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VENØ  SOGN 

AFTEN MED 100 SALMER. 

Søndag den 10. september kl. 19:30 er der salmeaften. Vi introduceres 

til og lærer 10 af de 100 salmer i tillægget til salmebogen, 100 salmer. Nog-

le har kvalitet, så de måske kunne blive ny-klassikere til en senere ny-

autorisation af salmebogen eksistensen.dk/100-salmer.html. Efterfølgende 

er der kaffe/the. Alle er velkomne. 

 

Høstgudstjeneste 

Søndag den 17. september kl. 10:00 holdes høstgudstjeneste. Høstga-

verne vil blive bragt ind i kirken af venøbørnene. Efter højmessen mødes vi i 

Præstegården, hvor vi får kaffe/the, boller/Venø Grovbrød med pålæg fra 

Nørskov, synger og har det årlige lotteri med høstgaverne som gevinst. Det 

indkomne beløb går til Julehjælpen i Struer Provsti. Alle er velkomne. 

 

Nye tider for gudstjenester 

Vi træder med september ind i efteråret. Når der ikke er højmesse, vil der 

være eftermiddagsgudstjenester. Første gang den 24. september. 

 

Siden sidst 

Der er fortsat mange besøgende i kirken. Det skyldes i høj grad den omtale, 

der har været omkring restaureringen af kirken. Det gælder både enkeltper-

soner/grupper og menighedsråd/menigheder.  

 Med hensyn til rundvisning er der flere aktører på banen, hvilket er 

meget fint. Kontakt undertegnede, så aktørnavne kommer på kirkens hjem-

meside. Fra kirkens side er det Per Mikkelsen (tlf. 97 86 80 15) og Ove  

Bjerre-Pedersen (tlf. 20 42 72 44). Her varer rundvisningen 45-60 min. — 

helt afhængig af gruppen.  

 

Søndag den 20. august markerede menigheden Per Mikkelsens 10 års jubi-

læum som sognepræst på Venø. Per er den 7. præst, der har virket på øen 

udover de 6 år, som biskop Brorson foreskrev i 1750, da Venø Sogn blev et 

selvstændigt sogn med egen præst.  

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 Kirsten Yde,  

tlf. 97 86 80 09, kirstenyde@live.dk 

 

Graver, Struer Kirkegård,  

Kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Servicemedarbejder 

Gertrud Damgaard 

 

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: Jan Bendix 

http://www.eksistensen.dk/100-salmer.html
mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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Brorson opfordrede på det tidspunkt 

menigheden at betænke præsten 

det overskud man måtte have i form 

af et stykke flæsk, fisk eller andet til 

livets opretholdelse, da præsteløn-

nen på Venø hørte til de laveste.  

 Den var regnet ud efter tdr. 

hartkorn (hårdt korn/brødkorn). Den 

var på Venø 40 tdr. hartkorn (40.000 

kg brødkorn). 

 Derfor havde menigheden til 

jubilæet samlet en betænkningskasse 

til præsteparret i form af venøkartof-

ler, lam, kryddersnapse/eddiker, 

Venø-øl, grøntsager og Ægte Struer 

Grovbrød, som burde hedde Ægte 

Venø Grovbrød, da opskriften stam-

mer fra Sønderskov. 

 På Sønderskov er Johannes 

Buchholtz blevet beværtet med brø-

det og har fået opskriften. Brødfabri-

kant Moselund, Struer satte den i 

produktion i 1935 og Buchholtz lave-

de den første reklame hertil. ”Træg  

afføring kendes ikke i de hjem, hvor dette brød nydes dagligt” — 

alt.culinaren.dk/historienomgrovbroedet.pdf. Opskriften findes på 

www.culinaren.dk/2012/12/struer-grovbrd_13.html. 

 

Samme dag, som vi fejrede Per, åbne-

de vi kapellet og dets nyindretning 

med de gamle bænke, alterbordsfri-

sen, antependiet og den syvarmede 

lysestage (der bliver ”boltet” for at 

undgå tyveri). Det er meningen, at 

kapellet skal være åbent, så der er mu-

lighed for at se de bevarede genstan-

de fra den ”gamle” kirke eller bruge 

rummet som et stille rum. 

