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Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

I november sætter venøboerne gang i arbej-

det med at beskrive øboernes forestillinger og 

ønsker til Venøs natur! Det ambitiøse mål med 

Naturplan Venø er at lægge rammer for natu-

rens udvikling og bevaringen af naturværdier 

på Venø. Idéen er at skabe sammenhæng i 

mellem ønskerne til naturen, bosætningen og 

erhvervsudviklingen på det lange sigt. Det skal 

ske under skyldigt hensyn til både beskyttelsen 

og bevaringen af øens natur. 

 

Hvorfor Naturplan Venø? 

I gennem de seneste årtier er der gennemført 

reguleringer og begrænsninger for udvikling 

af landområder. De er gennemført både ud fra 

overordnede europæiske hensyn og ud fra 

nationale og regionale hensyn til ønsket om at 

sikre naturværdier for fremtiden. 

 På de danske småøer er reglerne om 

strandbyggelinjer, kystbeskyttelse, bygnings-

anvendelse og meget andet blevet så mang-

foldige, at de dels er svære, nærmest umulige 

at gennemskue, og dels er de ikke sjældent 

indbyrdes modstridende. Med Naturplan Venø 

ønsker venøboerne at gå ind i arbejdet med at 

beskrive vores syn på Venøs natur set i et hel-

hedsperspektiv. Vi skal søge at besvare vanske-

lige spørgsmål, som fx: 

- Hvordan skal natur, kultur og erhverv sam-

eksistere på Venø i de kommende 15-20 år? 

- Hvordan skal naturen etableres og plejes? 

- Hvordan sikres biodiversiteten? 

 

Naturplanen vil gøre det enklere at tage stil-

ling til forhold, der handler om beplantning, 

kystsikring, strande, enge, jordbrug og meget 

andet.  

 Arbejdet med Naturplan Venø igang-

sættes på et beboermøde. Læs mere på side 5. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

VENØS NATUR 2020 OG FREMEFTER…?!! 

Foto: Per Schaab 
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Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

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

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

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

 

Graver, Struer Kirkegård,  

kirkegårdsleder Bent Vincents,  

tlf. 96 84 92 09 

bent@struerkirkegaardskontor.dk 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

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

 

Servicemedarbejdere:  

Lene M. Jensen, tlf. 97 86 81 14  

Julie Gjern 

 

Organist Julia Tabakova 

 

Kirkesanger  

Grethe Munk-Andersen,  

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

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

VENØ  KIRKE 

FRIHED OG BUNDETHED  

N. F. S. Grundtvig holdt meget af blomsten kærminde. Den vokser talrige 

steder i haver og som en slags bunddække rundt omkring. Dens krone er 

blå og dens poetiske navn betegner alt det, som er betydningsfuldt for et 

menneske. Grundtvig tager betegnelsen kærminde for pålydende, altså 

som kære minder, og så siger han i en sang:  

 Ja, kæden af kærminder 

 man sagtens prise tør: 

 jo stærkere den binder, 

 des friere den gør. 

 

Det er i grunden en ejendommelig linje. For den påstår jo, at jo mere man 

vil stå ved, at man er bundet af kære minder, jo friere er man. Frihed er altså 

identisk med bundethed. Det er en overraskende påstand. Normalt tænker 

vi måske, at frihed, det er just det ikke at være bundet af noget som helst, 

men her får vi altså det stik modsatte at vide. At de kære minder ret og slet 

kan være en kæde, en krans, som man villigt og gerne tager på sig. 

 En af dem som har gennemlevet dette her, at bundethed, det er 

langt bedre end frihed, det er digteren Benny Andersen. Han fortæller, at 

da han mødte sin Cynthia, så blev han bundet, og det var simpelt hen en 

lettelse for ham. Eller snarere en berigelse, som han siger. Det, at hun kræ-

vede respekt, var en berigelse. For respekt, det kunne han komme til at vise 

hende. Hvordan? Ved simpelthen at respektere hende. Og det blev både 

han og hun beriget af. Nok skulle der til tider kæmpes, og endda kæmpes 

hårdt for, at respekten for hinanden kom til at dominere mellem dem, men 

det var kampen værd. Det gav dem begge karakter og holdning. 

 Så da hun til hans store sorg døde, så fik han sin frihed igen, men da 

havde han ikke noget at bruge den til, som han siger. Så derfor skrev han 

med store blokbogstaver hjemme på sin opslagstavle i køkkenet: Frihed er 

det værste af alt! Og han udtrykte siden hen, at den totale frihed for ham at 

se noget nær er det nærmeste, man kommer dødens tilstand!  

 Ja, sådan siger han ligeud, og Benny Andersen er i sådanne beken-

delser et særdeles ærligt menneske, der tør sige det, som han har det. Det 

er velgørende at høre et menneske, der ikke slår om sig med mange fraser 

om frihed, men som selv i en høj alder forholder sig redeligt til sin tilværelse.  

