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Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

VENØBOERNE VENTER SPÆNDT! 
Havnehuset har, som det kan læses i dette nummer af VenøPosten, fået nye forpagtere. VenøPosten by-

der velkommen til et nyt samarbejde på tværs af kro, campingplads og havn. 

 Den stilhed, der har præget forberedelserne gør os unægtelig spændte på, hvordan opgaven bli-

ver grebet an. VenøPosten har med beskedent resultat haft kontakt til de nye forpagtere, som ikke har 

deres planer og aftaler ”grydeklare”. Den 17. april slår Havnehuset dørene op. 

 Af samtalerne fremgår det, at der i forhold til de seneste år vil ske udvidelse af både varesortiment, 

cafémad og åbningstider. Der vil komme flere dagligvarer i butikken, nogle flere på hylderne og resten 

med udgangspunkt i bestilling dagen i forvejen. 

 For venøboerne er det væsentligt, at havnen og Havnehuset sommer og vinter fortsat er samlings-

sted for øboere, fritidshusbeboere og gæster, der kommer til øen med færge, for egen vind eller motor. 

 Venø Havns bestyrelse har sat det nye hold! Venøboerne venter nu på at se holdspillet. Vi må gøre 

vores til, at succesen kommer i hus – ikke kun som tilskuere! 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Foto: Kai Rostrup Jensen 
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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 

KIRKEGANG 

Selvom 80 % af befolkningen er medlem af folkekirken, og kirkegangen om 

søndagen i Danmark gennemsnitligt ligger på omkring 200.000 kirkegæn-

gere, så taler folk her i kongeriget jævnt hen om, at kirkerne står om ikke 

tomme så halvtomme. I Kristeligt Dagblad anvendes ordene afkristning og 

sekularisering om landets religiøse tilstand. Underforstået: Vi er et land godt 

på vej til ikke længere at hævde kristne værdier og idealer. 

 For det første fremføres det, at der tilbage i tiden var langt flere kirke-

gængere til søndagsgudstjenesterne. For det andet er dåbstallet i de store 

bysogne i København, Århus og Odense markant for nedadgående 

(folkekirkemedlemmer for København er nu på 62 %). Dernæst bedes Fa-

dervor ikke længere på de allerfleste folkeskoler, og dertil kommer, at andre 

religioner er blevet langt synligere i vort interkulturelle samfund, og desu-

den er kristne symbolers tilstedeværelse i det offentlige rum på det seneste 

nu også blevet problematisk. Sådan kunne man sagtens blive ved med en 

oplistning af, at kristen religion tilsyneladende ikke længere er en selvfølge-

lig del af dansk kultur. 

 Mange menighedsråd rundt i landet er anfægtet af udviklingen og 

på god folkelig vis tages der mangfoldige initiativer. Der laves noget både 

for børnefamilierne og de unge – og også de unge i 30’erne og 40’erne. Alt 

i alt sættes der meget i værk i disse år. 

 Men på den anden side, så må vi heller ikke stirre os blinde og lade os 

gribe af en slags aktivitetsfeber! Som om vi skal finde på noget, før folk kom-

mer! Så i stedet for at fokusere på en helt række nye tiltag, så lad os i stedet 

konstatere, at der er mange, der helt af sig selv og ganske frivilligt kommer 

uden vores hittepåsomhed. Og de kommer ikke for at få en hel masse nyt 

præsenteret. 

 For der er nemlig et område, hvor man kan slå fast, at kirkegangen 

ligger fast ganske uanset al tale om sekularisering og afkristning, og hvor 

man som præst og menighed under ingen omstændigheder kan klage over 

manglende tilslutning. Når det handler om de fire store overgangsriter i et 

menneskes liv – ved dåben, konfirmationen, vielsen og begravelsen – så er 

kirken fuld. Disse kirkelige handlinger er alle en art stop på livets vej. De har 

en fundamental betydning i vort sociale liv med hinanden, og her kan man 

altid være sikker på, at familie, venner og bekendte møder op og deltager i 

de til lejligheden gældende ritualer. Og det er just en rituel markering, de 

kommer for ved sådanne begivenheder. De kommer for at bekræfte et til-

hørsforhold og for at blive en del af kulturen og historien. Det er deri, det 

sociale ligger: At få et tilhørsforhold. 

 Så nok kan man sige, at Folkekirken på sæt og vis er under pres i dis-

se år, men når det kommer til de her nævnte kirkelige handlinger, så er Fol-

kekirken realistisk set en meget levende kirke, der nyder stor søgning. Og 

denne gode tingenes tilstand skal vi skønne på, hvis vi af god vilje og energi 

bliver grebet af aktivitetsfeber. 

/ Per Mikkelsen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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Leif Davidsen holdt et inspirerende oplæg 

på Venø Efterskole. Der var masser af 

deltagere i foredragsgruppens arrange-

ment. Emnet var Rusland og forfatterska-

bet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både fastelavns– og dagligt klædte  

mødte op til årets fastelavnsgudstjeneste. 

Tøndeslagningen fandt sted på Venø 

Efterskole. 

VENØ  SOGN 

LANDSINDSAMLING  

Den 13. marts fik de trofaste indsamlere ca. kr. 3500 i indsamlings-

bøsserne. Tak til dem og giverne af beløbet. De der ikke var hjem-

me kan anvende giroindbetalingskortet, der blev afleveret i postkassen. 

