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Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

”Jeg elsker den brogede verden ….” , det er 

første linje i Højskolesangbogens sang nr. 

97.Men nu er ”verden” lige broget nok! 

 Som det fremgår af samtalen i dette 

nummer med Venø Efterskoles formand, Peter 

Petersen, så har Christian Kjær indgivet klage 

over den sagsbehandling, som har ført til, at 

myndighederne har givet dispensation til hal-

byggeriet. 

 Det er ikke første gang, Christian Kjær 

søger at hindre Venø Efterskoles aktiviteter. 

For mere end 10 år siden forsøgte Kjær gen-

nem et betydeligt overbud at købe en del af 

den grund, som skolen ejer i dag, og som var 

forudsætningen for skolens nuværende place-

ring. Men ejeren, Jens Rytter, var venøbo af 

den rigtige slags: For ham betød penge min-

dre end Venøs udvikling og efterskolens etab-

lering.  

 Venø Efterskole er arbejdsplads, op-

holdssted og eksistensgrundlag for langt over 

100 mennesker. Hallen skal udover sit skolefor-

mål give venøboerne fritidsfaciliteter. Så det 

midlertidige stop for byggeriet rammer både 

skole og venøboere. 

 Mere end 70 venøboere har i vinter 

medvirket til at tegne billedet af Venø, som 

venøboerne ønsker, at øen skal udvikle sig.  

 Nu kommer så Christian Kjærs angreb 

sat ind mod skoleprojektet med alle de våben, 

der kan købes for penge. Hvis der ikke fra Chri-

stian Kjærs side er tale om magtdemonstration 

eller chikane, så ville det være fint at kende de 

ædle motiver.  

 Christian Kjær er formentlig en fortrinlig 

forretningsmand, hvis man skal dømme efter 

den del af pressen, som bruger spalteplads til 

omtaler og fotos af ham. Men nogen dyb inte-

resse og forståelse for det lokalsamfund, som 

han ind i mellem udtaler sig om og på korte 

ferieophold besøger, det kan han ikke have. 

Det har venøboerne nu fået en klar demon-

stration af.  

 Venøboerne kan ikke andet end misun-

de lokalområder i Danmark (eksempelvis Bil-

lund, Sønderjylland og Bjerringbro), hvor der 

bor økonomisk stærkt funderede folk, som bru-

ger deres ressourcer til gavn for området og 

ikke til destruktion. 

 Det bedste for Venø vil være, at Christi-

an Kjær besinder sig, sætter sig sammen med 

Venø Efterskoles ledelse, kommunens politike-

re og embedsmænd og miljømyndighederne.  

Venø har brug for hurtige langtidsholdbare 

løsninger og tilbagevenden til fornuften.  

 VenøPosten henvender sig til ”Venøs 

beboere og til venner af Venø” – dem vil vi 

gerne kunne regne Christian Kjær med til.  

 Velkommen! 

 

/ Jan Bendix  

HALBYGGERIET SAT PÅ ”HOLD”! 

Foto: Jan Bendix 
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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 (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 

SOLNEDGANGSMUSIK 2010 I VENØ KIRKE 

Venø Kirke danner også denne sommer ramme om musik og korte andag-

ter ved solnedgang. 

 Det lille aftenarrangement starter kl. 21:00 og slutter ca. 21:45, hvor 

man går ud i solnedgangen. Første koncert er torsdag den 1. juli, heref-

ter hver torsdag med sidste koncert den 5. august. 

 Aftenen starter med fællessang, læsning af den kommende søndags 

tekst og trosbekendelsen. Herefter følger det kunstneriske indslag. Andag-

ten slutter med Fadervor og endnu en fællessang. 

 

Midsommerhistorier — torsdag den 1. juli 

Ingrid Hvass, som tidligere har besøgt Venø Kirke, 

har fortalt historier siden midten af 1980’erne og 

har fra 2003 levet som professionel historiefortæl-

ler. Bl.a. kendt for sin årlige fortællefestival 

”Vestjyske Fortællespor” på herregården Nørre 

Vosborg. 

 Denne aftens fortællinger er om det, vi ikke 

sådan ser. Ved midsommer er naturens kraft på sit højeste, og da er det tid 

at plukke sine urter – en buket af stærke og mærkeligt smukke fortællinger. 

 

Sommersammensurium — torsdag den 8. juli 

Mette Stræde er kirkesanger ved Stauning Kirke 

og er ved at planlægge en CD med Willy Egmose. 

Denne aften akkompagneres hun af Jesper Rah-

bæk Jespersen fra Skjern Musikskole. Det bliver en 

aften med danske sange og salmer. 

 

Singer/songwriter — torsdag den 15. juli 

Nikolaj Bugge er en ung musiker på 20 år. Han har spillet guitar og sunget 

siden han var ganske lille. Han går på Musikalsk Grundkursus i Holstebro og 

spiller i flere forskellige band-konstellationer. Denne aften optræder han 

dog alene med sin guitar og sange fra nogle af nutidens største singer/

songwriters som John Mayer og Tim Christensen. 

 

Barokkens sprøde toner — torsdag den 22. juli 

En fast bestanddel ved solnedgangsmusik er Loui-

se Bjerre-Pedersen. Normalt siddende ved orglet i 

Venø Kirke, men denne aften med sin blokfløjte, 

som er hendes hovedinstrument. Hun akkompag-

neres af Ole Vedel Villumsen. Det bliver bl.a. med 

en af barokkens store mestre, Bach. Så selv om 

musikken er ca. 300 år gammel, genskabes den i 

nuet og bliver på den måde levende og nærvæ-

rende for publikum. 

 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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. . .  

Tidlig musik — torsdag den 29. juli 

Aftenens program byder på engelsk renæssance-

barokmusik med sange fra Elizabeth den 1. og 

Shakespeares tid af komponister som William Bird, 

Thomas More og John Dowland, samt ballader 

fra Shakespeares teaterstykker. Udføres af sopra-

nen Margrethe Ingemann Sørensen, der er op-

vokset i Struer og taget diplomeksamen i klassisk 

sang. Hun akkompagneres af Hanne Boline Ja-

kobsen, der har kandidatuddannelse i klassisk 

guitar. Denne aften spiller hun desuden på lut. 

 

Jazzduo — torsdag den 5. august 

Det unge par Anne Bech Hald, sang og Michell 

Boysen, bas slutter koncertrækken med gamle 

jazzstandarder, fx ”Blaim it on my youth” samt 

nyfortolkninger af gamle viser. Anne Bech Hald  

går på MGK Holstebro, opvokset i Struer. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

UKENDTES GRAV 

Vores gartnere har nu omlagt de ukendtes grav. Der er skabt en lille tue 

med korset på toppen. 