Et mennesker, der foretrækker 

bundethed frem for frihed. Eller 

rettere sagt: I bundetheden af 

kærminderne, først da blev han 

et frit menneske. Jo stærkere de 

bandt, jo friere blev han. Derfor 

foretrak han tyngden af sine 

kærminder. Han valgte frivilligt 

at lade sig binde og følte bun-

detheden som en lykke, der gav 

ham frihed. 

/ Per Mikkelsen Foto: Jan Bendix 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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BISPEVISITATS 

Søndag den 2. oktober havde 

Venø sogn bispevisitats af biskop 

Karsten Nissen.  

 Søndagen blev indledt med 

en højmesse ved Per Mikkelsen 

og biskoppen. Efterfølgende var 

der samtaler i præstegården. Bi-

skop, provst og sognepræst hav-

de den første samtale, hvorefter 

den fortsatte med Menighedsrå-

det, dog uden Per Mikkelsen. De 

vigtigste emner her var omfanget 

af sognepræstens arbejde samt 

renoveringsprojektet af kirken. 

 

Allehelgens gudstjeneste 

Søndag den 6. november  

kl. 19:30 afholdes der allehel-

gens gudstjeneste i Venø kirke. 

 Med tekster, salmer og bøn 

vil vi mindes de døde, give efter-

tanker til livet, døden og til håbet 

for livet efter døden. Efter gudstje-

nesten vil der blive budt på en 

kop kaffe og kage. 

 

1. søndag i advent 

Søndag den 27. november  

kl. 10:00 indleder vi det nye kir-

keår med højmesse/børneguds-

tjeneste i Venø Kirke. Børnene vil 

bære de nye lys ind i kirken. Efter-

følgende inviteres alle til sammen-

komst i præstegården, hvor der 

serveres gløgg og æbleskiver. 

 

/ Venø Menighedsråd 

— Ove Bjerre-Pedersen  

VENØ  SOGN 

SOGNEPRÆSTENS ARBEJDE 

Da embedet på Venø blev ledigt efter Charlotte Rønhoff, blev det reduceret 

til 35 % af et fuldtidsjob. Men det at være præst ved to sogne og at skulle 

samarbejde med to menighedsråd, hvoraf det ene sogn er et stort bysogn, 

der har mange udvalg under Menighedsrådet, giver et større arbejdspres. 

Antallet af bisættelser/begravelser og barnedåb, som naturligt medfører 

samtaler med pårørende og forældre, er betydeligt større i de uger, hvor 

Per Mikkelsen har vagten i Struer sammenlignet med tidligere, hvor samar-

bejdet var mellem Venø og Resen/Humlum. 

 Med baggrund i dokumentationen af arbejdets omfang ønskede Me-

nighedsrådet, at embedet blev opgraderet til 50 %. Men her var biskoppens 

svar et klart nej på grund af sognets størrelse. Derimod er der stor forståelse 

fra biskop og provst for, at Per Mikkelsens arbejdsbyrde skal reduceres. Der-

for tager de de nødvendige initiativer i forhold til Struer sogn.  

 Menighedsrådet fik nye redskaber til, hvordan vi eventuelt kan lette 

på arbejdsbyrden. En mulighed er at lave planlagte messefald. En anden 

mulighed er at holde degnegudstjenester, som er en kirkelig handling uden 

medvirken af præst (vores solnedgangsarrangementer kan godt kaldes 

degnegudstjenester). Derudover kan tidspunktet for gudstjenesten vurde-

res. Vi har for vane at tidssætte den til kl. 14:00, når der ikke er højmesse. 

Det tager vi op i Menighedsrådet og inddrager sognet heri, så det bliver til 

gavn og glæde for både sognepræst og sogn. 

 

Kirkerenovering 

Biskoppen kunne til vores overraskelse offentliggøre et svar fra kgl. byg-

ningsinspektør Niels Vium, dateret den 25. august, som vi ved en fejl ikke 

havde fået tilsendt. Konklusionen i brevet er, at Niels Vium fortsat foretræk-

ker en nænsom restaurering, som bygger videre på kirkens kvaliteter. Den 

kgl. bygningsinspektør er rådgiver for biskoppen. Det er Menighedsrådets 

opfattelse, at Niels Vium er blødt op i forhold til det oprindelige projekt, og 

biskoppen har stor vilje og tiltro til, at projektet kan gennemføres. Derfor 

har Menighedsrådet bedt arkitekten om at tage kontakt til biskop/kgl. byg-

ningsinspektør på baggrund af, hvad vi hørte på mødet og Menighedsrå-

dets holdning. Formålet med kontakten er at få ryddet misforståelser af ve-

jen, få argumenteret for de elementer i projektet, vi ønsker gennemført 

samt få lavet revideringer, hvor det er nødvendigt. Menighedsrådet mener, 

at vi er der, hvor der må hugges en hæl og klippes en tå, så projektet kan 

blive godkendt til udførelse. Det blev et inspirerende og positivt møde, som 

biskoppen ville mindes også på grund af frokosten, som Louise og Simon 

var ansvarlige for. En frokost med strejf af Venø og Limfjorden. Bakskuld, 

østers, lam, kartofler og brombær indgik i menuen. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

Kold blomkålssuppe med kamille granité,  

østers, hakkede mandler og pyntet med  

kronblade af kornblomst fra kirkeskråningen. 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

UDSKIFTNING I BESTYRELSEN 

På VenøBoens generalforsamling i oktober sagde vi tak og 

farvel til Niels R. Jensen og Bjarne Tingkær og velkommen til 

tre nye bestyrelsesmedlemmer. 