 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen 

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 Mette Jaffke, tlf. 23 
27 22 99. Et medlemskab koster kr. 100 
pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 

Hjertestartere 
 
- Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
  Nørskovvej 8, Venø. 
- Ved Børnehuset, Lønningen 2, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

alt.culinaren.dk/historienomgrovbroedet.pdf
http://www.culinaren.dk/2012/12/struer-grovbrd_13.html
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Kryp ned den smale trappen under dekk til konsert i 

den lille fergens maskinrom – det blir en magisk opple-

velse du sent vil glemme! 

 På toget mellom Sverige, Norge og Danmark 

finner man Elona Planman med gitar og munnspill i 

bagasjen. Elona tror på sangene, kunsten og musik-

kens kraft for å forandre verden. Hun er en ærlig kunst-

ner med en ustoppelig fantasi.  

 Viktig: Inngang skjer gjennom liten trapp ned til 

maskinrommet og kan være krevende, vær oppmerk-

som på at rommet er lite. 

……………………………………………………………………….………………… 

Felles søndags-picknick med musikk og sirkus 

Når: 17. september kl. 15.00 

Hvor: I Venø havn 

Ta med deg noe å tygge på og kom til sirkus-pick-nick i 

havnen. Her samles vi til musikk, latter og akrobatikk - 

Alle er hjertelige velkomne! 

……………………………………………………………………….………………… 

11. September: Husk å se opp og ut av vinduet når du 

tar fergen denne mandags morgen! 

……………………………………………………………………….………………… 

Tractor Circus inntar fergen 

Når: 15 september kl. 19.00 

Hvor: På dekk til den gamle bilfergen  

NB: Begrenset antall plasser! Påmelding til  

kontakt@kompanito.com 

Teleskoplæsseren køres inn på fergens dekk, Tractor 

Circus tar til sjøs! Kaptein Planman leder an og tar deg 

med på et uforglemmelig eventyr! ”Ay Ay! Now begins 

the circus! 

……………………………………………………………………….………………… 

 

Bilder av Tractor Circus er tatt av: Søren Langskjær 

KOMPANI-TO BRINGER CIRKUS TIL ØEN 

Norsk Teatergruppe laver ”nycirkus” i samarbejde med 

venøboerne, Venøsund Færgelaug og Venø Eftersko-

le. KOMPANI-TO består af Mari Dahl Stoknes, Tamar 

Goksøyr og Elona Planman. Gruppen bor på Venø 

Efterskole i september måned. Gruppen tilbyder aktivi-

teter/øvelser for eleverne nogle hverdage i hver uge. 

De vil også gerne i kontakt med venøboere, som kun-

ne tænke sig at være med i samspil (musik/kor). Aktivi-

teterne tager udgangspunkt i Venø og venøboerne — 

og er alle gratis. Her er teatergruppens officielle pro-

gram – og så på norsk! 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

……………………………………………………………………….………………… 

Tractor Circus Project 

Når: 5 september kl. 18.00 

Hvor: Kartoffelhallen på Nørskov – med mulighed for 

ændringer — For alle aldre  

I Tractor Circus leger vi med tyngdekraftens regler. Vir-

keligheten krænges inn og ut, akrobatene henger høyt 

og lavt og store maskiner får nytt liv. Artistene akkom-

pagneres av musikk som fanger det skønne i drømme-

nes verden og tar dig med på en reise hvor galskaben 

udfolder sig. 

……………………………………………………………………….………………… 

”Planløs i maskinrommet” 

Når: 8 september kl. 19.00 

Hvor: Den gamle fergens lille maskinrom! 

NB: Begrenset antall plasser – Kun 8 pers per konsert, 

vi setter opp flere konserter etter interesse. Påmelding 

til kontakt@kompanito.com! 
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GRATIS FÆRGE – ÅBEN Ø! 

Så har vi igen fået særlige muligheder for at vise Venø frem  

for gæster fra det nære og fjerne fastland. Det bliver i dagene 

6., 7. og 8. oktober. Sammen med Venø Færgefart har 

VenøBoen aftalt, at det begrænsede ekstra tilskud, som Struer 

Kommune får til færgedriften — ligesom i påskeugen — skal bruges til at 

tilbyde øens gæster gratis overfart. 

 Lige nu arbejder VenøBoens bestyrelse med at sammensætte et vari-

eret program, der kan give opmærksomhed til øen og lyst til at besøge os. 

