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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 

 

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 Marie 

Jensen, tlf. 97 86 81 14 og  

Julie Gjern, tlf. 97 86 83 62 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

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

 

Organist Julia Tabakova 

 

Kirkesanger Grethe Munk-

Andersen, tlf. 97 86 80 79, 

gma@stgym.dk 

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 97 86 82 00, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

VENØ  KIRKE 

RELIGION KONTRA ATEISME 

AT VÆRE BIPERSON ELLER HOVEDPERSON 

Det at tjene andre er en kristen grundværdi. Den kristne kirkes hovedfigur, 

Jesus, satte buddet om næstekærlighed op på linje med det første bud i 

loven og siger, at du skal elske Herren din Gud og din næste som dig selv. 

Og han demonstrerede selv denne tilgang til livet. Det at tjene andre er 

kort sagt en del af kristendommens centralnervesystem. 

 Men det kan måske godt synes os ganske almindelige, nutidige men-

nesker at være et temmeligt halsbrækkende foretagende. Thi for at leve op 

til de kristne idealer om at tjene andre, så skal man lave helt om på sig selv, 

kan det synes. Med andre ord, så skal man mentalt set skynde sig at blive 

munk i en fart! Man skal i den grad anstrenge sig – på det nærmeste over-

anstrenge sig – og det spørgsmål melder sig, om kristendom i virkeligheden 

er en munke- og nonnereligion? Beregnet for ganske få og særligt nidkære 

tjenere? 

 I et forsøg på at besvare det spørgsmål og for bedre at komme til en 

begribelse af, hvad den kristne religion mener med fænomenet tjeneste, så 

kan det være formålstjenligt at se tjenerskab snarere som et perspektiv på 

verden end som en række krav. Kristendom er også krav om tjeneste for 

andre, men kravene stammer fra den anskuelse, som kristendommen har 

på verden. Kravene er blot en konsekvens af anskuelsen, og for bedre at 

begribe denne religiøse anskuelse, så kan vi for klarheds skyld sætte den op 

mod sin nutidige modsætning, nemlig den ateistiske. 

 For en irreligiøs humanist, ateisten, der er al mening og alle værdier, 

der er i verden, skabt af mennesker. Det er først mennesker, der bringer 

gnisten af mening ind i en kold verden, mener ateisten. For kun mennesker 

kan formulere formål, have idealer og i det hele taget beherske et udviklet 

sprog, hvor vi kan kommunikere med hinanden og skabe gode resultater 

og bæredygtige samfund. Deri er mennesket enestående, siger ateisten. 

 At mennesket er enestående, giver den religiøse den irreligiøse hu-

manist ret i, men i modsætning til ateisten siger den religiøse, at al mening 

og alle værdier, som mennesker skaber, dybest set er et svar eller et ekko, et 

genlydsord af en allerede eksisterende mening og værdi, som findes i uni-

verset. 

 Det er ikke mennesket, som antænder den første gnist af mening i en 

kold verden, som er fri af mening og værdi, men den gnist er allerede blevet 

tændt i det ved dets blotte fødsel. Universet er ikke blot vores omgivelse, 

men det er vort ophav. Vi er selv et stykke af universet. Den mening og vær-

di, som mennesket skaber, er et svar på en mening og værdi, som vi har 

modtaget. Det er ikke mennesket, som har skabt verden, men mennesket er 

en skabning, der ret beset daglig er i et modtagende og tjenende forhold til 

tilværelsen. 

 For den irreligiøse humanist er mennesket hovedperson i sin egen 

verden; den religiøse derimod nøjes med at være biperson. Lad det stå som 

en påstand. 

/ Per Mikkelsen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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Julia Tabakova 

VENØ  SOGN 

ORGANIST VED VENØ KIRKE 

Fra august har Venø Kirke ansat en fast organist. Hun hedder Julia Tabako-

va og er fra Ukraine. Hun er uddannet pianist fra Det Nationale Musikaka-

demi i Kiev, Ukraine (2004) hos professor Eleonora Tkatch. Efterfølgende 

har Julia studeret på det Jyske Musikkonservatorium og bestået solistklasse i 

2008 ved professor Anne Øland, og har endvidere gået på Kirkemusiksko-

len i Vestervig og bestod i 2009 PO1 prøven. 