 I det nye foreningsår er bestyrelsesmedlemmerne: Ove Bjerre-

Pedersen, Karin Christensen, Bodil Anker Møller, Anker F. Jensen, Søren 

Lang Hindkjær, Aase Askanius og Uffe Lundby Pedersen. Suppleanter er 

Niels Villadsen og Jan Bendix. Revisor er Ryan Jensen. 

 2010/11 har været et travlt år for VenøBoen og foreningens med-

lemmer. På generalforsamlingen udleverede jeg en liste over emner, der 

har optaget foreningen, og som viser et ganske højt aktivitetsniveau. Aktivi-

tetslisten kan findes på VenøBoens sider på www.venoe.dk. 

 VenøBoens bestyrelse er styregruppe for Venø udviklingsplan, og en 

række af planens større projekter fik ord med på vejen fra ”tovholderne”. 

VenøBoen har med glæde modtaget offentlig støtte til både energiprojek-

tet og til forprojektet om Venøtårnet. 

 I debatten i forbindelse med beretningen blev VenøPostens udgivel-

sespolitik omtalt. Bestyrelsen har fastholdt den allerede indgåede aftale mel-

lem udgiverne. Der blev udtrykt ønsker til fartplanen for færgen og stillet 

forslag om en øget indsats for at rekruttere medlemmer blandt sommerhus-

ejere. 

 På bestyrelsens vegne takker jeg for generalforsamlingens anerken-

delse af vores arbejde og dens tilslutning til den valgte linje i foreningen. 

/ VenøBoen – Anker F. Jensen 

 

 

BRAND OG BEREDSKAB 

Siden Øster Nørskovs brand i august har der både blandt venøboere og i 

Struer Beredskab været samtaler om beredskabets rammer og muligheder. 

 I en samtale med VenøPosten har beredskabschef Birgitte Buskov 

oplyst, at der vil ske et mindre antal forbedringer af udstyr, der er fast på 

øen og som medbringes i tilfælde af udrykning. Bente Buskov fortæller, at 

slukningsfartøjerne var fremme på 17 minutter, hvad der svarer til de for-

ventninger, der er i Struers landdistrikter i øvrigt. 

 Branden på Venø var kendetegnet ved, at brandstedet var stråtækte 

bygninger, og at vandforsyningen var vanskelig af flere grunde. Struer Be-

redskab arbejder på at finde bedre muligheder for forsyning dels ved pum-

pesystemer og ved brug af ældre vandboringer, der allerede findes på øen.  

 Venø Vandværks brandhaner har ikke tilstrækkelig kapacitet til opga-

ver af denne karakter. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

ROTTER PÅ TAGET  

OG ANDRE STEDER 

Nu er det ikke kun mosegrise, der 

hærger øen. Fra sydspidsen til det 

yderste nord arbejder rotter i ho-

betal.  

 Gift til udryddelse kan fås 

hos Struer Kommune. Det er op til 

hver enkelt husstand at anskaffe 

de nødvendige kasser til giften, så 

den ikke tager livet af andre væse-

ner end rotterne! 

 Det bliver mere og mere 

uforståeligt, at det ikke er muligt 

at få tilladelse til udsætning af et 

begrænset antal lækatte, der for 

år tilbage sørgede for at holde 

bestanden af mosegrise og rotter 

på et naturligt niveau, indtil læ-

kattene selv måtte lade livet. 

/ VenøPosten – red. 

 

 

 

 

 

Det frivillige brandkorps på øen holdt 

øvelse den 25. oktober. 

De sørgelige rester af Øster Nørskov. 

Foto: Preben Friis 

Foto: Jan Bendix 
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ORDEN I KAOS  

PÅ RADIO-/TV-OMRÅDET! 

De kommende måneder vil give 

megen forvirring hos venøboer-

ne med hensyn til modtagelse af 

radio- og tv-signaler. Det skyldes 

omlægning af sendefrekvenser 

for radio og nye radiokanaler. 

 Fra nytår skal der betales 

licens for modtagelse af TV2. Det 

kræver for en række venøboere, 

at der skal ”pilles ved” udstyret for 

at få signalerne frem og betaling 

til udbyderne! 

