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Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

VELKOMMEN… IGEN! 

Foto: Jan Bendix 

Venøsund sejler en ny fremtid i møde. 

 Bjarne Tingkær Sørensen, venøbo og 

formand for Nordvestjysk Fjordkultur, har gen-

nem de sidste måneder arbejdet på, at Venø-

sund igen lægger til kaj på Venø og dermed 

forbliver en del af Venøs særkende. 

 Struer Kommune har udvist stor velvillig-

hed i den foreløbige proces, og der tages en-

delig stilling til projektet på et byrådsmøde i 

november. 

 Venøsund er oprindeligt bygget i 1931 

til sejlads mellem Fur og Salling og kom til 

Venø i 1958, da færgeruten mellem Kleppen 

og Venø blev etableret. 

 Det er tanken, at Venøsund nu skal væ-

re Venøs reservefærge i de tilfælde, hvor Venø 

Færgen tages ud af drift og ikke kan erstattes 

af anden bilfærge (Slejpner fra Fur). Det bliver 

forhåbentlig ikke mange dage om året. 

 Den øvrige tid skal Venøsund være til 

rådighed for turister og venøboere, der har 

lyst til at se eller få en sejltur med Danmarks 

ældste færge.  

 I løbet af 2011 vil den få fast kajplads i 

Venø Havn, men indtil da "ligger den på vagt" i 

det gamle færgeleje på Kleppen. 

 Tillykke til Venø og tak til Bjarne, der for-

tjener alle venøboeres opbakning til projektets 

virkeliggørelse. 

 

 

/ VenøPosten — red. 
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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 

 

Servicemedarbejder Lene Marie 

Jensen, tlf. 97 86 81 14  

 

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. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

VENØ  KIRKE 

KUNSTEN AT SIGE REPLIKKER  

Den islandske sagalitteratur er både oplysende og dramatisk læsning, hvor 

der fortælles om det oldnordiske samfund, der eksisterede på den store vul-

kanø i Nordatlanten fra ca. 800-tallet og til 12-1300-tallet. Og det er ikke 

mindst festlig læsning, hvis man som læser har blik for den tørre humor, der 

er i mange af dem. Vikingetiden er blevet kaldt Nordens lømmelalder, og 

den synsvinkel rammer ikke helt ved siden af. 

 I litteraturhistorien taler man om, at der er en særlig islandsk replik-

kunst, hvor de optrædende figurer i forbindelse med en bestemt begiven-

hed fremsiger en rammende bemærkning, og denne replik blev de så siden 

husket for. Især hvis replikken faldt i selve dødsøjeblikket, så kunne den give 

anledning til uvisnelig hæder. Både replikken og personen, der sagde den, 

fik på den måde et efterliv. 

 Fx er der en af heltene, der fik en pil lige i hjertet. Det var et dødeligt 

sår, så der var ingen tvivl om mandens endeligt. Men inden han faldt død 

om, så trak han pilen ud, tog den roligt i øjesyn og sagde så, at han kunne 

se, at deres høvding havde næret dem vel, for der var fedt omkring hjerte-

rødderne! Derpå døde han. Den replik blev han husket for længe. 

 Eller ham der fik et dødeligt hug, men nåede at anerkende sin mod-

stander ved at sige: Den sad! Også hans replik blev husket. Ligeledes også 

da jomsvikingerne tilfangetagne sad på en afbarket birkestamme efter sla-

get ved Hjørungavåg i år 986 og ventede på at blive hugget om af de sej-

rende nordmænd. Ved den begivenhed fremsagde de så livskraftige replik-

ker, at den norske kongesøn Erik Jarl hurtigt hastede til sin far og bad om, 

at de måtte blive sparet. For folk, der havde et sådan livsmod, syntes han 

ikke skulle aflives. Deres ord var jo fulde af kamp og kærlighed, forekom det 

ham. Og de sidste af jomsvikingerne overlevede da også, beretter sagaen. 

 Hvis man kan tale om et oldnordisk livssyn, så blev det udtrykt af Old-

nordens absolut største helt, Bjovulf. Efter et nederlag og før en kamp med 

et fælt uhyre udtaler han: Lad os ikke sørge. Oprejsning er bedre end klage, 

døden kommer til hver mand, men det bedste er at vinde et godt ry, mens 

vi lever; bedre arv kan ingen lade efter sig. Kvadet om Bjovulf er i øvrigt det 

væsentligste grundlag for den engelske forfatter Tolkiens kæmpeværk Rin-

genes Herre, som blev filmatiseret for nogle år siden. 

 Ikke blot replikker, men digtekunst i det hele taget stod højt i kurs. Og 

de kunne forme deres ord, disse gamle sagafortællere. ”Ligefremt og latter-

kroget, smilbestrålet, tåredøbt”, som en dansk digter sagde det. Da fx Egil 

Skallagrimsson ved en drukneulykke mistede sin ældste søn, så digtede han 

et kvad, som fik navnet Sønnetabet. Han udtrykte sin personlige sorg med 

følgende ord: Den mand har mistet sin munterhed, der har set en af sine 

dyrebare båret som lig over dørtærskelen. 

 De kunne godt sætte ord på deres følelser, de gamle. 

/ Per Mikkelsen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com


3  

ENDNU EN KONFIRMAND 

2010 PÅ VENØ 

Lørdag den 23. oktober blev Met-

te Skadhede konfirmeret i Venø 

Kirke af Per Mikkelsen. 

 Stort tillykke til Mette og 

familien. 

/ VenøPosten – red. 

VENØ  SOGN 

JULEN NÆRMER SIG 

En tid med masser af traditioner, men traditioner kan også ændres, og det 

agter menighedsrådet at gøre i år. Børnene plejer at lave juledekorationer 

til øens pensionister og efterlønnere. Det aflyser vi i år. Børnene har så man-

ge gøremål i den periode, og pensionistgruppen bliver stadig ”yngre”, og 

nu vi meddeler det i så god tid, håber vi alligevel, at der bliver pyntet op i 

hjemmene. 