 I midten er der plantet husløg (”sempervivum” som betyder ”altid i 

live” pga. plantens evne til at overleve længere tids tørkeperioder).  

 Omkring korset er der flere lyngarter (erica). Lyng som også har væ-

ret karakteristisk på vores ø, der med sin sandede undergrund har været 

fattig på plantenæringsstoffer, fordi de er udvasket af nedbøren. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen  

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

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 
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BØRNEHUSETS PIZZA-SNEGLE  (16 stk.) 

 

Dej: 

25 g gær 

2 dl fingervarmt vand 

2 spsk. olie 

½ tsk. salt 

350 g pizzamel + lidt pizzamel  

til bordet 

 

Fyld: 

280 g tomatpure 

Et ½ fint hakket løg 

150 g skinkestrimler 

200 g revet mozzarella ost 

1 tsk. tørret oregano 

 

Fremgangsmåde: 

Bland vand, salt, olie og rør smuldret gær i. 

Tilsæt mel lidt efter lidt og ælt dejen godt igennem på et bord drysset 

med mel. 

Rul dejen ud til en rektangel – ca. 25 x 45 cm. 

Bland løg og skinke i tomatpureen og smør blandingen på dejen. 

Drys ost og oregano over. 

Rul dejen til en ca. 45 cm lang roulade. 

Skær rouladen i 16 skiver og læg skiverne på en bageplade med bagepa-

pir. 

Giv hver snegl et let tryk, og lad den hæve lunt i 20 min. 

Bages ved 225 grader i ca. 15 min. til pizza-sneglene er flot gyldne. 

Serveres lune. 

 

Velbekomme!  

/ Ingrid lang Hindkjær 

 

VENØ  OPSKRIFTER 

SÆSONMENU — VENØ KRO 

Vælg en enkelt ret eller en me-

nu på 2 eller 3 retter. 
 

Forret: 
Dampet asparges med sauce  

Hollandaise, dildkogte krebs og  
brøndkarse, kr. 92,- 

 
Koonunga Hills, Semillon/Sauvignon 

Blanc, Penfolds, Australien,  
pr. glas kr. 65,- 

 
*** 

 
Hovedret - fisk: 

Sesambagt laks med hummerbisque, 
jordskokkepuré og forårsrulle med 
muslinger i safrancreme, kr. 195,- 

 
Bourgueil, Domaine du Petit Clos, Loire, 

Frankrig, pr. glas kr. 65,- 
 

*** 
 

Hovedret - kød: 
Grillet US. Angus okse rib-eye,  

gratin kartoffel med blå ost, stegte løg 
og skysauce, kr. 195,- 

 
Frontier Red, Fess Parker, Californien, 

USA, pr. glas kr. 65,- 
 

*** 
 

Dessert: 
Trifli med Venø rabarber,  

hasselnøddemakroner og engelsk 
creme, kr. 72,- 

 
The Bothie, Torbreck, Barossa Valley, 

Australien, pr. glas 65,- 
 
 

Menu: Vin menu: 

2 retter: 265,-  2-glas: 120,- 

3 retter: 345,-  3-glas: 185,- 

 

Ovenstående 2-3 retters menu/

vin priser er kun gældende for 

sæsonens menu.  

 

/ Venø Kro, tlf. 97 86 80 06,  

mail: info@venoekro.dk 

Foto: Ingrid Lang Hindkjær 

Foto: Ingrid Lang Hindkjær 
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VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

WWW.VENOE.DK 

Projektet med at etablere en ny hjemmeside for Venø 

er nu så langt, at den gamle hjemmeside er blevet ned-

lagt. Når man bruger adressen www.venoe.dk, kom-

mer man nu direkte til den nye hjemmeside. Der har 

desværre været nogle tekniske problemer med hjem-

mesiden, fx at det ikke har været muligt at bladre frem i 

kalenderen. Alle fejl bliver rapporteret videre til Landdi-

strikternes Fællesråd, der står bag InfoLand systemet, 

som hjemmesiden bygger på. Jeg følger op på, at vi får 

problemerne løst, så hjemmesiden virker som den skal 

over for de mange besøgende (ca. 75 om dagen), der 

benytter hjemmesiden. 

 Til alle sommerhusejere: Under "Turist på Venø" 

menuen på hjemmesiden, vil jeg gerne vise en oversigt 

over sommerhuse til udlejning på Venø. Tag derfor 

kontakt til mig, hvis du har et sommerhus, som du lejer 

ud, uanset om det sker via et udlejningsbureau eller 

privat. Vi kan så aftale, hvordan sommerhuset skal præ-

senteres på hjemmesiden. 

 Der arbejdes stadig med at fylde mere indhold 

på hjemmesiden og som altid, hvis du har ris, ros, for-

slag eller ønsker til hjemmesiden, skal du endelig ikke 

holde dig tilbage med at kontakte undertegnede på 

webmaster@venoe.dk eller på tlf. 97 86 84 00. 

/ Søren Lang Hindkjær 

MULTIANVENDELIG HAL — STATUS 

Som en følge af mødet i marts om hallen, har GIF søgt 

kommunen om tilskud til leje af hallen – når den kom-

mer. Der er søgt tilskud til 125 timer pr. år med en time-

pris på 250 kr. Kultur- og fritidsudvalget har imødekom-

met ansøgningen, og det betyder, at foreningen kun 

skal betale 62,50 kr. pr time. 

 Men det ser desværre ud til at have lange udsig-

ter med hallen, for Christian Kjær har gennem landin-

spektørkontoret LE 34 i Århus anket Miljøcentrets di-

spensation til jordhandel og byggeri af multihal og 

boldbane indenfor strandbeskyttelseslinjen. Ingen af 

de andre klageberettigede har anket afgørelsen. Ho-

vedargumentet i anken er bevarelse af det åbne kyst-

landskab, og at alternativerne ikke er ordentlig under-

søgt. I klagen foreslås 5 alternative placeringer. Disse 

er: 

 

1. Nedrivning af værksted og fyranlæg og bygning 

af hallen på denne plads 

2. Langs Nørskovvej vest for værksted og undervis-

ningsfløjen 

3. Langs Nørskov vest for spisesalen, der hvor cykel-

skuret nu ligger 

4. Øst for værkstedet og undervisningsfløjen 

5. I forstanderboligens have klos op ad denne og 

spisesalen 

 

Der er medsendt skitser for alle placeringer. Fælles for 

alle disse er, at der kun er skitseret et byggeareal på 

60% af det nødvendige! Der mangler altså 40 % af byg-

geriet, som ikke kan indpasses i forslag 2, 3 og 5. For-

slag 4 og 5 er kendetegnet ved, at hallen kommer nær-

mere stranden end de nuværende bygninger, hvilket 

Miljøcentret tidligere har afvist. Forslag 1 vil gøre pro-

jektet 3-3,5 mio. kr. dyrere - penge, som efterskolen ikke 

har. 