 VenøBoen har spurgt 

Bremdal Radio, hvad det hele 

drejer sig om, og hvad den enkel-

te husstand kan gøre for at få styr 

på modtageforholdene. 

 Bremdal Radio inviterer 

venøboere til et aftenbesøg i for-

retningen på Bremdal Torv  

onsdag den 16. november  

kl. 18:00–21:00, hvor Bremdal 

Radio er vært ved et arrange-

ment, hvor medarbejderne vil 

fortælle om de mange forskellige 

løsningsmuligheder, der kan be-

nyttes for at komme fornuftigt 

gennem ændringerne. 

 Tilmelding på  

bremdal@expert.dk senest den 

14. november.  

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

HVAD VIL VENØ MED SIN NATUR? 

Venøboen og Venø Borger- og Grundejerforening har sat sig for i samar-

bejde at gennemføre projektet ”Naturplan Venø”. Idéen med Naturplan 

Venø er kort omtalt på forsiden af dette nummer af VenøPosten. 

 Den første aktivitet er at åbne for en ø-dialog om ønsker til planens 

indhold og også om venøboernes syn på, hvordan Venø ”skal se ud” i det 

lange perspektiv. Derfor inviteres alle venøboere til møde i Venø Havnehus 

tirsdag den 8. november kl. 19:30.  

 Vi har også inviteret Struer Kommunes Teknik- og Miljøudvalg, repræ-

sentanter fra kommunens forvaltning af natur samt Dagbladet. 

 Til at give en faglig ramme for arbejdet, så vil skovrider Thomas Bo-

rup Svendsen, Klosterhedens Skovdistrikt og biolog Tina Pedersen, Struer 

Kommune gennem korte oplæg give inspiration til venøboernes efterføl-

gende debat om ønsker til arbej-

det og dets resultater. 

 Naturplanprojektet på Venø 

koordineres af Anders Ulfkjær, 

Otto Kjørboe og Jan Bendix. 

 Vi håber på et solidt frem-

møde, god diskussion og mange 

idéer til det kommende arbejde. 

/ Naturplan Venø – Jan Bendix 

 

 

NY TEKST PÅ ENERGITAVLE! 

Vi er sammen med NOE i gang med nogle ændringer/forbedringer af de 

informationer, der vises på skiltet. Vi håber at have alle ændringer på plads i 

november, men der kan allerede nu ses flere af ændringer. Opbygningen af 

visningerne bliver sådan: 

 Side Sekunder Ejer 

 1 15 Måledata 

 2 15 Måledata 

 3 15 Energi Gruppen 

 4 15 Det sker på Venø - opdateres af Søren Lang Hindkjær 

 5 15 Venø Færgefart 

 6 15 NOE 

 7 15 ALLE: SMS – tilfældig visning af sidste 10 SMS’er 

 8 12 ALLE: SMS info 

 

På siden (5) for Venø Færgefart kom-

mer ’Næste afgang’ og aktuel tid. På 

siden (8) kommer det nummer, alle  

kan sende SMS til. Det vil se sådan ud: 

 Send SMS til skilt  

 30 64 37 86. 

 

/ Energigruppen — Frede Kristensen  

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

Thomas Borup Svendsen Tina Pedersen 

Arkivfoto 
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DET  SKER 

Selvom det i høj grad har kunnet mærkes på han-

delen, at vi har fået gode økologiske grøntsager 

på programmet, og selvom det har været efterårs-

ferie, er der i sammenligning med tidligere meget 

stille i huset. Men pyt, der er meget at foretage sig.  

De gode kunder er trofaste, nye kommer til, udsigten er sublim og det er 

meget hyggeligt. 

 Der kan løbende bestilles grøntkasser, som leveres om onsdagen, 

men vi har også de fleste af varerne i butikken, hvis man hellere selv vil væl-

ge ud. 

 Bageren har meddelt, at der simpelthen ikke er volumen nok til at 

køre med brød på denne årstid, så rundstykkesalget er suspenderet indtil 

videre. Er der specielle behov, klarer vi selvfølgelig det, og vi har stadigvæk 

de gode rugbrød på hylden. Desuden har det fået undertegnede til at øve 

sig i bagning. Hvem ved, hvad det kan føre til? 

 Vi har investeret i et fint vaffeljern, og tilbyder nu friskbagte vafler 

med is, syltetøj eller hvad man nu måtte ønske. I første omgang med den 

velkendte opskrift fra Sammensuriet, men der eksperimenteres på livet løs, 

så vi kan nok snart supplere med mere. 

/ Venø Havnehus — Peter Henriksen 

 

 

VIL DU PÅ FORSIDEN? – EN EFTERLYSNING! 

Som den omhyggelige læser af VenøPosten 

formentlig vil kunne huske, så har bladet i 

nogle år i forbindelse med jul eller årsskifte 

benyttet sig af gengivelser af ældre fotos, 

malerier eller tegninger. Materialet har på 

en eller anden måde haft tilknytning til øen, 

dens historie eller beboere. 