Programmet bliver klart i midten af september og omdeles vidt og bredt, så 

snart det foreligger. 

 Både Venø Café og Havnekiosk og Venø Kro holder åbent i dagene, 

så ø-gæsterne kan få både forfriskninger og måltider. Øens kunstnere vil 

ligesom i påskeugen vise deres arbejder frem på havnen, i Venø Galleri og 

på Nørskovvej 2.  

 Som noget nyt og for at præsentere Venø Klit Camping, så tilbyder 

campingpladsen overnatning til stærkt reducerede priser til ø-gæsterne i de 

tre dage. 

 VenøBoen har kontakt med Venø Kirke om sang- og/eller musikar-

rangementer. Vi arbejder også på, at Venø Fisk og Skaldyr/Venø Seafood 

endnu engang vil åbne dørene til ”havets frugter”. 

 Af andre idéer, vi arbejder med, er naturvandringer og besøg på 

Venø Efterskole. 

 Har VenøPostens læsere andre idéer eller lyst til at hjælpe med i gen-

nemførelsen, så kontakt undertegnede eller andre af VenøBoens bestyrel-

sesmedlemmer. Brug evt. vb@venoe.dk. 

/ VenøBoen — Aase Askanius, tlf. 23 27 05 56 

 

 

30 ÅR MED ”LIMFJORDEN RUNDT” 

I dagene den 11.-16. september gennemføres den årlige træskibssejlads. 

Den 13. august er Struer vært, så fra Venø er der udsigt til de mange bådty-

per, når de sejler til Struer om eftermiddagen onsdag og forlader Struer 

Havn torsdag formiddag. 

 Mere infor-

mation om arran-

gementet på  

limfjordenrundt.dk 

og i det flotte pro-

gram, der også 

kan hentes på si-

den. 

/ VenøPosten  

— Red. 

APOSTLEN  

”ANDREAS” 

Andreas var elev af Johannes Døberen, 

og en af Jesus første disciple. Bror til 

Apostlen Peter. 

 Andreas fremstilles ofte i kunsten, 

bærende på et stort X-formet kors 

(Andreaskorset). 

 Legenderne fortæller, at han led 

martyrdøden/blev korsfæstet på et 

sådan kors i Patras i Hellas. 

 Det fortælles, at han missionerede i 

Lilleasien og langs Sortehavet helt til 

Volga.  

 Blev skytshelgen for bl.a. Rusland 

og Rumænien. Fra midten af 900-tallet 

også skytshelgen for Skotland.  

 Flere legender fortæller, hvordan 

Andreas’ relikvier på overnaturlig vis 

kom til en skotsk kystby, som senere fik 

navnet St. Andrew (Andreas).  

 Det Skotske flag prydes af Andreas-

korset.  

 

Tekst: Per Vestergaard 

Foto: Christian Mortensen 

http://www.limfjordenrundt.dk


6  

DET  SKER 

PÅ UDVEKSLING… IGEN 

Jeg er på udveksling i Indonesien i byen Yogyakarta. Jeg 

har i skrivende stund været her i godt tre uger.  

 Her er rigtig spændende. De lokale er meget venlige, 

imødekommende og smilende. De laver noget rigtig læk-

kert mad, og supermarkeder boomer af friske eksotiske frug-

ter. Det kan næsten ikke betale sig at lave mad selv, vi kan 

købe en fint måltid til ca. 6 kr. Hvis man vil på en vestlig re-

staurant må man betale noget mere (ca. 15-20 kr.). Det vir-

ker pludseligt dyrt.  

 Folks foretrukne transportmiddel er en "motor" (motorcykel). Dvs. 

køretøjer der ligner en mellemting mellem en knallert og en motorcykel, 

men teknisk set er en motorcykel grundet hastighed. Selvom de fleste ud-

lændinge lejer en "motor", tør jeg ikke af forsikringsårsager. Heldigvis kan 

man via en applikation bestille en "motor", hvor man så sidder bagpå. Det 

er ret sjovt.  

 Universitetet har nogle lidt underlige regler. Vi skal være meget for-

melt klædt til almindelige timer. Vi må godt have slik med, men ikke mad. 

