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2  

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 (vikarordning) 

 

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  SOGN 

 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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Sejlplan og takstændringer  

fra den 1. september 2010 

VenøBoen, Venø Borger- og Grundejerforening samt 

Venø Færgefart har været i løbende dialog vedrørende 

fremtidens sejlplan og takster i forbindelse med indsæt-

telsen af Venøs nye færge. Da Struer byråd i 2008 ved-

tog en investering på 54 mio. kr. til en ny færge og nye 

færgelejer, var det under følgende forudsætninger: 

1. Der bygges kun én ny færge. 

2. Af hensyn til vejrlig, arbejdsmiljø og driftsikkerhed 

placeres færgen på Kleppen. 

3. Der bygges flydebroer med henblik på eventuel 

passagertransport. 

4. Sejltiden ændres fra 20 til 30 minutters drift. 

5. Natsejlads skal være udgiftsneutral, dvs. at prisen 

skal svare til den faktiske udgift (ca. 1.300 kr. pr. ud-

kald). 

 

Foruden tre borgermøder har skiftende repræsentan-

ter fra VenøBoen og Grundejerforeningen deltaget i 

en del møder siden 2008. Foreningerne og venøboer-

ne har således ikke været i tvivl om, hvilken opgave der 

stod for døren. Der har været vendt mange sten i for-

søg på at finde løsninger, men når arbejdsmiljø, lovgiv-

ning, økonomi, driftssikkerhed og serviceniveau skal 

harmonere med hinanden, så er der en risiko for, at 

noget bliver ladt i stikken. Derfor har Teknik- og Miljø-

udvalget også indstillet, at ordningen evalueres efter et 

år. 

 Teknik- og Miljøudvalget samt Økonomiudvalget 

fremsender med anbefalinger sejlplanen på side 4 og 

takster til byrådet. Ordningen evalueres efter et år. 

VENØ  FÆRGEFART 

 

VENØS NYE FÆRGE ANKOMMER TIL VENØ  

DEN 7. AUGUST 

 

Program for indvielse den 7. august 2010 

10:00 Afgang fra Thyborøn til Venø. Sejltid ca. 2½ 

 time. Indbudte gæster deltager i sejladsen. 

12:30 Ankomst til Venø. 

12:45 Taler v/ færgelejet på Venø. 

13:10 Færgen døbes. 

13:15 Snoren klippes over, og færgen vil være åben 

 for alle interesserede. 

16:00 Åbent skib slutter. 

 

Der vil være øl, vand og lidt til maven under hele arran-

gementet. 

 

Sejlads for Venøs beboere 

Onsdag den 11. august vil der være sejlads rundt 

om Venø fra kl. 18:30 til ca. 21:00 med max 40 deltage-

re. 

 Tilmelding på info@venoefaergefart.dk eller mo-

bil 40 60 77 16 - efter først til mølle princippet. Hvis der 

er tilstrækkelig med tilslutning, fortages der også en 

sejlads torsdag den 12. august.  

 Eventuelle drikke- og madvarer kan medbringes. 

Da færgen kun har ca. 15 – 20 siddepladser i alt, vil der 

være mulighed for opstilling af borde og stole på fær-

gens bildæk. 

 

Ny færge i drift fra den 1. september 2010 

I perioden den 7. til 31. august vil der blive foreta-

get træningssejlads med den nye færge. Herefter vil 

færgen blive sat i drift den 1. september, og de gamle 

færgelejer bliver nedlagt, og der skal etableres flyde-

broer. 

 
Arkivfoto: Grethe Munk-Andersen 
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VENØ  FÆRGEFART 

 

 

 

 

Generelle bestemmelser 

1. Busser i rute og udrykningskøretøjer har fortrinsret 

til færgen. 

2. Når der er behov for det, sejler færgen konstant. 

Derfor kan sejltiderne variere nogle minutter. 

3. Afgangstiderne fra Venø kan variere få minutter, 

afhængig af trafiktætheden. 

 

Nattakster 

Takster for natfærge til de to  

afgangstider kl. 01:45 og 05:00  ........................... kr. 215,- 

Natfærge uden for afgangstiderne ..................... kr. 600,- 

Minimum enhedstakst ............................................. kr. 110,- 

Ekstra færge i ordinær sejltid: 

Ekstra færge mellem sejltider ................................ kr. 150,-  

 
Foto Jan Bendix 

Kleppen afg 05:30a 06:00 06:30 07:00 07:22c 07:30 08:00 08:22c 08:30 09:00

Venø afg 05:34 06:04 06:34 07:04 07:26 07:34 08:04 08:26 08:34 09:04

Kleppen ank 05:37 06:07 06:37 07:07 07:29 07:37 08:07 08:26 08:37 09:07

Kleppen afg 09:30 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 12:22c 12:30 13:00 13:22c