 Siden hun har haft sin debut ved DJM i 2008, har hun undervist på 

Malling musikskole og på Orkesterefterskolen i Holstebro, hvor hun fortsat 

er klaverlærer. I 2009-2010 har Julia arbejdet meget med den Jyske Opera, 

hvor hun har været ansat som repetitør på Idomeneo (Mozart), La Traviata 

(Verdi) samt Jeppe på Bjerget (Bent Lorentzen). 

 Som organist har Julia vikarieret for organisten ved Sahl og Gullev 

kirker og Tiset kirke. 

 Julia interesserer sig meget for kontakten, der opstår mellem musik-

ken og ordet i gudstjenesten og føler det er inspirerende at øve sig hertil, 

når man ved, at det om søndagen skal klinge i kirken. 

 Julia vil blive ansat i 75 % af organiststillingen. Derfor bliver det også 

fremover nødvendigt at trække på vores trofaste vikarer, som vi skylder stor 

tak for deres indsats ved de kirkelige handlinger i Venø Kirke. Tak til Lilly 

Møller, Louise Bjerre-Pedersen og Henrik Nørsøller. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

TRAVLHED I VENØ KIRKE 

Juli måned er præget af stor travlhed og megen omtale af aktiviteterne i 

Venø Kirke. Udover gudstjenesterne så er der solnedgangsmusikken hver 

torsdag, samt noget nyt i år, Limfjordsfortællinger, som finder sted hver fre-

dag kl. 14:00. De varetages af Axel Steenkjær og rækker ind i august måned 

samt i efterårsferien. Har du ikke nået solnedgangsmusik, så er den sidste 

koncert torsdag 5. august med en ung jazzduo. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

 

”FLAGET BLAFRER RØDT OG HVIDT” – HVORFOR IKKE? 

Overskriften er taget fra Helge Rodes sang: Som en rejselysten flåde… 

(1921). Det er samtidig en opfordring til alle os venøboere om at være mere 

gavmilde med at ”vise flaget”, når øen eller øens beboere har mærkedage, 

som fx barnedåb, bryllup, guld- eller sølvbryllup, konfirmation osv. 

 Den 7. august er der i hvert fald en rigtig god grund til både at hejse 

og kippe med flaget, når Venø får sin nye færge. Det er en god lejlighed til 

at vise venøboernes glæde over, at projektet er lykkedes til øens mange 

gæster den dag. Samtidig er det signalet om et ”tillykke” til færgens medar-

bejdere med deres nye ”arbejdsværkstøj”. 

/ VenøPosten — Jan Bendix Foto Jan Bendix 
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VenøBoen 
 
Anker Jensen (formand) 
tlf. 97 86 80 79 
 
Karin Christensen (kasserer) 
tlf. 97 86 80 15 
 
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. 97 86 81 82 
 
Per Vestergaard (kasserer) 
tlf. 75 81 48 72, mobil 29 63 79 60 
 
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 

 

 

 

SKAL DEN LILLE VENØFÆRGE BEVARES?  

Det siger sig selv, når alene det blotte syn af færgen vil vække minder om 

sære, morsomme og dramatiske hændelser i færgens firsårige historie. Efter 

forundersøgelser og rådføring med Venø Færgefarts overfartsleder Søren 

Adsersen, fhv. overfartsleder Thorkild Brosbøll samt Teknisk Forvaltning i 

Struer Kommune, Skibsbevaringsfonden m.fl. ser det ud til at kunne lykkes, 

hvis vi får bred opbakning til at stifte et Venøsund Færgelaug, som kan få 

ansvar for drift og vedligeholdelse af M/F Venøsund med hjemsted i Venø 

Havn. De nærmere bestemmelser fastlægges efter aftale med Struer Kom-

mune.  

 Værksteder og mødelokaler stilles til rådighed af foreningen Nord-

vestjysk Fjordkultur i Struer. Der ligger en god opgave i, at vi i fællesskab vil 

bevare Danmarks ældste bilfærge i drift. Andre formål vil være, at færgen 

kan fungere som akut nødfærge for den nye Venøfærge.  