/ Venø Menighedsråd — Sussi Jensen 

 

 

KOLLEKT 2011 I VENØ KIRKE 

Venø menighedsråd har besluttet at de penge, der lægges i kollektbøssen 

samt øvrigt indsamlet beløb (bl.a. ved høstgudstjenesten) i løbet af 2011 vil 

blive givet til julehjælpen for trængende familier i Struer Kommune. 

 Kirsten Yde er vores repræsentant i julehjælpsgruppen. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

SKÆRTORSDAGSARRANGEMENT 

Torsdag den 21. april kl. 17:30 er der traditionen tro fællesspisning på 

Venø Efterskole. Der serveres lammesteg, frikadeller og tilbehør. Alle er vel-

komne, børn som voksne og er farmor eller børnebørn på besøg, så er de 

også velkomne. 

 Tilmeldingsfrist senest den 15. april til Ellen Hylleberg på tlf.  

46 40 30 09 / ehy@mail.dk eller Ove Bjerre-Pedersen på tlf. 97 86 81 44 / 

20 42 72 44 / ovefys@hotmail.com 

 Efter fællesspisningen er der gudstjeneste kl. 19:30. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Kirsten Jensen 
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AT  BO  PÅ  VENØ 

 Som omtalt i martsnummeret igangsætter vi i dette nummer en lille serie 

om ”at bo på Venø”. Vi har opfordret unge, børnefamilier og ældre til at 

medvirke med deres umiddelbare tanker om det at være venøbo. 

 Det er der kommet meget forskellige bidrag ud af. Vi glæder os til at 

bringe dem – et ad gangen – i de kommende numre af bladet. Læs Sofie 

Damgaards bidrag nedenfor. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

Det gode ved at bo på Venø er en perlerække af ting, som jeg er kommet til 

at sætte mere og mere pris på i takt med, at jeg er blevet ældre. 

 Når man er opvokset op på en ø som Venø, har man sammenholdet 

og fællesskabet som to helt centrale værdier. Sådan må det være. 

 Jeg gik i dagpleje på Venø, senere begyndte jeg i Børnehuset, og da 

jeg blev stor nok begyndte jeg i skolen i børnehavneklasse. I min klasse var 

der kun fire piger - de hed alle sammen Sofie. Jeg kan huske, at vi, de om-

kring 12 børn, der gik på skolen, byggede huler, opfandt skøre spil, klædte 

os ud og legede gemmeleg til den helt store guldmedalje. Alle de andre 

børn og lærerne i skolen var ens familie, sådan tænkte man på dem, så tæt-

te var de. Da jeg var lille troede jeg, at der ikke var andet uden for Venø. 

Der var ikke land rundt om, og når man en sjælden gang var med ens for-

ældre i Kvickly i Struer, havde man virkelig været på udflugt til det store ud-

land. 

 I dag er det selvfølgelig anderledes. Som gymnasieelev kan det være 

en smule besværligt med transport og de omkring 10 km, der er til Struer. 

Egentlig ligger muligheden for at flytte i lejlighed i Struer lige for, men jeg 

har alligevel valgt at blive. Grunden til det er minderne. De tætte og stærke 

bånd man har, til dem man altid har kendt. Trygheden, der hviler i det sted, 

man som lille troede var verdens navle. Og fællesskabet på Venø. 

 2.g er ofte stresset, og der er så meget man gerne vil, men jeg for-

nemmer, at når jeg sejler over med færgen og måske senere på eftermidda-

gen går en tur ved stranden eller tager i lektiecafé, forsvinder lidt af den 

travlhed, der er i byen. I dag eksisterer skolen ikke længere, men det forhin-

dre ikke sammenholdet mellem de omkring 50 børn, der bor her. Sammen 

afholder vi fredagsklub, arbejdsdage, fællesmåltider og diverse andre arran-

gementer, der fastholder den ø-ånd, som vi alle dage har været så glade for. 

 Personligt har Venø givet mig en helt særlig åbenhed overfor andre 

mennesker. Det sociale har været så stor en faktor i hele min barndom, at 

jeg lige så nemt kan tale med en pige i 2. klasse, som en pige i 2.g om kære-

ster og lektier og alt det, der hører gymnasiet til. Den åbenhed og sociale 

kompetence er jeg sikker på man får brug for senere i sit liv. Så vil jeg tænke 

tilbage på Venø og blive glad. 

/ Sofie Damgaard, 18 år 

Foto: Jan Bendix 
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STRANDRENSNING 

Et af årets højdepunkter – oprydning og indsamling af skrald m.v. på vore 

strande – foregår i år lørdag den 16. april kl. 13:00. Det kan oplyses, at 

der ikke er nogen tilsigtet relation til dronningens fødselsdag. Vi mødes ved 

Havnehuset kl. 13:00. 

 Der vil være lidt forfriskninger undervejs og efterfølgende inviteres 

der til kaffe og kage i efterskolens spisesal. 

 Der er brug for alle, og det bliver både hyggeligt og effektivt. 

/ VenøBoen, Venø Borger– og Grundejerforening og Venø Efterskole 

 

 

SJÆGTESEJLADS 

Venø Bugt Sjægtelaug, som er en del af Nordvestjysk Fjordkultur, har omsi-

der valgt at flytte sjægtesejladsen tilbage til de gammelkendte omgivelser 

med start og mål ved Venø Havn.  

 Kapsejladsen finder sted i weekenden den 11.-12. juni altså i Pin-

sen. Program med tider og festivitas følger senere. 