 Venø afg 09:34 10:04 10:34 11:04 11:34 12:04 12:26 12:34 13:04 13:26

Kleppen ank 09:37 10:07 10:37 11:07 11:37 12:07 12:29 12:37 13:07 13:26

Kleppen afg 13:30 14:00 14:22c 14:30 15:00 15:30 16:00 16:15c 16:30 16:45c

Venø afg 13:34 14:04 14:26 14:34 15:04 15:34 16:04 16:19 16:34 16:49

Kleppen ank 13:37 14:07 14:29 14:37 15:07 15:37 16:07 16:22 16:37 16:52

Kleppen afg 17:00 17:30 18:00 18:30 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30

Venø afg 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:04 20:34 21:04 21:34

Kleppen ank 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:07 20:37 21:07 21:37

Kleppen afg 22:00 22:30 23:00 23:30 00:00

Venø afg 22:04 22:34 23:04 23:34 00:04

Kleppen ank 22:07 22:37 23:07 23:37 00:07

Natfærge

Kleppen afg 01:45b 05:00b

Venø afg 01:49 05:04

Kleppen ank 01:52 05:07

c) Ekstra afgange gælder ikke lørdag, søn- og helligdage. Bemærk: juleaften og nytårsaften sejles ikke k l. 19:30.

Ordinær sejlplan

Kleppen - Venø - Kleppen Gældende fra 1/9 2010

Venø Færgefart

a) Sejles ikke lørdag, søn- og helligdage.

b) Natfærgen skal bestilles 5 min. før på tlf. 97 86 80 44.
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VENØ  FÆRGEFART 

Præcisering af Venø færgens procedure  

vedrørende hjemmeplejen 

Af færgeriets sejlplan fremgår det, at udrykningskøretø-

jer og busser i rute har fortrinsret til færgen, men der-

udover har vi også en fleksibilitet, hvor der i særlige 

tilfælde og ved trafiktunge omstændigheder gives 

hjemmeplejen mulighed for at springe køen over, så 

den kan betjene de ældre på Venø og andre steder 

hurtigst muligt. Dette er ikke en generel fortrinsret, 

men en fleksibel løsning, der styres af det vagthavende 

personale. 

 

/ Venø Færgefart — Søren Adsersen 

 

 

 

VENØ FÆRGEN 

 

Hoveddimensioner: 

Længde på klapper ....................................... 41,40 m 

Længde i dæk ................................................. 31,20 m 

Bredde ................................................................. 9,20 m 

Dybgang ............................................................. 2,20 m 

 

Maskineri: 

2 stk. hovedmotorer ................................... 2x352 HK 

2 stk. generatoranlæg ................................. 2x86 kW 

2 stk. rorpropeller SRP 170 .......................... Schottel 

Afgangstiderne halv / hel  

kontra kvart over / kvart i 

Ved det sidste borgermøde drøftede vi fordele og 

ulemper ved afgangstider på hele og halve timer kon-

tra kvarte timer, men af hensyn til Midttrafiks ruteplan-

lægning har vi være nødsaget til at lægge os fast på 

hele og halve afgangstider. 

 

Natfærge 

Ved indsættelse af to faste natafgange og en forhånds-

tilladelse til enmandsbetjent færge om natten, er det 

lykkedes at fastholde en rimelig natfærgeløsning. Prin-

cippet ved bestilling af natfærgen er uændret, således 

at der blot ringes til færgen 5 minutter før afgang. 

 

Ekstra afgange 

De første 5 ekstra afgange på hverdage er busafgange. 

De to afgange kl. 16:15 og 16:45 er ekstra afgange i 

forbindelse med fyraftenstrafikken. Der har også været 

drøftelser angående den første afgang kl. 05:30.  Ved 

indsættelse af den ny færge forsinkes ankomsten til 

Kleppen med ca. 4 minutter, og derfor har der været 

ønske om en eventuel flytning af denne afgang.  

 En flytning af afgangstidspunktet har foruden 

tidsforbruget overenskomstmæssige og arbejdsmiljø-

mæssige konsekvenser, så derfor er det besluttet, at 

der skal laves en konkret vurdering af behovet, så be-

slutningen ikke træffes på enkelte sager. De pendlere, 

der har et problem vedrørende den første afgang, be-

des derfor rette henvendelse til overfartslederen, så der 

kan skabes et overblik over problemets omfang. 

 

Eftersyn og kølhaling 

Den nye færge planlægges kølhalet og ude af drift 5 

hverdage hvert andet år. I disse perioder forventes en 

lejeaftale med Fur færgen. De år, hvor færgen ikke køl-

hales, forventes den sat ude af drift 1 til 2 hverdage, 

hvor der kun gennemføres passagerdrift via flyde-

broerne. 