Heldigvis bor jeg ret tæt på universitetet. For mig er det gåafstand, da det 

kun er ca. 1,5 kilometer. For indonesere er det rigtig langt at gå, de kigger 

på mig, som om det er et maraton, jeg skal løbe for at komme i skole.  

Mange hilsner fra Yogyakarta! 

/Nina Frimodt, p.t. Indonesien 

 

 

EN POLITISK OG LITTERÆR SVÆRVÆGTER GÆSTER VENØ 

Tirsdag den 26. september kan foredragsgruppen byde på et foredrag 

af internationalt format, når Per Stig Møller kommer til Venø for at fortælle 

om Danmarks Udenrigspolitik nu og i fremtiden. 

 Per Stig Møller var som udenrigsminister fra 2001 til 2010 en central 

person, da EU i 2004 under dansk formandskab blev udvidet med 10 nye 

medlemsstater. Senere var han midt i orkanens øje, da krisen om Muham-

med-tegningerne brød ud i 2005. 

 Per Stig Møller var medlem af Folketinget fra 1984 til 2015 og har 

udover flere ministerposter også været formand for det Konservative Folke-

parti, ligesom han er forfatter til flere bøger om blandt andet Kaj Munk. 

 Foredraget handler om Danmarks udenrigspolitik nu og i fremtiden. 

Noget der jo er særdeles aktuelt og spændende midt i en tid, hvor der ven-

des op og ned på den eksisterende verdensorden. 

 Arrangementet foregår tirsdag den 26. september kl. 19:30 på 

Venø Efterskole. Det koster 50 kr. at deltage, og det inkluderer kaffe og ka-

ge. 

/ Foredragsgruppen — Anders Vandsø Pedersen 

 

(Red.: Per Stig Møller er den 28. august udkommet med bogen: Udenrigsmi-

nister - I krig og fred). 

 

Udenrigsminister - I krig og fred 

af Per Stig Møller 

ISBN-13: 9788702159080 

Privatfotos 
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LEMVIG KAMMERKOR GÆSTER VENØ 

Det sker ved koncerten søndag den 10. 

september på Venø Efterskole kl. 15:15. 

Efterårets koncertrække i Venø Musik indledes med det (næsten) lokale kor: 

Lemvig Kammerkor. Koret blev grundlagt i 1995 og består af 30 rutinerede 

sangere, som tilsammen skaber musik af høj kvalitet. Repertoiret er dansk 

og nordisk klassisk musik med værker af komponister som bl.a. Edvard Gri-

eg, Knut Nystedt, Iver Kleive, Ola Gjeilo, Jaakko Mäntyjärvi, Carl Nielsen, 

Otto Mortensen, Niels la Cour og Svend S. Schultz.  

 Koret ledes af Niels Bitsch Nielsen, født i 1961. Han er uddannet som 

organist og korleder på Det Jyske Musikkonservatorium i Aarhus og videre-

uddannet på cembalo og orgel på kurser hos internationalt førende organi-

ster og cembalister. Niels Bitsch Nielsen har fra september 2001 været an-

sat som organist ved Holstebro Kirke.  

 Lemvig Kammerkor tæller blandt sine medlemmer forfatteren Jesper 

Kallesøe, der sammen med korets forhenværende dirigent og komponist 

Erling Lindgren også er bidragydere til såvel det daglige repertoire som til 

de fire udgivne cd’er. Foruden korets optræden, vil der også være fælles-

sange den 10. september. Vel mødt til korsang i Venø Musik.  

/ Venø Musik — Grethe Munk-Andersen  

 

 

VENØBOENS GENERALFORSAMLING 

VenøBoen afholder generalforsamling torsdag den  

12. oktober kl. 19:30 i spisesalen på Venø Efterskole.  

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg til bestyrelse samt to suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt. 

 

Vedrørende punkt 4: Forslag skal være formanden i hænde senest den 

20. september. 

/ VenøBoen — Aase Askanius 

 

 

DET KOLDE GYS - VINTERBADEKLUB 

Er der nogle kvinder/piger her på Venø, der har lyst til at vinterbade? 

 Det kunne være lørdag morgen tidligt - måske efter en løbe- eller 

gåtur. Hvis nogen har lyst - så send gerne en SMS til: 22 53 53 23. Vi ses! 