/ Nordvestjysk Fjordkultur — Bjarne Tingkær Sørensen 

 

 

SJÆGTESEJLADSEN VENØ RUNDT  

– HJÆLPERMØDE DEN 13. APRIL PÅ EFTERSKOLEN 

Sjægtesejladsen Venø Rundt afvikles pinselørdag den 11. juni med tre 

starter mellem kl. 11:00 og 11:30. Der stilles et telt op ved havnen, hvor del-

tagerne om aftenen skal have serveret en middag og efterfølgende bliver 

der pinsebal til levende musik, hvor alle er velkomne. 

 Vi har brug for hjælpere til at forberede og afvikle arrangementet. 

Der skal stilles telt op med scene, dansegulv, bænke og borde, og det skal 

pakkes sammen igen. Der skal tilberedes og serveres mad, der skal udskæn-

kes drikkevarer, der skal være kontrol, og hvad vi ellers finder ud af – det 

bliver et mini sammensuriumarrangement. 

 Alle interesserede hjælpere inviteres til møde på efterskolen onsdag 

den 13. april kl. 19:30. Her vil der blive orienteret om arrangementet og 

hjælperarbejdet organiseret. GIF er med på sidelinjen, og et eventuelt over-

skud vil gå til dem. 

/ Peter Petersen 

DET  SKER 

 

Foto: Jan Bendix 
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FRA JORD TIL VARME OG MEGET ANDET 

Der er gang i omlægninger til mere energivenlige op-

varmningsmåder. Det kom frem på energigruppens 

møde om at indhente fælles tilbud på nyanlæg. Mere 

end 15 beboere var med i drøftelserne om konkrete 

fornyelser af varmeanlæg. 

 Efter mødet er der rettet henvendelse til to leve-

randører, der tidligere har installeret energivenlige an-

læg. De anlæg, der spørges ind til er luft-til-luft og luft-

til-vand varmepumper, og det er jordvarmeanlæg. Si-

den sidste information er der idriftsat solcelleanlæg 

med en årlig kapacitet på forventet 6000 kWh. 

 Kontakt energigruppen for yderligere informati-

on om status for tilbuddene. 

 

Så bliver der målt …  regner vi med! 

I begyndelsen af april, når Venø Færgen er retur og 

skurvognen fjernet, så vil NOE kunne igangsætte ø-el-

måleren på Kleppen. Færgemand Charly Clemmensen 

kalder den ”selvmål”, hvorfor mon det? Idéen er som 

bekendt, at måleren skal inspirere alle venøboere til at 

tænke over energiforbruget og besparelsesmulighe-

derne. 

 Vi forsøger at gøre igangsættelsen lidt festlig. 

Tidspunktet er fastlagt til den 10. april kl. 11:30, 

men kan blive ændret, hvis der er indkørselsvanskelig-

heder. Følg opslag på Venø Færgen. 

 

/ Energigruppen — Morten Gjern 

 

 

TILSKUD FRA ENERGISTYRELSEN! 

Energistyrelsen har udmeldt, at Skrotditoliefyr.dk pr. 

30. juni 2011 lukker for nye ansøgninger. Derfor skal I 

reagere nu, hvis I ønsker at benytte muligheden for 

tilskud.  

 Skrotditoliefyr.dk yder  tilskud på kr. 20.000 til 

etablering af jordvarme, kr. 15.000 til etablering af luft-

vand varmepumpe, og til etablering af solvarmeanlæg 

ydes tilskud på 25 % af investeringsomkostningerne. 

 Jeg er stadig til rådighed for gratis energirådgiv-

ning hver anden onsdag på Venø efter aftale. Ring på 

22 55 03 96 for at aftale et møde. 

/ ProEnergi — Skafti Halldórsson 

 

BØRNEHUSET ENERGISPARER! 

Formanden for Venø Børne- og Ungdomshus, Flem-

ming Damgaard, fortæller til VenøPosten, at Børnehu-

set har besluttet sig for at installere luft-til-luft varmean-

læg. Der forventes en rigtig god økonomi af investerin-

gen i form af besparelser på el. 

/ VenøPosten — red. 

 

 

OPLYSNINGSSKÆRM OM VENØ 

I marts kunne Struer Museum præsentere en oplys-

ningsskærm (med direkte forbindelse til Museets ser-

ver), som venøboere og turister kan benytte sig af, hvis 

de vil have viden om øen, dens natur, befolkning, fær-

geforbindelse og mange andre forhold.  

 Skærmen repræsenterer den nyeste teknologi i 

formidling til turister og museumsbesøgende. Den er 

opstillet i Havnehuset, og der er adgang til at prøve 

den af, når Havnehuset har åbent.  

 Det nu afsluttede projekt er i øvrigt finansieret af 

Småøernes Aktionsgruppe (LAG). LAG har netop holdt 

generalforsamling med valg af ny formand, Eva M. Ter-

kelsen fra Bjørnø. Fra vores del af landet blev Arne 

Christensen, Fur valgt som medlem af bestyrelsen. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

(se fotos fra præsentationen på side 14) 

 

 

5 ØER GØR STATUS 

Der er nu gået mellem et halvt og et helt år siden ud-

viklingsplanerne for Mandø, Strynø, Sejerø, Lyø og 

Venø blev færdige og aktiviteter sat i gang. 

 Småøernes Aktivitetsgruppe havde i marts invite-

ret til erfaringsudveksling om planer og resultater og 

ikke mindst om idéer til, hvordan arbejdet med at brin-

ge planerne ud i livet kan få endnu mere energi. 

 Konklusionen på mødet er, at det går rigtig godt 

med de mange aktiviteter. Med forskellig styrke, så er 

alle øer i gang med indsatser for at fremme erhvervs-

udvikling, turisme og bosætning. 