 

Kølhaling 2011 

Afløserfærgen fra Fur er først klar i 2012. Derfor kan 

der være nogle dage i 2011, hvor der kun vil være pas-

sagertransport via flydebroerne. Informationer om køl-

haling bliver bragt i VenøPosten og på SMS. 
Arkivfoto: Charly Clemmensen 
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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 

DET  SKETE 

 

 

EKSTRA STRANDRENSNING 

I samarbejde med havnen, og som  

supplement til arbejdsdagen, ind-

samlede Venø Borger– og Grundejer-

forening næsten 400 bøjer på stranden fra Karl og Anne Ascanius’ sommer-

hus og ned mod havnen. Bøjerne lå meget tæt, og kan vel ikke siges at pry-

de vore strande. Lodberg & Co, som drev opdrætsanlægget nær Humlum 

Havn er desværre gået konkurs, men satte i sin tid selv en takst på 10 kroner 

per indsamlet bøje. Mange har været rigtigt gode til at samle bøjer ind, og 

indtægterne har bidraget mærkbart til havnens økonomi de seneste par år. 

 De nye ejere af opdrætsanlægget vedkender sig ansvar for bøje-

forureningen og deres pligt til at løse problemet, men de mener som ud-

gangspunkt – måske ikke overraskende – at de måske selv kan klare opryd-

ningen billigere.  

 Det var grundejerforeningen, som indgik den oprindelige aftale med 

Lodberg, og det er derfor samme forening, der nu forsøger at få en rimelig 

aftale på plads med de nye opdrættere. Selvfølgelig stadigvæk med havnen 

som modtager af bjærgelønnen. 

 Vi har kontaktet diverse myndigheder for at kaste lys over problema-

tikken, og det ser ud som om, at opdrætterne er ansvarlige for oprydnin-

gen, at ejer af stranden samt den/de, der bjærger bøjerne er berettiget til 

en rimelig bjærgeløn, og at det ikke uden lodsejers tilladelse er lovligt at 

fjerne eller henlægge effekter på stranden. I øvrigt lader det til, at man også 

i Humlum og på Jegindø mener, at en tier per bøje er en rimelig bjærg-

ningsløn. 

/ Venø Borger– og Grundejerforening — Peter Henriksen 

 

 

HUEN PÅ – HATTEN AF! 

To venøboere kunne med god ret få studenterhuen på efter eksaminerne 

her i juni. 

 Nina Frimodt Jensen, Riisvej 1 og Emil Gjern, Riisvej 9 afsluttede deres 

gymnasietid på Struer Statsgymnasium og er klar til næste ”runde”. Nina 

tager job som au pair i Schweiz, og Emil begynder økonomistudier i Køben-

havn eller Aarhus afhængig af, hvad ”den koordinerede tilmelding” og gen-

nemsnittene åbner for. VenøPosten tager hatten af og ønsker de to til lykke 

og en spændende fremtid. 

/ VenøPosten – red. 

Foto: Peter Henriksen 

Fotos: Jan Bendix 
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 OP OG SE UD! 

Tårngruppen har haft ”liftbesøg”. Det skete sidst i maj, hvor en lift fra fast-

landet var kørt i stilling flere steder på Venø. Tårngruppen ønskede at finde 

mulige blivende opstillingssteder for et kommende fugletårn. 

 Resultatet af besøget er, at vi nu kan gå videre i undersøgelserne af 

de praktiske muligheder for gennemførelsen af projektet. Det sker bl.a. ved, 

at vi har bedt kommunens planlæggere om at hjælpe os med at undersøge 

de formelle forudsætninger, som skal være opfyldt for at gennemføre opstil-

lingen. 

 Venøs kuperede terræn betyder, at tårnets udkigsplatform skal være i 

mere end 20 meters højde. Så tårnbesøgende skal ikke lide af højdeskræk! 

I arbejdet har vi god hjælp fra reservatet Vejlerne (www.vejlerne.dk), hvor 

der er masser af erfaringer med udsigtsplatforme, deres opbygning og an-

vendelse til at informere besøgende om natur og fugleliv. 

 VenøPostens fotograf vovede sig op med liften. Billedet viser et af 

kikkene mod vest taget fra liftens placering i Kirkeskoven. 

/ Tårngruppen — Per Mikkelsen 

 

INTERESSE FOR VENØ KURHUS 

Gruppen, der arbejder med at undersøge muligheden for etableringen af 

et kurhus på Venø, har fået positive reaktioner på idéen. 

 Projektet havde givet sig selv opgaven med igennem foråret at un-

dersøge interessen for de ydelser, som et kurhus er tiltænkt. 

 Gruppens medlemmer har derfor haft en masse formelle og uformel-

le kontakter med interessenter i et eventuelt kommende kurhus. Vi har talt 

med læger, psykologer, borgere, der har været igennem stressbehandlin-

ger, sundheds- og socialmedarbejdere i Struer Kommune, arbejdsmedicine-

re og mange flere. 

 Samtalerne har medvirket til, at vi i eftersommeren vover os ud i en 

egentlig formulering af det projekt, der skal vise de forretningsmæssige og 

praktiske muligheder for kurhuset. Vi er klar over, at vi er i gang med et am-

bitiøst projekt, men vi er blevet bekræftet i, at idéen er god, og at vi har mu-

lighed for at skabe gode rammer her på Venø – og samtidig nogle givende 

arbejdspladser.  