 Der kan desværre ikke siges noget om sagsbe-

handlingstiden. Efterskolen kontakter nu Struer Kom-

mune for at reagere på anken. 

/ Peter Petersen 

http://www.venoe.dk
mailto:webmaster@venoe.dk
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VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

MOSEGRISE OG SKOV- OG  

NATURSTYRELSEN 

VenøBoen har i maj skrevet til Skov-  

og Naturstyrelsen med henblik på at  

få genskabt den oprindelige naturlige 

bestand af lækatte, som kan begrænse 

mosegrisenes ødelæggelse. I 2005 fik VenøBoen afslag 

på udsættelse efter en uendelig lang sagsbehandling, 

der endte i Vildtforvaltningsrådet.  

 VenøBoen fik imidlertid den gang stillet i udsigt, 

at sagen kunne genoptages, hvis ødelæggelserne tog 

til. Det er desværre blevet tilfældet, så nu tager vi fat 

igen, både af hensyn til erhverv og private. 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

 

 

FREMTID FOR CAMPING PÅ VENØ 

På sit seneste møde havde VenøBoens  

bestyrelse de fremtidige campingfor- 

hold på øen til debat. Bestyrelsen har  

fra flere medlemmers side fået henven- 

delser i forbindelse med den usikkerhed, der er opstået 

omkring fremtiden for Venø Camping. 

 Bestyrelsen besluttede at rette henvendelse til 

Struer Kommune med en opfordring til at medvirke til 

at sikre mulighederne for, at der fortsat er arealer til 

rådighed for camping på Venø. Ved førstkommende 

møde med kommunen vil vi fra bestyrelsen få emnet 

på dagsordenen. 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 

Henvendelserne er lagt ud på www.venoe.dk for inte-

resserede læsere. / Red. 

KAN VI GØRE VENØ CO2-NEUTRAL? 

Projektet: Energi på Venø er kommet godt i gang. 

Som det fremgår af opslag, så indkalder gruppen bag 

projektet til beboermøde, hvor vi får mulighed for at 

drøfte ambitionsniveau og aktiviteter. 

 På mødet vil Morten Gjern fortælle om formålet 

med projektet, energirådgiver Skafti Halldórsson om de 

planlagte aktiviteter og NOE-repræsentanter om, hvad 

venøboerne selv kan gøre. Efter indlæg vil der være 

gruppesamtaler og fælles drøftelser af mål og planer. 

 Vi håber at se masser af interesserede til mødet i 

Havnehuset mandag den 7. juni kl. 19:30. Mødet 

arrangeres af VenøBoen. 

/ Energiprojektet – Morten Gjern 

 

 

BRED INTERESSE FOR KURHUS PÅ VENØ 

Arbejdsgruppen, som i overensstemmelse med Venø 

udviklingsplan, har arbejdet med at undersøge mulig-

heden for at etablere et Kurhus på Venø, er blevet be-

kræftet i, at idéen har muligheder i sig. 

 Ingrid Skadhede, Mette Jaffke, Alice Frederiksen, 

Mette Pedersen og Gitte Børsting har igennem de se-

neste par måneder været i kontakt med såvel borgere, 

læger og myndigheder. 

 Tilbagemeldingen er, at arbejdsgruppen bør 

fortsætte sin indsats med at sandsynliggøre projektet 

og herunder få undersøgt om der kan skabes et øko-

nomisk grundlag for aktiviteten. 

 Arbejdsgruppen har derfor besluttet at gå i 

gang med beskrivelsen af en forretningsplan for Kur-

huset. 

/ Kurhusgruppen 

 

 

DESTINATION VENØ 

Deltagelse i Compass-guiden er en del af den ’pakke’ 

flere aktører på Venø er gået sammen om at være med 

i for at markedsføre og synliggøre Venø som destinati-

on. Guiden er trykt og i gang med at blive distribueret 

rundt til aktørerne. Så snart kan interesserede hente et 

eller flere eksemplarer i Havnehuset. 

/ Bente Bjerre 

 

 

Foto: Preben Friis 

http://www.venoe.dk
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GENERALFORSAMLING 

Som nævnt i sidste nummer indkaldes der til den årlige generalforsamling 

på Venø Kro fredag den 25. juni kl.18:30. Forslag til dagsordenen skal 

være bestyrelsen i hænde senest den 1. juni.  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller(e) 

2. Formandens beretning fremlægges til godkendelse 

3. Kassererens beretning / årsregnskab fremlægges til godkendelse 

4. Fastsættelse af næste års kontingent 

5. Indkomne forslag 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Anders Ulfkjær, Per Vestergaard, 

Anette Skovhøj og Hans L. Pedersen er på valg) 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt 

 

Stemmeret har alle, som ikke er i kontingentrestance. Kontingent forfalder 

til betaling i maj måned. 

 

Sommerfest 

Som sædvanlig efterfølges generalforsamlingen af en sommerfest (ca. 

kl.19:30), hvortil tilmelding er nødvendig. 

 Vi har forhandlet en formidabel sammensætning på plads med kro-

en. Menuer er: Grillet oksehøjreb á la Hans & Anders — Bourbon marinere-

de koteletter — Grillpølser med tilbehør — Kartoffelsalat — Salat med grillede 

grøntsager — Asparges vinaigrette — Appelsinsalat med løg & oliven — 

Mixed salat med dressing — Tzatziki — Jordbærtærte — Brombærkage med 

rørt creme frâiche — Rabarbertrifli — Tre slags hjemmebagt brød. 

 Alt sammen til en pris på kun Kr. 125,- pr. pers. Der kan suppleres 

med drikkevarer til aldeles rimelige priser. Tilmelding til bestyrelsen se-

nest den 20. juni. 

 

Hjemmeside 

Grundejerforeningens hjemmeside er nu klar. Den kan findes på adressen 

www.VBGF.dk, og vi håber, at I vil aflægge den et besøg. Kommentarer, 

kritik, forslag med videre modtages gerne, og bestyrelsen håber hjemmesi-

den kan være med til at forbedre den løbende dialog medlemmer og besty-

relse imellem. 