 Aktivitetsgruppen har gennem projektstøtte gi-

vet skub til en række projekter. For Venø gælder det 

både renoveringen af Venø Havn og oplysningsskær-

men, der er opstillet i Havnehuset. 

 Mødet understregede værdien af, at vi mellem 

øerne udveksler erfaringer. Der er masser af idéer at 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 
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hente ved at benytte netværket mellem øerne. Vi fik 

flere kontakter og idéer til initiativer, som Venø kan 

have glæde af. 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen og Jan Bendix 

 

SKOVRIDDEREN ER EN FORSIGTIG MAND! 

Det måtte undertegnede konstatere efter 

at have inviteret os selv på besøg i Kloster-

hedens Skovdistrikt og efter et års venten 

på svar på VenøBoens henvendelse om at 

drøfte bekæmpelse af mosegrise. 

 VenøBoens ønske om at få Naturstyrelsens god-

kendelse af udsættelse af lækatte får ikke nogen nem 

gang på jorden. Hvad mosegrisene har! 

 Skovridderen vrider sig voldsomt, når der skal 

findes argumenter mod lækattenes udsættelse. 

”Forsigtighedsprincippet” i naturplejereglerne trækkes 

frem, specielt i forhold til fire rugende dværgternepar i 

Klovvig, der er i risiko for at blive forstyrret i deres yng-

leperiode og måske endda at miste livet. 

 Naturstyrelsens forslag til venøboernes eventuel-

le bekæmpelse omfatter blandt andet giftudlægning 

og oprettelse af fredningsområder for ræve. Så rævene 

og ikke lækattene kan gøre det af med mosegrisene.  

 VenøBoen har endnu ikke (efter en måneds ven-

ten) fået Naturstyrelsens skriftlige svar, men det tegner 

til at blive negativt i forhold til vores ønsker. 

 Skovridderen kunne ikke på mødet gøre rede for 

prioriteringer mellem ”naturbeskyttelse” og ”fredning”, 

og dermed heller ikke oplyse om, hvad der er væsent-

ligst dværgterner eller fredede (og delvis af mosegrise 

nedbrudte) diger. En forklaring kan være, at digerne 

hører under Kulturarvstyrelsen! At landbrugsprodukti-

on skades af mosegrisene er ganske ligegyldigt – at 

dømme efter skovridderens udtalelser. 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen og Jan Bendix 

MOBILSNAK! 

Mens der fortsat arbejdes aktivt fra et af mobilselska-

berne med etablering af mast på Venø, så foregår der 

på nationalt, regionalt politisk plan og fra de store tele-

selskaber en ophidset debat om, hvem der har rollen 

med at sikre mobilnetsdækning.  

 Vi må håbe, at debatten ikke kommer til at for-

sinke de praktiske løsninger for Venøs vedkommende. 

Venøboerne kan nu engang ikke nøjes med at råbe til 

hinanden eller til forretningsforbindelserne. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

VENØ ERHVERVSKLUB 

Erhvervsklubben afholder møde torsdag  

den 14. april i Havnehuset kl.19:30 

 

1. Dagsorden 

2. Velkomst 

3. Profilering af virksomheder og lokalsamfund 

v/journalist og typograf Tommy Hansen, PDFnet  

Farsø.  

Tommy Hansen, vil på mødet fortælle om koncep-

tet og nytteværdien af profilering via PDFnet samt 

mulighederne for samspil med både 

www.venoe.dk og VenøPosten. PDFnet er en sam-

ling af virksomhedsprofiler, egnsbeskrivelser m.v. 

Alt sammen uden copyright og dermed til fri og 

permanent afbenyttelse af enhver og til alle formål. 

Siden 2001 har PDFnet skrevet artikler om virksom-

heder, iværksættere, ildsjæle, natur, lokalhistorie og 

meget mere, og i flere tilfælde har kommuner hyret 

PDFnet til én gang for alle at formidle budskaber 

om kommuner - bl.a. også Struer Kommune. 

4. Kaffe (30 kr. pr. pers.) 

5. Orientering v/ Jan Bendix angående erhvervsråd-

givning, udvikling, ø-støtteordning 

6. Bordet rundt 

7. Afslutning 

 

Tilmelding til mødet senest den11. april til underteg-

nede på tlf. 20 87 81 15 eller lars@venoe.dk 

 

/ Venø Erhvervsklub — Lars Vangsgaard 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

Statusmødet om udviklingsplaner blev holdt på Mandø. Her er et 
glimt af deltagere på østersjagt i Vadehavet.  Foto: Jan Bendix 
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SØNDERRIIS 

 I VenøPostens præsentation af overnatningssteder på Venø er vi nået til 

Sønderriis. 

 

Nytækket stråtag og et væld af erantis og vintergækker byder gæsten vel-

kommen til et landligt skønmaleri. Thora Brosbøll er gårdens kontaktperson 

og står i døren med nyplukkede grene og påskeliljer. 

 ”Jeg hilser altid på gæsterne, viser dem rundt og fortæller lidt om går-

dens historie”, siger Thora Brosbøll, mens hun går ind i det nyrestaurerede 

stuehus. 

 Der er ikke mange impulsgæster. De fleste har bestilt i forvejen i god 

tid og kommer her primært for at opleve naturen og få fred og ro. Fester på 

spejderlejrene og efterskolen giver dog også en del overnatninger. 

 ”Til juni får jeg besøg af en dame, der er opvokset på Sønderriis”, si-

ger Thora Brosbøll. ”Det er sådan nogle oplevelser, der gør det ekstra sjovt 

at stå for udlejning”. 