 Endvidere kan der: 

arrangeres temature for elever og mindre grupper med formid-

ling omkring fjordkultur, lokalhistorie og naturoplevelser 

skabes liv i Venø Havn 

evt. uddannes ubefarne laugsmedlemmer i at sejle og vedligehol-

de færgen 

tilføres en ny turistattraktion til Kommunen 

 

Alle, som kunne tænke sig at være aktive medlemmer eller støtte Venøsund 

Færgelaug, vil blive indbudt til et orienterende møde, når der kan præsen-

teres et forslag til vedtægter, budget og lovmæssige rammer.  

 Nyhedsbrev og opslag vil blive præsenteret på www.venoe.dk, 

www.nordvestjyskfjordkultur.dk samt i VenøPosten.  

 Jeg modtager gerne allerede nu navn, adresse, tlf. nr. og e-mail, hvis 

du er interesseret i at støtte oprettelsen af lauget.  

/ Bjarne Tingkær Sørensen, Vigen 3, Venø,  

tingkaer@venoe.dk, tlf. 97 86 80 09 / 20 53 80 51 

Foto: Jan Bendix 
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VELKOMMEN! 

VenøBoen har fremstillet en ny 

velkomstbrochure til fastlandsfolk, 

der ønsker at slå sig ned på Venø. 

Brochuren, der er et af resultater-

ne af arbejdet med Venø udvik-

lingsplan, blev første gang taget i 

brug i forbindelse med det suc-

cesfulde ”åben-ø”-arrangement, 

der blev gennemført i juni. Bro-

churen indgik i det materiale, som 

Struers ejendomsmæglere kunne 

udlevere til interesserede huskø-

bere. 

 Den indbydende brochure 

er skrevet og fotoillustreret af 

Bjarne Tingkær, Vigen 3. Eventu-

elle forbedringsforslag og ekstra-

eksemplarer kan gives til / fås fra 

Bjarne. Første revision bliver med 

foto af Venø Færgen efter den 1. 

september. 

/ VenøPosten – Red. 

FLOT TILBAGEMELDING PÅ ENERGISPØRGESKEMAER! 

Tak for de mange hurtige (og udfyldte!) skemaer, som vi i energiprojektet 

har fået retur fra venøboere og sommerhusejere. Tidsfristen var som be-

kendt den 1. august, så vi ser gerne, at de beboere, der har lyst til at spare 

på energien og begrænse CO
2
 belastningen samtidig, men som ikke nåede 

at aflevere, gør det snarest. 

 Er skemaet blevet væk i sommerheden, så klik ind på www.venoe.dk 

og hent det frem. Kontakt undertegnede på tlf. 97 86 83 62, hvis der er 

brug for hjælp til udfyldning. 

 Næste fase i projektet er at tilrettelægge besøg af energirådgiver. 

Den opgave udføres i samarbejde med NOE, så det bliver enkelt og praktisk 

for alle. Fra projektets side tager vi direkte kontakt til de husstande, der har 

ønsket besøg. Erfaringerne fra de første husbesøg vil blive omtalt i det kom-

mende nummer af VenøPosten. 

/ Energi på Venø – Morten Gjern 

 

 

NÅR MÅLEREN LØBER BAGLÆNS… 

Og det er ingen gang løgn! Det kan interesserede bekræfte sig selv i ved at 

deltage i et kursus om Solcelle selvbyg.  

 Producerer en husstand vedvarende energi op til 6000 KWH på års-

basis, er eneste omkostning målerafgiften til NOE.  

 Kurset afholdes den 28. august på Nordisk Folkecenter for Vedva-

rende Energi i Hurup kl. 9-16. Det er gratis at deltage, men tilmelding er 

nødvendig på www.folkecenter.net (tlf. 97 95 66 00). 

 I juni deltog energiprojektets rådgiver, Skafti Halldórsson, i et tilsva-

rende kursus. Skafti anbefaler deltagelse for kommende brugere, da kurset 

giver en masse praktiske oplysninger om anvendelsesmuligheder, økonomi 

og forskellige løsninger. Kursusdeltagelse er gratis (betaling for fortæring). 

/ Energi på Venø – Morten Gjern 

 

 

MIDLER TIL ENERGIPROJEKTET 

Energiprojektet har fået et økonomisk skub fremad. Venø-

Boen søgte tidligere på året midler fra Indenrigs– og Sund-

hedsministeriets Landdistriktsmidler. Det positive svar fra 

ministeriet kom i midten af juli. Det samlede beløb på 50.000 

kr. skal sammen med den frivillige indsats fra venøboerne, 

og de ressourcer, som NOE stiller til rådighed, være med til at fastholde pro-

jektformålet.  