/ Venø Kurhus — Ingrid Skadhede  

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

Foto: Preben Friis Foto: Preben Friis 
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STATUS PÅ WWW.VENOE.DK 

Målet med Venøs hjemmeside på www.venoe.dk er at samle al information 

om Venø på ét sted. Tanken er, at hjemmesiden skal fortælle alt om Venøs 

historie, natur- og dyreliv, hvordan det er at bo på Venø, turistinformation, 

øens foreninger og erhverv samt hvad vi ellers finder på. Hjemmesiden skal 

være et dynamisk sted, der hele tiden udbygges med nye oplysninger. 

 Der skal derfor lyde en opfordring til alle fastboende, sommerhuseje-

re og gæster i øvrigt på Venø om at bidrage med oplysninger - stort som 

småt - eller komme med forslag til forbedringer. Tænk på, hvilken slags in-

formation om Venø du forventer at kunne finde på hjemmesiden. 

 Jeg vil især gerne have: 

Små nyhedsindlæg til forsiden på www.venoe.dk om aktuelle be-

givenheder 

Information til turister og gæster 

Beskrivelser af, hvordan det er at bo på Venø 

Fortællinger om Venøs historie, natur- og dyreliv 

 

Så hold dig endelig ikke tilbage med at kontakte mig. Så kan vi aftale nær-

mere, hvordan du kan bidrage/hjælpe med oplysninger til hjemmesiden. 

/ Søren Lang Hindkjær, mail webmaster@venoe.dk, tlf. 97 86 84 00 

 

 

NYE ARRANGEMENTER 

Aktivitetsgruppen har holdt møde, Linda Ulfkjær har trukket sig fra grup-

pen. Åben Ø arrangementet blev en stor succes, med mere end 100 tilfred-

se gæster fra fastlandet. Alle de gennemførte aktiviteter var velbesøgte, og 

gæsterne fik gode oplevelser med hjem fra Nørskov, Venø Fish Farm, Venø 

Billedværksted, kirken, Venø Kro og Havnehuset Venø. Herudover var nog-

le få interesserede i at se på husene. 

 Næste arrangement er i september, hvor overskriften er ture. Der 

arbejdes med følgende guidede ture: 

Sønderskov v/ Bente Bjerre 

Nørskov v/ Pip Thoustrup 

Venø By v/ Per Mygind 

Fototur v/ Preben Friis 

VenøLøb v/ Venø GIF 

 

Herudover arbejdes der på at lave åbne arrangementer i kirken, på Venø 

Kro, i Havnehuset Venø, i Venø Billedværksted og på den nye færge. 

 Næste møde er i august, hvor nye medlemmer er meget velkomne. 

/ Peter Petersen 

FORENINGSFREMTID? 

Sidst i juni har Venø Borger- og 

Grundejerforening efter aftale 

med VenøBoen haft forenings- 

sammenlægning til debat på sin 

generalforsamling. Det er sket 

med udgangspunkt i Venø udvik-

lingsplan.  

 Under vinterens arbejde 

med udviklingsplanen var der 

som bekendt ønsker fra venø-

boerne om, at Venø optræder 

med én stemme overfor omver-

denen. Kommunalpolitikere og 

forvaltningen i Struer har ved 

adskillige lejligheder støttet disse 

bestræbelser. 

 VenøBoen afventer derfor 

med interesse den nyvalgte be-

styrelses tilbagemelding, så vi kan 

få gang i en konstruktiv dialog og 

finde løsninger, der har bred op-

bakning.  

 VenøBoen er klar til indsat-

sen! 

/ VenøBoen —- Anker F. Jensen  

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

Åben Ø. Foto: Jan Bendix 
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HALLO…  

INGEN FORBINDELSE! 

Mobildækningen på Venø er – 

mildt sagt – ikke hverken er-

hvervsdrivende, beboere eller 

gæster venligt stemt. Alle med 

mobiltelefon har oplevet ”huller” 

eller hele områder af øen, hvor 

forbindelsen er afbrudt eller væk. 

 I Venø udviklingsplan er 

skitseret forskellige løsningsveje. 

Forbedringsmulighederne bliver 

nu undersøgt med hjælp fra Kom-

munen. Der er forskelle i net-

værksstyrker for de forskellige 

udbydere, men ingen består ”ø-

prøven” til 12!.  

 VenøPosten vil holde læ-

serne orienteret om fremdriften. 

/ VenøPosten – Jan Bendix 

Fotos: Jan Bendix 

20% BESPARELSE PÅ ENERGIFORBRUGET – KOM I GANG! 

Opfordringen kom fra direktør Flemming Poulsen fra leverandøren af 

Venøs strøm, NOE. Flemming Poulsens bemærkning faldt på energiprojek-

tets møde i Havnehuset Venø i begyndelsen af juni. VenøBoen havde invi-

teret alle venøboere til diskussion om emnet. 

 Heldigvis var mange mødt op for at høre om projektet og mulighe-

derne for at gøre Venø CO2-neutral og samtidig få spareidéer.  

 Udover NOE-opfordringen, så orienterede energirådgiver Skafti Hall-

dorsson, ProEnergi om projektet og projektforventninger. Frede Kristensen 

og Dennis Borbjerggaard kunne fortælle om praktiske erfaringer fra et be-

vidst arbejde med at få styr på det private energiforbrug. 