 Har du idéer og materiale til en af de 

kommende forsideillustrationer, så giv dem 

videre til os. 

 På forhånd tak og eventuelt på  

gensyn på forsiden. 

/ VenøPosten — red. 

 

 

FRA VORES EGEN VERDEN 

Medredaktør – var det noget? 

VenøPosten har i nogle måneder kun haft én skrivende medarbejder. Har 

du lyst til at være med til at forme bladet og oplyse venøboerne om ø-

forhold og begivenheder, så tag kontakt til vp@venoe.dk. 

/ VenøPosten – red. 

VenøBoen 
 
Anker Jensen (formand) 
tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 
 
Karin Christensen (kasserer) 
tlf. 97 86 80 15,  
k-christensen@hotmail.com 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
www.venoe.dk/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 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 
 
 
Hjertestarter 
Kapelbygningen ved Venø Kirke, 
Klitten 1, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

Tak for opmærksomheden  

ved min fødselsdag! 

Venlig hilsen  

Knud Overgaard 
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DET  SKER 

VALG TIL NOE’S  

REPRÆSENTANTSKAB 

Til alles orientering så er der valg-

møde i Langhøj Sognegård  

tirsdag den 29. november. 

 Alle husstande modtager 

deres valgkort med posten, hvor-

af tidspunktet vil fremgå. 

 Hvis Venø fortsat skal være 

velrepræsenteret i NOE’s repræ-

sentantskab, så forudsætter det 

nok, at flere end undertegnede 

møder op på valgaftenen!  

 Jeg fylder gerne bilen op! 

/ Peder Mejlholm Olsen,  

tlf. 30 20 82 34 

 

 

VENØ KRO 

Husk ”Smagen af Venø” lørdag 

den 12. november kl. 18:00. 

 Vi inviterer til en hyggelig 

aften på Venø Kro, hvor menuen 

vil være sammensat af råvarer fra 

Venø. Skytten Anders Ulfkjær har 

nedlagt vildtet og vil fortælle om 

vildt på Venø. Vores vinleveran-

dør H.J. Hansen har fundet vine-

ne, som passer til menuen, og vil 

samme aften præsentere dem. 

 Pris: kr. 765,- per person. 

Tilmelding er nødvendig, da der 

er et begrænset antal pladser.  

/ Venø Kro, tlf. 97 86 80 06 

 

 

 

På vej til vinterhi. 

 

 

 

 

JULESTUE 

På Jagtgården søndag den 27. november. 

 Det er igen ved at være tid til at tænke på Grundejerforeningens jule-

stue med mad, motion, dekorationer og intensiv hygge. 

 Ved 11-tiden drager de energiske på travetur med kyndig vejvisning 

af Anders Ulfkjær, og de mest kreative kaster sig sikkert over fremstilling af 

adventskranse og dekorationer m.v. 

 Ved 13-tiden serveres der frokost med alt, hvad der plejer at være. 

Der bliver selvfølgelig lejlighed til at afsynge diverse hymner, og ingen øn-

sker vel at gå glip af den traditionelle Julebingo med flotte præmier og ge-

men råhygge. 

 Uden at blegne, tillader vi os at indkræve hele 125 kr. for deltagelse. 

Tilmelding til arrangementet er nødvendig, og skal foregå til en af neden-

stående personer senest mandag den 21. november. 

 

 Peter Henriksen tlf. 40 20 00 10 

 Anders Ulfkjær tlf. 97 86 80 22 

 Hans L Pedersen tlf. 97 86 81 09. 

 

/ Venø Borger– og Grundejerforening — Peter Henriksen 

 

 

VENØSUND NYT 

Fem medlemmer har arbejdet i to hele dage med at rense og tilpasse de 

tunge azobe-planker fra Venøfærgens gamle sakselejer, og vi blev færdige 

med at montere plankerne som nyt bolværk på skonnertbroen i yderhav-

nen.  

 I mellemtiden har vi sejlet Venøsund ned til færgelejet på sydenden, 

hvor hun bliver liggende, til hun skal udlejes til Egholm-overfarten i uge 44 

og 45. Herefter tager vi fat på at istandsætte færgens motorrum.  

 I uge 46 har vi tilrettelagt et ROC-radiokursus, som alle medlemmer 

kan deltage i. Kurset, som afvikles i samarbejde med Fiskeriskolen i Thybo-

røn, foregår i Nordvestjysk Fjordkulturs lokaler, Havnevej 6 i Struer. Se mere 

på www.eucnordvest.dk/Fiskeriskolen/Kurser?path=45&akti_id=39289, 

hvor du også kan tilmelde dig. 

 Der er endnu seks ledige pladser. Selv om du ikke har lyst til at lære at 

sejle færgen, er der brug for hjælp til at vedligeholde og have opsyn med 

den. Så skriv til info@venoesund.dk eller ring på tlf. 60 95 61 24 eller tlf.  