 Som det fremgår af  projektbeskrivelsen (www.venoe.dk), så er der 

masser af praktiske opgaver, der skal gennemføres, så pengene er kommet 

på ”et tørt sted”. 

 VenøBoen glæder sig over den anerkendelse, som de bevilgede mid-

ler er udtryk for og ønsker projektet: Tillykke og god fremdrift! 

/ VenøBoen – Anker F. Jensen 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

http://www.venoe
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VENØ ERHVERVSKLUB 

Vi starter igen efter en dejlig sommer, og første møde efter 

sommerferien er den 1. september i Havnehuset kl. 

19:30 

 På mødet har vi også denne gang en spændende gæst 

på besøg. Det er Niels Bugge, Modus, der vil gøre det helt 

klart, hvordan man som selvstændig kan gøre sin hverdag mest effektiv. 

Hvad skal vi selv gøre, og hvad skal vi overlade til andre (uddelegere). 

 Derudover vil vi høre noget om praktiske løsninger i hverdagen – 

demo af bogholderi system, formularer og hjemmesider. Kai Rostrup har 

tilbudt en kort orientering. 

 

Mødeagenda: 

• Velkomst  

• Gæst – Niels Bugge, Modus 

• Kaffe 

• Bordet rundt – hvad er aktuelt for din virksomhed lige nu? 

• Kai Rostrup om praktiske løsninger i hverdagen. 

• Den gode idé for virksomheden – ’tage en god idé med til os andre’ 

• Afslutning 

 

Et praktisk punkt: Vi skal denne gang selv betale for kaffe osv. 

 På mødet i oktober har vi også en gæst. Det er advokat Jørgen Mak-

holm, der vil orientere om juridiske forhold for vores virksomheder. Jeg har 

samlet nogle af de punkter, vi har haft oppe på tidligere møder. Disse punk-

ter vil Jørgen Makholm tage udgangspunkt i: 

• Forretningsaftaler (kunder – leverandører) 

• Kontrakter (ansatte) 

• Ansvarsafgrænsning 

• Reklamationslovgivning 

• Leverings- og salgsbetingelser 

 

Tænk over eventuelle spørgsmål, der kan være aktuelle for din virksomhed. 

Måske kan vi få dem med. Vi tager det op på mødet den 1. september. Næ-

ste møde er den 20. oktober. 

/ Venø Erhvervsklub — Frede Kristensen 

GRISEMØDE – 

ALTSÅ MOSE-

GRISE! 

Som en lidt sen, 

men dog en  

reaktion på Venø-

Boens henvendelse til Skov- og 

Naturstyrelsen om aktiv indsats 

for bekæmpelse af mosegrise, er 

vi blevet orienteret om, at Kloster-

hedens Skovdistrikt vil indkalde til 

møde om emnet i september. 

Sidst det skete var i 2005 – og det 

kom der, som bekendt, kun flere 

mosegrise ud af! 

 Vi håber på, at den offentli-

ge myndighed denne gang har 

mere med ”i posen”, så vi kan ven-

de tilbage til normal naturtilstand, 

som den, der for eksempel fand-

tes i 1930’erne, hvor Achton Friis 

skrev om dyrelivet på Venø. 

 De gener, som mosegrise-

ne forvolder på naturen, er det på 

tide at få gjort noget ved. Venø-

Boen ser frem til venøboernes 

forslag og ikke mindst Skovdistrik-

tets handlinger. 

/ VenøBoen – Anker F. Jensen 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 
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DET  SKER 

IDRÆTSDAG FOR HELE FAMILIEN 

Søndag den 22. august kl. 13:00 – 17:00 arrangerer  

Venø GIF idrætsdag for hele familien og gerne med even- 

tuelle gæster i ”Gryden” på Venø efterskole. Vi skal lege,  

spille forskellige boldspil – lige fra rundbold til volleyball.  

Kom gerne med ønsker. Der bliver hoppeborg til de mindste børn!  

 Vi arrangerer ”gadekamp-turnering” i rundbold, ligesom sidste år. I 

løbet af august bliver alle kontaktet af en ”vejformand”, så holdene kan bli-

ve sat. Der er selvfølgelig en præmie til det bedste hold. 

