 

Vi håber, at der vil være stor del-

tagelse til generalforsamlingen, 

hvor der vil være lejlighed til at se 

vores forslag til lovbefalet over-

dækning og møblering af fær-

gens dæk samt kommentere be-

styrelsens forslag til program og 

aktiviteter.  

 Der er stadig mange opga-

ver, som skal løses før færgelau-

get kan imødekomme de forvent-

ninger, der er til driften. Derfor er 

der brug for flere, som vil deltage 

i den daglige drift som besæt-

ningsmedlemmer. 

/ Bjarne Tingkær Sørensen   
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DET  SKER 

Det føles som om, at det er blevet lidt bedre vejr. 

Der er mere gang i forretningen, og udsigten er 

altid formidabel. Måske har det noget at gøre 

med de gode tilbud og flinke kunder, eller også 

er det bare vejret. 

Der er kommet masser af kødvarer fra Lindbjerg Økogrønt. Som supple-

ment til Pip Thoustrups lam er der nu både okse, gris og ged. Det meste 

ligger på frost, men der er også nogle interessante spegepølser, der bør 

smages. I løbet af februar havde vi en hyggelig fælles spaghettisamling, og 

den 1. marts står den på Mulle & Frits’ muslinger. 

 I den kommende måned serverer vi indisk kylling (uden alt for stærke 

krydderier) torsdag den 15. marts kl. 18:30. Husk tilmelding! 

 Den gode papvin er udsolgt til gammel pris, men der er nok at tage 

af til 130,- kr. pr. 3-liters karton, hvilket efter manges mening er ganske over-

kommeligt. Der kommer nye flaskevine i løbet af foråret. Mere herom sene-

re. Der er stadigvæk tilbud på Merrild kaffe, og efter aftale med en flok loka-

le studerende sætter vi tjubang-priser på både Søbogård-saft og gammel-

daws is i løbet af marts. 

 Vi forventer i øvrigt snart at kunne lave postkort af privatfotos – også 

selvom de er helt vildt dårlige og ude af fokus, eller at vi selv skal tage bille-

det. 

 Vi ses i Havnehuset. Udsigten plejer at være bedre end indsigten! 

/ Venø Havnehus — Peter Henriksen 

 

 

OPDRIFTSBØJER 

Grundejerforeningen har igennem længe-

re tid forsøgt at finde en løsning på proble-

met med vildfarne bøjer på vore strande  

og kyster. Da der i kraft af mærkninger er tale om helt fast ejendomsretslige 

forhold, kan vi ikke bare sælge eller forære bøjerne væk. Til gengæld her-

sker der slet ingen tvivl om, hvem de tilhører, og hvem der er ansvarlig. For-

urenerne er dog åbenbart ikke i stand til at holde sine bøjer hjemme, og 

ganske uvillige til at kompensere andre for oprydningen efter sig. Dette på 

trods af at have stillet en bankgaranti som sikkerhed for oprydning efter 

erhvervsmæssigt svineri. 

 Vi har snakket med og skrevet til opdrætterne mange gange. Vi har 

også forsøgt at appellere til brancheforeningen, til miljømyndighederne og 

til fiskeridirektoratet. Masser af snak og tid, mange flere bøjer på Venø, men 

ingen resultater. Efter nærmere studier af søloven, miljøansvarsloven, fiskeri-

loven og en del cirkulærer samt lidt juridisk bistand, har vi derfor nu sendt 

et formelt brev til de juridisk ansvarlige, og bedt dem overholde den gamle 

aftale, eller på anden måde være deres ansvar bevidst. De har foreslået, at 

vi henvender os til en advokat. Det har vi derfor gjort. 

Flere oplysninger følger. 

/ Venø Borger- og Grundejerforening — Peter Henriksen 

 

VenøBoen 
 
Anker Jensen (formand) 
tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 
 
Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
venoe.dk/foreninger/venoeboen 
 
 
Venø Borger- og   
Grundejerforening 
 
Peter Henriksen (formand) 
tlf. 40 20 00 10, phendrix@mail.dk 
 
Hans Lysgaard Pedersen (kasserer) 
tlf. 97 86 81 09 
 
Foreningen er åben for alle fastboende 
og/eller grundejere på Venø. Kontakt 
Peter Henriksen. 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
Kan lejes af Børnehusets medlemmer.  
1 dags leje:  250 kr. 
Døgnleje: 700 kr. 
2 døgns leje:  1.200 kr. 
 