 

Allehelgensgudstjeneste 

Søndag den 7. november holder vi en mindegudstjeneste kl. 19:30 i 

Venø Kirke. Aftenen vil udover læsninger indeholde musikalske indslag på 

dels orgel/cello dels orgel/violin. ”Venø Voksenkor” vil fremføre et par kor-

satser under ledelse af Julia Tabakova. Aftenen slutter med en kop kaffe/the 

i kirken. 

 

Børnefamiliesammenkomst 

I stedet for at lave juledekorationer vil menighedsrådet i år gerne invitere 

børnefamilierne til ”spagetti og kødsovs” i Havnehuset fredag 19. novem-

ber kl. 17:00. Vores organist Julia Tabakova vil være til stede, og vi vil syn-

ge sammen. Så hold fri denne aften og kom i Havnehuset til fællesspisning 

og hygge. Tilmelding til Ellen Hylleberg på 46 40 30 09 senest onsdag den 

17. november. 

 

1. søndag i advent 

I år falder første søndag i advent den 28. november. Børnene bærer de 

nye lys ind i kirken ved højmessen kl. 10:00. Efter højmessen samles vi i præ-

stegården til gløgg og æbleskiver. Her vil vores organist Julia Tabakova del-

tage, så skal der naturligvis synges. 

 

Efterlysning 

Hans Edvard Nørregaard Nielsen, Ny Carlsbergfondet, efterlyser arbejder af 

Elise Constantin Hansen og Knud Agger. Arbejdet skal gerne have lokal 

islæt. Så er der venøboere, der er besiddelse heraf eller har kendskab til et 

sådant arbejde, vil Hans Edvard Nørregaard Nielsen gerne have en besked 

herom, gerne på mail akr@ncf.dk. Der kan også ringes til Ove Bjerre-

Pedersen på 20 42 72 44 herom. 

 

Træfældning 

Der er nu blevet ryddet op på sydskråningen af kirkebakken, således at der 

er bedre indsigt til kirken. Det er planen, at kirkediget skal kunne ses som en 

naturlig ramme om kirkegården, hvorfor Struer kirkegård vil fortsætte med 

jordarbejde på skråningen. Derudover er det planen at reparere kirkediget i 

løbet af næste år. Træarbejdet udføres af en professionel ”træmand”, Jens 

Lund, som i vinter skal i gang med at sanere kirkeskoven. 

 

/ Venø menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Jan Bendix 

mailto:akr@ncf.dk
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VENØ  MAD 

 VENØ OPSKRIFTER: ELNA JENSENS RUGBRØDSLAGKAGE 

 

Ingredienser: 

5 æg  

200 g sukker  

200 g revet mørkt rugbrød 

2 tsk. bagepulver 

2 spsk. kartoffelmel 

2 spsk. kakao 

 

¼ piskefløde 

Solbærsyltetøj 

Pynt: fx. frisk frugt, hakkede nødder og 

chokolade 

 

Fremgangsmåde: 

Sukker og æggeblommer piskes til en ”hvid æggesnaps”. 

Rør herefter rugbrød, kartoffelmel, kakao og bagepulver i 

”æggesnapsen”. 

Pisk æggehviderne stive og vend dem i dejen. 

For to springforme (ca. 22 cm i diameter) med bagepapir. 

Fordel dejen i de to forme og bag dem ved 200 grader i ca. 40 min. 

Vær opmærksom på at lagkagebundene ikke bliver for mørke – tildæk 

formene med stanniol, hvis det er ved at ske. 

Lagkagebundene afkøles. 

Pisk piskefløden til en ”ikke for stiv” flødeskum og smør bundene med 

solbærsyltetøj. 

Læg de to bunde sammen med halvdelen af flødeskummet. 

Læg resten af flødeskummet øverst på lagkagen. 

Pynt til sidst lagkagen med fx. frisk frugt. 

 

Velbekomme! 

/ Ingrid Lang Hindkjær 

 

 

SMAGEN AF VENØ  

Lørdag den 13. november kl. 18:00. 

Vi inviterer til en hyggelig aften på Venø Kro, hvor menuen vil være sam-

mensat af råvarer fra Venø. Se menuen i venstre spalte! 

 Skytten Anders Ulfkjær har nedlagt vildtet og vil fortælle om vildt på 

Venø. Vores vinleverandør H. J .Hansen har fundet vinene, som passer til 

menuen og vil samme aften præsentere dem.  

 Der vil være mulighed for transport med Venø Bussen fra Folkets Hus 

i Struer og retur. Pris: kr. 745,- pr. person. Tilmelding nødvendig pga. be-

grænsede antal pladser. Ring og hør nærmere.  

 Vi glæder os til at byde jer velkommen.  

/ Venø Kro, tlf. 97 86 80 06, mail: info@venoekro.dk, www.venoekro.dk  

Foto: Ingrid Lang Hindkjær 

Menu 

 
Variation af østers 

stegt – m. hindbær – naturel 
 

Bianchi Sparkling, Mendoza, Argentina 
 

*** 
 

Hummer og ål fra fjorden 
kogt og røget  

med brombærgelé og bisque 
 

Bourgogne Blanc AOC, Frankrig 
 

*** 
 

Terrin af fasan med svesker, sprød bitter 
salat samt pærer i poire William 

 
Pathway Pinot Noir,  

Marlborough, Australien 
 

*** 
 

Hareragout med vilde svampe  
og portvin i sprød vol au vent 

 
Vincent Rochette AOC,  

Côtes du Rhône, Frankrig 
 

*** 
 

Dyreryg med porre og bacon,  
confiteret lår af gråand, bagte rødbeder, 

søde løg og glace 
 

Amarone Villa Rizzardi,  
Valpolicella, Italien 

 
*** 

 
Fåreost fra Thise 

Mouton bleu - Pecorino 
serveret med hyben og ristet rug 

 
De Lisio Quarterback, Barossa Valley, 

Australien 
 

*** 
 

Pandekage med hvid  
chokolade og æble  

Bagte blommer i cognac og  
honning med vanillefløde 
Blåbærparfait og panforte 

 
Buller Fine Old Tawny,  

Victoria, Australien 
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SPORLØS PÅ VENØ 

Kender du Erling Jensen,  

Toronto, Canada? 