 Der er masser af oplysninger og links, og skulle du ligge inde med 

interessante dokumenter og billeder, vil vi meget gerne lægge dem ud på 

siden. 

 

/ Venø Borger– og Grundejerforening — Peter Henriksen  

ÅBNINGSTIDER  I  JUNI 
 
 

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 
 

Hverdage kl. 12:30 - 17:30 
Weekend kl. 8:00 - 9:00  

med morgenbrød (bestilles dagen før) 
og kl. 11:00 - 17:30 

 
Tlf. 97 86 85 30, mobil 23 27 22 99 

www.havnehuset-venoe.dk 
havnehuset@venoe.dk 

 
 

 

 
 

Venø  Billedværksted 
 

Åbent efter aftale 
 

Fernisering den 5. juni kl. 11:00 
 

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 27. juni  

fra kl. 11:00 - 15:00 
 

Husk bordreservation. 
 

Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  
www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  
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re et potentiale i en form for samdrift. Venø er ikke stor 

nok til, at det er rentabelt at holde liv i to sammenligne-

lige butikker. 

 

Den anden sæson er nu i gang 

Fødselsdagsdage, private arrangementer mv., der af-

holdes i Havnehuset, er noget af det spænd af aktivite-

ter, der skal til for at holde gang i huset. P.t. er der også 

en udstilling af Per Vestergaard at kigge på, og det er 

muligt igen at leje cykler. 

 Mette Jaffke går dog nogenlunde fortrøstnings-

fuld sin anden sommer i Havnehuset i møde. Hun tror 

på, at Havnehuset nu er så veletableret, så der vil kom-

me flere gæster, også sejlere, til Venø Havn end sidste 

år. Der er fredeligt på havneområdet, så hun håber, at 

det vil trække flere mennesker til. 

/ VenøPosten — Bente Bjerre 

 

HAVNEHUSETS FREMTID 

Som beskrevet, så tager Mette Jaffke denne sæson 

med i Havnehuset, før hun endelig beslutter, om der er 

indtjeningsgrundlag nok for at fortsætte. 

 Også andre gør sig overvejelser om, hvad der 

eventuelt skal til for at holde liv i Havnehuset. Inge 

Baggesen, der har været frivillig hjælper det sidste års 

tid, havde til Venø Havns generalforsamling den 30. 

marts udarbejdet oplægget ”Havnehusets fremtid”. 

Efterfølgende nedsat en arbejdsgruppe bestående af 

Inge Baggesen, Mette Jaffke, Alice Frederiksen og Åse 

Askanius, der vil arbejde videre med idéer til en ny or-

ganisering af Havnehuset. Bl.a. er gruppen i gang med 

at undersøge, hvad man gør på andre småøer for at 

holde liv i butikker. Dette vil der blive skrevet mere om i 

et senere nummer af VenøPosten. 

/ VenøPosten — Bente Bjerre 

VENØ  ERHVERV 

SÆSONEN ER I GANG I VENØ HAVNEHUS 

Mette Jaffke kunne den 28. maj holde ét års fødselsdag 

som selvstændig forretningsdrivende af Havnehuset 

på Venø. 

 - Det er nogenlunde blevet, som jeg havde 

drømt om, siger Mette Jaffke. Det er dejligt at kæmpe 

for sit eget. Så oplever jeg at komme hjem fyldt med 

energi, især når det har været en god dag. 

 For Mette er det sjovt og berigende at tale med 

de mange gæster og turister, der kommer ind ad dø-

ren og gerne vil have idéer til gåture, overnatningsmu-

ligheder og et sted at spise. 

 

Kvalitetsprodukter 

Fra starten blev der lagt vægt på at kunne tilbyde kun-

derne kvalitetsprodukter, fx lokale kartofler, lam og spe-

cielle øl. Dette har ikke ændret sig; dog er sortimentet 

udvidet, idet Mette har taget lidt kolonialvarer hjem, 

når der har været efterspørgsel efter det. 

 - Jeg har ikke ændret i mit grundsortiment, men 

folk har måske forstået det, som at de specielle kvali-

tetsprodukter skulle være det eneste, siger Mette og 

tilføjer, men det kan man ikke leve af. Derfor skal der 

også kunne tilbydes andre varer. 

 Hun tror ikke på, at gæster tager fra fastlandet 

for at handle specielle varer i Havnehuset. Det er Venø 

som helhed, der trækker. En kundegruppe, der er vok-

sende, er efterskoleeleverne, nu hvor butikken på Venø 

Camping er lukket. Der sælges markant flere chips og 

sodavand end tidligere. 

 

Overlevelsen 

Men selvom Mette Jaffke kan lide at være selvstændig 

erhvervsdrivende, så indrømmer hun, at hun har været 

lidt bekymret – især i vinter. Jeg må erkende, at det er 

en ren sommerforretning, siger hun, det kan ikke løbe 

rundt om vinteren. 

 Selvom hun er blevet klogere og nu ved mere 

om, hvad der ikke er penge i - som hun siger – og selv-

om hun har en gruppe af hjælpere, der frivilligt hjælper 

til med mange ting, så er der en meget lille fortjeneste. 

Derfor skal der hele tiden fokuseres på, hvad der even-

tuelt kan gøres for at øge indtjeningen og begrænse 

udgifterne. Hvis det heldige skulle ske, at campingplad-

sen og dermed købmandsbutikken skulle genopstå, 

som Mette udtrykker det, så mener hun, at der kan væ-

Foto: Mette Jaffke 
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DET  SKER 

VENØ MED ET ÅBEN Ø ARRANGEMENT 

Her er program (og også) plakat for det arrangement, som 

er et af resultaterne af arbejdet med at skabe tilbageven-

dende ø-arrangementer. Idéen er at tiltrække gæster og 

blandt dem forhåbentlig også nogle familier, der kan blive 

inspireret til at bosætte sig på øen. 

 Vi håber på godt vejr og en masse gæster, der kan 

dele øens muligheder med os andre. 

/ VenøPosten –red. 

 

 

VENØ ÅBEN Ø UDSTILLING 

- på Venø Billedværksted den 1. til 14. juni  

kl. 12:00 – 18:00 

 Hvordan får man gæster til at føle sig velkomne og 

godt tilpas? Ja, det er vel ved at åbne dørene og vise frem 

af alt det, som man har forberedt til gæsterne. 