 Mod 20,- kr. pr. person eller et klip for børn serverer vi kaffe/saft/

kage. Der kan købes øl og sodavand til rimelige priser. Vi håber på opbak-

ning til arrangementet – vi ses med sportsskoene på! 

/ Venø GIF — Laila Mejlholm Olsen og Dorte Sauer 

 

 

GYMNASTIK 

Så skal vi snart i gang med motion igen. Efter tirsdags-

gåturen den 24. august 2010 har jeg sat kaffe over og 

bagt en kage, så vi sammen kan planlægge den nye gymna-

stiksæson. Mød op med gode idéer til aktiviteter. 

/ Venø GIF — Jonna Stenkjær, Kimingen 1B 

 

 

”DER BESKÆRES I BUSKADSER…” ELLER GØRES DER? 

Det er ikke nemt at komme rundt overalt på Venøs veje med større køretø-

jer, eller når to biler skal passere hinanden. 

 Formelt er det øens grundejere, der har ansvaret for at klippe og be-

skære, så reglerne overholdes. VenøBoen har søgt dialog med Kommunens 

teknikere om opgaven. Indtil resultatet af den dialog foreligger, så bringer 

vi her mål for frihøjder, som forventes overholdt. 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

ÅBNINGSTIDER  I  AUGUST 
 
 

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 
 

Alle dage fra kl. 8 - 9, 11 - 17:30  
og 19:30 - 21:30  

(Til og med uge 32.  
Derefter se opslag i Havnehuset). 

Morgenbrød kan bestilles dagen før. 
 

Tlf. 97 86 85 30, mobil 23 27 22 99 
www.havnehuset-venoe.dk 

havnehuset@venoe.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 
 

Køkkenet har åbent  
mandag - søndag  

til frokost fra kl. 11:30 - 14:00 
samt aften fra kl. 17:30 - 21:00 

 
Søndagsbrunch den 29. august 

fra kl. 11:00 - 15:00 
 

Husk bordreservation. 
 

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

 

 

 

LIVET I SKOLEN FOR LIVET 

Venø Efterskole har redigeret sin indbydende pjece om efterskolen. Den 

henvender sig til kommende elever og deres forældre. I korte træk og med 

masser af flotte fotos fortæller den om dagligdagen og praktiske spørgsmål, 

som nye elever har god brug for at kende svarene på. Pjecen ligger fremme 

i Havnehuset! 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

GODT BEGYNDT – KVART FULDENDT? 

”Der var så dejligt ude på landet; det var sommer! Kornet stod gult, havren 

grøn, …. 

 Indledningen er lånt fra H.C. Andersen eventyret: Den grimme æl-

ling, men her er det indledningen til en lille omtale af et uopfordret besøg 

på Venø Camping i juli. 

 Det er ikke lykkedes for redaktionen at få svar på sidste måneders 

henvendelser om planerne for pladsens fremtid. Men et klik på hjemmesi-

den giver indtryk af, at Venø Camping er i live. Området er under opryd-

ning, og har fortsat behov for fjernelse af vrag, der kan give mindelser om 

losseplads. 

 Der, hvor der er liv, er der også orden af sædvanlig campingplads 

standard. Toilet- og køkkenforhold bærer præg af, at campisterne følger de 

trykte opslag om selv at holde rent. Tillykke med det. 

 Hvordan får Venø Camping taget de næste trin med at åbne pladsen 

for korttids-turisme, så andre end fastliggere får fornøjelse af pladsens belig-

genhed og Venøs natur i øvrigt? 

 Ejeren har mulighederne, men er viljen også til stede? Svarene blæser 

i vinden! 

/ Jan Bendix 

Færgetrafik  

i juni  

 

 

 

 2010 2009 

Passagerer ........... 25.594 .... 27.910 

Personbiler .......... 11.060 .... 11.596 

Busser ......................... 464 .......... 446 

Lastbiler ...................... 330 .......... 264 

Gods (tons) ................ 959 .......... 851 

Cykler ....................... 1.136 ....... 1.396 

Campingvogne ........... 44 ............. 90 

Fotos: Jan Bendix 
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DET  SKER 

LOKALPLAN FOR HAVNEN — FORSLAG  

Orientering til Venøs beboere og sommerhusejere 

Arbejdsgruppen vedrørende Venø Havnehus’ fremtid har indsendt et æn-

dringsforslag til "Forslag til lokalplan nr. 313 for Venø Havn", der ligger til 

høring til den 28. juli 2010. 

