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Forenings– og kirkeblad  

for Venøs beboere og venner af Venø 

FREMTID — NUTID — FORTID 
- første og sidste gang sammen! 

 

 

 

 

 

 

Med septembernummeret følger tillæg  

vedrørende Venø Færgens indvielse. 

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 

 

Servicemedarbejdere: Lene Marie 

Jensen, tlf. 97 86 81 14 og  

Julie Gjern, tlf. 97 86 83 62 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

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

 

Organist Julia Tabakova 

 

Kirkesanger Grethe Munk-

Andersen, tlf. 97 86 80 79, 

gma@stgym.dk 

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 97 86 82 00, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

VENØ  SOGN 

Gæsteprædikant 

Søndag den 12. september kl. 10:00 forrettes gudstjenesten af sogne-

præst Jørgen Anker Jørgensen, tidligere Venø, nu Ølstykke. Efterfølgende 

er der stående kirkekaffe. 

 

Høstgudstjeneste og børnekor 

Søndag den 19. september kl. 10:00 er der høstgudstjeneste ved Per 

Mikkelsen. Der er udsendt brev til børnene, som traditionen tro spiller en 

aktiv rolle denne dag. De bærer høstofrene ind i kirken og er ved den efter-

følgende sammenkomst i præstegården de glade udbringere af gaverne 

ved det amerikanske lotteri.  

 De indkomne beløb vil gå til Børns Vilkår. I år vil vores nye fastansatte 

organist Julia Tabakova danne et lille børnekor, som vil synge i præstegår-

den. 

 

Lyt til gudstjenesten på radio Favorit 

Venø Kirke er med i gruppen af kirker, hvor søndagsgudstjenesten optages 

til radioen. Den 26. september kl. 14:00, hvor Per Mikkelsen prædiker, vil 

gudstjenesten blive optaget og sendt på radio Favorit mandag den 27. 

september kl. 18:00.  

 Frekvensen er 104,6 Mhz. Gudstjenesten vil i den efterfølgende uge 

også kunne høres på www.radiokirken.dk (her kan desuden findes oplys-

ninger om, fra hvilke kirker der sendes gudstjenester). 

 

Kollektbøsse 

I 1979 kreerede nu afdøde Kaj Mygind, Venø, en kollektbøs-

se, som blev skænket til Venø Kirke. Den har i mange år 

henligget i et skab, og er efterhånden blevet anløben. Me-

nighedsrådet har fået den omforkromet, og vil nu få den 

opsat i våbenhuset, hvor den skal bruges til de midler, der 

gives for brochurer m.m. Vi vil på den måde vise vores tak-

nemmelighed for det fine stykke arbejde, som Kaj Mygind 

har udført. 

 

Planer for efteråret 

Vi synes, at vores kirkerenovering samler støv. Der er en træghed i projek-

tet, som er svær at godtage. Derfor vil vi fyre op under projektet med for-

stærket kontakt til arkitekt Dan Ljungar og Hans Edvard Nørregaard Niel-

sen, Ny Carlsbergfondet. 

 Kirkeskoven trænger til en sanering, hvorfor vi får ekspertise herom, 

så den oprindelige idé med skoven genskabes. Idéer modtages gerne til 

anvendelse af skoven. Der har været tale om legeplads og hundeskov. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com


3  

Visse projektdele har været bremset i snart 1½ år, og i 

det sidste års tid har der været fuld gang i at få vedta-

get en nødvendig lokalplan. Høringsperioden udløb i 

slutningen af juli, så nu resterer der forhåbentlig kun 

kommunens endelige behandling. Nogle høringssvar 

har medført heftig aktivitet i bestyrelsen, for at den ef-

terhånden meget skrøbelige tidsplan ikke skulle skride. 

(Så de sidste projektdele må opgives). Vi har holdt mø-

der med flere af dem, der har gjort indsigelser, og er 

vist nu meget tæt på at kunne komme videre. 

 Vi har skullet ændre de oprindelige planer og 

indgive nye ansøgninger om byggetilladelse med nye 

tegninger, hvilket alt sammen har været ret krævende. 

Miljøcenteret mener ikke et overdækket frokostareal er 

havnerelateret, hvorfor der i givet fald skal søges di-

spensation. Det ser stadigvæk ret problematisk ud, 

men vi har ikke opgivet endnu. Vort argument er, at 

dette område er sejlernes rimelige kompensation for 

ikke at have adgang til en sejlerstue, og at dette i høj 

grad er havnerelateret. Desuden har vi ændret planer-

ne, så det overdækkede areal tilknyttes skuret ved hjør-

net af bassinet. Den originale byggeansøgning om 

fiskerskure var for op til syv styk. Der kan højst tillades 

fem, så det må vi så nøjes med. Hele projektet inklusive 

slutafregninger, revision og endelig godkendelse skal 

være afsluttet inden udgangen af året, hvilket kommer 

til at holde hårdt, men med en ekstra indsats og bebo-

ernes støtte tror vi på det kan lade sig gøre. 

 Mange tak for jeres store interesse og engage-

ment som senest kom frem under Havnehus-gruppens 

nyligt afholdte møde. 