/ Marlene Vandsø, Riisvej 12B 

 

 

 

 

 

 

TRÆF FOR STRIKKEGLADE 

Nu hvor efteråret nærmer sig, er 

der måske lidt mere tid til at strik-

ke. Alle, som har lyst til at mødes 

med andre strikkeglade er vel-

komne. 

 Vi mødes på skift hos hin-

anden, og hygger os i nogle ti-

mer, hvor vi hjælper hinanden og 

deler opskrifter, inspiration m.m.  

 Du er velkommen  

mandag den 4. september  

kl. 19:00, hvor vi mødes hos 

undertegnede. 

 Du bedes tilmelde dig  

senest søndag den 3. septem-

ber på tlf. 30 20 84 34, så jeg 

ved, hvor mange jeg skal lave 

kaffe til.  

 Glæder mig til at se dig! 

/ Laila Mejlholm Olsen  

– Klitten 17 

Lemvig Kammerkor 

Foto: Ingrid Lang Hindkær 
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VENØ SVØMNING I EFTERÅRET 

Vi tager hul på svømmesæsonen igen på det sædvanlige tids-

punkt om lørdagen fra kl. 13:00 til 13:40 i Struer Svømmehal, 

hvor vi har hele svømmehallen med livredder for os selv. Venø 

Svømning er for alle aldersgrupper, så både børn og voksne kan deltage. 

Udover det store bassin i svømmehallen kan vi også benytte det lille bassin 

med 34 grader varmt vand og med en dybde på mellem 60 og 90 cm. 

 Priserne for at deltage i svømning er følgende: 

 Voksne: kr. 30,- pr. gang eller kr. 250,- for 10 gange ved tilmelding  

 som fast svømmer 

 Børn: kr. 15,- pr. gang eller kr. 130,- for 10 gange ved tilmelding som  

 fast svømmer  

 

Tilmelding som fast svømmer skal ske til undertegnede på tlf. 97 86 84 00 

eller soeren@venoe.dk senest den 8. september. Hvis man ikke ønsker at 

være tilmeldt som fast svømmer, skal man blot møde op i svømmehallen fra 

gang til gang. Det er en fordel, at så mange børn som muligt er tilmeldt 

som faste svømmere, da det udløser et tilskud fra kommunen til Venø GIF. 

 Idet tilslutningen til svømning har været faldende de foregående sæ-

soner, skal der til sidst lyde en opfordring til alle venøboere om at gøre brug 

af Venø GIF’ tilbud om svømning, så vi fortsat kan opretholde denne aktivi-

tet. Der er svømning disse 10 lørdage i efteråret: 

 Den 9., 16., 23. og 30. september 

 Den 7. oktober 

 Den 4., 11., 18. og 25. november 

 Den 2. december 

/Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

 

 

GAMMELDAWS JULEKROBAL 

Sæt kryds i kalenderen til Julekrobal  

- som i ”Gamle dage”. Vi vil forsøge at 

genoplive traditionen med et julekrobal  

i en version 2017-model. 

 I samarbejde med Venø Kro laver Venø GIF et julekrobal for alle 

venøboere på 18 år eller derover. Vi synes, det er på tide, at vi voksne mø-

des og hygger os på tværs af alder, nye som gamle venøboere. Vi tænker 

også, at alle, som har tilknytning til Venø, er velkomne. Venø Kro har lovet 

at lave en dejlig julebuffet til en rimelig pris, så rammerne er på plads. 

Vi håber, at så mange som muligt allerede nu reserverer datoen lørdag 

den 25. november kl. 18:00. Tilmelding og nærmere 

information i novemberudgaven af VenøPosten. 

/ Venø Kro og Venø GIF — Dorthe Sauer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRATIS FLISER 

Ca. 60 m2 brugte røde herre-

gårdsfliser kan afhentes gratis. 

Henvendelse til Per Mygind,  

tlf. 22 67 80 85 eller Dorte Sauer, 

tlf. 23 95 34 97. 

/ Per Mygind, Havstokken 10B 

ÅBNINGSTIDER  I  SEPTEMBER 
 
 

Galleri KK 
 

Åbent efter aftale.  
Karin Kristensen, tlf. 20 51 25 34 

 

 

 
Venø kartofler & lam 

 
Kartofler, lammespegepølser og frosset 

lammekød i forskellige udskæringer 
sælges ved telefonisk henvendelse  

på tlf. 40 31 83 02. 
 

facebook.com/venoekartofler 
venoe-kartofler.dk 

 

 

 
Venø  Galleri 

 
Åbent efter aftale. 

