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Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

Det går den gale vej med befolkningstallet. 

 Den sidste oplysning fra Struer Kommu-

nes folkeregister afslører, at vi nu er nede på 

kun 189 faste beboere – efter i en årrække at 

have ligget stabilt på et befolkningstal på ca. 

210. 

 Mandtallet fortæller, at 40 af de 189 

beboere er under 18 år, hvilket heldigvis i nog-

le år er med til at give liv på øen. Men også 

den aldersgruppe er ‖sidetung‖ til den ‖gale 

side‖. 

 Vi har kort sagt brug for tilflytning. Det 

gælder beboere i alle aldersgrupper, men selv-

følgelig vil erhvervsaktive børnefamilier på bå-

de kort og lang sigt give øen det tilskud, som 

kan understøtte lokalsamfundets udvikling. 

 Virkeliggørelsen af Venø udviklingsplan 

skal være med til at gøre Venø mere tillokken-

de for nye beboere. Planens mange aktiviteter 

er for de flestes vedkommende kommet fint fra 

start. Det nyeste skud på stammen: Energipro-

jektet vil på sigt kunne være med til at sikre 

arbejdspladser samtidig med, at Venø bliver 

energineutral. 

 Uden indsats fra alle, der vil Venøs ud-

vikling, får vi ikke vendt den nedadgående 

kurve for befolkningstallet. 

/ VenøPosten — Jan Bendix  

KUN 189! 

Foto: Preben Friis 
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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 

STRESS 

Det er blevet in at have travlt. Travlhed er simpelthen kommet på mode. Og 

ind i mellem ser det ud som om, at det er et mål i sig selv at have travlt. Man 

skal helst have det, og hvis ikke man har, så skal man lade som om. Mobilte-

lefonen blinker tændt hele tiden. 

 Men travlhed i sig selv er altså ikke noget ubetinget gode. Snarere 

kan det være en facon eller en maske, man gemmer sig bag. I dag hedder 

det stress, og det er jo vistnok nærmest en nutidig folkesygdom, skal man 

tro medierne. Og blandt lægerne optræder stress også som en mulighed 

for diagnose. Men dybest set er stress i virkeligheden ikke noget nyt fæno-

men. 

 Tag bare vores gamle komediedigter Holberg (1684-1754). Han vid-

ste god besked om stress og digtede om den i en af sine bedste og mest 

lattervækkende komedier med den sigende titel: Den Stundesløse. Komedi-

en handler om forretningsmanden Vielgeschrey – navnet betyder noget i 

retning af: Stort skrig! Vielgeschrey har vanvittigt travlt hele tiden – han har 

bare lige glemt om hvad! Og ikke mindst har han glemt de nærmeste om-

kring sig bl.a. sin giftemodne datter.  

 Gennem morsomme intriger og underholdende forviklinger får vi 

kendskab til bl.a. hans trofaste tjenestepige, Pernille, der sørger for, at Viel-

geschrey kommer til fornuft og igen kan finde mening med sit liv og med 

kærligheden. Sådan kan Holberg med stor humor og et kærligt blik skildre 

vores tilværelse – og med humor få os til at le ad os selv. Så vi gennem latter 

ser os selv i et komisk lys. 

 De gamle grækere vidste også god besked med stress. Men de frem-

stillede den en kende mere grum end Holberg. Der findes et udtryk fra den 

græske mytologi, der hedder: At fylde danaidernes kar. I al korthed er for-

tællingen, at danaiderne var 50 døtre med faderen kong Danaios. Kongen 

kom i strid med sin bror, der pudsigt nok havde 50 sønner. For at forlige de 

to konger blev der arrangeret et massebryllup, hvor så i alt 50 brudepar 

blev viet. Et overvældende tegn på forligelse. 

 Men der var bare den hage ved det, at kong Danaios gav sine døtre 

ordre til på selve brudenatten at dræbe deres ægtemænd. De fik hver især 

en dolk med i brudesengen og om morgenen afleverede de pligtskyldigt de 

afskårne hoveder. Denne udåd straffede guderne dem senere for. I dødsri-

get blev de dømt til ustandseligt at skulle bære vand i krukker uden bund. 

Hvilken meningsløs beskæftigelse og hvilken fremtidsudsigt! 

 Dommen blev altså en absurd fortravlethed – i dag kaldet stress. Så 

stress er altså et udbredt fænomen især i dødsriget! 

 En anden dansk digter J.L. Heiberg (1791-1860) skrev en komedie: 

En sjæl efter døden, og i den fortæller han historien om danaidernes me-

ningsløse stress, og han lader dem synge denne sang: Ingen grund, ingen 

bund / Hid med spanden, hid med øsen / Travlhed, travlhed er vort løsen / 

indtil livets sidste stund. 

 Lad os tage udfordringen op fra de to komediedigtere og give stress 

dens rette medicin: Komik. 

/ Per Mikkelsen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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VENØ  SOGN 

INTROAFTEN OM SAGATUREN 2011 

Tirsdag den 26. oktober kl. 19:30 byder Menighedsrådet alle venøboe-

re velkommen indenfor i Havnehuset til introaften angående Sagaturen til 

Island sommeren 2011. 