 Karin Christensen, Ann Nørskov, Per Vestergaard og 

jeg har forberedt en spændende udstilling med keramik, 

maleri og skulptur. Spændende fordi vores værker er meget forskellige, og 

spændende fordi vi alle har noget på hjertet. 

 Karins malerier afslører en flig af, hvad der sker mellem mennesker. 

Det kan være konflikt, drama eller blot en stilfærdig udveksling. Maleriets 

farver og nuancer fortæller historien. 

 Ann arbejder med rakuteknik, hvor ild, jord, luft og vand indgår i for-

arbejdningen og brændingen af leret. Raku er en voldsom proces, som gi-

ver den færdige keramik sin egen overflade og helt egen skønhed. Ann 

dykker ned i gamle teknikker og frembringer de smukkeste former inspireret 

af naturen og vore forfædres brugsgenstande. 

 Per Vestergaard udstiller hovedsagelig sine skulpturer i forskellige 

materialer som træ, gips, stål eller blandingsformer heraf. Per tager ud-

gangspunkt i tidens emner eller i bundne opgaver, som han stiller sig selv. 

 Jeg selv viser malerier, som er inspireret af pragtfulde skiture ind i 

Venøs urskove, hvor lyset tegner træernes konturer og viser farvespillet i 

sneen. Lys og skygge danner den smukkeste grafik 

på lærredet. 

 Alt dette vil vi gerne vise frem. I er meget 

velkomne til en lille ” Kom og se” fernisering 

Grundlovsdag den 5. juni kl. 11:00. Der  

venter jer en spændende oplevelse og en lille  

forfriskning. 

/ Venø Billedværksted — Lis Jensen 

 

 

”Magtens afmagt”  

skulptur af Per Vestergaard 

ÅBEN Ø DEN 6. JUNI  

KL. 11:00-16:00 

Havnehuset modtager Åben Ø 

gæster. Både til kaffe og kage, 

men også til en snak om, hvordan 

det er at bo og leve på Venø. Ve-

nøboere i alle aldre, der har lyst til 

at kigge ind og være med som 

fortællere om livet på Venø, er 

meget velkomne! 

 

Sct. Hans aften den 23. juni 

Bål med tale og sang kl. 21:00. 

Taleren er Bent Ole Pedersen, 

tidligere præst på Venø. Vi griller 

forskellige lækkerier på den flotte 

grill ved Havnehuset fra kl. 18:30. 

Tilbehør er nye kartofler og sala-

ter. 

 

/ Havnehuset Venø  

— Mette Jaffke 
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KOMMENTAR: REFERAT FRA 

GENERALFORSAMLINGEN  

I VENØ HAVN 

Peter Henriksen har i VenøPo-

stens majnummer refereret fra 

Havnens generalforsamling den 

30. marts. Peter nævner, at der 

var indkommet en række forslag.  

 Mit forslag er ikke præcise-

ret, og diskussionen af det synes 

jeg ikke fremgår af referatet, hvor-

for udenforstående ikke kan for-

stå de 4 linjer, hvori mit navn er 

nævnt. Som næsten daglig bru-

ger af Havnehuset har jeg kunnet 

opleve, at økonomien i at drive 

kiosk og cafe i vinterhalvåret kun 

er udgiftskrævende. Med en årlig 

lejeafgift på 36.000 kr. (stigende 

til 48.000 kr. i 2011) samt næsten 

tilsvarende udgifter til el, vand 

m.m. kan man sige sig selv, at det 

ikke kan gå. En af de tilstedevæ-

rende oplyste, at lejeafgiften fra 

starten (1998/1999 ) var 30.000 

kr. årligt og spurgte derfor til den 

forhøjede leje. En anden kunne 

oplyse, at der senere var optaget 

yderligere lån i huset.  

 Jeg foreslog, at man var 

nødt til at se på en nedsættelse af 

lejen og på, om der var andre 

måder Havnehuset kunne drives 

på. De tilstedeværende støttede 

mig i begge forslag, og der var en 

længere diskussion herom, hvor-

efter bestyrelsen blev bedt om at 

drøfte lejekontrakten igen. Derud-

over blev den opfordret til at tage 

kontakt til kreditforeningen angå-

ende lån i huset. Sluttelig enedes 

man om at nedsætte et udvalg, 

der kunne arbejde videre med 

sagen, og bestyrelsen gav tilsagn 

om at medvirke i et sådant ud-

valgsarbejde. Som refereret blev 

Mette Jaffke, Alice Frederiksen og 

jeg valgt ind i udvalget.  

/ Inge Baggesen 

 

PS. Åse Askanius er siden indtrådt 

i udvalget, og gruppen afventer 

svar fra bestyrelsen om, hvem 

den ønsker, der skal indtræde. 

Havneprojektet skrider igen fremad. Efter at have ventet meget længe på 

uddybningsfartøjet, så det endelig ud til, at det ville dukke op. Men så var 

klapningsfristen overskredet, og vi måtte søge en dispensation. Det fik vi 

heldigvis, og sandelig om ikke ”Allan Juul” så faktisk ankom. De mener dog, 

at vindretningen er meget vigtig, så hvornår de er helt færdige er usikkert, 

men omkring den 1. juni, siger de.  

 Dybderne i hele havnen er i mellemtiden blevet målt, og det ser slet 

ikke så dårligt ud. Der mangler lidt dybde i de yderste fire båse på sydsiden i 

yderhavnen, og der var en revle i sejlrenden ud for den ydre høfde. Det er 

kun sidstnævnte, der har kunnet genere dem, der ikke sejler i midten af ren-

den og stikker dybere end 170 cm. 

 Nu bliver der fjernet knapt 1.000 kubikmeter, så er vi på den sikre 

side i et stykke tid. 

 Renoveringen af den sydlige bro i yderhavnen er blevet forsinket. 

Gammel beton eller sten gør nedspuling af nye pæle ret umulig. Entrepre-

nøren har prøvet forskellige alternativer, 

og en løsning forventes inden midten af 

juni. Når det ikke har været muligt at 

arbejde med broens pæle, har han helli-

get sig badebroen oven på høfden, som 

nu er næsten færdig. Der er, ifølge hav-

nefoged Mette Jaffke, indløbet klager 

og/eller kritik af jobprioriteringen, men 

havnestyrelsen er nødt til at gøre det så 

godt vi formår. 

 Arbejdet med en lokalplan for havneområdet skrider nu planmæssigt 

frem. Planen ventes i høring i løbet af ugen, og forventes at gå glat igen-

nem, så de resterende projektdele også kan gennemføres sidst på somme-

ren. 