 Vi foreslår, at Venø Havnehus kan få status af et multihus, således at 

mange forskellige funktioner kan rummes i huset. Derudover beder vi Kom-

munen vurdere, om autocampere kan parkere på havneområdet for over-

natning. 

 

Havnehusets fremtid? 

Møde i Havnehuset mandag den 23. august kl. 19:30 angående Hav-

nehusets fremtid. 

Orientering om gruppens arbejde 

Hvad skal/kan Havnehuset bruges til i fremtiden? 

Nye idéer/tiltag modtages med glæde 

 

Det er meget vigtigt at møde talstærkt op! 

/ Arbejdsgruppen — Mette Jaffke, Aase Askanius, Alice Frederiksen  

og Inge Baggesen 

 

 

LÆSEKREDS – NY SÆSON 

Kom og vær med – alle er velkomne såvel unge som gamle, mænd og kvin-

der. Opstartmøde afholdes torsdag den 2. september kl. 19:30 i Hav-

nehuset. Husk penge til kaffe og boller. 

 Tænk over, om du har ønske om en bestemt tema-gruppe. For at 

vække lidt nysgerrighed kan vi sige, at ikke alt kommer til at foregå som det 

plejer denne aften. Tilmelding senest d. 31. august til en af underteg-

nede. 

/ Læsekredsen — Margit Petersen, tlf. 97 86 56 36 og Annette Friis,  

friis@venoe.dk 

 

 

VENØ SVØMNING 

Svømmesæsonen begynder igen til september. Som sædvan- 

lig foregår det 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 som har en dyb-

de mellem 60 og 90 cm. I efteråret er der svømning følgende 10 lørdage: 

 den 4., 11. og 18. september 

 den 2., 9. og 30. oktober 

 den 6., 13., 20. og 27. november 

 

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

Fotos: Jan Bendix 
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get svært for os at forstå VenøBoens stejle afvisning af 

at inkludere os i projektet om en udviklingsplan for 

Venø. Vi var sammen om idéfasen, men blev så aldeles 

udelukket. Selv efter gentagne argumenter om, hvor-

dan en plan for hele øen ville blive bedst, både i gen-

nemførelse og i slutresultat, hvis begge foreninger stod 

fadder dertil, blev vi afvist. Nogle af os deltog i projek-

tets tidlige mødeaktivitet som enkeltpersoner, og har 

dermed været bidragende til, at projektledelsen påfal-

dende ofte har kunnet omtale et deltagerantal på 70 

personer. 

 Der er 200 øboere og et betydeligt antal med-

lemmer, som ikke bor her permanent. Selv med fradrag 

for børn m.fl. er det den siddende bestyrelses holdning, 

at havde vi som planlagt gennemført dette projekt i 

fællesskab ville såvel deltagerantal som opbakning ha-

ve været betydeligt højere end omtalte 70. 

 VenøBoens (bestyrelse?) holdning om at holde 

os udenfor udviklingsplanen har været hovedårsagen 

til, at vi i den siddende bestyrelse anser dens påstand 

om at ville samarbejde som tom snak. Dens løbende 

praksis vedrørende alle andre fælles sager har selvføl-

gelig også været medvirkende. Der er ført samarbejds- 

og sammenlægningsforhandlinger med VenøBoen i 

12 år. Samarbejdet fungerede rigtig godt, da Hans Pe-

ter Jensen, Laila Mejlholm Olsen og Linda Ulfkjær var 

formænd. Der har ikke været den store udskiftning i 

vores bestyrelse, så hvordan kan det være, at det nu 

går dårligt? 

 Formanden gav udtryk for sin personlige hold-

ning, at alle foreninger på Venø – ikke bare to – med 

fordel kunne sammenlægges, og at de to borgerfore-

ninger for et par år siden i praksis næsten var sammen-

smeltet. Bestyrelsen er dog helt enig om, at der på nu-

værende tidspunkt slet ikke findes det fornødne fælles 

grundlag. Den ønsker på ingen måde at pege fingre af 

VenøBoens bestyrelse eller dens enkelte medlemmer, 

men må fremlægge sagen, som den forholder sig. 