 I løbet af aftenen vil vi først og fremmest præsentere en rejsebeskri-

velse for Sagaturen, hvor vægten er lagt på kultur og natur. Endvidere rej-

ser vi i vikingernes fodspor, idet ruten er lagt efter, hvor nogle af de mest 

berømte islændingesagaer har udspillet sig. Dernæst kommer vi med korte 

og vedkommende indlæg omkring Islands historie, samfundsmæssige for-

hold samt forholdet til Danmark, både før og efter Island blev selvstændigt. 

Sidst men ikke mindst viser vi en masse fantastiske billeder som inspirations-

kilde samt lokkemiddel til den forestående rejse. 

 Det er vigtigt for os at fastslå, at introaftenen er åben for alle, hvad 

end man planlægger at deltage i Sagaturen eller blot er nysgerrig. Efterføl-

gende er Menighedsrådet vært ved kaffe og kage. Kom og bliv inspireret! 

/ Per Mikkelsen, Skafti Halldórsson og Eva M. Jaffke 

 

 

HØSTGUDSTJENESTE 

Det var en stor glæde at se så mange børn og unge til årets høstgudstjene-

ste. Omkring 20 blev det til, som bar de mange og flotte høstgaver ind i 

kirken. Ved det efterfølgende arrangement i præstegården blev der nydt 

boller med lækkert pålæg fra Nørskov. Bortlodningen af gaver samt penge-

gaver løb op i kr. 3465, som vi sender til ‖Børns Vilkår‖. 

 Vi formåede ikke denne gang at lave et børnekor, men det blev et 

stort kor, der sang høstens sange, akkompagneret af vores organist Julia 

Tabakova. Vi vil gerne, at børnene og de unge lærer Julia bedre at kende, 

hvorfor vi planlægger en spiseaften i Havnehuset i sidste halvdel af novem-

ber. Her vil vi spise aftensmad sammen og synge under ledelse af Julia. Der 

vil komme nærmere meddelelse herom. 

 Men de voksne vil vi også gerne have på banen i et kor. Første gang 

bliver til Allehelgensgudstjeneste søndag den 7. november. Der vil kom-

me opslag herom på den færge, der nu måtte sejle. 

/ Venø Menighedsråd — 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 
 
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 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Eva M. Jaffke 



4  

VENØ  MAD 

SMAGEN AF VENØ 

Lørdag den 13. november  

kl. 18:00. 

Se omtalen af arrangementet i 

septembernummeret og husk 

tilmelding. 

/ Venø Kro, tlf. 97 86 80 06 

info@venoekro.dk 

www.venoekro.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KLUB 15+ 

Lørdag den 18. september mød-

tes syv piger og Antoinette Jen-

sen ved bålpladsen på eftersko-

len. Her startede en del af flokken 

med at tænde bål, og resten snit-

tede grøntsager og hakkede bøf-

fer til den klassiske ―foliebakke 

bålmad‖. Maden smagte, som det 

altid gør, når man spiser uden-

dørs, super godt. Bagefter ekspe-

rimenterede vi med M&M’s i sno-

brød. Senere skumfiduser med 

mere. Til slut rykkede vi ind i den 

hyggelige shelter, hvorefter An-

toinette og Karsten Jensen kom 

og serverede kakao for os alle.  

 Det var en dejlig aften i de 

hyggelige omgivelser omkring 

Venø Efterskole. Tak for lån.  

/ Lene Jensen og Karen Dam-

gaard (fra klub 15+ komiteen) 

VENØ OPSKRIFTER: EFTERÅRSKAGE FRA SØNDERSKOV 

 

Ingredienser: 

175 g mel 

200 g sukker 

100 g kokosmel 

1½ tsk. bagepulver 

150 g flydende oliemargarine 

3 æg 

1 dl lunt mælk 

2 æbler 

 

Pynt: tesukker og kokosmel 

 

Fremgangsmåde: 

Bland mel, sukker, kokosmel 

og bagepulver i en skål. 

Lav en fordybning i midten og kom fedtstof, æg og mælk heri. 

Pisk dejen sammen med en håndmikser. 

Skræl æblerne, skær dem i terninger og bland dem i. 

Kom dejen i en smurt, raspdrysset springform (22 cm i diameter). 

Drys tesukker og kokosmel over. 

Bag kagen i ca. 40 minutter ved 175 grader. 

Efterårskagen serveres lun med flødeskum til. 

 

Velbekomme! 

/ Ingrid Lang Hindkjær 

Foto: Ingrid Lang Hindkær 

Foto: Sofie Damgaard 
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FAKTA OM  

ENERGIFORBRUG PÅ VENØ 

 

Det samlede elforbrug  

(NOE 2008)  

1.200.000 kWh 

 

Elforbrug hos 50 husstande,  

der har afleveret  

registreringsskema  

661.985 kWh 

(svarende til 55 % af det  

samlede elforbrug på øen) 

 

Totalt energiforbrug  

i 45 private boliger 

1.108.901 kWh  

heraf 31 % elforbrug og  

69 % olie, stoker, halm, piller, 

brænde og varmepumper. 

 

 

 

 

 

Midlertidig opbevaring af energi! 

SÅ SKAL DER MÅLES — ENERGI 

Energikortlægningen er godt i gang, og vi har fået skemaer fra 50 husstan-

de på Venø. Der er stadig mulighed for at få besøg af en energirådgiver. Du 

skal blot udfylde skemaet og aflevere det til Morten Gjern.  