 Gruppesamtaler og efterfølgende debat viser, at det ikke kun er os i 

energiprojektet, der mener, at vi bør og kan gøre noget for at finde fornuf-

tig balance i energiforbruget på Venø. 

 Mødet sluttede med tilsagn fra alle tilstedeværende om at medvirke 

til en analyse af de enkelte beboeres energiforbrug. Analysen skal give 

grundlag for løsninger af både individuel og kollektiv art. 

 I energigruppen arbejder vi for tiden med et lille analyseskema, der i 

juli vil blive omdelt til de enkelte husstande sammen med en opfordring til 

selv at udfylde skemaet eller til at få hjælp til udfyldelsen. 

 Har læserne brug for at høre mere om projektet, så kontakt under-

tegnede. 

/ Energigruppen – Morten Gjern, tlf. 97 86 83 62 

 

 

TEMPO! MOSEGRISE ARBEJDER HURTIGT 

VenøBoen må med ærgrelse konstatere, at tempoet i Skov- 

og Naturstyrelsens behandling af vores seneste henvendel-

se mere minder om snegle- eller skildpaddetempo end om 

den hastighed, som mosegrisene benytter, når de ødelæg-

ger haver, beplantning, diger og marker. 

 Vi har ganske vist prøvet det før – det med langsommelighed – det 

var i 2005 vi sidst henvendte os om sagen til Skov- og Naturstyrelsen. Det er 

som om, der er andre interesser, der skal plejes end naturens. Vi mener fak-

tisk, at der skal handles! 

/ VenøBoen – Anker F. Jensen 

 

 

Sankt Hans aften ved Venø Havn 

Foto: Mathias Frostholm  Foto: Peter Petersen 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 
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NY I HAVNESTYRELSEN 

Bestyrelsen blev af generalforsamlingen opfordret til selv at finde en 2. sup-

pleant. Det er hermed gjort. Vi er meget glade for, at Lauritz Thy, som tidli-

gere har været bestyrelsesmedlem i Venø Havn, har indvilget i at bestride 

posten. Da der er kutyme for, at suppleanterne gerne deltager i bestyrelses-

møderne, håber vi på alles vegne, at Lauritz også i den forbindelse kan bi-

drage. 

 

Arbejdsdag 

Lørdag morgen den 12. juni mødtes 15-20 ivrige frivillige til arbejdsdag på 

havnen, og blev senere suppleret af en lignende gruppe efterskoleelever. 

Flisebelægningen omkring havnebassinet blev retableret, der blev sat kan-

ter på efterskolens bro, og etableringen af minigolfbanerne blev påbe-

gyndt. Havnehuset fik aflukket det loftsrum, som rummer en noget støjende 

kompressor, og der blev ryddet godt op overalt. Mette diskede op med læk-

re håndmadder, så arbejdsstyrken ikke vansmægtede, og alle nød det gode 

samvær. 

 Fra havnestyrelsen især skal der lyde en stor tak til dem, der ville og 

kunne hjælpe til. Det er altid en fornøjelse at have ladet sig overtale til at 

yde noget i bestyrelsen, når der er opbakning til alle bestræbelserne på at få 

det hele til at balancere. 

 

Opdriftsbøjer 

Der er lavet en ny indhegning til de mange opdriftsbøjer, der driver i land 

langs strandene. I samarbejde med Venø Borger– og Grundejerforening 

samlede vi på et par timer omkring 400 mellem Karl Askanius’ sommerhus 

og havnen. Der er dog usikkerhed om afregningerne, og vi forsøger ivrigt 

at finde en løsning.  

 De nye ejere af opdrætsanlægget nord for Humlum er ikke helt med 

på at skulle betale den hidtidige dusør for indsamling, men da den langt fra 

kan betegnes som urimelig, er vi indtil videre ikke indstillet på at klare ind-

samlingen gratis eller næsten gratis. Mere herom efterhånden som sagen 

ud- eller indvikler sig. 

 

Badebro 

Broen er nu færdig, og der er monteret en stige for en-

den, så man kan komme i og op af vandet uden at få 

ålegræs og muslinger mv. mellem tæerne.  

 Der opsættes snarest et par skilte, som gør op-

mærksom på, at der er adgang på eget ansvar, og at 

udspring er forbudt. Der er langt ned, og vandet er slet 

ikke dybt nok til hoppeture. 

 

/ Havnestyrelsen — Peter Henriksen  

 

 

Foto: Peter Henriksen 

Foto: Peter Henriksen 

Foto: Jan Bendix 
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I løbet af sommeren vil der være grillaftener på havnen - se opslag ved Hav-

nehuset. 

 Italienske landbrød og durumrundstykker kan bestilles om aftenen til 

næste morgen. 

 Der forhandles nye kartofler fra Nørskov - både med jord på og va-

skede - de sælges til dagspris. Jordbærerne vil også snart være røde til salg. 