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 
 
 
Hjertestarter 
Kapelbygningen ved Venø Kirke, 
Klitten 1, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 
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DET  SKER 

VENØ MUSIKFORENING 

Koncert den 4. marts kl. 15:00 på 

Nørskov.  

 ”Den, der mærker græsset gror” 

- fortællinger og sange om det, som 

har værdi, og det, som er fælles: Vores 

historie, vort sprog og ”dette herlige 

liv”! Anekdoter og tidsbilleder præsen-

teret af Erik Sommer, musikpædagog,  

højskolelærer, lektor i musik ved Nr. Nissum Seminarium & HF, forstander 

på Senior Højskolen i Nørre Nissum (2005-10).  

 Efter koncerten afholdes foreningens generalforsamling. Dagsorden 

for denne var trykt i februarnummeret af VenøPosten.  

 Velkommen til både søndagens koncert med Erik Sommer samt ge-

neralforsamling.  

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen 

 

 

”PÅ LANDET” - LITTERÆRT FOREDRAG 

Torsdag den 8. marts kl. 19:30 i Havnehuset. 

Tidligere højskoleforstander, Georg Bendix, kommer og holder foredrag 

med titlen: På landet. Georg Bendix tager udgangspunkt i tre kendte skøn-

litterære forfattere: Henrik Pontoppidan (1857-1943), Jens Smærup Søren-

sen (1946 -) og Ida Jessen (1964 -). 

 Henrik Pontoppidans forfatterskab tegner et billede af den kulturelle 

forandring, der blev resultatet af den sociale og politiske frigørelse i 1900-

tallets første årtier. Jens Smærup Sørensen fremstiller i sin historiske roman: 

Mærkedage den gamle bondekulturs endelige opløsning i den moderne 

verden frem mod slutningen af århundredet, og Ida Jessen giver i sin 

Hvium-triologi et nutidigt generationsportræt af mennesker på landet, for-

trinsvis kvinder, hvor stræben efter karriere, forelskelse, børn og kærlighed 

bliver det bærende. 

 Vi ser frem til en spændende aften, hvor der serveres kaffe og kage 

for kun 25,- kr. pr. person. 

/ Foredragsgruppen — Per Mikkelsen 

 

 

VENØ MED I GIROEN …  

Sådan da! Ved arrangementer af den størrelsesorden, som Giro d’Italia er, 

så skal den internationale presse, radio og tv informeres om de steder, hvor 

begivenhederne finder sted. VenøBoen har leveret sine idéer til, hvad jour-

nalister skal vide om Venø, når de nu ikke lige skal beskæftige sig med cykel-

helte, sponsorer osv. 

 VenøPosten håber at kunne bringe resultatet af VenøBoens indspil i 

en af de kommende udgaver. 

/ VenøPosten – Red. 

 
ÅBNINGSTIDER  I  MARTS 

 
 

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 
 
 

 

 
 

Venø  Havnehus 
 

Åbent: 
mandag-fredag fra kl. 14:00-18:00 
lørdag-søndag fra kl. 14:00-16:00. 

Der kan desuden åbnes efter aftale.  
 

Tlf. 97 86 85 30, mobil 40 20 00 10 
phendrix@mail.dk 

 
 

 

 
 

Venø  Billedværksted 
 

Fernisering den 30. marts kl. 17:00. 
Åbent den 1.-15. april kl. 12:00-18:00. 

Ellers åbent efter aftale. 
 

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 83 10 
www.venoe-billedvaerksted.dk 
lis.moeller.jensen@gmail.com 

 
 

 

 
 

Venø  Kro 
 

Åbent hver lørdag aften mod forud-
bestilling senest samme dag kl. 14:00.  
Andre dage åbent mod forudbestilling 

af større og mindre selskaber  
- dog min. 12 personer.  

 
Påskebrunch 

søndag den 8. april fra kl. 11:00-15:00 
 

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

Erik Sommer 
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DET  SKETE 

EKSPROPRIATION TIL HAL M.M. 

Åstedsforretningen havde pressedækning, hvilket er meget usædvanligt, 

fordi det kun er parterne, ejere, brugere og panthavere, der er inviteret. Det 

har afstedkommet en debat i Dagbladets netavis, hvor nogen bl.a. forsøger 

at føre korstog mod ekspropriationer generelt.  