Jeg er blevet kontaktet af en god 

bekendt, som er halvsøster til Er-

ling Jensen. Han forlod Struer 

som ca. 20-årig, og bor nu i To-

ronto. Han er i dag omkring 75 

år. Min bekendte har kun haft 

kontakt til Erling i ca. 1 år, og er 

så uheldig at have mistet hans 

adresse. Han har nævnt for hen-

de, at han stadig har kontakt med 

en gammel skolekammerat, som 

bor på Venø. 

 Så er der en af jer, der ken-

der ham, hører jeg gerne fra dig. 

/ Tove Odgaard, Sønderskovvej 

13, tlf. 97 85 49 83 eller  

20 68 10 77 

 

 

AVISBUD SØGES TIL VENØ 

Da jeg er flyttet til Holstebro sø-

ges avisbud, der vil fortsætte med 

søn- og helligdagsomdeling af 

Jyllands-Posten, Berlingske og 

Politikken på Venø. Der er for ti-

den 30 aviser, og jeg får ca. 800 

kr. om måneden.  

 Henvendelse kan ske til 

Kent Jensen på tlf. 97 40 56 29 

eller mobil 20 96 85 66. 

/ Kristian Middelhede 

VenøPostens redaktion er blevet opfordret til at præsentere nye venøboere 

– såvel fastboende som sommerhusfolk. Det synes vi er en rigtig god idé, og 

vi vil fremover efter bedste evne forsøge at leve op til opfordringen, men vi 

får brug for jeres hjælp. Kontakt os, hvis I får nys om nye på øen. 

 

HØFDEN 1 – ELLER ”KK’S SOMMERHUS”! 

Som nogle måske har bemærket, har der i den sidste måned været ivrig akti-

vitet i huset på Høfden 1 med efterisolering og klargøring. 

 De nye indflyttere er Helle og Bo Bjerre Dam. Til hverdag bor parret i 

Holstebro, men som aktive sejlere med båd i Struer er turen ofte gået til 

Venø, og derfor var det nærliggende for Helle og Bo at købe et sommerhus 

herovre. 

 De kender begge Venø fra glade dage i barndommen. Helle har boet 

på campingpladsen med sine forældre, og Bo har været på spejderlejr på 

Venøborg. Familien Bjerre Dam er gjort opmærksom på, at man på Venø 

ofte bor i andres huse. De bor nu i KK’s sommerhus – så ved vi alle, hvad 

der tales om. Først om mange år bliver huset måske omtalt som deres eget. 

 VenøPosten byder Helle og Bo hjertelig velkommen til Venø.  

/ VenøPosten — Linda Ulfkjær 

 

 

SKOVEN PÅ VENØ 

Flere flisbjerge har rejst sig på Venø. Et stort bælte i skoven ud mod asfalt-

vejen er ryddet og klar til ny-

plantning. 

 I løbet af efteråret/

foråret vil der blive plantet 

rødeg i rydningen. Efterføl-

gende rejses et skovhegn for 

at beskytte de nye træer mod 

ødelæggelser af harer og rå-

vildt. 

/ Linda Ulfkjær 

DET  SKER 

Foto: Preben Friis 

Foto: Preben Friis 
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VENØS ENERGIFORBRUG – LIGE PÅ OG HÅRDT! 

I løbet af november opsætter NOE og energigruppen en elektronisk infor-

mationstavle på service- og opholdsbygningen på Kleppen. På tavlen vil alle 

- både de energislugende - og de, der sparer kunne aflæse forbruget og 

sammenholde det med tidligere perioder. Samtidig vil øens gæster og be-

boere kunne få oplysninger om planlagte ø-aktiviteter. 

/ Energigruppen — Morten Gjern 

 

 

Tilskud til energibesparelser 

Struer Forsyning yder tilskud til energibesparelser via håndværkerne. Denne 

aftale er for alle i Struer Kommune - også Venø. 

 

To møder om dine energiforbedringer: 

 

Den 2. november 2010 kl. 19:30, Havnehuset Venø 

Temaaften om opvarmning 

Kl. 19:30 – 20:00 Indledning og status på Energi på Venø projektet  

 v/ Energigruppen 

Kl. 20:00 – 20:40 Præsentation af pilleovne  

 v/ Finn Andersen, HOME energicenter 

 Kaffe og lagkage 

Kl. 20:40 – 21:20 Varmepumper  

 v/ Robert Lauridsen, Kinnan A/S og Leif Lauridsen,  

 El-Center Vest 

 

Den 9. november 2010 kl. 19:30, Havnehuset Venø 

Temaaften om egenproduktion af energi 

Kl. 19:30 – 19:40 Indledning v/ Morten Gjern 

Kl. 19:40 – 20:40 Vedvarende energi 

 v/ Jane Kruse, Nordisk Folkecenter for vedvarende energi 

 Kaffe og lagkage 

Kl. 20:40 – 21:20 Solceller 

 v/ Kim Jessen, Solia A/S og erfaringer fra en bruger 

Kl. 21:20 – 21:40 Lånemuligheder 

 

Energigruppen er vært ved kaffen. 

/ Energigruppen — Morten Gjern 

Sparetip 5 

Isolering af varmerør. Hver meter uisoleret eller dårligt iso-

leret varmvandsrør afgiver 175 kWh/år eller 17,5 liter fy-

ringsolie hvert år. 

Sparetip 6 

Husk at se efter indstillingerne på ventilationen og varme-

pumpen. Kom til temamødet om energi den 2. november 

og mød specialister inden for ventilation og varmepumper. 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

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 
 
Hans Lysgaard Pedersen (kasserer) 
tlf. 97 86 81 09 
 
Foreningen er åben for alle fastboende 
og/eller grundejere på Venø. Kontakt 
Peter Henriksen. 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
kan lejes af Børnehusets medlemmer for 
kr. 100 pr. døgn ved henvendelse til 
Antoinette Jensen på tlf. 97 86 81 95. 
 Medlemskab tegnes hos Børnehu-
sets kasserer, Helle Gjern, tlf. 97 86 83 
62, og koster kr. 75 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 
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DER ER NOGET AT HENTE! 