De kommer fra familien Villadsen på Thyholm. Grønsager, salat og krydder-

urter vil også være at finde på bænken så snart Overgård i Resen siger til.  

 Åbningstider i sommerferien:  

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

/ Havnehuset Venø — Mette Jaffke 

 

 

FREDAGSKLUB 

Her er de nye datoer for fredagsklubben: 

Den 27. august kl. 16-19 for alle øens børn  

og for de store indtil kl. 20:30 

Den 24. september kl. 17-20:30 

Den 29. oktober kl. 17-20:30 

Den 26. november kl. 17-20:30 

 

Som en nyhed starter der en klub for unge over 15 år. Første gang med 

"Klub15" bliver lørdag den 28. august kl. 18:00 i Børnehuset. 

/ Ingrid Skadhede 

 

 

SOMMERUDSTILLING 

Nu kommer den tid, hvor vores sommergæster besøger øen. Mon ikke alle 

venøboere i ”turistbranchen” gør deres yderste for at vise det bedste, som 

de selv og øen formår? 

 Hos mig kan besøgende se Hanny Abels smukke fade og krus, Trine 

Tofts muffelbrændte heste og Per Ve-

stergaards kandeskulpturer. 

 Mine egne malerier hænger på 

væggene sammen med den poetiske 

grafik i sarte farver. Øens får og karak-

teristiske træer er gengivet i sort med 

tusch, kridt og olie. 

 Jeg håber, at mange af jer vil 

tage jeres gæster med herned eller blot 

komme forbi selv. 

/ Venø Billedværksted — Lis Jensen 

ÅBNINGSTIDER  I  JULI 
 
 

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 

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 25. juli  

fra kl. 11:00 - 15:00 
 

Husk bordreservation. 
 

Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  
www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  
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PROBLEM MED Ø-LÆGEORDNINGEN 

Det har vist sig, at der kan opstå problemer, hvis man bliver 

indlagt på et sygehus akut eller indlægges af vagtlægen, når 

man er bosat på en ø uden egen læge. 

 Din læge får i disse tilfælde ikke automatisk tilsendt 

sygejournal og anvisninger på efterbehandling mv. Du skal nemlig selv be-

de sygehuset om at sende papirerne til den læge, du normalt benytter.  

 Det kan være svært at overskue, når man udskrives fra sygehuset. 

Kostbar tid til efterbehandling kan dermed gå tabt. Vi har derfor henvendt 

os til Region Midtjylland, som undersøger mulighederne for en forbedring 

af systemet. Region Midtjylland vil efter sommerferien sende et oplysnings-

brev til alle venøboere. 

/ VenøBoen — Bjarne Tingkær Sørensen 

 

 

TUREN TIL VENØ 

VenøPosten har modtaget følgende hilsen til Venø. 

 Vi er en flok - ældre - som af Arbejdernes Andels Boligforening i Stru-

er var inviteret til at besøge Venø. Det blev en fantastisk dejlig tur, og som I 

kan se blev referatet til en sang. Vores rejseleder Sven-Helge sagde, at det 

negative ved turen ville I også gerne høre. Det blev der bare ikke noget af. 

Alt var positivt; vi mødte kun venlighed og hjælpsomhed. Det blev en dag, 

vi vil tale meget om i vores mandagsklub, og vi vil også synge sangen. 

 

Mel.: Nu går våren gennem Nyhavn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ På deltagernes vegne — Else Østergård 

Færgetrafik  

i maj  

 

 

 

 2010 2009 

Passagerer ........... 24.830 .... 28.868 

Personbiler .......... 10.906 .... 11.056 

Busser ......................... 438 .......... 468 

Lastbiler ...................... 154 .......... 180 

Gods (tons) ................ 210 .......... 433 

Cykler .......................... 580 .......... 700 

Campingvogne ........... 50 ............. 48 

 

 

 

A-A-B var vore værter 

på vor Venø udflugtstur, 

deres gavmildhed vi mærker, 

os der kom med bus fra Struer, 

Vejret meget fint sig arted’ 

solen højt på himlen stod, 

på kartoffelmarker varmed’ 

så den høst bliver’ sikkert god. 

 

Det vi under Nørskovs ejer, 

som med energi og flid 

avl og fåreflokken plejer, 

- og fru Pip hun gav sig tid 

til forfriskninger os byde, 

så som kølig hylde – drik, 

og dertil kartofler nyde 

med lidt dild og purløgs – dip. 

 

Turen startede i kirken, 

med en enkelt salmesang 

der pastoren valgte visen 

og levered’ stemme klang. 

Hvor den præst dog ku’ fortælle, 

knap en time blev han ved, 

men blev bremset af Svend-Helge 

før vi atter drog af sted. 

 

Sidste stop var Havnehuset, 

der af Mette blev ej snydt, 

udsigt over Limfjords – bruset, 

medens sild og dram blev nydt. 

Vi fik også frikadeller 

med kartoffel – kold salat, 

og mens vi i kaffen – bæller, 

jordbærkagen bliver smagt. 