 Gården Sønderriis ejes af Kirsten Venø Knudsen og Albert Venø 

Knudsen. De er søskende og vokset op på gården. Forældrene døde for 

ganske få år siden, og gården skulle absolut ikke sælges. Derfor var det nær-

liggende at bygge om indvendigt, så der blev plads til værelsesudlejning og 

en privat afdeling til Sigrid og Albert Venø Knudsen. 

 Stue og have er til fri afbenyttelse af gæsten.  Alt giver et hyggeligt 

og hjemligt indtryk. Billeder med Venø-motiver pryder væggene, og Agne-

tes håndbroderede stol står der minsandten også sammen med andre fine 

møbler fra en svunden tid. 

 Haven er Sønderriis’ pryd. Her regerer Kirsten Venø Knudsen på sin 

havetraktor. Thora Brosbøll fortæller, at en gæst ville betale til Kirsten, som 

kvikt svarede, at hun kun var afløser. ”Der er ingen storhed over Kirsten”, 

slutter Thora vores samtale. 

 Få yderligere information: http://venoe.dk/overnatning/soenderriis/ 

/ VenøPosten — Linda Ulfkjær 

Fotos: Preben Friis 



9  

UDKANTSDANMARK – TIL KANTEN 

Påskeudstilling på Venø Billedværksted fra den 15. – 26. april kl. 12-18. 

Glaskunstner Agnethe Maagaard og undertegnede arbejder på en udstil-

ling om udkantsdanmark. 

 Det er dog ikke sådan, at glas og malerier skildrer husene med ”Til 

Salg”-skilte eller de lukkede butikker i landsbyerne. I stedet søger blikket ud 

mod horisonten, hvor der er højt til himlen, og hvor vi kan drømme os væk i 

den blå farve. Hvad skjuler sig derude? 

 Foruden glas og maleri udstiller jeg en kæmpestor fotocollage med 

fotos fra Venø. Kai Rostrup Jensen og undertegnede er dykket ned i vores 

fotobank og har fundet 240 fotos af huse, dyr, planter, strand, skov og få 

kongelige. Alle fotos bliver samlet og danner et billede på 2 gange 7 m. Jeg 

er spændt på resultatet. 

 Agnethe Maagaard skriver om sin kunst: ”Med det stressende liv, vi 

lever i verden i dag, er det vigtigt, at vi en gang imellem stopper op og re-

flekterer over vores drømme i livet! Vi skal lytte til vores brændende liden-

skab.... Min passion er glaskunst! Jeg tænker i billeder og fortæller en histo-

rie. Jeg maler med glasset. Skærer glasstykkerne ud i forskellige farver og 

former og lægger dem op som penselstrøg i mit maleri”. 

 Agnethe er meget politisk bevidst om at fremhæve Vestjyllands kvali-

teter. I tråd med det søger vi en politiker fra egnen til at åbne udstillingen. 

Vi får se om det lykkes. 

 Udstillingen åbner fredag den 15. april kl. 17:00, hvor jeg håber 

at se rigtig mange glade mennesker. Som sædvanlig er der en lille serve-

ring. 

 På gensyn i påsken! 

/ Venø Billedværksted — Lis Jensen 

 

 

VORES KUNST – SKAL VENØ VÆRE MED? 

Danmarks Radio har igangsat et initiativ under overskriften: Vores Kunst 

www.dr.dk/voreskunst 

 Venøboere kan være med til at foreslå et kunstværk placeret på et 

interessant sted på øen. Kunstværket kan blive et ud af tre, der opstilles efter 

en fremgangsmåde, som kan ses ved at følge linket ovenfor. 

 Det er bare frem med idéerne: På havnen? Ved Færgen?, Ved Hav-

stokken? Ved Efterskolen? – foreslå selv og begrund. 

/ VenøPosten — red. 

DET  SKER 

SÆSONMENU — VENØ KRO 

 
Forret: 

Stenbiderrogn med syrnet fløde, rørt 
med løg, serveret med blinis 

kr. 95,- 
 

Bianchi Sparkling, Mendoza,  
Argentina, pr. glas kr. 68,- 

 
*** 

 
Hovedret - fisk: 

Skindstegt kulmule med spinat,  
spidskål med bacon og klorofylsauce 

kr. 195,- 
 

Macon Villages, Joseph Drouhin,  
Bourgogne, Frankrig, pr. glas kr. 68,- 

 
*** 

 
Hovedret - kød: 

Braiseret lammeskank på perlebyg  
med friske urter og gremolata 

kr. 195,- 
 

Côtes du Rhône Villages, Le Ventabren, 
Rhône, Frankrig, pr. glas kr. 68,- 

 
*** 

 
Dessert: 

Chokoladekage med ristede hasselnød-
der, syltede rabarber og vaniljeflødeis 

kr. 85,-  
 

Banyuls Mute sur Grains, Frankrig 
pr. glas kr. 68,- 

 
 

Menu: Vin menu: 

2 retter: 275,-  2-glas: 130,- 

3 retter: 355,-  3-glas: 195,- 

 

/ Venø Kro, tlf. 97 86 80 06,  

mail: info@venoekro.dk 

http://www.dr.dk/voreskunst
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DET  SKER 

FREDAGSKLUB 

Fredag den 29. april 2011 kl. 16:30 er der fredagsklub 

på Venø Efterskole. Jens Christian vil hjælpe os med at  

klatre, og vi laver bålmad. Medbring egnet klatretøj og godt 

humør.  

 Tilmelding kan ske til Flemming på tlf. 97 86 80 42 / 22 21 33 80. 