 Gennemsnittet af de 45 enfamilieshuse befinder sig i kategori E. Det 

kan gøres bedre, hvis I følger energirådgiverens vejledning. Forklaring på 

energikategorisering følger i novemberudgaven af VenøPosten.  

 Tirsdag den 2. november bliver der afholdt en informationsaften 

omkring opvarmning, mens temaet tirsdag den 9. november er egen-

produktion. Begge aftener forgår i Havnehuset kl. 19:30. 

/ Energi på Venø – Morten Gjern, tlf. 21 60 90 53 

 

 

TILSKUD TIL OPVARMNING 

Staten har stadig penge i Skrotditoliefyr.dk-puljen, hvor der gives 20.000 kr. 

i tilskud til jordvarmepumper, 15.000 kr. til luft-til-vandvarmepumper og  

15 % af investeringsomkostningerne til solvarmeanlæg. 

 Kontakt undertegnede for yderligere information. 

 

Siden sidst 

Frede har udskiftet 25 W pærerne i indkørslen til 1,2 W LED-pærer. De giver 

en smule mindre lys, men han kan stadig finde hen til huset uden proble-

mer. 

 Familien Gjern skiftede fryseren, køleskabet, tørretumbleren og vaske-

maskinen ud med nye A++ mærkede. Deres forbrug faldt med 6.000 kWh, 

hvilket svarer til en besparelse på 12.000 kr. 

 

/ Energi på Venø – Skafti Halldórsson, tlf. 22 55 03 96  

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

Sparetip 3 

Lån et SparOmeter hos Mette Jaffke i Havnehuset og mål 

forbruget på jeres hvidevarer. Som eksempel viste en må-

ling hos Pip Thoustrup, at hendes to meget gamle frysere 

brugte tilsammen 6.700 kWh om året. Dem har hun skiftet 

ud med to nye frysere, som sammenlagt bruger omkring 

800 kWh om året. 

Sparetip 4 
Ved at sætte en 9 m

2
 solfanger op på taget vil en familie 

på tre kunne nedsætte sit olieforbrug med 750 liter. 

Foto: Preben Friis 
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6 SMÅØER  

SØGER INSPIRATION 

Formanden for VenøBoen, Anker 

F. Jensen, er inviteret til møde 

med det næste hold småøer, som 

går i gang med udviklingsplaner 

for deres respektive øer. Øerne er 

Fur, Anholt, Tunø, Endelave, 

Skarø og Sejerø. 

 Ved mødet i oktober skal 

Anker sammen med beboere fra 

Mandø og Strynø fortælle om 

erfaringer og fremdrift på egne 

planer.  

 Mødet er arrangeret af 

Småøernes Aktionsgruppe. 

/ VenøPosten – Red. 

PÅ GYNGEDE MOSEGRISE-GRUND 

Venø undermineres i disse år af utallige mosegrise. De  

gennemhuller fredede diger, spiser afgrøderne og gnaver 

selv store træer til døde. 

 I 2005 søgte VenøBoen Skov- og Naturstyrelsen om 

tilladelse til udsætning af lækatte for om muligt at regulere 

mosegrisens fremdrift. Dengang fik vi afslag på ansøgningen. 

 Nu forsøges igen, og på den baggrund var vildtkonsulent Jens Hen-

rik Jakobsen inviteret til møde med venøboerne. 

 Jens Henrik Jakobsen gav nogle faktuelle oplysninger om mosegrise 

og lækatte. Der er lækatte på Venø, men ikke i et antal, der har synlig effekt 

på mosegrisebestanden. Der skal rigtig mange lækatte til, da lækatten lever 

meget kortere tid end mosegrisen, og desuden kun får unger årligt, hvor 

mosegrisen kan få op til 4 kuld om året. 

 Den aktuelle ansøgning har svære betingelser, da forholdene på 

Venø ikke har ændret sig siden 2005, og der er siden kommet fokus på læ-

katten, som en truet art på landsplan. 

 I 2005 var afslaget bl.a. begrundet i et forsigtighedsprincip, hvor man 

ikke ville gribe forstyrrende ind i ynglefuglebestanden på Nørskov Vig. Jan 

Bendix rejste spørgsmålet, om fredningen i Nørskov Vig har været en suc-

ces – og om det er rimeligt, at en måske ligegyldig fredning skal forhindre 

bekæmpelse af mosegrise. 

 Kristian Thylstrup fra Mortalin fremviste forskellige remedier til be-

kæmpelse af mosegrise. Fælder og spande er sikkert gode i en parcelhusha-

ve, men i Venøs natur og landbrugsjord bliver det vist en håbløs opgave. 

 Jens Henrik mente som afslutning, at vejen frem kunne være, at få en 

eller anden instans interesseret i at lave forskning på området. 

/ VenøPosten — Linda Ulfkjær 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

Foto: Jan Bendix 
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JURA OG FORRETNINGSDRIFT 

Næste møde i Venø Erhvervsklub er  

onsdag den 20. oktober kl. 19:30 i Havnehuset. 

På dette møde har vi en spændende og velkvalificeret gæst: 

advokat Jørgen Makholm. Han har tilknytning til Venø, hvor 

han ejer hus.  

Jørgen Makholm har tilbudt at dække nogle af de juridiske punkter, vi øn-

sker at få mere viden om. Jeg har videregivet ham de emner, der har været 

ønsker om at få behandlet. 