20 53 80 51. Få også nyheder på www.venoesund.dk.  

 Bestyrelsen for Venøsund Færgelaug har inviteret havnebestyrelsen 

for Venø Havn til et møde om fremtidige samarbejdsmuligheder. 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen Foto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

NEDLÆGGELSE AF SKOVVEJE 

Struer Kommune har vurderet ned-

læggelsen af 4 skovstier fra Nørskovvej 

til skoven nord for Riisvej og nord for 

efterskolen, som er sket i forbindelse 

med fældning og beplantning langs 

Nørskovvej.  

 Det er kommunens vurdering, 

at der er etableret alternativ adgang til 

skoven fra grusvejen til Nørskovvej 1 

og 2. Det gælder adgangen til skoven 

syd for nævnte grusvej, men ikke ad- 

gangen til skoven nord for efterskolen, som offentligheden ikke længere 

har adgang til. 

 Afgørelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet inden den 

30. november. 

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

 

 

NATUREN VANDT! 

Journalisten og forfatteren Kjeld Han-

sen fortalte om de kuldsejlede planer 

for tørlægning af Venø Bugt, som 

langt op i 50’erne stod på politikernes 

og ikke mindst Hedeselskabets dags-

orden.  

 Kjeld Hansen var gæst ved Fo-

redragsgruppens halvårlige arrange- 

ment, som denne gang blev gennemført i Venø Havnehus. Mødeemnet 

havde tiltrukket mange venøboere.  

 Det blev til en fortælling om 250 års udvikling af dansk landbrug. 

Foredragsholderen redegjorde for den dramatiske ændring, som krigsud-

bruddet i 1940 havde på beslutninger om naturens anvendelse. Baggrun-

den var befolkningens frygt for manglende fødevarer og konsekvenser af 

den krig, der hærgede verden i begyndelsen af fyrrene. Tørlægningen af 

Venø Bugt skulle tilføre landmænd 8300 ha nyt areal. De politiske rammer 

var ekstremt gunstige og ikke mindst Hedeselskabets rolle kritisabel.  

 Kjeld Hansen gav en spændende og engageret indføring i et stykke 

Danmarkshistorie, som kommer os ved, og som kan tjene til inspiration for 

arbejdet med Naturplan Venø.  

 Læs mere om Venø Bugt-projektet og om konsekvenserne af landvin-

dings- og grundforbedringslovenes konsekvenser for det danske landskab 

på www.dettabteland.dk. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Færgetrafik  

i september 

 

 

 

 2011 2010 

Passagerer ........... 21.976 .... 22.694 

Personbiler ............. 9.492 .... 10.378 

Busser ......................... 444 .......... 472 

Lastbiler ...................... 140 .......... 162 

Gods (tons) ................... 70 ............. 43 

Cykler .......................... 872 .......... 860 

Campingvogne ........... 28 ............. 38 

 

 

1 ÅRS DRIFT OG AFSLUT-

NING AF FÆRGEPROJEKT 

Kære venøboere og færgens bru-

gere: Vi har nu haft Venøs nye 

færge i drift i 14 måneder, og det 

er vores opfattelse, at færgen er 

blevet vel modtaget hele vejen 

rundt. Det er en stor forandring 

færgens brugere har været igen-

nem med ny færge, nye færgele-

jer og ikke mindst nye sejltider.  

 Vi vil gerne benytte lejlig-

heden til at takke for jeres tålmo-

dighed gennem byggefasen, som 

for færgelejernes vedkommende 

blev længere end planlagt pga. 

projektændring undervejs, hvor 

resultatet blev, at vi beholder de 

gamle færgelejer og Venøsund 

som reservefærge. En rigtig god 

løsning, som er til stor glæde for 

alle involverede partere.  

 Venøsund II blev ”solgt til 

København ”med henblik på om-

bygning til husbåd, og arbejdet 

er godt på vej. Et spændende 

projekt, som kan følges på 

www.husbaaden.dk.  

/ Venø Færgefart  

— Søren Adsersen 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

BOWLINGAFTEN 

Fredag den 11. november er der mulighed for alle børn 

og voksne at tage med GIF til en bowlingaften i Struer.  

 Aftenen begynder kl. 18:00 med spisning og kl. 19:00 

tager vi bowlingskoene på og får en dyst på bowlingbaner-

ne i en times tid.  

 Menuen består af enten spareribs (kr. 119,-), kyllingebryst (kr. 89,-), 

hakkebøf (kr. 89,-), wienerschnitzel (kr. 139,-) eller pindebøf (kr. 98,-) – alle 

med diverse tilbehør. Til de mindre børn kan der vælges mellem nuggets 

eller burgere.  

 GIF betaler for bowlingbanerne og sko, mens menu og drikkevarer er 

for egen regning. 