/ Flemming Damgaard 

 

 

RONING 

Tilmelding til roning i havkajak og vores ”toer med styrmand” (træbåden) 

kan ske til undertegnede på tlf. 97 86 81 71 eller på mail GIF@venoe.dk.  

 Vi har planlagt at investere i et par nye havkajakker. Håber at både 

nye som gamle vil melde sig senest den 10. april. 

/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 

 

VENØ LØBEKLUB 

Foråret er på vej, og det er blevet lysere, så nu er der ingen undskyldning 

længere for ikke at være med i løbeklubben på Venø. Løbeklubben er både 

for nybegyndere og mere erfarne løbere, og det er ganske gratis at deltage. 

 Har du lyst til at være med, så mød op ved busskuret på Riisvej tirs-

dage kl. 19:30 og lørdage kl. 9:00. 

/ Venø GIF  — Søren Lang Hindkjær 

 

 

KOM OG HØR ØENS EGNE BØRN OG UNGE SPILLE MUSIK 

Rock & klassisk / sang—klaver—guitar—blokfløjte—trompet  

Søndag den 3. april kl. 15:00 vil man på Nørskov kunne høre øens børn 

spille, både solo og i forskellige sammensætninger. Kom og hør: Marius, 

Amalie, Anders S., Karen, Anne, Sofie, Gertrud, Christoffer og Bertel. 

 Det bliver et meget varieret program, og vi kan her løfte sløret for et 

par numre: 

 Guitar: Children of Bodom: "Kissing the Shadows" og "Hate Crew 

Deathroll". Rag Bone Man, You Don’t Know What Love is", "Shape of My 

Heart". 

 Blokfløjte: "Vier Recercaden". 3 st. sang: "For Emma". 

Stort fællesnummer med alle mulige deltagere: Santana: "Oya Como Va". 

 Velkommen! 

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen 

Markarbejdet er efterhånden kommet i 

gang – her spredes kalk på Nørskov. 

Foto: Jan Bendix 
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FEST PÅ VENØ HAVN FOR M/F VENØSUND 

Den 18. juni indbydes alle til færgefest på Venø Havn i anledning af, at 

Venøsund Færgelaug modtager færgen M/F VENØSUND. Struers borgme-

ster Niels Viggo Lynghøj vil stå for overdragelsen. 

 Der vil være mulighed for spisning og dans i festteltet. Festprogram-

met, som blandt andet vil rumme forskellig musik af høj klasse, og som vil 

strække sig over eftermiddag og aften, ventes udsendt i løbet af april må-

ned. 

 Vi har netop modtaget 21 udkast til logo og hjemmeside m.m. fra de 

studerende ved multimediauddannelsen på Erhvervsakademiet i Aarhus. 

Bestyrelsen er i gang med at vælge de forslag, som bedst opfylder vores 

ønsker. De udvalgte vil blive præmieret. 

 Den nuværende hjemmeside www.venoesund.dk vil hurtigst muligt 

blive opdateret med det nye design og indhold. I den forbindelse vil jeg 

gerne bede, om man vil indsende små beretninger om gode, sjove og dra-

matiske begivenheder, som man har oplevet i M/F VENØSUND’s firsårige 

liv. Hvis det gør det lettere, må det gerne sendes som lydfiler eller fortælles 

til et bestyrelsesmedlem, eller til en færgehistoriker, hvis vi kan få en som vil 

modtage det ærefulde valg. 

 Du kan nu tilmelde dig Venøsund Færgelaug på hjemmesiden, hvor-

efter du får en opkrævning med oplysning om bankoverførelse via web-

bank eller betaling med girokort. Om kort tid kan der også betales med 

Dankort via hjemmesiden. Kontingentet på kr. 200.- er personligt, og giver 

adgang til forskellige medlemsarrangementer og -sejladser. 

 Der er truffet aftale med Venø Havn om leje af et nyopført skur på 

Venø Havn. Skuret skal bruges til modtagelse af passagerer og som lukaf 

med plads til PR-materiale, værktøj, rapport og logbog for laugets besæt-

ningsmedlemmer. 

 Der arbejdes på at få konstrueret og anskaffet en monterbar af-

skærmning samt møblement og toiletfacilitet til dækket. 

 Der er i øjeblikket mange opgaver at tage fat på. Derfor beder vi alle-

rede nu om tilmelding fra medlemmer, der forud har givet tilsagn om fx: 

Hjælp til opgaver omkring indretning af skuret 

Hjælp til arrangementer ved færgefesten 

Optagelse som medlem i besætningen 

 

Tilmeldinger modtages på tingkaer@venoe.dk 

/ Venøsund Færgelaug — Bjarne Tingkær Sørensen 

DET  SKER 

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. 100,- 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 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 
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TAVS HAVNEBESTYRELSE 

40 mennesker var mødt op til generalforsamlingen præget af spørgelyst, 

men blev mødt af et stille panel 

 Hvert år bliver medlemmer til havnebestyrelsen genvalgt med klap-

salver. Det skete også i år, og derfor kan det undre, at forsamlingen forven-

ter oratoriske udredninger af selvsamme bestyrelse. Vi kender hinanden og 

ved, hvem der har ordet i sin magt på øen. 

 Det kan vel ikke være meningen, at man kun kan stille op til bestyrel-

sesposter i Venøs mange foreninger, hvis man er i stand til at modstå kritik 

og lave lange taler. 

 Eneste nyvalg blev som suppleant Margaret Langmose fra Venø Klit 

Camping. 