 

Emnerne er: 

Forretningsaftaler (kunder – leverandører) 

Kontrakter (ansatte) 

Ansvarsafgrænsning 

Reklamationslovgivning 

Leverings- og salgsbetingelser 

 

Hvis I har yderligere emner, så tag dem endelig med. Jeg tror, at det bliver 

en rigtig spændende aften. Det er en enestående chance, vi har for at få en 

uformel drøftelse af vores problemer omkring juridiske spørgsmål. 

 Som et andet punkt på mødet tillader jeg mig at fortælle om de em-

ner, der i min egen lille virksomhed har voldt problemer, og hvor jeg har 

fundet en (for mig) fornuftig løsning. 

 

Agenda 

Velkomst 

Gæst: Jørgen Makholm, advokatfirmaet Thuesen Bødker & Jæger, Es-

bjerg 

Kaffetid 

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

Frede Kristensen om: 

Grundlag og vision for virksomheden 

Kundemålgruppe og min måde at nå dem 

Kunde- og leverandøraftaler (som en forlængelse af dagens emne) 

Hvordan går det så? 

2011: vi skal have fundet en ny formand for Erhvervsgruppen 

(jeg holder ved afslutningen af dette møde – som aftalt med gruppen 

for Venøs udvikling for et år siden) 

Afslutning 

 

Vi skal selv betale for kaffen. Jeg vil gerne have en tilmelding til mødet se-

nest den 18. oktober på tlf. 97 86 80 84 eller klubben@beolab.dk 

/ Venø Erhvervsklub — Frede Kristensen 

 

VENØS HJEMMESIDE 

På forsiden af Venøs hjemmeside 

www.venoe.dk vises en række 

små nyhedsindlæg. Alle øens er-

hvervsdrivende og foreninger 

samt venøboere kan ganske gra-

tis få nævnt nyheder, der på en 

eller anden måde er relateret til 

Venø. Det kan fx være omtale af 

et nyt produkt, et godt tilbud, et 

nyt tiltag eller i det hele taget blot 

lidt reklame for ens virksomhed 

eller forening. Nyhederne kan fx 

også omhandle begivenheder, 

der er sket på øen.  

 For at få et indlæg på hjem-

mesiden, skal du blot sende tekst 

og eventuelle billeder til  

webmaster@venoe.dk 

/ Søren Lang Hindkjær 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 
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HAVNEHUSETS FREMTID I SPIL 

Vi lovede i sidste nummer af VenøPosten en uddybende orientering fra 

beboermødet den 23. august vedrørende Havnehusets fremtid. 

 Indledningsvis skal det nævnes, at idéen og tanken med mødet bl.a. 

var at finde ud af, hvordan opbakningen og interessen er omkring det at 

finde en mere driftsikker organisering af Havnehuset. I de sidste 8 år har der 

været fem forpagtere og meget stor forskel på åbningstider og varesorti-

ment i såvel sommer- som vinterhalvåret. 

 Det skal understreges, at udvalget ikke har til hensigt at overtage sty-

ringen af havnen og Havnehuset fra havnebestyrelsen, men skal ses som 

en hjælpende hånd til havnebestyrelsen om at sikre driften og et attraktivt 

Havnehus, som er altafgørende for, at der kommer sejlere i havnen. De to 

ting hænger uhjælpeligt sammen. 

 Tilbage til beboermødet: Efter en orientering fra arbejdsgruppen blev 

det tid til et inspirerende oplæg fra Hanne Thaysen om, hvordan de på 

Tunø ‖tog skeen i den anden hånd‖ for at sikre driften af deres købmands-

forretning. Hanne kom bl.a. også ind på, hvad indkøbsmuligheder og andre 

aktiviteter betyder for bl.a. sejlere. 

 Tunø og Venø kan ikke sammenlignes, men alligevel er der mange 

ting, som kan bruges som inspiration i det videre arbejde med Havnehuset 

Venø og Venø Havn, hvilket det efterfølgende gruppearbejde bar tydeligt 

præg af. 

 De fremmødte blev inddelt i syv grupper og blev bedt om at beskrive 

henholdsvis et skræk- og ønskebillede for Havnehuset Venø. 

 Skrækbilledet blev beskrevet som et lukket Havnehus, ingen sejlere 

eller miljø/stemning omkring Havnen og Havnehuset som tidligere. 

 Ønskebilledet fra grupperne til det videre arbejde kan inddeles i føl-

gende fem punkter: 

1. Organisation – Tanker om en Venøfond, som garant for husleje, even-

tuel løn til en ‖forpagter‖ m.m. Vigtigheden af samspillet/samarbejdet 

mellem forpagter og havnebestyrelsen var i fokus. 

2. Butik/kiosk – Der kom rigtig mange forslag til sortiment, indkøbssam-

arbejde og markedsføring. 

3. Café - Mange udtrykte ønske om at bevare et cafélignende tilbud. 

4. Ønskede faciliteter - Forsamlingshus, netcafé, turistinformation, cykel-

udlejning, kano- og kajakudlejning, vaskefaciliteter, sejlerstue m.m. 

5. Arrangementer – Fællesspisninger, guidede ture, musikarrangemen-

ter, foredragsaftner, forskellige workshops, udstillinger, fiskedage, hav-

nefest, mødelokale m.m. 

 

Den udvidede arbejdsgruppe er i gang og vil via VenøPosten sørge for ori-

entering om arbejdet. 