 Der er mange små opgaver, som skal klares, så der indkaldes til ar-

bejdsdag på havnen lørdag den 12. juni fra kl. 8:00. Efterskolen har 

meldt sin ankomst, og vi håber mange andre vil give et par timer eller flere, 

så alt kan komme i orden, inden sæsonen kommer rigtigt i gang. 

 I øvrigt har vi holdt møde med de andre små havne i den vestlige 

Limfjord. Vi fik bl.a. fastslået, at vores prisniveau for både fastliggere og gæ-

ster hører til de laveste. Landingsafgifter for skaldyr, som har været påstået 

vi er for dyre med, er uændret 2,5% i alle havne. Ingen havde hørt om lave-

re afgifter nogen steder. 

 Der er også projekter under gennemførelse i Gyldendal og under 

forberedelse på Jegindø. De er lidt misundelige på os, fordi vi har opnået 

fuld finansiering og en beundringsværdig frivillig indsats. 

 Havnens egen hjemmeside er i fuld gang, og hvis man vil vide mere 

om de løbende aktiviteter, problematikker og planer, eller hvis man har lyst 

til en bedre dialog med bestyrelsen, er man meget velkommen til at besøge 

os på www.venohavn.dk 

/ Havnestyrelsen — Peter Henriksen 

Foto: Peter Henriksen 

http://www.venohavn.dk/
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DET  SKER 

VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS 

Fredag den 25 juni er der fredagsklub fra kl. 17:00 til 20:30.  

 Der laves mad og forberedes underholdning til arbejdsdagen næste 

dag. Pris: 2 klip. Tilmelding til Flemming Damgaard eller Morten Gjern se-

nest onsdag den 23. juni. 

 

Lørdag den 26. juni holder vi den årlige arbejdsdag i Børnehuset. Vi mø-

des kl. 14:00 og fordeler arbejdsopgaverne. Der serveres kaffe og kage. Som 

afslutning er der fælles grillaften. Man medbringer selv kød og drikkevarer. 

Vi sørger for tilbehør og grill.  

 Vi håber på et godt fremmøde af både børn og voksne. 

/ Venø Børne– og Ungdomshus — Ingrid Skadhede 

 

 

Ø-LYMPIADE – SIDSTE FRIST! 

Fra Aarø har vi modtaget en invitation, som beklageligvis først når vores 

læsere her ved tilmeldingsfristens udløb. Årsagen er VenøPostens udgivel-

sestidspunkt – vi beklager. 

/ Red. 

 

Kære alle øboere 

Så nærmer tiden sig igen for afholdelse af Ø-LYMPIADE, som nu har været 

afholdt i 26 år. Da vi meget gerne ønsker deltagelse fra flere øer, tillader jeg 

mig hermed at sende vores invitation til arrangementet. 

 Ø-lympiade afholdes fra fredag den 18. juni til søndag den 20. 

juni på Aarø (Lillebælts Perle). I en hel del år har kun 6 øer deltaget, men vi 

vil meget gerne have deltagere fra mange af de danske småøer. 

 Arrangementet henvender sig til alle aldersgrupper, der ønsker hyg-

geligt samvær, lidt aktivitet i form af 

håndbold eller fodbold eller petanque 

eller volleyball eller måske blot ønsker 

at deltage med hyggeligt samvær og 

for at møde nogle af de andre øboere. 

 Overnatning foregår hovedsa-

geligt i eget medbragt telt på vores 

sportsplads, men vi kan også sagtens 

være behjælpelig med at finde andre 

overnatningsmuligheder på øen; så-

som hytter på campingpladsen, bed 

and breakfast eller blot et værelse eller 

en lejlighed.  

 På forhånd tusind tak. 

/ Aarø Beboerforening, Pia Hansen, 

Aarø 42, 6100 Haderslev,  

tlf. 74 58 48 33, mobil: 28 89 34 84, 

mail: phaaroe42@mail.tele.dk 

KONFIRMATION 

Vi takker mange gange for op-

mærksomheden ved Jens’ konfir-

mation den 30. april og inviterer 

til ost og rødvin i Havnehuset 

torsdag den 3. juni kl. 19:30. 

 Tilmelding senest onsdag 

den 2. juni på tlf. 97 86 86 40 

eller 60 22 94 60. 

/ Jens og Gitte Børsting og  

Hagbard Nielsen 

 

 

BOGBUSSEN HOLDER  

SOMMERFERIE 

I år holder bogbussen sommerfe-

rie mandag den 28. juni til søn-

dag den 8. august (uge 26-31).  

 Så tirsdag den 22. juni er 

sidste chance for at fylde læsede-

poterne op inden sommerferien. 

Struer Bibliotek har dog åbent 

hele ferieperioden. 

 Vi ønsker alle en god ferie! 

/ Bogbuspersonalet 

 

 

TILMELDING: CROSSERTUR 

DEN 11. JUNI 

Vi skal af sted med færgen kl. 

18:00, og håber, at der er foræl-

dre, der vil køre. Der er mulighed 

for at medbringe kaffe/saft/brød, 

som kan indtages i en hytte ved 

banen. 

 Turen koster 3 klip pr. per-

son. Tilmelding til Laila på tlf. 97 

86 80 34 senest den 6. juni. 

/ Venø GIF  

— Laila Mejlholm Olsen 

mailto:phaaroe42@mail.tele.dk
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DET  SKETE 

GENERALFORSAMLING 

Der blev afholdt ordinær generalforsamling i Venø 

Vandværk den 25. maj. Udover bestyrelsen deltog 

kun en enkelt forbruger. Bestyrelsen tolker det lave 

deltagerantal som tilfredshed med øens vandforsy-

ning og ikke at forbrugerne er uinteresseret i, om der er vand i hanerne på 

Venø. Regnskabet for 2009 endte med et overskud på kr. 86.553. Det for-

holdsvis store overskud skyldes takststigningen for nogle år siden, der skal 

give kapital til etableringen af den nye boring. Der var genvalg til alle besty-

relsesposter og bestyrelsen har konstitueret sig således: 

Formand: Finn Rantzau Nielsen 

Næstformand: Kjeld Jensen 

Kasserer: Søren Lang Hindkjær 

Medlem: Villy Christensen 

Medlem: Henning Christensen 

Suppleant: Anders Ulfkjær 

 

Ny boring 

Arbejdet med vandværkets nye boring er nu inde i den sidste fase, inden 

vandet fra boringen kan anvendes som drikkevand til vandværkets forbru-

gere. Boringen er ved at blive pumpet ren, og der er udtaget prøver af van-

det. Lige nu afventes der svar fra vandanalyserne, der skal vise, om vand-

kvaliteten er i orden. Hvis alt går vel, forventes det, at vandet fra den nye 

boring kan anvendes til drikkevand i løbet af juni måned. 