 Der blev allerede sidste efterår sagt, at general-

forsamlingen skulle spørges, om den ønsker en for-

eningssammenlægning, og kræfter uden for forenin-

gen har løbende mindet derom. En positiv holdning 

blev fremført af flere fremmødte, men det lå efter en 

god debat helt klart, at ingen af de godt 40 deltagere 

p.t. mener, at der er basis for det. 

fortsættes på side 11... 

GENERALFORSAMLINGEN DEN 25. JUNI 2010  

Grundejerforeningen afholdt den 25. juni sin ordinære 

generalforsamling på Venø Kro. Det var første gang i 

foreningens 13-årige eksistens, at generalforsamlingen 

ikke blev afholdt på Venø Camping, men såvel rammer 

som omkostningsniveau var ypperlige. 

 Formanden gennemgik i sin beretning årets akti-

viteter og sager. Der har været stor succes og tilfreds-

hed med julestue og sommerfest. Forsøget med en 

sangaften anses også som noget, der helt sikkert kan 

og bør bygges videre på. 

 Foreningen har søgt og fået tilsagn om et beløb 

på 30.000 kr. fra Tips- og Lottomidlerne, som skal an-

vendes i forbindelse med etableringen af overdækkede 

frokostfaciliteter mv. på Venø Havn. Dette i en naturlig 

forlængelse af foreningens borde-/bænkesæt, der i 

mange år har stået rundt om på øen. 

 I færgeudvalget har der selvfølgelig været en del 

mødeaktivitet. Bestyrelsens var meget aktiv i forbindel-

se med retableringen af udvalget, som egentlig blev 

nedlagt under kommunalreformen, men vi må i nuvæ-

rende praksis måske nok nærmere opfatte udvalget 

som en informationskilde end som en instans, vi har 

praktisk indflydelse i. 

 Der har været en del snak om den løbende udgi-

velse af VenøPosten, som efterhånden er blevet noget 

dyrere end de samvirkende foreninger egentlig har råd 

til. Vi har også udtrykt en vis utilfredshed med visse 

dele af den redaktionelle linje. Der er afholdt møde om 

sagen, og vi arbejder i fællesskab med de andre udgi-

vere videre med den. 

 Foreningens anvendelse af indsigelsesretten i 

forbindelse med lokalplanen vedrørende efterskolens 

hal blev meget debatteret. Det er bestyrelsens hold-

ning, at vort klare ønske om at støtte halplanerne, men 

at foreslå en lidt anden placering, blev fordrejet og mis-

forstået. Heldigvis mødtes vi senere med efterskolens 

forstander og bestyrelsesformand, og fik tingene snak-

ket igennem. Der resterer, så vidt bestyrelsen skønner, 

ingen fjendtlighed eller negative holdninger imod hin-

anden hos hverken skolen eller os, og Venø Borger- og 

Grundejerforening bidrager gerne i bestræbelserne på 

at realisere hallen. 

 Ønsket om et fortsat tæt samarbejde med Venø-

Boen blev bekræftet af begge bestyrelser under den 

traditionelle fælles julefrokost. Det har dog været me-
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KLITTEN 3A  —  EGERIIS, VENØ 

Matrikel nr. 5M  —  Byggeår: 1908 

 

Hvem? 

Egeriis er en fritliggende bolig bygget af Peter Chri-

stian Jensen i mursten, der er pudsede og malede. 

Huset er arkitektonisk og kulturhistorisk interessant 

og med mange håndværksdetaljer. 

 De nuværende ejere er Jørgen og Aase Kristi-

ane (Kris) Bjerre. 

 

Og så lidt historie… 

Peter Christian Jensen ønskede at blive gift med 

frøken Bitheline (Line) Sørensen, der var kommet til 

Venø i 1884 for at blive pige i præstegården hos 

pastor Sigurd Konstantin Hansen (bror til kunstne-

ren Elise). 

 For at gifte sig med Peter Christian betingede 

Line sig to ting. For det første ville hun et halvt år på 

Askov Højskole, og dernæst skulle der plantes buske 

og træer. På den tid var der ikke et træ på Venø.  