Mere end halvdelen af venøboerne kan roligt 

have dårlig samvittighed! Men nu kommer for-

bedringsmulighederne… 

 Energigruppen har fået indmeldinger fra 

mere end 50 % af de fastboende. Indmeldinger-

ne er blevet sammenholdt med ”det ideale” 

energiforbrug – og grusomme tal viser sig. 

 I oversigten nedenfor kan læserne se, 

hvordan energiforbruget ser ud, når man benyt-

ter den energimærkningsmetode, som generelt 

benyttes til at fortælle, hvordan den enkelte hus-

stand (eller enhed) sluger energi. Det går lige fra 

A til G, som udtrykker energiforbruget målt som 

kWh-forbruget pr. kvadratmeter ejendomsareal. 

Ønsk dig selv i gruppe A for så økonomiserer du 

med energien! Det er altså det, de færreste gør…  

indtil videre! 

 Vi kender alle farveskalaen til højre, fra apparater, elpærer, o.l. – i 

hvert fald kender vi farverne! 

 

Nedenfor er resultaterne af registreringerne fra venøboerne: 

I oktober har NOE-konsulent Hans Pedersen besøgt adskillige husejere på 

Venø. Resultatet af besøgene, som det fortælles af de, der er besøgt, er, at 

der kan hentes mange kWh ved at ændre i ganske få vaner i den daglige 

husholdning eller ved at udskifte udstyr. Hans Pedersen fortsætter sin be-

søgsrække i den kommende tid. Vi forventer at alle, der har ønsket besøg, 

får det i løbet af november. 

 Er der venøboere, der vil benytte muligheden for gratis rådgivning, 

så kontakt energigruppens medlemmer eller Hans Pedersen på mobil  

61 62 12 27. 

/ Energigruppen — Morten Gjern 

NATIONAL  

Ø-POLITIK 

Sammenslutningen 

af Danske Småøer 

holder sit årlige re-

præsentantskabsmøde i begyn-

delsen af november. 

 Der er to vigtige emner på 

dagsordnen: Færgeforhold og 

National ø-politik.  

 Med hensyn til det første 

emne så er Venø vist blandt de 

bedst stillede småøer. Med hen-

syn til det andet, så er det planen, 

at ø-repræsentanterne skal kom-

me med idéer til en ø-politik, som 

efterfølgende drøftes med Folke-

tingets ø-udvalg. 

 Fra Venø udviklingsplan 

kan hentes adskillige bidrag til en 

national politik. Det drejer sig om 

fx rammer for teleinfrastruktur 

(mobilnetdækning, bredbånd 

osv.), kystsikring, strandbyggelin-

je, fredninger og lignende. 

 VenøBoen deltager i mø-

det og refererer i et kommende 

nummer af VenøPosten. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 
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”VENØ KLIT” 

Den 31. oktober lukker vi for sæson 

2010. Sæsonen har været meget ander-

ledes end de forrige, idet vi selv har 

overtaget campingpladsen. Dette har 

været utroligt spændende, men har  

også været en udfordring. 

 Men vi kan med glæde konklu-

dere, at selv om der var mange rygter 

om, at campingpladsen lukkede, har vi alligevel haft besøg af mange kort-

tids campister. 

 Vi har også fået tilkendegivelser fra mange øboere om, at de syntes 

vi gør et godt arbejde. Det skal I have mange tak for. 

 Desværre er vi også blevet opmærksomme på, at der i 2002 kom et 

Campingreglement fra Folketinget, hvori der står, at alle permanente cam-

pingvogne, som ikke kan indregistreres, skal være fjernet senest den 31. 

december 2010. Hvis dette skal overholdes, er der intet grundlag for at dri-

ve ”Venø Klit” videre, da over halvdelen af fastligger-pladserne er sådanne 

campingvogne. 

 Derfor har vi haft kontakt til Struer Kommune og Preben Rudien-

gaard, som er formand i Ø-udvalget samt Miljøministeren. Miljøministeriet 

har kontaktet VenøBoen og Struer Kommune. Alle er utrolig positive og 

samarbejdsvillige. Vi sender en ansøgning til planafdelingen i Struer Kom-

mune om, hvordan vi mener ”Venø Klit” skal drives, så vi fortsat har en cam-

pingplads på Venø. 

 Derfor tror og håber vi på, at vi sammen finder en tilfredsstillende 

løsning, så vi også får mulighed for at åbne ”Venø Klit” i sæson 2011. 

/ Bestyrelsen i ”Venø Klit” — Margaret Langemose 

 

 

VENØ OG VENØ SUND  

ER UDPEGET SOM NATURA 2000 OMRÅDE 

Natura 2000 områder er et netværk af særlige beskyttelsesområder inden 

for EU. Formålet er at standse tilbagegangen for arter og naturtyper i de 

udpegede områder. 

 Gå ind på dette link og se planen: 

www.blst.dk/NATUREN/Planforslag/001_125/62_Venoe.htm  

Der er offentlig høring indtil april 2011. 

 Efter høringsfristen skal Struer Kommune udarbejde en handleplan 

med henblik på at nå målene i Natura 2000 planen for området. 

 Hvis der er interesse for det, stiller Struer Kommune gerne op til et 

møde på Venø for at forklare, hvad hele planen går ud på. Måske var det 

noget for de to beboerforeninger at arrangere i samarbejde? 

/ VenøPosten — Linda Ulfkjær 

 

 

 

 

VENØ LØBEKLUB 

Har du lyst til at komme i gang 

med at løbe, eller mangler du 

nogle at løbe sammen med? Så 

meld dig ind i ”Venø Løbeklub”, 

som GIF har besluttet at etablere. 

Det sker på baggrund af de man-

ge tilbagemeldinger, vi har mod-

taget siden oktoberudgaven af 

VenøPosten, hvor vi spurgte om 

der er interesse for en løbeklub 

på Venø.  