 Christian Kjær indsendte yderligere skriftligt materiale inden fristen 

den 3. februar. Hans argumenter er fortsat, at alternative placeringer ikke er 

undersøgt. Han slutter af med at gøre opmærksom på, at hvert enkelt by-

rådsmedlem vil kunne blive gjort personlig ansvarlig for de udgifter, som 

kommunen bliver påført, når der senere i forløbet bliver fastslået, at ekspro-

priationen er ulovlig! 

 Christian Kjær gør således IKKE indsigelse mod det erklærede almen-

nyttige formål: At fastholde og styrke øsamfundet og skabe grundlaget for 

efterskolens fortsatte drift som en attraktiv skole med en multianvendelig 

hal og boldbane til brug for efterskole og venøboere. Hal og boldbane gav-

ner ikke kun efterskolen, den er også nødvendig for at stimulere udvikling 

og bosætning i et ”udkantsområde”. 

 Der er i alt investeret mere end 28 mio. kr. i bygningsmæssige facilite-

ter bygget af lokale håndværkere, skabt 18 arbejdspladser og efterskolens 

aktiviteter ligger hvert år med mere end 300.000 kr. i indtægter på Venø 

Færgen. Arbejdet med at muliggøre og forberede bygningen af hallen har 

indtil nu taget fem år, det er mere end det tog at etablere skolen! Den gang 

tog finansieringen lang tid, denne gang er finansieringen af en multianven-

delig hal til mere end 10 mio. kr. på plads – vi længes efter at komme i 

gang. 

/ Venø Efterskole — Peter Petersen  

 

 

KÆRESTEN ER I FAVN OM FÅ MINUTTER! 

VenøPosten vil gerne gøre reklame for en serie cd’ere, som er udgivet af 

Gyldendal Lyd. En af dem er Thomas Windings fortælling med titlen, som 

overskriften. 

 For forældre og snart 

voksne børn, der har kendt til 

Venø Skole dengang, den var 

rigtig skole, vil det være en ren 

nostalgisk oplevelse at høre om 

færge, færgefolk, skolelærer og 

mange andre personligheder, 

som er på øen Digø! 

 Smut forbi Bogbilen eller 

gå på indkøb, og få fornøjelsen 

af kendte og ukendte historier 

fortalt af en mand, der kunne 

sin metier. 

/ VenøPosten — Red. 

Færgetrafik  

i januar 

 

 

 2012 2011 

Passagerer ........... 13.556 .... 13.804 

Personbiler ............. 7.144 ....... 7.242 

Busser ......................... 392 .......... 440 

Lastbiler ...................... 120 .......... 174 

Gods (tons) ................... 87 .......... 367 

Cykler ............................. 48 .......... 136 

Campingvogne ............. 2 ............... 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er ikke Digø-færgen! 

Arkivfoto 
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”Venøsund” indsættes på Venø-

overfarten fra mandag den 12. 

marts til fredag den 23. marts, 

da den nye færge skal kølhales og 

have det årlige eftersyn. 

Siden fredag den 3. februar har Venøsund ligget i færgelejet på Kleppen, 

da der var udsigt til, at isen ville lukke indsejlingen til Venø Havn. I givet fald 

ville vi ikke kunne indsætte ”Venøsund” i tilfælde af et driftsstop for den nye 

færge.  

 ”Venøsund” er på bedding i Lemvig fra tirsdag den 10. april til 

onsdag den 25. april. Her bliver der brug for hjælp til at skrabe og male, 

så vores færge kan præsentere sig smukt i Venø Havn og for vores gæster 

samt Søfartsstyrelsen, som skal udføre syn.  

 Lørdag den 3. marts er der arrangeret udflugt til Hvide Sande. 

Venø Bussen afgår fra Nordvestjysk Fjordkultur, Havnevej 6, Struer kl. 8:30 

(bemærk nyt tidspunkt!) Tilmelding hurtigst muligt til info@venoesund.dk 

eller tlf. 20 53 80 51. 

 Se program på www.venoesund.dk eller i februarudgaven af Venø-

Posten. 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

 

 

PÅSKEUDSTILLING I VENØ BILLEDVÆRKSTED  

Fernisering den 30. marts kl. 17:00 

Åbent fra den 1. til 15. april kl. 12:00 - 18:00 

”Fugl og får i farver” er temaet for på-

skeudstillingen i år. Både fugle og får 

har en stor plads i naturen på Venø. 

Jeg nyder dyrene i naturen og tænkte, 

at det kunne være spændende at gø-

re dem til hovedpersoner i en udstil-

ling. Temaet fortolkes bredt. Om vi 

skal møde den kloge ugle eller den 

tyvagtige skade, Guds lille lam eller 

offerdyret må vise sig. Måske vises  

dyrene under fremmede himmelstrøg - vi må vente og se. 