 Vi står gerne til rådighed, hvis du har spørgsmål, brug for uddybende 

oplysninger eller kommentarer. 

 

/ På arbejdsgruppens vegne — Alice Frederiksen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"HAVNEHUSET LUKKER IKKE 

SÅDAN LI' MED DET SAMME" 

Det lukker forhåbentlig slet ikke! 

Som det kan læses her i VenøPo-

sten arbejdes der på fuld kraft 

med at finde nye muligheder for 

Havnehusets fremtid. 

 Jeg håber, at der i løbet af 

de næste måneder inden årsskif-

tet tegner sig et billede af en ny 

organisering, der kan tages stil-

ling til. 

 Jeg kan forestille mig en 

god planlagt overgang mellem 

den gamle og den nye ordning. 

 Så indtil da kan Havnehu-

set bruges af alle til mange formål 

 Velkommen! 

/ Mette Jaffke 

 

(Læs havnestyrelsens synspunkter 

på side 12 — red.) 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

Foto: Jan Bendix 
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SVØMNING 

Svømmesæsonen er kommet 

godt i gang med god tilslutning. 

Har du også lyst til at svømme i 

enten det lille varmtvandsbassin 

eller det store bassin, er der stadig 

plads til flere. Du skal blot møde 

op i Struer Svømmehal disse lør-

dage, hvor svømningen foregår 

mellem kl. 13:00 og 13:40: 

den 2., 9. og 30. oktober  

samt den 6., 13., 20. og  

27. november 

 

Løbeklub 

Skal vi have en løbeklub på 

Venø? GIF er flere gange blevet 

opfordret til at arrangere nogle 

fælles løbedage eller lave en deci-

deret løbeklub. For at få en idé 

om interessen for en eventuel 

løbeklub vil vi gerne have nogle 

tilkendegivelser, så vi kan tilrette-

lægge det på den rigtige måde. 

 Fortæl om dine forventnin-

ger til en løbeklub. Er du allerede 

aktiv løber og ønsker nogle af 

følges med eller har du et ønske 

om at komme til at løbe, men har 

aldrig fået gjort noget ved det? 

 Skriv eller ring til underteg-

nede senest den 10. oktober 

på soeren@venoe.dk eller tlf. 97 

86 84 00, hvis en løbeklub kan 

have din interesse.  

 

/ Venø GIF  

— Søren Lang Hindkjær 

DET  SKER 

KONCERT MED HERREGÅRDSTRIOEN 

Søndag den 3. oktober er der sæson-

start i Venø Musikforening. Vi lægger  

ud med en trio, Herregårdstrioen kalder 

de sig, som spiller en blanding af spille-

mandsmusik og klassiske toner. Vi skal 

høre nordisk folkemusik, men deres  

repertoire indeholder også musik af  

argentineren Piazzolla, Fauré og Bach.  

 De tre musikere: Jan Edlund,  

Bo Swahn og Poul Erik Jørgensen spiller på følgende instrumenter, hvoraf i 

hvert fald det førstnævnte er temmelig ukendt: Nyckelharpe (et knapinstru-

ment), bratsch og viola d’amore og 12-strenget barokguitar.  

 Har man lyst til at få en forsmag af stilen ved koncerten kan man gå 

ind på trioens hjemmeside på www.herregaardstrioen.dk og her finde et 

link til en lydfil.  

 Velkommen til den første af dette års koncerter, som finder sted på 

Nørskov den 3. oktober kl. 15:00. 

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen 

 

 

VENØBOEN AFHOLDER GENERALFORSAMLING  

Den 28. oktober 2010 kl. 19:30 i Havnehuset med  

følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag (evaluering af færgeservice) 

5. Fastsættelse af kontingent (bestyrelsen foreslår det årlige kontingent 

fastsat til 125,- kr. (i dag 100 kr.) 

6. Valg til bestyrelse samt 2 suppleanter 

7. Valg af revisor 

8. Eventuelt  

(drøftelse af indhold og form på www.venoe.dk) 

 

Vedr. pkt. 4: der er kommet et forslag 

Vedr. pkt.6: Karin Christensen, Bodil Anker-Møller og Anker F. Jensen er på 

valg - alle modtager genvalg. 

 

/ VenøBoen — Anker F. Jensen 
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DET  SKETE 

 

FARVEL TIL EN OMSORGSFULD NABO! 

Den 30. august døde Verner Knudsen efter mere end to års kamp mod 

kræft. Verner blev 70 år. 

 Verner blev født i Viborg og har indtil sin pensionering for fem år 

siden været ansat i virksomheden Ketner i forskellige stillinger, senest som 

regionsleder for Jylland. Jobbet førte familien: Inga, datteren Pia og sønnen 

Steen rundt i det vestjyske til Holstebro og Esbjerg. 

 Thora og jeg lærte Verner at kende et par år efter, at Inga og Verner 

uden børn var flyttet til Venø først til Riisvej og siden 2004 til det gule hus 

på Revlen. 

 Verner var sejlsportsmand om en hals. Han havde før Venø-tiden sin 

båd fast liggende i Struer Havn. Inga og han benyttede enhver ledig stund 

til en sejltur med båden. Den flyttede med til Venø Havn. 