 Der vil blive to faste ugent-

lige løbetidspunkter i løbeklub-

ben, og alle kan deltage uanset 

niveau. Der vil blive et hold for 

nybegyndere, hvor vi vil følge et 

træningsprogram med en blan-

ding af gang og løb. Derudover 

vil der blive et eller flere hold for 

dem, som har løbet tidligere. Før-

ste gang aftaler vi distancer og 

ruter. Det koster ikke noget at 

deltage udover forhåbentlig lidt 

sved. 

 

Tid: Tirsdag kl. 19:30 og  

 lørdag kl. 9:00 

Sted:  Busskuret ved Riisvej 

Pris:  Gratis 

 

For at være med i løbeklubben 

skal du møde op ved busskuret 

ved Riisvej lørdag den 6. no-

vember kl. 9:00. Hvis du er for-

hindret denne dag, kan du kon-

takte undertegnede på tlf. 

97 86 84 00 eller  

soeren@venoe.dk  

 Vi ses med løbeskoene på! 

/ Venø GIF  

— Søren Lang Hindkjær 

DET  SKER 

Foto: Jan Bendix 
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EN LILLE KLOVNEHISTORIE  

TIL EFTERTANKE! 

Amalie Pedersen, 10 år, Riisvej 6, 

har sommeren igennem fremstil-

let og leveret knyttede armbånd 

til salg i Havnehuset. Det er blevet 

til 100 stk. Amalie har valgt at 

give overskuddet af salget til Hos-

pitalsklovnene i Århus. I efterårs-

ferien tog hun af sted med sin 

familie til Århus for at overbringe 

pengene. Det skal da lige pointe-

res, at Amalie ikke har beholdt en 

eneste krone selv.  

 Hatten af for det, Amalie! 

/ Havnehuset Venø  

— Mette Jaffke 

Onsdag i efterårsferien var Amalie på 

Skejby Sygehus for at overrække hospitals-

klovnen Angus en check på 1500,- kr. 

samlet ind ved salg i Havnehuset Venø og 

Café Kastaniegården i Struer.  

Amalie, Matias og hospitalsklovnen Angus 

 

SIG DET IKKE, MEN JULEN NÆRMER SIG 

Nu nærmer december sig. Igen i år kan der bestilles julekurve til gaver. Der 

vil være vin, juleøl, chokolader, hjemmelavede karameller og pebernødder, 

juleslik, kaffe, lammespegepølser og meget andet godt, der kan fyldes i små 

som store kurve.  

 Man kan komme ind og varme sig på et krus gløgg, der vil fylde Hav-

nehuset med duften af jul. 

 Caféen er også åben i november med hjemmebag, kaffe eller kakao 

med flødeskum. Jeg bager masser af boller og kager, der kan bestilles og 

købes med hjem. Appelsinkage, makronkage, squashkage eller æblekagen 

fra Sønderskov. 

 Velkommen indenfor! 

 

Torsdag den 4. november kl. 18:30 

”Mere lam – flere kartofler” er overskriften på en aften med go’ mad. 

 Lammesuppe, langtidsstegt lammebryst og marokkansk lammetærte - 

med lette kartoffelting til. Desserten er rugbrødsis med brombærsauce. 

 Det hele er udvalgt og tilberedt af Pip Thoustrup og Mette Jaffke. 

 Pris kr. 150. Tilmelding inden den 2. november kl. 18:00 pr. mail 

til havnehuset@venoe.dk eller på tlf. 23 27 22 99. 

 

Søndag den 28. november kl. 14:00 

Vi gentager succesen med Havnehusjazz med gruppen ”Volley”, der består 

af Sofie Damgaard og drengene. De spiller dejlig stemningsfuld jazz med 

egen særlig nerve. De fire gymnasieelever vakte stor begejstring sidste år i 

et fuldt Havnehus. 

 Der kan købes kaffe, te eller kakao og hjemmebag.  

 Pris: Efter evne – hatten går rundt. 

 

/ Havnehuset Venø — Mette Jaffke 

 

For fuld udblæsning. Læs omtalen af Venø Efterskoles indtagelse af Venø Skole på side 15. 

Foto: Martin Pedersen 

Foto: Peter Petersen 

Foto: Preben Friis 
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VENØ  FÆRGEN 

Færgetrafik  

i september 

 

 

 

 2010 2009 

Passagerer ........... 22.694 .... 22.356 

Personbiler .......... 10.378 .... 10.506 

Busser ......................... 472 .......... 472 

Lastbiler ...................... 162 .......... 200 

Gods (tons) ................... 43 .......... 202 

Cykler .......................... 860 .......... 978 

Campingvogne ........... 38 ............. 32 

 

NY SEJLPLAN 

Som det også fremgår af omdelte informationsbrev, så har indsættelsen af 

Venøs nye færge ikke været den succes fra starten, som vi havde håbet på. 

Vi havde forventet indkøringsproblemer og tilpasning af procedurer og 

sejltider i et vist omfang, men vi har været ramt af uheld, tekniske problemer 

og fået mange gode råd, som har fyldt meget i indkøringsfasen og forsinket 

indkøringen en del.  

 Foruden personalet skal kunderne også vænne sig til den nye færge, 

og det tager tid. Den tid skal vi give hinanden, så der kan komme ro på 

overfarten og rutine/erfaring kan få lov at sætte sit præg på hverdagen, og 

mindske de gener kunderne har oplevet.  

 Med indførelse af den nye sejlplan, ændring af sliskesystemet og tilfø-

jelse af tid til busruten, håber vi, at de fleste gener er væk. 

/ Venø Færgefart — Søren Adsersen 
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NYE TIDER FOR OVERFART! 

Det har været et par måneder med udfordringer for både Venø Færgen og 

for medarbejderne på overfarten. 

 Som det fremgår af overfartsleder Søren Adsersens artikel, så har bå-

de tekniske og beregningsmæssige forhold givet vanskeligheder. Samtidig 

har der ikke manglet kommentarer og ”gode råd” fra venøboere med hen-

syn til sejltider og regelmæssighed i driften. 

 Vi er blevet mere end forkælet med indsættelsen af ”Venø Færgen” 

og nu også med viden om, at ”det gode skib” Venøsund bliver i lejet og kan 

tjene som 1. reserve, hvis uheldet er ude. Det er flot, at det er lykkedes! 