 

Vi var mætte – vi var glade, 

da i bussen vi steg op, 

så vi kun kan anbefale 

slig en tur til ældre - flok. 

Og før visen får en ende 

fra blok A og B vi vil, 

tak til de personer sende 

som os var behjælpelig. 

Foto: Jan Bendix 
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HALBYGGERIET 

Som omtalt i juni nummeret af 

VenøPosten har Christian Kjær 

anket Miljøcentrets dispensation 

fra 300 m. strandbyggelinjen. 

 Borgmester Niels Viggo 

Lynghøj har bedt om timeout i 

ankesagen for at få tid til at finde 

en placering, som kan accepteres 

af både skolen og Christian Kjær. 

Målet er at undgå en langvarig 

ankesag, der kan tage op til 15 

måneder, og en efterfølgende 

ekspropriation, som også tager 

adskillige måneder. 

/ Venø Efterskole  

— Peter Petersen 

 

 

TID TIL  

KONTINGENT-

BETALING 

VenøBoens besty-

relse er i disse uger 

i gang med omde-

ling af indbetalingskort, så for-

eningen kan få årets kontingenter 

”indenbords”. 

 Beløbet kan indsættes på 

VenøBoens bankkonto  7500 

5004298 via netbank eller indbe-

tales kontant til Karin Christensen, 

Klitten 1 eller Anker F. Jensen, 

Riisvej 1. 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

DET  SKER 

BIBELHISTORIER 

Menighedsrådet har besluttet at købe ”Sigurd fortæller bibelhistorier” og 

gøre den tilgængelig for alle, der har interesse i at låne den. Den vil ligge 

fremme i Havnehuset, og man kan låne den i 14 dage ad gangen blot ved 

selv at notere sit navn, og hvornår man har lånt den. Der medfølger DVD 

og CD.  

 Sigurd Barrett har udvalgt 24 af sine yndlingshistorier fra Bibelen. 

Historierne genfortælles i et uhøjtideligt og humoristisk sprog for børn, så 

de kan danne sig et indtryk af det kristne budskab og de værdier, som vores 

kultur er rundet af. Sigurd fortæller selv, at spørgsmål som: ”Hvordan op-

stod jorden, træerne, månen og mariehønerne? Hvordan ved man, om gud 

lytter, hvis man taler til ham? Og hvilke sko gik Jesus egentlig i, siden han 

kunne gå på vandet?” er spørgsmål som rumsterede i hans hoved, da han 

var dreng, og det er tydeligt, at det er sådanne spørgsmål, der danner bag-

grund for hans fortællinger af bibelhistorierne.  

 I skrivende stund er materialet endnu ikke kommet til Venø, men vi 

forventer, at det vil ligge i Havnehuset i løbet af juli måned. 

/ Menighedsrådet — Helle Stensgaard Karlsen 

 

 

RIGTIGE VENNER! 

Campingpladsens fremtid er fortsat 

uoplyst – i hvert fald er det ikke lykke-

des VenøPosten at få svar på en direk-

te henvendelse til Christian Kjær om 

hans planer for nedlæggelse, fortsæt-

telse eller udvikling af Venø Camping. 

 Som det fremgår af billedet, så er skiltet til området kommet op igen, 

så det er da et synligt tegn på, at noget er i gære.  

 Dagbladet Holstebro-Struer har været delagtiggjort i nogle af lodseje-

rens tanker. Efter omtalen at dømme, så ønsker Christian Kjær, at fastliggere 

skal danne en forening, som skal varetage den daglige vedligeholdelse af 

pladsen, der begrænses i areal. Det er således uklart, om campingpladsen 

bliver åben for turister med ønske om kortere ophold på pladsen og om 

betingelserne for det. 

 Muligvis har Kjær orienteret de hidtidige campister om dette på det 

møde, som VenøPosten noterede i sit juninummer, men hvor venøboere 

åbenbart ikke var så velkomne. De fremmødte blev ifølge Dagbladet bort-

vist, men havde dog nået at få håndtryk af campingpladsens nye ejer, inden 

informationer blev givet til de ”rigtige venner”. 

 Der har efter camping-træffet været holdt møde på Øster Nørskov, 

hvor Christian Kjær gav frokost til sine rådgivere og Struers borgmester. Ef-

ter det oplyste var frokosten ramme for samtale om klagesagen vedrørende 

halbyggeriet. Mon ikke der har sneget sig et par bemærkninger ind fra kom-

munens side om også Struers interesse for en fortsat udvikling af livet på 

Venø - både for fastboende og for turister?  

/ Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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VI ER SORTE, VI ER HVIDE… 

Sådan kunne ungerne synge den 11. juni, da VM startede, og de var på 

årets crossertur. Vejrguderne havde sørget for, at der var rigeligt med mud-

der til at køre i, hvilket var en ekstra udfordring i forhold til at kontrollere 

maskinerne. Det måtte flere sande, da de måtte ned og ligge, én med ma-

skinen over sig, men heldigvis var forskrækkelsen værre, end det var! 