 

Ingen prisstigning 

Venø Havn har det godt. Økonomien er i orden. Ja, der er faktisk i år opnå-

et et resultat på 60.000 kr. bedre end sidste år. Priserne kan derfor holdes i 

ro, og der meldes allerede om flere interesserede til de nye havneskure. 

 

To grupper vil være kioskbestyrere 

Inge Baggesen fortalte på vegne af havnehusgruppen om arbejdet med at 

finde nye veje til at drive forretning i havnekiosken. Gruppen føler sig ikke 

hørt af havnebestyrelsen og har nu nedlagt arbejdet. 

 Der har været to ansøgninger til forpagtning af havnekiosken. Hårdt 

presset fortalte Peter Henriksen, at han står i spidsen for den gruppe, der er 

valgt af havnebestyrelsen. Der føres pt. forhandlinger om overtagelse. 

VenøPosten bringer nyt, så snart kontrakten er på plads. 

 

/ VenøPosten — Linda Ulfkjær 

Debat: 

UIGENNEMSIGTIGT 

Forhindret af trafikaflysninger 

kunne jeg desværre ikke deltage i 

Venø Havns generalforsamling. 

Deltagere refererer til et møde 

afholdt i dårlig stemning, hvor 

kandidater til bestyrelsen undlod 

at lade sig opstille af samme 

grund. 

 Siden sidste generalforsam-

ling har flere venøboere forsøgt 

at forstå baggrunden for havne-

bestyrelsens lukkethed med hen-

syn til Havnehusets fremtid. På 

generalforsamlingen blev de nye 

forpagtere præsenteret. 

 Vi må håbe, at maskepiet 

omkring havnen ophører med 

den ændrede situation. 

 Venø har brug for en drif-

tig havn, åbenhed og gæstfrihed i 

Havnehuset og fælles opbakning 

til løft af opgaverne, der skal udfø-

res, så havneområdet bliver et 

mødested for alle venøboere og 

venner af Venø. 

/ Jan Bendix – Nørskovvej 13 

Foto: Preben Friis 
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NYT FRA HAVNESTYRELSEN 

Bestyrelsen for Venø Havn er glade for at kunne byde Margaret Vester-

gaard (fra foreningen Venø Klit Camping) velkommen som suppleant. Det 

er kutyme, at suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne, hvis de ønsker 

og har tid til det. Så vidt vi forstår, er det Margarets intention at gå aktivt ind 

i arbejdet. Vi glæder os til samarbejdet. 

 

Havnehuset 

Bestyrelsen har travlt med at få en formel aftale på plads med en gruppe, 

som indtil videre repræsenteres af Peter Henriksen, Susanne Lysgaard og 

Jacob Fussing fra Venø Kro. Efter en travl klargørings- og indretningsperio-

de forventes det, at butik og café officielt åbner omkring midten af april. 

 

Fiskerskure 

Der er nu modtaget flere interessetilkendegivelser end der er skure til, så 

bestyrelsen må forsøge at tilfredsstille alle parter bedst muligt. Der kan må-

ske være mulighed for at få nogle til at gå sammen om et skur eller lignen-

de. Hvis der skal vælges, vil bestyrelsen lægge vægt på, om lejer har båd i 

havnen og/eller, hvordan anvendelse og aktivitet måtte passe bedst med 

havnedriften. 

 

Frivilligt arbejde 

Nu går våren (snart) igennem havnen, og der bliver basis for at male skure 

og andet træværk, at lægge fliser og få projektet afsluttet, så vi kan få udbe-

talt tilskud og i øvrigt glæde os i fællesskab over det fine resultat. Aftal med 

Flemming Haagensen, hvad og hvornår. 

 

/ Venø Havn — Peter Henriksen 

. . . 

VenøSund har arbejdet energisk — ikke 

som museumsskib, men i regulær drift i de 

seneste uger. Tak for god service i perio-

den til den hyppigt sejlende besætning! 

/ VenøPosten — red.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Færgetrafik  

i februar 

 

 

 

 2011 2010 

Passagerer ............ 12.866 ..... 12.470 

Personbiler ............. 6.774 ....... 6.554 

Busser .......................... 404 ........... 362 

Lastbiler....................... 296 ........... 142 

Gods (tons) ............ 3.556 ............. 42 

Cykler ............................. 30 ............. 38 

Campingvogne.............. 0 ................ 0 

Venø Færgen på landlov i Hvide Sande, marts 2011.  Foto: Sven Bendix Pedersen 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

 

 

 

SKATTEØEN 

De har gjort det igen! 

 Efterskolen har endnu engang overgået sig selv med en fantastisk fo-

restilling. Generalprøven var åben for alle øboerne, og de der ikke var til ste-

de gik glip af en fantastisk forestilling, hvor både musik, sang, skuespil, lys 

og lyd gik op i en højere enhed. 

 Det var en gedigen holdindsats, og niveauet er nu så højt, at det bli-

ver svært at overgå til næste år. Når du har set forestillingen, vil du aldrig 

glemme Sebastians Ostesang. 

 Vi ses næste år. 

/ Preben Friis 

 

 

MULTIHAL – ANKESAGEN AFGØRES I MAJ 

Ankesagen mod hallens dispensation fra 300 m strandbeskyttelseszonen er 

genoptaget i Natur- og Miljøklagenævnet. Efterskolen har udarbejdet om-

fattende kommentarer til klagens forslag til alternative placeringer. De er 

urealistiske, bl.a. fordi der kun er placeret 60 % af det planlagte byggeri. Na-

tur- og Miljøklagenævnet oplyser, at sagen anses for fuldt belyst, og at den 

behandles på nævnets møde i maj. 