 Samtidig har det rådgivende færgeudvalg med Bjarne Tingkær og 

Peter Henriksen her fra øen, fået aftalt en ændret sejlplan, der kan være 

med til at fjerne de ulemper i planen, som nogle få venøboere har været 

udsat for. 

 Tak til Struer Kommune og ikke mindst til Søren for deres hurtige ind-

greb. Om tre måneder tages situationen op igen, så alle kan vurdere om 

projektet er lykkedes fuldt ud. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

 

DET RÅDGIVENDE ”HVAD FOR NOGET”? 

I forbindelse med venøboernes mange samtaler om færgedriften har det 

vist sig, at der er en del øboere, som ikke er bekendte med, at Struer Kom-

mune i gennem mange år har indbudt repræsentanter fra Venø til periodi-

ske møder om overfarten. 

 Venø er således for tiden repræsenteret af Bjarne Tingkær (Venø-

Boen) og Peter Henriksen (Venø Borger- og Grundejerforening). Begge 

repræsentanter har i gennem de seneste par år deltaget i møder med Stru-

er Kommune (direktør Jørgen Jensen og overfartsleder Søren Adsersen). 

Det er ved disse lejligheder, at fartplaner, overgangsløsninger og meget 

andet har været drøftet. Udvalget er således stedet, hvor Venøs synspunk-

ter på færgedriften er blevet fremlagt, hørt og løsningsidéer sammen er 

blevet udviklet. 

 Ø-repræsentanterne i udvalget er kontaktpersonerne, som venøboe-

re kan bruge, hvis der er forhold, der ønskes taget op – også i fremtiden. 

/ VenøPosten — red. 

. . . 

 

ÅBNINGSTIDER  I  NOVEMBER 
 
 

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. 14:30 - 17:30 
Ferielukket fra den 13. til 22. november 

- begge dage inkl. 
 

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 
 

Der er åbent mod forudbestilling  
af større og mindre selskaber. 

 
Adventsbrunch den 28. november 

fra kl. 11:00 - 15:00 
Reserver venligst bord. Bemærk at der 
kun serveres brunch i dette tidsrum. 

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  

Foto: Ingrid Lang Hindkjær 
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DET  SKETE 

ORDEN I KAOS 

Per Vestergaard har hele 2 vær-

ker med på Kunstforeningen Lim-

fjordens censurerede efterårsud-

stilling 2010 på Gimsinghoved. 

 I år blev Per Vestergaards 

skulptur ”Orden i kaos” udvalgt 

som bedst indenfor kategorien 

skulptur. 

 VenøPosten ønsker Per til 

lykke med den velfortjente hæ-

der. 

/ VenøPosten — Linda Ulfkjær 

HAVNEBYGGERIET — STATUS 

Der er udgravet til sokkel, som også er støbt, selvom 

det holdt hårdt med et par misforståelser, der med-

førte at en stor del af den færdigblandede beton blev 

leveret på jorden, og skulle køres ud på trillebør.  

Desuden var vi kun en fem-seks stykker, så der var ømme rygge i et par da-

ge. Siden er der sat sokkelsten, og vi er nu klar til at bygge skelettet op. Fri-

villig arbejdskraft har vi hårdt brug for, så meld jer venligst straks til Flem-

ming Haagensen, så vi når at blive færdige - før det er for sent. 

 Med håbet om at tilladelsen til det overdækkede område også snart 

er på plads, har vi planeret og forberedt arealet, så vi heller ikke her falder 

for tidsgrænsen. 

 

Havnehusgruppen 

Bestyrelsen har fået en række spørgsmål og opgaver fra den frivillige ar-

bejdsgruppe. Det hele vil blive overvejet og drøftet på førstkommende mø-

de, så gruppen kan få de ønskede svar og oplysninger at arbejde videre 

med. 

 

Azobé 

Det indtil videre nedtagne azobé-træ fra de gamle færgelejer er nu savet op 

til 5 cm tykke planker, der skal anvendes til beklædning af de resterende 

beton-kajer. Det ser heldigvis ud til, at der lige er nok, når vi også får savet 

den del af plankerne, som endnu ikke er nedtaget, og først bliver det i løbet 

af foråret 2011. 

 

/ Havnestyrelsen — Peter Henriksen 

 

 

 

 

 

Debat: 

IDÉMANGEL . . .  ELLER? 

I VenøPostens oktobernummer kommenterer Havnestyrelsen det igangvæ-

rende arbejde med at skabe en fremtid for Havnehuset. Det sker med nogle 

overvejelser om husets økonomi og Havnestyrelsens engagement i den 

forbindelse. 

 Kommentaren handler om husleje. Den handler derimod ikke om, 

hvordan Havnestyrelsen ser Havnehuset i sammenhæng med de anlægsak-

tiviteter, der er godt i gang, og som var omtalt her i bladet i september. 

 Det kan undre, at Havnestyrelsen ikke medvirker i arbejdet med idéer 

og forslag til Havnehusets aktivitetsgrundlag. Det var ellers Havnens gene-

ralforsamling, der i foråret tog initiativ til dannelsen af en arbejdsgruppe 

med den opgave.  

 Enten har Havnestyrelsen ingen idéer eller også ??? 

/ Jan Bendix, Nørskovvej 13 

Foto: Preben Friis 

Foto: Jan Bendix 
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JULESTUE 

På Jagtgården søndag den 21. 

november. Det igen ved at være 

tid til at tænke på Grundejerfore-

ningens Julestue med mad, moti-

on, dekorationer og intensiv hyg-

ge.  

 Ved 11-tiden drager de 

energiske på travetur med kyndig 

vejvisning af Anders Ulfkjær, og 

de mest kreative kaster sig sikkert 

over fremstilling af adventskranse 

og dekorationer m.v.  

 Ved 13-tiden serveres der 

frokost med alt, hvad der plejer at 

være. Der bliver selvfølgelig lejlig-

hed til at afsynge diverse hymner, 

og ingen ønsker vel at gå glip af 

den traditionelle Julebingo med 

flotte præmier og gemen råhyg-

ge. 