 
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87 

veno-galleri.dk 
lis.moeller.jensen@gmail.com 

 

 

 
Venø  Kro 

 
Køkkenet har åbent  

torsdag, fredag og lørdag  
fra kl. 17:30-21:00. 

 
Bestil venligst bord på 

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

http://www.veno-galleri.dk
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NYE ELEVER OG VENØKAFFEN 

Så kom der nye elever igen! 68 friske  

og dejlige unge mennesker kom søndag 

den 13. august til Venø med lige dele 

forventninger og oppakning. Nu starter 

processen med, at få alle til at udvikle 

sig positivt både som individer og som 

gruppe – og det ser lovende ud. Alle 

hold er forskellige, og spændingen er 

altid stor, når der kommer en ny flok i 

huset. Tavlen skal lige viskes ren for det hold, der rejste hjem før ferien, sam-

menligninger kan hverken vi eller eleverne bruge til noget, og det ville ikke 

være fair at sammenligne et garvet hold med 42 ugers efterskoleerfaring 

med et helt nystartet.  

 Når vi spørger til, hvorfor de valgte lige netop Venø Efterskole er for-

klaringerne selvfølgelig også mange, men et træk der går igen, er den lille 

skole, det lille samfund og en fornemmelse af nærvær. Det bør være et felt 

vi både som skole og ø er stærke på. Og lige så vigtigt det er at få folk til 

Venø Efterskole, lige så vigtigt er det også at holde fast i dem. Det er vigtigt 

for den enkelte, og for holdet der bliver påvirket, hvis nogen ”vælger dem 

fra” men helt klart også for skolens drift.  

 Vi vil, som tidligere skrevet, også gerne ud og besøge jer på øen til 

”Venø Kaffe”. Her vil vi meget gerne besøge nye såvel som erfarne ”Venø-

kaffere”. Idéen er lige så smuk og god som den er enkel og unik. En gruppe 

elever (ofte 4-8 stk. - efter jeres ønske) kommer på kaffevisit tirsdag den 3. 

oktober kl. 19:30 hos jer, og der mulighed for at bliver lidt klogere på 

både efterskoleliv og øliv og få rigtige mennesker koblet på begreber som 

”efterskoleelever” og ”øboere”. 

 Tilmelding med antal kan ske til Lisbeth Christensen på info@venoe-

efterskole.dk eller tlf. 97 86 80 86 senest den 27. september. 

/ Venø Efterskole — Nikolai Terp 

 

 

VENØSUND PÅ MEDLEMSFART  

TIL HANDBJERG 

Venøsund Færgelaug inviterer sine medlemmer 

med ledsagere på sin årlige sejltur til Handbjerg 

med efterfølgende spisning. Det sker søndag den 10. september med 

afgang fra Venø Havn kl. 16:00 og hjemkomst til havnen kl. 21:00. Pris for 

sejltur og spisning på restaurant Pavillonen er 250 kr. 

 Tilmelding og betaling senest den 3. september til Finn Husum, 

fhusum@mail.dk eller tlf. 27 82 51 06 med oplysning om tlf.nr., så evt. aflys-

ning på grund af vejrforhold kan oplyses og alternativ transport kan arran-

geres inden planlagt afgang. Betaling via mobilepay. 

/ VenøPosten — Red. 

LÆSEKREDSEN  

ANBEFALER… 

 

Lykkens gang 

af Marcia Willett 

Forlag: Cicero 

ISBN-13: 9788763835299 

 

Isabel flytter ind og hjælper Ma-

thilda efter at have ødelagt sit 

ægteskab og forholdet til sin 

datter med utroskab. Mathilda 

dør, men har testamenteret sit 

hus til tre ukendte slægtninge. 

Men for at kunne arve, skal de 

tre flytte ind i huset, selvom de 

ikke har meget tilfælles. Rundt 

om Isabel og de tre udspiller 

der sig en række uventede begi-

venheder, der udfordrer deres 

nye sammenhold.  

 

Bedømmelse: 2-4 

Foto: Venø Efterskole 
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SOMMEREN PÅ VENØ HAVN  

- HVAD MED DEN NÆSTE? 