 Alle forstandige folk vidste, at Lines idéer var 

umulige. Nutidens bevoksning og mindestenen 

over for indkørslen til Venø Efterskole er det tydeli-

ge bevis for, at Lines ønsker gik i opfyldelse. Ved en 

offentlig auktion i 1946 solgtes ejendom og indbo. 

Pengene fra auktionen dannede grundlaget for 

VENØ  HUSE 

”Peter Christian og Lines mindelegat”, som gennem 

årene har støttet Venøs unge i dygtiggørelse på 

skoler og inden for håndværk. 

 Det fortælles, at en flok unge venøboere in-

den den nye ejers overtagelse besatte huset i et par 

timer og dansede og morede sig på de nyfernisere-

de gulve. Navnene på de skyldige blev efterfølgen-

de søndag oplæst i kirken. 

/ Axel Steenkjær (forkortet af red. efter aftale) 

Foto: Preben Friis 

...fortsat fra side 10 

 

Bestyrelsen har også arbejdet med idéen om en fælles 

internetportal for Venø, som beskrevet i Venø Havns 

igangværende projekt. Da der var givet forhåndstil-

sagn fra VenøBoen og os (samt et par andre), satte 

havnen forarbejdet i gang, men da så VenøBoen 

sprang fra igen for at ville have (eller beholde) eneret-

ten til konceptet, måtte vi omlægge planerne. Vi har 

derfor etableret vores egen hjemmeside, hvor der bort-

set fra løbende information om foreningens arbejde og 

aktiviteter er links til alle andre relevante sider. 

 Formandens beretning godkendtes, mens besty-

relsen blev opfordret til at holde samarbejdsviljen ved 

lige og holde fast i de løbende aktiviteter. 

 Regnskabet blev fremlagt og godkendt med en 

balance på 27.412 kr. Kontingent er fortsat kr. 100 pr.  

 

 

pers./år, men udenøs medlemmer i lyset af de hurtigt 

stigende portoomkostninger får valget mellem selv at 

betale portoen (ca. kr. 150/år) eller nøjes med internet-

versionen af VenøPosten. 

 Der var ingen indkomne forslag, og da Per Ve-

stergaard ønskede at udtræde af bestyrelsen nyvalgtes 

Otto Kiørboe, mens resten af bestyrelsen fortsatte 

uændret. 

 Efter generalforsamlingen fortsatte aftenen med 

et sandt overflødighedshorn af skøn mad, dejlige drik-

kevarer, fællessang, Per Vestergaards amerikanske lot-

teri med flotte præmier og ikke mindst dejligt hyggeligt 

samvær. 

/ Venø Borger- og Grundejerforening  

— Peter Henriksen 

Egeriis 1920. Arkivfoto fra VenøPosten, maj 2006 



12  

1. august kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

5. august  kl. 21:00 Solnedgangsmusik, Venø Kirke 

6. august  kl. 14:00  Limfjordsfortællinger ved Venø Kirke 

7. august kl. 10:00 Indvielse af Venø Færgen 

8. august  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

11. august kl. 18:30 Sejlads for venøboere med den ny færge 

13. august  kl. 14:00  Limfjordsfortællinger ved Venø Kirke 

15. august  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

20. august  kl. 14:00  Limfjordsfortællinger ved Venø Kirke 

22. august kl. 13:00 GIF, familieidrætsdag, Venø Efterskole 

22. august  kl. 14:00  Gudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 

23. august kl. 19:30 Havnehusets fremtid, Havnehuset Venø 

27. august kl. 16:00 Fredagsklub, Børnehuset 

28. august  ca. kl. 18:30 Hjem-Is bilen kommer til Venø 

29. august  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

1. september kl. 19:30 Venø Erhvervsklub, Havnehuset Venø 

2. september kl. 19:30 Læsekreds, Havnehuset Venø (tilmeld. 31/8) 

 

Bogbussen holder sommerferie til og med den 8. august. 

GIF: Tirsdagsgåtur v/ Havnehuset, hver tirsdag kl. 19:00 — start den 24. august 

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

VENØ  I  AUGUST 

Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten septem-
ber 2010 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 25. august 
 

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 23. august. 
 
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: Bente Bjerre, Jan 
Bendix og Bettina Kjær. 
 
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-
menttidspunkt foreligger.  
/ VenøPosten — red.  

Foto: Preben Friis 