 Uden at blegne, tillader vi 

os at indkræve hele 125,- kr. for 

deltagelse. Tilmelding til arrange-

mentet er nødvendig, og skal fo-

regå til én af nedenstående  

senest mandag den 15.  

november: 

 

Peter Henriksen, tlf. 97 86 81 82 

Anders Ulfkjær, tlf. 97 86 80 22 

Hans L. Pedersen, tlf. 97 86 81 09 

 

/ Venø Borger- og Grundejer-

forening — Peter Henriksen  

VIL DU VÆRE MED I VENØSUND FÆRGELAUG? 

Teknisk udvalg og byrådet træffer i nærmeste fremtid beslutning om over-

dragelse af M/F VENØSUND. Arbejdet med at virkeliggøre et færgelaug for 

M/F VENØSUND vil dermed være kommet et stort skridt videre. Nu kan alle 

være med til at støtte arbejdet. Her er en oversigt over mulighederne for at 

bidrage til færgelauget: 

 

Du kan melde dig som støttemedlem — Ønske optagelse som 

besætningsmedlem — Deltage i forskellige vedligeholdelsesop-

gaver: maling, rengøring — Udarbejde informationsmateriale: 

pressemeddelelser, brochurer, plakater, logoforslag, hjemme-

side mv. — Skrive ansøgninger til diverse fonde og Søfartsstyrel-

sen  — Lave uddannelsesplan — Booking — Historieskriver: Samle 

anekdoter, billeder og beretninger om færgefarten på Venø  — 

Føre regnskab — Indrette færgeskur — Sejladsleder — Kandidat 

til bestyrelsen. 

 

Såfremt Struer Kommune giver ”grønt lys” for planen, nedsættes der straks 

en arbejdsgruppe, som skal udarbejde forslag til vedtægter og færdiggøre 

budget, så der kan indkaldes til stiftende generalforsamling for Venøsund 

Færgelaug. Når færgelauget er etableret kan der ansøges om optagelse af 

færgen som bevaringsværdig hos skibsbevaringsfonden og ny godkendelse 

i Søfartsstyrelsen. 

 Efter præsentationen i VenøPosten i august har en stor kreds af ve-

nøboere og andre allerede givet tilsagn om at bidrage til etableringen af 

færgelauget, heriblandt flere af Venø Færgefarts ansatte, som har givet til-

sagn om at deltage i Venøsund Færgelaug som skippere og undervisere af 

de medlemmer, som ønsker at være besætningsmedlemmer. 

 Jeg håber vi kan nå at komme i gang med arbejdet inden jul, så vi i 

givet fald er klar til at sejle til foråret. 

/ Bjarne Tingkær Sørensen, Vigen 3 

DET  SKER 

Fuursund i Struer Havn klar til aflevering til Venø, 1958 
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HAVSTOKKEN 12, ”KØBMANDENS HUS”, 

VENØ. MATRIKEL NR. 4N  —  BYGGEÅR: 1912 

 

Hvem? 

Huset er bygget i 1912 af Niels Clemmensen Nørby-

gaard (1877- 1969) og hans kone Kirstine (1881-

1952). 

 Huset er velproportioneret og vender gavlen 

mod vejen, havnen og de vestlige vinde! Det er op-

rindeligt opført i røde mursten med tag af cement-

sten. Huset er totalt nyrenoveret med vandskurede 

gule ydervægge og nye vinduer og døre. 

 I dag ejes huset af Christian Kjær og er indret-

tet til ophold for ø-gæster under navnet ”Venø  

HavneHotel”. 

 

Og så lidt historie… 

To af Niels og Kirstine Nørbygaards børn, Jens 

(1908-1998) og Nina (1906-1994) drev købmands-

forretning fra ejendommen fra 1939 og 43 år frem. 

Udover almindelige kolonialvarer solgte de to også 

petroleum og benzin fra en tank på gårdspladsen 

nord for huset. 

VENØ  HUSE 

Butikken fik aldrig selvbetjening, det var Jens og 

Nina, der langede varerne over disken til kunderne. 

Var varerne ikke hjemme, så blev de bestilt hjem til 

Venøs beboere. 

 Købmandsbutikken var et samlingssted for 

øboere med Ninas nyhedsavis på opslagstavlen 

over sladrebænken. På bænken sad næsten altid 

venøboere og udvekslede dybsindige tanker og lidt 

rygter — undertiden med hånden fast om en flaske. 

 De faste kunder i butikken havde en kontra-

bog, hvor indkøbene blev noteret og betalingen 

fandt sted, når der var kontanter til det. 

 Der går mange historier om købmanden og 

hans søster. Ved en senere lejlighed og på anden 

plads vil VenøPosten bringe et udpluk. 

 Venskab mellem købmanden og familien 

Kjær ledte til en testamentarisk forkøbsret til huset 

ved købmandens død i 1998. 

 

/ Axel Steenkjær  

(forkortet af red. efter aftale) 

Foto: Preben Friis 
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JULEMATINÉ 

Traditionen tro vil vi gerne invite-

re venøboerne til julehygge på 

efterskolen. Det foregår torsdag 

den 2. december fra kl. 19:00 

til ca. 21:00. 

 Aftenens program vil starte 

med besøg på elevernes værelser, 

hvorefter vi alle går i gl. sal, hvor 

Musik & Drama-eleverne inviterer 

til julematiné.  

 Vi håber, at rigtig mange af 

jer har lyst til at være med til den-

ne aften, hvor vi først og frem-

mest skal hygge os sammen, og 

ved fælles hjælp få julestemnin-

gen frem. På gensyn!  

 Tilmelding senest den 

25. november – gerne på mail 

efterskole@venoe-efterskole.dk 

eller tlf. 97 86 80 86. 

/ Venø Efterskole 

 

 

FOR FULD UDBLÆSNING 

Venø Efterskoles Musik & Drama-

hold er midlertidigt rykket ind på 

Venø Skole. Det skete med en 

åbningskoncert, hvor venøboer-

ne var inviteret med indenfor for 

at se de nyistandsatte lokaler og 

møde eleverne ”in action”. Se foto 

side 9. 