 Til denne udstilling har jeg samlet en gruppe af vestjyske kunstnere, 

som har fugle og får som motiver i deres kunst. Eva Hermann, Husby og 

Erik Smed, Ferring arbejder med skulptur. Hans Morten, Lemvig, Bente Møl-

ler Jensen, Vrist og Christina Kjeldsmark, Struer viser malerier. 

 Selv fører jeg i øjeblikket en kamp med dyrene på lærredet og håber, 

at der kommer noget brugbart ud af det. 

 Jeg glæder mig meget til at møde jer til påske. Alle er meget velkom-

ne! 

/ Venø Billedværksted — Lis Jensen 

DET  SKER 

VINSMAGNING  

Torsdag den 22. marts kl. 

19:30 i Vinbutikken, Skærshøjvej 

11, Thyholm.  

 Vinimportøren Bent Har-

gaard og Vinbonden Lorenzo har 

før besøgt Venø. Nu går turen fra 

Venø til - ikke Toscana - men Vin-

butikken på Thyholm. Vi får sidste 

nyt fra vingården Antico Borgo di 

Sugame i Toscana, og mulighed 

for at smage på Lorenzos nye 

vine. 

 Men denne gang skal vi 

især smage på nyheder fra andre 

producenter. Vi udnævner os selv 

til ”smagepanel” og skal høre hi-

storien bag og teste en del nyind-

købte italienske, spanske og fran-

ske vine af økologisk dyrkede dru-

er. 

 Prisen for aftenen inkl. en 

lille anretning bliver kr. 125 pr. 

person. Tilmelding senest 15. 

marts til undertegnede på mail: 

mettejaffke@hotmail.com. Fælles-

kørsel med Venø Bussen kan ar-

rangeres for en ekstra pris.  

/ Mette Jaffke og Bent Hargaard 

Lis Jensen 
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1. marts kl. 18:30 Fællesspisning i Havnehuset 

4. marts  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

4. marts kl. 15:00 Venø Musikforenening, koncert/general- 

  forsamling, Nørskov 

8. marts kl. 19:30 Litterært foredrag, Havnehuset 

11. marts  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

15. marts kl. 18:30 Fællesspisning i Havnehuset (husk tilmelding) 

18. marts  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

20. marts  kl. 19:00 Menighedsrådsmøde i Børnehuset 

21. marts kl. 19:15 Venøsund Færgelaug, generalfors., Havnehuset 

25. marts  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Karen T. Hansen 

27. marts kl. 19:30 GIF, generalforsamling, Venø Efterskole 

29. marts kl. 19:30 Venø Havn, generalforsamling, Havnehuset 

30. marts  Fredagsklub, Børnehuset 

30. marts kl. 17:00 Fernisering, Venø Billedværksted 

1. april  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

 

”Venøsund” indsættes på Venø-overfarten fra den 12. til 23. marts 

Lektiecafé: Den 5., 12., 19. og 26. marts kl. 16:15 i Børnehuset 

Venø Svømning: Den 3., 10., 17. og 24. marts kl. 13:00 

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

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

VENØ  I  MARTS 

 
 
 
 

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

senest den 25. marts 
 

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 22. marts. 
 
VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser  
optages. Redaktionen forbeholder sig 
ret til af pladshensyn at redigere og for-
korte det indsendte materiale.  
 Kommentering af meningstilkende-
givelser kan ikke forventes at ske før i 
det følgende nummer af VenøPosten.  
 
Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd og VenøBoen. 
 
Abonnement: VenøPosten kan tegnes  
i abonnement ved henvendelse til  
udgiverne. 
 
Redaktion og grafik: Jan Bendix og  
Bettina Kjær 
 
Korrektør: Marianne Pedersen  
 
Fotograf: Preben Friis 
 
Trykning: Jan Bendix a/s 
 
www.venoe.dk/venoeposten 
 
 
Venø-kalender 
På www.venoe.dk findes en årskalen-
der med alle registrerede ø-aktiviteter så 
langt frem, som arrangørerne indmel-
der dem. Brug kalenderen som værktøj 
i planlægningen og registrer via 
webmaster@venoe.dk, når arrange-
mentstidspunkt foreligger.  
/ VenøPosten — Red.  

Foto: Bjarne Tingkær Sørensen 