 Tilmelding senest den 6. november på tlf. 97 86 84 00 eller  

soeren@venoe.dk med angivelse af antal personer samt hvilken menu, der 

vælges. Sig til, hvis der er brug for kørelejlighed til Struer. 

 

Svømning 

Svømmesæsonen er kommet godt i gang. Har du også lyst til at svømme i 

enten det lille varmtvandsbassin eller det store bassin, er der stadig plads til 

flere. Du skal blot møde op i Struer Svømmehal disse lørdage, hvor svøm-

ningen foregår mellem kl. 13:00 og 13:40: 

 den 5., 12., 19. og 26. november 

Det koster kr. 25,- for voksne og kr. 15,- for børn pr. gang. 

 

/ Venø GIF – Søren Lang Hindkjær 

 

 

JULEHYGGE I LÆSEKREDSEN 

Læsekredsens julehygge på Venø Kro finder sted den 24. november  

kl. 18:30. Medbring kr. 175,- samt en lille pakke og vores slagsang. 

 Tilmelding senest den 10. november til Kirsten Yde på tlf.  

97 86 80 09 eller Margit på tlf. 97 86 56 36.  

 Vi glæder os til at se jer.  

/ Læsekredsen  

— Kirsten Yde, Gitte Børsting, Margit Petersen og Annette Skovhus 

 

 

KIRSTEN KLEINS FOTOGRAFIER FRA LIMFJORDEN 

Jævnfør omtalen af Kirsten Klein og Hans Edvards Nørregaard-Nielsens 

værk om Limfjorden i et tidligere nummer af VenøPosten, så kommer Kir-

sten Kleins fotografier nu tættere på Venø. Kunstforeningen Det Nye Kastet 

har arrangeret en udstilling med et udvalg af Kirsten Kleins fotos på Det 

Gamle Rådhus i Thisted. Se mere på denne adresse: www.detnykastet.dk 

/ Marianne Pedersen, Riisvej 

ÅRLIG KØLHALING  

AF VENØ FÆRGEN 

Venø Færgen er på lige fod med 

de gamle færger underlagt et 

årligt syn og kølhaling.  

 Ved næste kølhaling skal 

færgens broklapper forlænges 

med 1,7 meter, så vi derved kan 

forbedre situationen vedrørende 

ombordkørsel af busser og efter-

komme de vandstandsvariatio-

ner, der er påkrævet i kontrakten. 

 Kølhalingsperioden er 

planlagt til marts måned 2012 i 

ugerne 11 og 12. Venø Færgen 

forventes ude af drift fra: 

 

mandag den 12. marts  

kl. 03:00  

til fredag den 24. marts  

kl. 20:00.  

 

Informationer udsendes på sms 

og kan læse på infotavlen ved 

færgen ca. 14 dage før kølhalin-

gen.  

/ Venø Færgefart  

— Søren Adsersen 

Foto: Jan Bendix 
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HALLEN IND I NY FASE 

Naturklagenævnets formand har afvist Christian Kjærs klage over landzone-

tilladelsen til halbyggeri og anlæg af boldbane. Christian Kjær påstår, at 

ansøgeren skal disponere over området, hvilket afvises i afgørelsen, der ikke 

kan ankes yderligere. Næste skridt er nu gennemførelse af ekspropriation. 

 

Udskiftning af tag 

Efterskolen udskifter for tiden det tærede tag over administrationen. Stålpla-

derne udskiftes med tagpap, da skolen ikke kan få garanti for holdbarheden 

af stålplader. Det er planen, at taget på hele skolen skal udskiftes med tag-

pap, efterhånden som tæring nødvendiggør det. 

 

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

 

Efterskoleelev om sponsorløbet på skolen: 

CAMPING PÅ EFTERSKOLEN 

I et indlæg i oktoberudgaven af 

VenøPosten fra bestyrelsen for 

Venø Klit, beskyldes Venø Efter-

skole nærmest for at drive offent-

lig campingplads. Jeg kan oplyse, 

at den 23.–24. september var den 

årlige forældreweekend på sko-

len. Rekord mange forældre del-

tog i et vellykket arrangement. 

Der var 137 ekstra gæster, og så 

mange sovepladser er der ikke på 

skolen. Derfor overnattede en del 

i campingvogne på skolen. Det 

svarer til at gæster til en familie-

fest overnatter i telte og camping-

vogne på en privatadresse eller 

en lejrskole – hvilket ikke er at 

drive campingplads! 

 Jeg vil opfordre bestyrelsen 

for Venø Klit til at tage kontakt 

direkte til Efterskolen, hvis man 

mener, at der foregår noget for-

kert, i stedet for at fremsætte en 

grundløs offentlig mistænkeliggø-

relse i VenøPosten. 

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

 

 

TAK FOR KAFFE! 