 Det blev også begyndelsen på Verners engagement i arbejdet med 

at få Venø Havn til at fungere både med hensyn til det praktiske og som 

bestyrelsesmedlem. Da Havnehuset skulle ombygges i fjor, var Verner en af 

de flittige på arbejdsholdet! Efter salget af sejlbåden for nogle år siden fik 

jeg fornøjelse af mennesket og kammeraten Verner ombord på min lille 

motorbåd, når der skulle hales fisk og skaldyr op af fjorden. Verner havde 

næsten ‖solgt‖ fisken inden, den var ombord. 

 Verners begejstring for sejlerlivet kom også mange andre til gode. 

Humør og serviceindstilling var grundlaget, når både Venøs børn og voks-

ne skulle lære sejladsens farer og fornøjelser. 

 Verners medmenneskelighed og omsorg fik også betydning for min 

familie, når vi havde brug for det. Vi havde fået en nabo, som udover de 

egenskaber også havde sine meningers mod og fremførte dem. 

 Æret være mindet om Verner. 

/ Thorkild Brosbøll, Vigen 2, Venø 

 

 

KÆRE VENØBOERE 

Jeg og min familie vil gerne takke for al den opmærksomhed, I har vist os i 

forbindelse med Verners sygdom og død.  

 Tusind tak for alle de mange blomster til bisættelsen. Jeg vil også tak-

ke for alle de blomsterhilsner og knus jeg har fået. Det har varmet meget. 

 Jeg er glad for, at det er på Venø, jeg bor, den omsorg findes ikke 

mange steder. 

 Mange hilsner til alle! 

/ Inga Knudsen, Revlen 3, Venø 

Foto: Thorkild Brosbøll 
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VENØ EFTERSKOLE ROCKER OLD SCHOOL 

Der er hverken tale om forældede metoder eller forringede arbejdsbetingel-

ser for vores musikinteresserede elever, når eleverne fremover skal rocke 

Old School. Det er derimod ment helt bogstaveligt. For i takt med at vi får 

flere og flere elever, der både kan og gerne vil spille musik, er det blevet 

nødvendigt med mere plads. Hver eneste kvadratmeter i Gammel sal er ud-

nyttet til bristepunktet, og vi har derfor lejet Venøs gamle skole, der midlerti-

digt skal fungere som musiklokale. 

 Det er vigtigt for os at understrege, at den ellers udmærkede nødløs-

ningen med Venø skole kun er midlertidig, idet opførslen af nye og tidssva-

rende musiklokaler indgår i halbyggeriet. Vi har eleverne, vi har behovet, 

og vi har pengene, så opførslen af multihallen er ualmindelig vigtig for os. 

Derfor håber vi, at den sidste tilladelse falder på plads hurtigst muligt, så vi 

kan komme i gang med byggeriet. 

 

Foredragsaften med Morten Ramsland 

Med sin nye roman Sumobrødre fastholder Morten Ramsland sin plads i 

superligaen blandt danske samtidsforfattere. Det er også denne anmelder-

roste roman, Morten Ramsland vil lægge mest vægt på til foredragsaftenen. 

 Foredraget finder sted på Venø Efterskole  

 torsdag den 18. november kl. 19:30  

 og er arrangeret i et samarbejde mellem Foredragsforeningen, Venø 

Læsekreds og Venø Efterskole. Arrangementet er åbent for elever, forældre, 

venøboere og gæster uden for øen. Grundet begrænsede pladser er tilmel-

ding påkrævet via efterskolens hjemmeside: www.venoe-efterskole.dk  

senest den 15. november. 

 Morten Ramsland debuterede med digtsamlingen ‖Når fuglene dri-

ver bort‖ i 1993, fem år senere udkom romanen ‖Akaciedrømme‖, men først 

med slægtsromanen ‖Hundehoved‖ fra 2005 fik han sit store gennembrud. 

Den dansk-norske familiekrønike blev en umiddelbar succes og indbragte 

Boghandlernes gyldne laurbær, Læsernes Bogpris samt P2 Romanprisen. 

Efterfølgende er ‖Hundehoved‖ blevet oversat til 13 sprog. 

 

Elevbesøg på Venø 

Vi har de andre år fået meget begejstrede elever hjem fra dette arrange-

ment, og mange positive tilkendegivelser fra venøboerne. Derfor håber vi 

på jeres velvillighed til at gentage succesen med Venø Kaffe, hvor eleverne 

kommer på besøg hos jer. 

 Derfor vil vi være meget glade, hvis I  

 den 6. oktober kl. 19:30-21:00  

 vil åbne jeres hjem for vores elever til lidt hyggeligt samvær. 

 Tilmelding til arrangementet kan ske til skolen kontor senest  

mandag den 4. oktober eller på mail: efterskolen@venoe-efterskole.dk. 

Når I tilmelder jer, vil vi gerne vide, hvor mange elever I vil have besøg af. 

 

/ Venø Efterskole — elever og medarbejdere 

 

Fotos: Preben Friis 
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FISKESKURE UNDER OPFØRELSE 

Vi har nu modtaget den endelige byggetilladelse til de 

projekterede fiskeskure, og vil straks forsøge at sætte 

byggeriet i gang. Dertil har vi brug for frivillig arbejds-

kraft, så kontakt venligst undertegnede, hvis du/I kan 

hjælpe. 