Fra havnebestyrelsen lyder en KÆMPESTOR TAK for 

hjælpen i sommer omkring havnens café og kiosk. Uden 

jeres hjælp ville det ikke have været muligt at holde åbnet. Der har været en 

rigtig god og positiv stemning trods det svigtende vejr, både bag disken, 

men også foran. Der er kommet mange tilkendegivelser med tak for at der 

var åbent.  

 Tak til jer der bidrog med praktisk, frivilligt arbejde og tak til jer, der 

har handlet og støttet økonomisk! 

 Bestyrelsen vil nu kigge fremad og invitere alle med interesse i en 

åben café og kiosk på Venø Havn til møde om mulighederne. Bestyrelsen 

kommer med et oplæg med udgangspunkt i drift på frivillig basis, som et 

resultat efter forårets og sommerens erfaringer. 

 Velkommen tirsdag den 19. september kl. 19:30 i Havnehuset -  

vi serverer kaffe og kage og håber at se mange. 

/ Venø Havns bestyrelse — Ulf Ipsen 

 

 

SENSOMMEREN PÅ CAMPINGPLADSEN 

August måned er ved at rinde ud, hvor mange  

kiggede forgæves efter sommeren, som burde ha' 

været til at finde i både juli og august. Juli måned 

gav to officielle sommerdage med sol, og indtil vi-

dere har august gjort det samme.  

 Venø Klit Camping har gennem hele sommeren oplevet en fin søg-

ning på pladsen, vejret taget i betragtning. Dog har udlejningsvognene 

været mere eftertragtede end tidligere oplevet. 

 Vi er ved at have afsluttet vores ærgerlige lille brand, som udover at 

brænde en udlejningsvogn også gav følgeskader på omkringliggende vog-

ne. Den udbrændte vogn er ved at være væk, og området er ved at være 

ryddet op igen.  

 Endnu engang har den faste gruppe af medlemmerne bidraget til, at 

vi igen i år har kunnet vise en flot og velplejet campingplads frem til vores 

gæster. Små opgaver ligger skam stadig foran os, men stille får vi løst udfor-

dringerne. 

 Allerede nu forsøger vi at fortælle vidt og bredt om, at der i weeken-

den den 6.-8. oktober er gratis færgefart til Venø. Vi har desuden strikket et 

godt tilbud sammen, som gerne skulle kunne trække nogle gæster til vores 

skønne ø. Der kan læses mere på vores facebookgrup-

pe eller på vores hjemmeside: venoecamping.dk. 

 September byder traditionen tro også vores sid-

ste sociale komsammen, når vi den 9. september hol-

der vores høstfest. Mon ikke at vi har en god sensom-

mer til gode her i september? 

/ Venø Klit Camping – Hardy Stensgaard 

Foto: Mette Jaffke 

Læserne skriver: 

ÉN BLIVER EN SMULE STOLT 

Vel ankommet til sit sommerhus 

ved Vesterhavet midt i juli måned 

til en i egne øjne velfortjent som-

merferie sidder man en dag og 

bladrer i de aviser, som er blevet 

omadresseret, her i blandt også 

Struer Ugeavis. Her læser man så, 

at Havnekiosken på Venø på 

trods af en manglende forpagter, 

men i kraft af frivillige alligevel 

holder åbent, fordi Venø Havns 

bestyrelse synes, at folk ikke skal 

gå forgæves. En sådan oplysning 

gør jo én en smule stolt af øen! 

/ Per Mikkelsen – Klitten 1  

http://www.venoecamping.dk


11  

DET  SKER 

VENØØSTERS, BLÅMUSLINGER OG HUMMERE  

LEVERET TIL HOVEDDØREN 

Det er ikke længere kun en drøm, men nu også blevet til virkelighed.  

 Venø Seafood, som Kristian Borbjerggaard etablerede for et lille års 

tid siden, præsenterede sit nye koncept på SANS i Struer i begyndelsen af 

august. Kristian havde en stand lige uden for Restaurant Ved Fjordens spi-

setelt, hvor SANS gæster kunne få sig en smagsprøve og et glas sprudlende 

hvidvin. 