Den 6. oktober var alle elever fra 

Venø Efterskole ude at besøge jer 

venlige venøboere til en omgang 

Venø-kaffe. Vi blev godt modta-

get med både kaffe og kage. Det 

lagde grunden for en rigtig god 

oplevelse. Vi havde alle en rigtig 

hyggelig aften. Det var fedt at se, 

hvor og hvordan I bor, og få en 

snak med jer. Det er rart at kom-

me tættere på nogle af jer, og 

lære jer, man ser til dagligt, bedre 

at kende. Hele oplevelsen var fan-

tastisk, og vi er glade for at I hav-

de lyst til at få besøg af os.  

/ Tusind tak fra eleverne på Venø 

Efterskole 
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GAMLE BRØNDE OG BORINGER 

Byrådet i Struer Kommune har nu endelig vedtaget indsatsplanen for Venø 

Vandværk. Formålet med planen er at beskrive mulige forureningskilder, og 

hvilke tiltag der er nødvendige for at beskytte grundvandet på Venø bedst 

muligt. Der er defineret to indsatsplanområder på Venø. Det ene område 

ligger omkring den nye boring i skoven, og det andet område strækker sig 

fra Firbjergsande i syd til nord for Riisvej. Alle beboere inden for disse områ-

der skulle gerne have modtaget et brev og en pjece direkte fra Struer Kom-

mune. 

 Det er vigtigt at beskytte grundvandet på Venø, så vi også i fremti-

den kan have rent drikkevand. Det er vores fælles ansvar at passe på grund-

vandet og med en indsats fra både Kommunen, vandværk, lodsejere og 

øens beboere kan vi komme et langt stykke af vejen. Én af de største trusler 

mod grundvandet er pesticider og sprøjtemidler. Det gælder både fra land-

bruget og i høj grad også fra private gårdspladser og haver. En anden mu-

lig forureningskilde af grundvandet er gamle brønde og boringer, der ikke 

er sløjfet forsvarligt. Normalt vil det være den enkelte grundejer, der skal 

sørge for, at en gammel brønd eller boring bliver sløjfet. Men for at sikre, at 

så mange gamle brønde og boringer som muligt bliver sløjfet, har vandvær-

ket besluttet at betale for sløjfning af alle ubenyttede brønde og boringer 

inden for de to indsatsplanområder. Bor du inden for et af de to indsats-

planområder og har en gammel brønd eller boring på din grund så kontakt 

Venø Vandværk på vand@venoe.dk eller tlf. 97 86 84 00 og få en aftale om, 

at vandværket betaler for sløjfningen. Sidste frist for tilmelding til denne 

ordning er den 31. december 2011. 

 Har du spørgsmål vedrørende indsatsplanen eller Venø Vandværk i 

øvrigt, er du velkommen til at kontakte undertegnede på tlf. 97 86 84 00. 

 

Sommerhuse og frostsprængninger 

De sidste to vintre har der været frostsprængte vandrør i flere sommerhuse 

på Venø. Der skal derfor lyde en opfordring til alle sommerhusejere om at 

huske at lukke for stophanen, inden det bliver vinter. Ved samme lejlighed 

kan man med fordel aflæse vandmåleren, hvis huset ikke skal anvendes me-

re i år. Dermed er aflæsningen klar til den årlige aflæsning pr. 31. decem-

ber. 

 

/ Venø Vandværk  

— Søren Lang Hindkjær 

 

 ÅBNINGSTIDER  I  NOVEMBER 
 
 

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.  

 
LUKKET søndag den 27. november 

 
Tlf. 97 86 85 30, mobil 40 20 00 10 

phendrix@mail.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Billedværksted 
 

Åbent efter aftale. 
 

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

 
 

 

 
 

Venø  Kro 
 

Åbent mod forudbestilling af menu  
og min. 12 personer.  

Kontakt os for nærmere information.  
 

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

Foto: Jan Bendix 
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6. november kl. 19.30 Allehelgensgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

8. november kl. 19:30 Naturplan Venø, beboermøde i Venø Havnehus 

11. november kl. 18:00 GIF: Bowlingaften i Struer (tilmeld. 6/11) 

13. november  kl. 14.00 Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

15. november  kl. 19.00  Menighedsrådsmøde  

16. november kl. 18:00 Besøg hos Bremdal Radio (tilmeld. 14/11) 

20. november  kl. 10.00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

24. november kl. 18:30 Læsekreds-julehygge på Venø Kro (tilmeld. 10/11) 

25. november kl. 16:30 Fredagsklub, Børnehuset 

27. november kl. 10.00 1. søndag i advent v/ Per Mikkelsen 

27. november kl. 11+13 Venø Borger– og Grundejerforening holder 

  julestue på Jagtgården (tilmeld. 21/11) 

 

Lektiecafé: hver mandag kl. 16:15 i Børnehuset 

Venø Svømning: den 5., 12., 19. og 26. november 

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

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

VENØ  I  NOVEMBER 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten decem-
ber 2011 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 24. november 
 

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. november. 
 
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: 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:  Preben Friis 