 Der bygges fem skure med gavlen vendt imod 

det indre havnebassin, og de placeres 7 meter fra kaj-

kanten. Der bliver dør og vindue imod havnebassinet 

og et ekstra vindue imod fjorden. Den udvendige be-

klædning bliver klink-brædder malet i samme røde far-

ve som de eksisterende skure. Husenes vinduer, døre 

og stern bliver grønne - også som de gamle skure. Ta-

get beklædes med pap, og rejsningen bliver knap så 

høj som først planlagt. Dette især af hensyn til genbo-

ernes udsyn, men også af økonomiske grunde. Inden-

for etableres der beton- eller flisegulv. Hvis en lejer måt-

te ønske trægulv kan dette eftermonteres. Husene iso-

leres ikke, men er forberedt dertil.  

 Bestyrelsen har allerede modtaget forespørgsler 

fra potentielle lejere. Lejeprisen er endnu ikke fastlagt. 

 I Miljøcenteret overvejer man stadigvæk om den 

overdækkede frokostplads skal have en dispensation 

for at kunne etableres. Spørgsmålet er, om den er hav-

nerelateret eller ej. Vi mener selvfølgelig den er det, og 

har vist overbevist Kommunen om det samme, men 

Miljøcenteret er endnu ikke overbevist. 

 Projektperioden løber til årets udgang, hvor alt 

inklusiv regnskab, revision og lignende også skal være 

færdig, så tidsplanen er noget presset. Havnestyrelsen 

er dog stadigvæk positiv og tror på, at det kan lade sig 

gøre, men vi får selvfølgelig brug for noget hjælp. 

 

HAVNEHUSET OG HAVNESTYRELSEN 

Der har været en vis polemik om rimelighed og prak-

tisk mulighed for at drive en forretning i huset. Besty-

relsen har undersøgt de forskellige muligheder, og kan 

indtil videre fastslå følgende: 

 Hvis huset sælges skal det ske til markedspris, 

som formodentlig vil ligge på 1,5 til 2 mio. kr. Finansie-

ring af en sådan pris vil næppe gøre huslejen billigere 

end den er nu, snarere tværtimod. Desuden vil et salg 

sikkert medføre, at Venø Havn skal tilbagebetale mod-

tagne tilskud fra de seneste ti år. Bestyrelsen kan derfor 

ikke se et bortsalg af Havnehuset som en reel mulig-

hed. 

 Den gældende og aftalte husleje, der først slår 

helt igennem fra den 1. januar 2011, er baseret på de 

faktiske ydelser til kreditforeningen. Lånet afspejler de 

faktiske forhold omkring huset, og der er ikke nogen 

finansiering af havneanlæg og lignende deri (der hen-

vises i øvrigt til reviderede og godkendte årsregnska-

ber). Huslejen dækker ikke hverken forsikring eller ud-

vendig vedligehold, hvilket kan kritiseres, men styrelsen 

har valgt p.t. at se bort derfra for at hjælpe caféen i 

gang. 

 Nedsættes huslejen yderligere kan der være tale 

om, at de enkelte bestyrelsesmedlemmer pådrager sig 

et personligt ansvar. Desuden kan det påstås, at der er 

tale om, at offentlige penge er konverteret til driftstil-

skud til privat virksomhed. Den går nok heller ikke. 

 Som sagerne står, ser bestyrelsen kun en farbar 

vej til at gøre forretningen Havnehuset bedre: At etab-

lere en støtteforening og/eller støtte forretningen med 

handel og brug så meget som det kan lade sig gøre. 

Den store opbakning og interesse anses som indikator 

for de gode muligheder. 

 

/ Havnestyrelsen — Flemming Haagensen,  

tlf. 97 86 80 66 

Foto: Jan Bendix 
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 SANGAFTEN 

Det gik jo fint i marts, og der er sikkert flere, som gerne vil være med, så vi 

prøver igen med en Sangaften mandag den 25. oktober kl. 19:30 på 

Venø Kro. 

 Som leder har vi igen engageret Lilly Møller, der denne gang får assi-

stance til programlægningen af T. & T. Brosbøll. Første afdeling vil således 

være et nogenlunde fast program, mens der i anden afdeling vil være større 

medbestemmelse for deltagerne. Det er som sidst jeres stemmer, der skal 

løfte taget. 

 Pris: 50 kr. inkl. kaffe. Alle er velkomne.  

 Tilmelding senest den 22. oktober på mail via www.vbgf.dk eller 

per telefon 97 86 81 82 / 40 20 00 10. 

/ Venø Borger– og Grundejerforening — Peter Henriksen  

 

 

 

Billeder fra Åben Ø dagen 

DET  SKER 

ÅBNINGSTIDER  I  OKTOBER 
 
 

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. 13:00 - 17:30 
frem til og med den 24. oktober  

herefter fra kl. 14:30 - 17:30. 
 

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. 

 
Søndagsbrunch den 31. oktober 

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: Peter Henriksen 

Fotos: Jan Bendix 
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HAVSTOKKEN 14, VENØ 

Matrikel nr. 12B  —  Byggeår: 1797 

 

Hvem? 

Huset er et af Venøs ældste huse. Det er opført i 

1797 og gennemgribende, men nænsomt restaure-

ret i 1989 af Solveig og John Kjær, så dets ydre 

fremstår som det oprindelige. Indsatsen belønnedes 

med Struer Kommunes bygningspris. Huset er et 

markant stråtækt, pudset og malet længehus med 

gavlen vendt ud mod Limfjorden. 

 Af matrikelkortet fremgår det, at en stor del af 

grunden er blevet til byvej og havn. 