 Baggrunden for ibrugtag-

ningen af skolen er manglen på 

Venø Efterskoles hal. Som det 

fremgår i artiklen ovenfor, så er 

der stadig alt for lang vej før både 

skolens elever og venøboerne får 

den hal, som alle længes efter. 

 Det er ”noget sjovere” at 

overvære musikudfoldelsen end 

de magtkampe, der må udspilles 

for at Venø og Venø Efterskole får 

hallen. 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

 

STATUS PÅ HALBYGGERIET 

Efterskolen fik i april dispensation fra 300 m strandbyggelinjen for lokalpla-

nens placering af hallen nord for værkstedet. Christian Kjær ankede dispen-

sationen til Naturklagenævnet. Borgmesteren gik derefter ind i sagen for at 

finde en placering, som begge parter kunne acceptere. Efterskolen pegede 

på en række alternative placeringer, og den eneste placering, som Christian 

Kjær kunne acceptere, var på jordstykket mellem forstanderboligen og 

Nørskovvej 6.  

 Denne placering blev drøftet med Miljøcentret ved et møde på borg-

mesterkontoret, hvor Christian Kjær og efterskolen også deltog. Miljøcentret 

sagde, at loven administreres meget restriktivt, og at det ville være ”op ad 

bakke”, fordi hallen så vil blive placeret nærmere stranden end det nuvæ-

rende byggeri, i modsætning til placeringen i lokalplanen.  

 Miljøcentret har ikke lavet egentlig sagsbehandling på placeringen, 

men de har været inddraget i overvejelserne. Den blev frarådet og fravalgt, 

da der bl.a. i vejledningen om 300 m strandbeskyttelseszonen specifikt er 

nævnt, at skoler kun i rene undtagelsestilfælde kan placere byggeri søværts 

eksisterende bebyggelse. 

 Struer Kommune og Christian Kjær ønsker at søge om en ny dispen-

sation til denne placering. Hvis Miljøcentret ikke giver dispensation, vil de 

anke afgørelsen til Naturklagenævnet, som så har to sager og to placerin-

ger at tage stilling til.  

 For at fremskynde byggeriet har efterskolen indledt en dialog med 

Christian Kjær om at indgå aftale om køb af den jord, som Naturklagenæv-

net i sidste ende måtte pege på. 

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

 

 

VENØ KAFFE - HVOR HYGGELIGT! 

Hele onsdag var spændingen stor. Om lidt skulle vi ud og besøge nogle 

venøboere. Det var lidt en sjov fornemmelse, for mange af dem havde vi på 

en eller anden måde mødt eller hilst på, men vi vidste jo egentlig ikke, hvem 

de var. Tiden gik og pludselig var det tid til at cykle fra skolen. Hele eftersko-

len spredte sig ud over store dele af øen, for at besøge vores ”naboer”. 

 Vores værelse og et drengeværelse besøgte Antoinette og Karsten 

Jensen, hvilket var super hyggeligt. Snakken gik flittigt, og det samme gjor-

de indtagelsen af kage, boller m.m. Jeg kan vist godt sige på vegne af os 

alle sammen, at vi nød det. 

 Da klokken blev mange, var vi desværre nødt til at smutte tilbage på 

skolen. Til aftensamlingen var det tydeligt at mærke, at folk have fået godt 

med sukker, men jeg tror ikke kun det var det. Alle syntes det havde været 

en rigtig god aften, vi havde hygget os og ikke mindst fået hilst ordentligt 

på bare nogle af vores ”naboer”, så vi håber da også, at I som værter syntes 

det var hyggeligt. 

 Til sidst vil jeg på vegne af resten af efterskolen, gerne sige tusind tak 

for en super hyggelig aften, og tak fordi I ville have besøg af os. 

/ Venø Efterskole — Lise Bennetsen, V. 9 
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2. november kl. 19:30 Energigruppen afholder temaaften om  

  opvarmning, Havnehuset 

4. november kl. 18:30 ”Mere lam - flere kartofler”, go’ mad i Havnehuset 

  (tilmeld. 2/11) 

6. november kl. 09:00 Venø GIF, opstart af løbeklub, Riisvej 

7. november  kl. 19:30  Allehelgensgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

9. november kl. 19:30 Energigruppen afholder temaaften om  

  egenproduktion af energi, Havnehuset 

14. november  kl. 14:00  Gudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 

13. november kl. 18:00 ”Smagen af Venø”, Venø Kro 

16. november kl. 19:00  Menighedsrådsmøde hos Ove Bjerre-Pedersen 

18. november kl. 19:30 Foredrag med Morten Ramsland, Venø Efterskole 

  (tilmeld. 15/11) 

19. november kl. 17:00  Menighedsrådet inviterer til spiseaften for børne-

  familier, Havnehuset (tilmeld. 17/11) 

20. november  kl. 18:00 Hjem-Is bilen kommer til Venø 

21. november kl. 11+13 Venø Borger- og Grundejerforening holder  

  julestue på jagtgården (tilmeld. 15/11) 

21.november kl. 14:00  Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

28. november kl. 10:00  Højmesse, 1. søndag i advent v/ Per Mikkelsen 

28. november kl. 14:00 Havnehusjazz med bandet Volley, Havnehuset 

2. december kl. 19:00 Julematiné, Venø Efterskole (tilmeld. 25/11) 

 

GIF svømning: den 6., 13., 20. og 27. november — kl. 13:00 

Lektiecafé, Børnehuset: mandage i november — kl. 16:15 til 17:30 

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

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

VENØ  I  NOVEMBER 

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

senest den 23. november 
 

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. november. 
 
VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser  
optages. Redaktionen forbeholder sig 
ret til af pladshensyn at redigere og for-
korte det indsendte materiale.  
 Kommentering af meningstilkende-
givelser kan ikke forventes at ske før i 
det følgende nummer af VenøPosten.  
 
Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd, VenøBoen og Venø 
Borger– og Grundejerforening. 
 
Abonnement: VenøPosten kan tegnes  
i abonnement ved henvendelse til  
udgiverne. 
 
Redaktion og grafik: Linda Ulfkjær, Jan 
Bendix og Bettina Kjær. 
 
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 