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

 

Oplysningsskærmen beundres! 

Gæsterne kan selv tilføje informationer. Se omtale side 6. 

/ VenøPosten — red.  

 

Fotos: Preben Friis 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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ÅBNINGSTIDER  I  APRIL 
 
 

Gårdbutikken  på  Nørskov 
 

Salg af kartofler og frosset  
lammekød i forskellige udskæringer.  

Desuden lammespegepølser. 
 

Åbent efter forudgående telefonisk 
henvendelse på tlf. 40 31 83 02 

www.venoe-kartofler.dk 
 
 

 

 
 

Havnehuset  Venø 
 

Åbent i påsken og resten af april  
fra kl. 8:00-18:00 

Hverdage lukket mellem kl. 12:00-15:00. 
 

Der er mulighed for bestilling af  
rundstykker inden kl. 18:00  
til afhentning dagen efter. 

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

phendrix@mail.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Billedværksted 
 

Påskeudstilling fra  
den 15. -  26. april kl.12 - 18.  

Ellers åbent efter aftale. 
 

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

 
 

 

 
 

Venø  Kro 
 

Vi åbner den 17. april. 
Påske: Fra Palmesøndag den 17. april til 

mandag den 25. april har køkkenet 
åbent til frokost fra kl. 11:30 - 14:00 

samt aften fra kl. 17:30 - 21:00.  
 

Påskebrunch søndag den 24. april  
fra kl. 11:00 - 15:00. 

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

 
Resten af april har køkkenet åbent fra 
torsdag - lørdag fra kl. 17:30 - 21:00. 

 
Vi glæder os til at byde jer velkommen! 

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  

HAVNEHUSET VENØ 

Havnehuset Venø åbner op for den nye sæson søndag den 17. april. 

Vi fejrer dagen med gratis rundstykker til afhentning fra kl. 8:00 - senere på 

dagen fra kl. 15:00 - 17:00 vil der være åbent hus med pindemadder og en 

lille forfriskning.  Vi glæder os til at byde jer velkommen på havnen. 

 Gruppen som i fremtiden står for driften af havnehuset omfatter ind-

til videre Susanne Lysgaard Pedersen, Jacob Fussing, Pia Høgild og Peter 

Henriksen. Foreningen Venø Klit Camping er nært tilknyttet, og der er indtil 

videre indgået en samarbejdsaftale med Super Best i Struer. Vi er meget 

glade for den konstruktive dialog med Åse Boné og Helene Krogh, og hå-

ber den kan udmønte sig i et mere formelt samarbejde. Vi har spurgt Mette 

Jaffke om hun vil være med, men hun har indtil videre takket nej. 

 Som det fremgår af ovenstående, vil der blive mulighed for at bestille 

rundstykker og brød til afhentning i huset den følgende morgen. Vi vil be-

stræbe os på at føre et godt udvalg af dagligvarer til rimelige priser, og at 

kunne levere det, vi ikke lige måtte have på hylden allerede dagen efter. Vi 

vil gerne forsøge at fortsætte de gode takter, som Mette har vist, dog sup-

pleret med, hvad kunderne måtte efterspørge. Skulle der være behov, kan 

vi tilbyde administrativ og regnskabsassistance, computerhjælp m.v. Er der 

noget du synes mangler, hører vi gerne fra dig. 

 Åbningstider m.v. fra 1. maj og fremad offentliggøres snarest ved 

opslag og igennem VenøPosten. 

/ Peter Henriksen 

DET  SKER 

Kystsikringen ved Havstokken/Kimmingen er nu på plads.  Foto: Preben Friis 
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2. april kl. 13:00 GIF, svømning 

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

3. april kl. 15:00 Venøs unge spiller på Nørskov, Venø Musikforening 

7. april kl. 19:30 Generalforsamling, skolekredsen for Venø Efterskole 

10. april  Tilmelding til roning, GIF 

10. april kl. 11:30 Indvielse af ø-elmåler, Kleppen 

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

13. april kl. 19:30 Hjælpermøde vedr. sjægtesejlads, Efterskolen 

14. april kl. 19:30 Møde: Erhvervsklub, Havnehuset (tilmeld. 11/4) 

15. april kl. 17:00 Fernisering, Venø Billedværksted 

16. april kl. 13:00 Strandrensning, mødested: Havnehuset 

17. april  kl. 14:00  Palmesøndag v/ Karen Togsverd Hansen 

17. april kl. 15-17 Åbent hus i Havnehuset 

19. april  kl. 19:30  Budgetmøde i præstegården 

21. april  kl. 17:30  Fællesspisning på Efterskolen (tilmeld. 15/4) 

  Venø Menighedsråd  

21. april  kl. 19:30  Nadvergudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

22. april  kl. 14:00  Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

23. april         ca. kl. 19:30 Hjem-Is bilen kommer til Venø 

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

25. april  kl. 14:00  Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

29. april kl. 16:30 Fredagsklub, Efterskolen 

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

 

Venø Færgen: forventes ude af drift til og med fredag den 8. april. Venøsund over-

tager driften i perioden.  

Lektiecafé, Børnehuset: den 4., 11. og 18. april fra kl. 16:15 til 17:30 

Venø løbeklub: v/ Riisvej, tirsdage kl. 19:30 og lørdage kl. 9:00 

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

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

VENØ  I  APRIL 

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

senest den 25. april 
 

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 20. april. 
 
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: Linda Ulfkjær,  
Jan Bendix og Bettina Kjær.  
 
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 