 I dag ejes huset af Gitte og Jan Jacobsen, 

Aulum, der benytter det som feriehus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENØ  HUSE 

 

 

 

Og så lidt historie… 

En af husets tidligere ejere, Andrea Andreasen, drev 

håndkøbsudsalg fra Struer Apotek. Det skete fra en 

butik i gavlen ud mod havnen. Butikken handlede 

også med køkkengrej, skovle, børster, strømper, 

undertøj, juletræspynt og glansbilleder.  

 Om sommeren solgtes to slags runde ispinde 

(vanilje- og røde sodavandsis). Det var før elektrici-

teten kom til Venø, så der måtte importeres stangis 

fra et fryseværk i Struer. 

 Mette Haagensen fortæller om Poul Bund-

gaard (Kjeld fra Olsen-banden), der sammen med 

FDF’ere fra Firbjergsande og hende selv var inde for 

at handle. Da han blev genkendt kvitterede han 

med flødeboller! Som kendt opera- og oprettesan-

ger blev der på Øster Nørskov sunget sange bl.a. fra 

‖Farinelli‖. 

 

/ Axel Steenkjær  

(forkortet af red. efter aftale) 

Foto: Preben Friis 
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DET  SKER 

IBRUGTAGNING AF DEN LILLE NY 

Som forventet har der været nogle indkøringsvanskeligheder, og vi er nu i 

gang med en modificering af glidesliskerne, som ligger på betonbakken. 

Denne modificering har til hensigt at øge transportmuligheder af busser 

ved lav- og højvande. Det er ikke muligt at lave et anlæg, som kan transpor-

tere køretøjer ved alle vandstandsvariationer, men det nuværende anlæg 

levede ikke op til vores forventninger og kontraktforhold. Modificeringen 

tager ca. 14 dage af hensyn til metallisering og malearbejde. 

 Onsdag den 15. september kl. 23:04 fik en af vores trofaste og dygti-

ge skippere en rigtig slem oplevelse, som vi gerne havde været ham for-

uden. Lige inden anløb af Venø færgeleje angribes agterst rorpropeller af et 

PVC rør og formentlig en wire eller anden hård genstand. Samtidig svigter 

den forreste rorpropeller ved at låse omdrejningerne på skruen, og det blæ-

ste samtidig med en kraftig vind fra vest nordvest. Imod alle odds lykkedes 

det skipperen af få færgen bragt flot i sikkerhed - med få skrammer og en 

lille bule. Jeg vil gerne takke skipperen, de hjælpende øboere og resten af 

det deltagende personale for en storartet indsats med at få bragt færgen i 

sikkerhed i løbet af natten. 

 Den agterst rorpropeller har desværre lidt skade i et omfang som gør, 

at vi har sendt den til Tyskland for reparation og nærmere undersøgelse. Vi 

forventer, at færgen vil være sejlklar igen i løbet af den 8. oktober.  

 Vi beklager situationen, og håber at øboerne nyder synet af vores 

nye færge, når de passerer den på Kleppen. 

/ Venø Færgefart — Søren Adsersen 

 

 

 

 

 

 

 

‖Tilbageløb‖ 

Færgetrafik  

i august 

 

 

 

 2010 2009 

Passagerer ............ 27.642 ..... 29.826 

Personbiler ........... 11.156 ..... 12.040 

Busser .......................... 462 ........... 514 

Lastbiler....................... 156 ........... 364 

Gods (tons) ................ 142 ....... 1.209 

Cykler ....................... 1.270 ....... 1.168 

Campingvogne........... 44 ............. 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. afgang fra Venø den 1. september. 

Fotos: Jan Bendix 
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2. oktober  Generalforsamling i Venø Fiskeriforening,  

  fællesrummet på campingpladsen 

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

3. oktober kl. 15:00 Venø Musikforening: Herregårdstrioen, Nørskov 

6. oktober kl. 19:30 Efterskoleelever besøger venøboere (tilmeld. 4/10) 

10. oktober  kl. 14:00 Eftermiddagsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

12. oktober  kl. 19:00  Menighedsrådsmøde i Havnehuset 

14. oktober kl. 15:00 Billedskole (hold 1), Børnehuset 

 kl. 19:00 Billedskole (hold 2), Børnehuset 

17. oktober  kl. 14:00  Eftermiddagsgudstj. v/ Karen Togsverd Hansen 

20. oktober kl. 19:30 Møde i Venø Erhvervsklub, Havnehuset Venø 

  (tilmeld. 18/10) 

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

25. oktober kl. 19:30 VBGF, sangaften, Venø Kro (tilmeld. 22/10) 

26. oktober kl. 19:30 Introduktionsaften til Sagaturen, Havnehuset  

28. oktober kl. 15:00 Billedskole (hold 1), Børnehuset 

 kl. 19:00 Billedskole (hold 2), Børnehuset 

28. oktober kl. 19:30 Generalforsamling i VenøBoen, Havnehuset Venø 

30. oktober ca. kl. 18:00 Hjem-Is bilen kommer til Venø 

31. oktober  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

 

GIF svømning: den 2., 9., og 30. oktober — kl. 13:00 

Lektiecafé, Børnehuset: den 4. og 11. oktober samt 1. november — kl. 16:15 

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

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

VENØ  I  OKTOBER 

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

senest den 23. oktober 
 

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 21. oktober. 
 
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 