 I en samtale med VenøPosten kunne Kristian fortælle om sin nyetab-

lerede webshop, der bygger på direkte leverancer fra den friske Limfjords 

vande og til spisebordene rundt om i landet. Det sker gennem rensning og 

pakning af skaldyrene på Venø Fisk og Skaldyrs anlæg på Venø og med 

fragtmænd, der bringer produkterne i emballager med tøris frem til kunder-

ne. 

 Kristian lægger stort ud og annoncerede sin nye forretning i Gastro-

nomiguide, der er blevet omdelt sammen med Berlingske til alle deres læse-

re – der for de flestes vedkommende findes i Østdanmark. De bedre restau-

ranter i Aarhus og København forsynes fortsat direkte af Kristian med pro-

dukterne, der således nu også tilbydes direkte til forbrugere. 

 På venoeseafood.dk formidler Kristian på elegant måde sin forret-

ningsidé og giver mulighed for indkøb. Siden indeholder også en videofilm, 

hvor Kristian fortæller dels sin egen historie, men nok så vigtigt historien om 

Limfjordsøstersen og dens invasive angriber Stillehavsøstersen. VenøPosten 

anbefaler et kig — og selvfølgelig også et køb. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

SPIDSKANDIDATERNE MØDER OP DEN 25. OKTOBER 

Der er lagt op til en spændende debat på vælgermødet den 

25. oktober kl. 19:15 på Venø Efterskole. Det skyldes ikke 

mindst, at spidskandidater fra de fleste partier har sagt ja til at 

deltage i mødet. Det skete hurtigt efter, at VenøBoens indby-

delse til partierne var sendt frem til dem. 

 Vi har bedt partierne om at skrive et kort oplæg til VenøPosten, som 

vi bringer i oktober. Det giver os vælgere mulighed for at forberede eventu-

elle spørgsmål til politikerne på forhånd. 

 VenøBoen er af Struer Kommune blevet spurgt om forslag til dato for 

afholdelsen af brevafstemningsdag på Venø. Det valg er herefter fastlagt til 

mandag den 6. november kl. 17:00-19:00 og gennemføres som sæd-

vanligt på Venø Efterskole. 

 Øboere med sjældent besøg på fastlandet får dermed mulighed for 

at afgive deres stemme via brev her på øen. Brevstemme kan dog også afgi-

ves på Borgerservice, InfoCentret i Struer, hvis man ikke er på øen den 6. 

november. 

/ VenøBoen — Irma Bjerre-Pedersen 

 

 

 

Færgetrafik i 

juli 

 

 2017 2016 

Passagerer ........... 24.416 ..... 23.938 

Personbiler .......... 11.382 ..... 10.314 

Busser ......................... 372 ........... 310 

Lastbiler ...................... 112 ........... 164 

Gods (tons) .................. 36 ....... 1.020 

Cykler ....................... 1.496 ....... 1.646 

Campingvogne ........... 68 ........... 108 

 

http://www.venoeseafood.dk
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3. september  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

4. september kl. 19:00 Træf for strikkeglade, Klitten 17 

10. september kl. 15:15 Koncert med Lemvig Kammerkor, Efterskolen 

10. september kl. 16:00 Venøsund: Sejltur til Handbjerg (tilmeld. 3/9) 

10. september kl. 19:30 Salmeaften med ”100 salmer” v/Per Mikkelsen og  

  Hans Sørensen. Efterfølgende kaffe/the. 

17. september kl. 10:00 Høstgudstjeneste v/Per Mikkelsen 

  Efterfølgende sammenkomst i Præstegården 

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

19. september kl. 19:30 ”Åben café og kiosk” - møde om Havnehusets  

  fremtid, Havnehuset 

24. september kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/Thorkil Lundberg 

26. september kl. 19:30 Foredrag med Per Stig Møller, Efterskolen 

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

 

Gåtur, GIF: Hver tirsdag og torsdag kl. 19:00, Havnekiosken 

Havkajak, GIF: Onsdage kl. 19-21, Efterskolens cykelskur 

Svømning, GIF: Den 9., 16., 23. og 30. september 

Venø Aktivitetsklub: Hver mandag kl. 14:00 i Børnehuset 

VENØ  I  SEPTEMBER 

 
 
 
 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten oktober 
2017 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 26. september 
 
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: Christian Mortensen og  
Preben Friis 
 
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: Bettina Kjær 