 På grund af det efterhånden brogede udseende fravalgte folk at be-

nytte hytten, det var badeværelserne der trak….. 

 Alle er klar til næste års tur, hvor der ikke behøver at være regnvejr i 

helt samme mængder op til! 

/ Venø GIF — Laila Mejlholm Olsen 

 

 

VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS 

Fredag den 25. juni var der fredagsklub. 15 arbejdsivrige venøbørn og en 

gæst fik sammen lavet mad: bålmad i foliebakker, grillpølser og friturestegte 

hyldeblomster med pandekagedej. Udover madlavningen og fortæringen 

blev der også tid til leg og kagebagning af to kager til arbejdslørdagen. 

 

Lørdag den 26. juni var den årlige arbejdslørdag i børnehuset 

Skønt sammenfald med andre arrangementer lykkedes det en arbejdsdue-

lig flok på ca. 30 at få malet det meste af børnehuset, at få rengjort hele 

huset, at få ryddet op udendørs samt en masse andre ting, der trængte sig 

på.  

 Undervejs havde de yngste deltagere tid til at bruge Venø Bussens 

græsareal til boldspil og andre lege. Dagen sluttede med fællesspisning af 

grillmad i børnehuset. 

 Bestyrelsen vil gerne takke alle - både fremmødte og andre for den 

store opbakning til huset og dets aktiviteter. 

 

/Venø Børne- og Ungdomshus - Flemming Damgaard 

 

 

VENØ HUSE – RETTELSE, STRANDBO 

VenøPostens omtale af Strandbo i juninummeret indeholdt faktuelle fejl, vi 

beklager. Til gengæld har en vores læsere, Chr. Østergaard Jensen fra Au-

lum, glædet os med at rette fejlen. Vi bringer rettelsen: 

 ….(i juninummeret)…nævnes, at Mette Blindkilde og Niels Haunstrup 

overtog …..i 1961. Mette Blindkilde døde omkring 1945-46 og var Niels 

Haunstrups første kone. Han gifter sig igen med Ninna, omkring 1947-48, 

som var hende, der fulgte med til "Strandbo" i 1961. 

Ninna døde her vistnok sidst i halvfjerdserne, og Niels Haunstrup fik ligele-

des sine sidste leveår herved. 

/ VenøPosten — red. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Venø Efterskoles juni farvel til  

2009/2010 holdet. 

Foto: Laila Mejlholm Olsen 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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HAVSTOKKEN 8  —  ”HAMMERHUS”, VENØ 

Matrikel nr. 6E  —  Byggeår: 1910 

 

Hvem? 

”Æ Hammerhus” blev bygget i 1910 af fisker Laurids 

Nielsen og er ombygget i 1976. Laurids stiftede 

”Launis Sild” i Frederikshavn, som er viderefødt af 

sønnen Villy (”Reje Villy”), der er født på adressen. 

 De nuværende ejere er Gunhild og Niels Vil-

ladsen, som overtog huset i 1999. 

 Huset er et længehus og er opført i mursten 

og med kalkede ydervægge. Det er husets form, der 

har givet anledning til navnet: ”æ Hammerhus”. Det 

ligger tæt ved vejen i svinget på Havstokken, hvor 

den går i nordlig retning. En stor del af den 4800 

m
2
 grund, der hører til ejendommen, ligger ude i 

fjorden. Både vej og fjord har ”toldet” af grunden. 

 

Og så lidt historie… 

Huset har været beboet af to af 1900-tallets kendte 

malere: Knud Agger, som ejede det i perioden 1946 

– 1964 og af Elise Constantin Hansen, som benytte-

de huset i nogle sommerperioder. Begge har gen-

nem deres kunst og egen historie været med til po-

sitivt at placere Venø på det kulturelle Danmarks-

kort. 

 

/ Axel Steenkjær 

(forkortet af red. efter aftale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENØ  HUSE 

Knud Agger, 1947. Bragt i Venø Posten december 2006.  
 
 

Elise Konstantin Hansen, 1925 

Foto: Preben Friis 
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1. juli kl. 21:00 Solnedgangsmusik, Venø Kirke 

4. juli kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 

8. juli kl. 21:00 Solnedgangsmusik, Venø Kirke 

9. juli kl. 14:00 Limfjordsfortællinger ved Venø Kirke 

11. juli kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

15. juli kl. 21:00 Solnedgangsmusik, Venø Kirke 

16. juli kl. 14:00 Limfjordsfortællinger ved Venø Kirke 

17. juli        ca. kl. 19:30 Hjem-Is bilen kommer til Venø 

18. juli kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

22. juli kl. 21:00 Solnedgangsmusik, Venø Kirke 

23. juli kl. 14:00 Limfjordsfortællinger ved Venø Kirke 

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

29. juli kl. 21:00 Solnedgangsmusik, Venø Kirke 

30. juli kl. 14:00 Limfjordsfortællinger ved Venø Kirke 

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

 

Bogbussen holder sommerferie til og med den 8. august. 

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

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

VENØ  I  JULI 

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

senest den 26. juli 
 

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. juli. 
 
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 