 

/Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær 

 

 

NY SKIBSFØRER TIL VENØ FÆRGEN 

Fra den 19. april har den opmærksomme færge-

kunde formentlig bemærket et nyt ansigt ved 

færgen. Flemming Kæmpe Nielsen er i forvejen 

bekendt med Venø færgerne, da han kommer 

fra en stilling på værftet i Lemvig, hvor Flemming 

også bor. Af sørelaterede erfaringer kan bl.a. 

nævnes søværnet, styrmand og skipper på diver-

se galeaser og skonnerter. Vi håber, at I vil tage 

godt imod Flemming. 

/ Venø Færgefart — Søren Adsersen 

Færgetrafik  

i april  

 

 

 

 2010 2009 

Passagerer ........... 19.944 .... 22.202 

Personbiler ............. 9.328 .... 10.068 

Busser ......................... 376 .......... 434 

Lastbiler ...................... 242 .......... 186 

Gods (tons) ................ 277 .......... 385 

Cykler .......................... 376 .......... 446 

Campingvogne ........... 22 ............. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporløs 

I sidste måned forsvandt skiltet til Venø 

Camping. I denne måned mistede vi to 

byskilte! Hvad bliver der mon tilbage af 

øen?  

/ VenøPosten — Jan Bendix 
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DET  SKER 

VENØ MALERSKOLE 

Venø Malerskole holder nu sommerferie og begynder igen efter ferien - nu 

under Struer Billedskole, hvor jeg er begyndt at undervise. Det åbner mulig-

hed for et samarbejde om fx udstillinger på Gimsinghoved. 

 Venø Malerskole fortsætter under sit gamle navn og fortsat med un-

dervisning i Børnehuset som hidtil. Nærmere tid og dato vil blive meddelt i 

VenøPosten senere.  

 Rigtig god sommer! 

/ Karin Christensen 

 

 

VENØ – ÉN STEMME 

Venø Borger- og Grundejerforening har som omtalt i VenøPostens maj-

nummer (og på side 7) sin ordinære generalforsamling i slutningen af juni. 

 Årets generalforsamling har væsentlig betydning for Venøs udvik-

ling. Her får medlemmerne mulighed for at tage stilling til VenøBoens for-

slag om en sammenlægning af de to foreninger. Den fusionerede forening 

vil sikre, at Venø over for omgivelserne fremtræder som et lokalsamfund 

med én udviklingsretning! 

 Venø udviklingsplan, som blev vedtaget tidligere i år, har angivet 

retningen. Udviklingsplanen var resultat af venøboernes arbejde med at 

forme øens fremtid. I arbejdet deltog medlemmer fra begge foreninger i 

samdrægtighed og med fælles interesser i at sikre grundlaget for ø-livet. 

 VenøBoens medlemmer sagde ja allerede i 2009 til foreningssam-

menlægningen. Nu er det Venø Borger- og Grundejerforenings tur. 

 Venøboerne venter spændt på medlemmernes valg og de positive 

konsekvenser, som det kan have for sammenlægning af foreningskræfterne 

om ø-udvikling. 

/ VenøPosten – Jan Bendix 

 

 

RYGTER VIL VIDE …..!  

Der er fortsat usikkerhed om campingpladsens fremtid. 

 VenøPosten har også i maj søgt oplysninger fra Christian Kjær om 

hans planer. Ved redaktionens slutning har vi ikke modtaget nyt om even-

tuel forpagtning, salg eller andre planer. 

 Venøboerne venter interesseret på, hvad en beslutning måtte inde-

bære af muligheder for øens gæster samt helårs- og fritidsbeboere. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

Foto: Preben Friis 

Arkivfotos: Jan Bendix 
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Resultatet blev som bekendt en godkendt lokalplan og 

derefter en dispensation fra 300 m strandbyggelinjen. 

Så for tre uger siden bad vi om et nyt møde med Kjær, 

men det blev afvist. 

 – Nu har Kjær anket dispensationen til Naturkla-

genævnet! 

 - Ja, Kjær har hyret landinspektørkontoret LE34 i 

Århus, der er specialister i natur- og miljøsager samt 

ekspropriationer, til at udarbejde klagen. Men hvorfor 

har de klageberettigede ”naturorganisationer” ikke 

klaget? 

 - Hvad klager Kjær over? 

 - Jeg har endnu ikke nærlæst anken, men den 

henviser bl.a. til, at hallen vil blive meget synlig fra 

stranden. Men alle, der har været på stedet, ved, at den 

planlagte hal IKKE kan ses fra stranden pga. de høje 

skrænter. I klagen skitseres alternative placeringer, og 

det er sikkert ikke tilfældigt, at de viser et byggeri, der 

er 40 % mindre end det i lokalplanen. Derfor er flere af 

alternativerne urealistiske. Andre er tidligere afvist af 

Miljøcentret, fordi hallen kommer nærmere stranden 

end skolens nuværende bygninger. 

 - Hvad betyder klagen for Venø Efterskole? 

 - Først og fremmest en forsinkelse. Naturklage-

nævnets behandling tager typisk 6-12 mdr. Det kræver 

en hel del ekstra arbejde for os og for de involverede 

myndigheder. Og Kjær har allerede i klagen annonce-

ret, at han i den efterfølgende ekspropriationssag vil 

nedlægge påstand om, at den er ulovlig – med en ny 

ankesag til følge. Så venøboerne skal væbne sig med 

tålmodighed et par år endnu, før der kan være lokale 

arrangementer i den nye hal! 

 - Kan efterskolen holde til det? 

 - Ja, for hallen er så vigtig for både efterskolens 

og øens udvikling, at det ikke kan nytte at give op. Det 

er jo ikke kun ”en flok lærere”, som Kjær udtaler, der vil 

have en hal; det er et stort flertal på øen. Hvorfor kan 

Kjær ikke undvære 2 ha af sin jagt, nu hvor han de se-

neste to år har købt 50 ha jord, så han nu ejer 256 ha. 

 Der er jo slet ikke tale om, at vi vil ”plastre hele 

øen til med haller og huse”, som Kjær udtaler. Vi holder 

også af naturen og ønsker at beholde dens kvaliteter, 

både for os selv og øens gæster. Men øen skal også 

være en levende ø, hvor der bor moderne mennesker 

– ikke et ubeboet ”naturreservat”. 

 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

EFTERSKOLEN (HALLEN)  

PRESSES AF KLAGESAG! 

Den dispensation, som Miljø-

centret har givet til Venø Efter-

skoles halbyggeri, er blevet an-

ket af Christian Kjær. VenøPo-

sten har i en samtale bedt besty-

relsesformand Peter Petersen 

om at orientere læserne om Ef-

terskolens synspunkt. 

 - Det var faktisk Christian Kjær selv, der i starten 

af 2008 tilbød jord. Han foreslog gennem Jørgen Bjer-

re at sælge jord øst for skolen og en strimmel nord for 

værkstedet, indleder Peter. 

 - Hvorfor tilbød Kjær jord? 

 - Tilbuddet kom tilfældigvis i forbindelse med, at 

Kjær var ved at købe jord af Jørgen ved Venøborg og 

på engen; jorden til efterskolen skulle indgå i en bytte-

handel. Han mente angiveligt, at det var bedre end de 

placeringer Jørgen havde tilbudt i skoven vest for 

Nørskovvej og mellem forstanderboligen og stranden. 

 - Hvad skete der så? Kjær købte jo 17 ha jord af 

Bjerre i starten af 2009, hvorfor fik efterskolen ikke no-

get? 

 - Efterskolen søgte allerede i april 2008 Kjær om 

1,5 ha nord og øst for værkstedet. Det fik vi afslag på; 

nu ville han ikke sælge jord nord for værkstedet, kun 

øst for skolen. 

 - Forhandlede I ikke med Kjær? 

 -Jo i januar 2009, da lokalplanforslaget var ved 

at blive udarbejdet, mødtes Mogens Askanius og jeg 

med Kjær på hans kontor i Hørsholm. Han startede 

med at gentage, at vi ikke kunne få jord nord for værk-

stedet, det ville ødelægge jagten. Vi forklarede, at Mil-

jøcentret krævede bygningerne længst væk fra stran-

den, så placeringen øst for skolen var urealistisk. Ved 

slutningen af mødet var han dog også med på at sæl-

ge jord til hallens nordmur, ”men ikke en meter mere” 

– og så skulle det eksproprieres. 

 - Det var vel et tilsagn? 

 - Ja sådan opfattede vi det, men det holdt des-

værre kun en uge. Da fik vi et brev fra Kjær, der med 

henvisning til Anders Ulfkjær, Johs. Meier og Jørgen 

Bjerre nu afviste placeringen ud fra en ”naturmæssig” 

betragtning. 

 - Vi fortsatte dialogen med Struer Kommune og 

Miljøcentret. Flere alternativer blev vurderet.  

 

Foto: Jan Bendix 
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NØRSKOVVEJ 6 — ”STRANDBO”, VENØ 

Matrikel nr. 6G  —  Byggeår: 1912 
 

Hvem? 

Det oprindelige hus blev bygget i årene 1912-13 af 

fisker Anton Thomassen og hans kone Ane. Anton 

døde på Samsø i 1939. Ane og Anton ligger begra-

vet på Venø Kirkegård. 

 Peter og Lilly Knudsen køber huset i 1954. 

Det  overtages i 1961 af Mette Blindkilde og Niels 

Haunstrup. 

 I midten af 1980’erne overtages huset af Erik 

og Thora Sahl (Venøs daværende elektriker), som 

bygger til. 

 De nuværende ejere Gitte Børsting og Hag-

bard Nielsen kommer i 2000 og gennemfører efter-

følgende en indvendig ombygning. 

 Det solide rødstenshus blev bygget som et 

velproportioneret længehus. Selv om det ligger på 

Venøs østkyst, så ligger gavlen ud mod vandet. Det 

samme gælder for købmandshuset på havnen. 

”Strandbos” bygmester har brugt samme mål og 

materialer som til købmandshuset. 

 

 

 

Og så lidt historie… 

VenøBussens daværende ejer Bus Carl skulle afleve-

re gods til familien. Inde i ”Strandbo” står Bus Carl 

med ryggen til bussen, da Niels Haunstrup siger: 

”Jeg synes, at du har en førerløs bus i dag!” Det for-

stod Bus Carl ikke rigtig, men lidt efter stod køretø-

jet i fjorden. 

 Carl fik fat på sin Else – ”for posten skal ud”. 

Else havde taget fotografiapparatet med og udløst 

apparatet adskillige gange med både Carl og bus-

sen som motiv. Bussen var blevet til en vand- eller 

sundbus! Ærgerligt nok viste det sig bagefter, at der 

ikke var film i apparatet! 

 Haunstrup citat: ”Man kan kurere omtrent 

halvdelen af sine sygdomme ved at gå i seng – og 

den anden halvdel ved at stå op!” 

 

/ Axel Steenkjær 

(forkortet af red. efter aftale) 

VENØ  HUSE 

Foto: Preben Friis 
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1.–14. juni  kl. 12–18 Åben Ø udstilling, Venø Billedværksted 

3. juni kl. 15:00 Møde med Chr. Kjær på Campingpladsen 

5. juni  kl. 11:00 Fernisering, Venø Billedværksted 

6. juni  Åben Ø arrangement (se program side 9) 

6. juni kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

7. juni kl. 19:30 Beboermøde om energi, Havnehuset 

11. juni kl. 18:00 Venø GIF, crossertur til Lemvig (tilmeld. 6/6) 

12. juni kl. 8:00 Arbejdsdag på havnen 

13. juni  kl. 14:00  Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

16. juni – 30. august  Sommerudstilling, Venø Billedværksted 

20. juni  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

22. juni  kl. 19:00  Menighedsrådsmøde hos Ove, Strømmen 8 

23. juni       fra kl. 18:30 Sct. Hans aften, Havnehuset 

25. juni kl. 17:00 Fredagsklub, Børnehuset (tilmeld. 23/6) 

25. juni kl. 18:30 Generalforsamling og sommerfest, Venø Borger– 

  og Grundejerforening (tilmeld. sommerfest 20/6) 

26. juni kl. 14:00 Arbejdsdag i Børnehuset 

26. juni       ca. kl. 20:00 Hjem-Is bilen kommer til Venø 

27. juni  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

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

 

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

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

VENØ  I  JUNI 

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

senest den 24. juni 
 

i elektronisk form (uden formatering, 
indryk og spalter mm.). Indlæg er dog 
også velkomne fra folk uden elektro-
niske forsendelsesmuligheder. Men så 
vil redaktionen dog gerne have dem  
senest den 22. juni. 
 
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 