 

/ Havnestyrelsen — Peter Henriksen  

 

PROJEKTSTATUS OG PLANER 

Anløbsbroen i sydsiden af yderhavnen har nu fået ud-

skiftet sin bærende konstruktion. Arbejdet blev afsluttet 

i uge 31-32 efter at have været forsinket af uventet be-

sværlige bundforhold. De nye pæle blev anbragt oven-

på det hårde bundlag og sikret til den bagvedliggende 

konstruktion. Dermed er projektet i yderhavnen afslut-

tet, og på trods af besværlighederne lykkedes det at 

holde budgettet. 

 I området mellem havnebassin og vejen er der 

nedgravet nye vandrør. De gamle var blevet utætte og 

vandforsyningen har været dårlig flere stedet på hav-

neområdet. Det lykkedes at låne en minigraver fra Thy-

holm Murer uden beregning til det mest besværlige, 

og de nødvendige sammenkoblinger klarede Uffe 

Lundby og Flemming Haagensen, så også her lykkedes 

det at begrænse omkostningerne. 

 Der har igennem lang tid været problemer med 

glasoverbygningen på Havnehuset. Dels var der ikke, 

som anvist ved byggeriet, anvendt lavenergiglas, og 

dels er dele af konstruktionen rådden. Tilbud på ud-

bedring af skader eller forbedringer i den grundlæg-

gende konstruktion var dyrere end budgetterne tilla-

der, men nu tror vi, der er fundet en løsning. Lars 

Vangsgaard har foreslået, at den skrå flade imod vest 

ændres til tagpapdækning og at de lodrette glasflader 

udskiftes. Det vil give lidt mindre lysindfald, men nok 

også gøre indeklimaet nemmere og billigere at admini-

strere.  

 Omkostningerne kan forhåbentlig holdes inden-

for budgettet, så planen er, at vi, så snart vi har overblik 

over pengebehovet til de sidste projektdele, kan iværk-

sætte renovering af overbygningen. 
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VENØ  MAD 

 VENØ OPSKRIFTER: SYLTEDE HYBEN 

 

Ingredienser: 

330 g rengjorte orange hyben - halveret 

og renset for stilk, blomst og kerner 

1 dl vand 

1 dl eddike 

330 g sukker 

½ vaniljestang, flækket i to dele 

evt. atamon 

 

Fremgangsmåde: 

Kom vand, eddike, sukker og vaniljestangen i en gryde. 

Giv lagen et opkog. 

Tilsæt hybener og kog dem i sukkerlagen i ca. 10 min. 

Lad hybenerne afkøle i lagen og server dem lune.  

 

Eller hvis de syltede hybener skal bruges senere så: 

Tilsæt atamon.  

Hæld hybener + lage på nyskoldede marmeladeglas - og sæt låg på. 

 

De syltede hybener er dejligt tilbehør til isdesserter, fromage, pandekager 

m.v. og de halve hybener er flotte som kagepynt! 

 

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.  

 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. 

 Menuen vil bestå af bl.a. Venø østers, fasan, kronvildt, and, hare, sødt 

og kaffe med cognac/likør samt vine til hver ret. 

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

i Struer og retur. 

 Pris: kr. 745,- p.p. Tilmelding nødvendigt - begrænset antal pladser. 

Ring og hør nærmere. Vi glæder os til at byde jer velkommen. 

/ Venø Kro, tlf: 97 86 80 06 

info@venoekro.dk, www.venoekro.dk 

SÆSONMENU — VENØ KRO 
 

 
Røget dyrekølle med pærejulienne,  

syltede tyttebær og blå ost 
kr. 92,- 

 
Riesling, Bestheim, Alsace, Frankrig 

pr. glas kr. 65,- 
 

*** 
 

Stegt tun med svampe risotto,  
piquillopeber crème og perleløg 

kr. 195,-  
 

Saint Aubin, 1er Cru Sur Gamay,  
Bernard Moreau, Bourgogne, Frankrig 

pr. glas kr. 65,- 
 

*** 
 

Stegt medaillon af krondyr på puré af 
rodfrugt, ristede kantareller, brombær-

sauce og confiteret lår af gråand 
kr. 195,- 

 
Côtes du Rhône, Les Quartz, Domiane  

le Clos du Caillou, Rhône, Frankrig 
pr. glas kr. 65,- 

 
*** 

 
Blommetærte med lakridsparfait  

og hindbærcoulis 
kr. 72,- 

 
Banyuls Mute sur Grains, Frankrig 

pr. glas kr. 65,- 

 
Menu: Vin menu: 

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

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

 

Ovenstående 2-3 retters menu-/

vinpriser er kun gældende for 

sæsonens menu. 

 

/ Venø Kro, tlf. 97 86 80 06,  

mail: info@venoekro.dk 

Foto: Ingrid Lang Hindkær 

Foto: Jan Bendix 
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SKOV- OG NATURSTYRELSEN 

RYKKER… 

...Og mosegrisene kan forhåbent-

lig frygte resultatet.  

 Vildtkonsulent Jens Henrik 

Jakobsen fra Klosterhedens skov-

distrikt inviterer i samarbejde med 

VenøBoen alle venøboere til be-

boermøde den 21. september 

kl. 19:30 i Havnehuset.  

 Udover skovdistriktet vil en 

repræsentant for Danmarks Miljø 

Undersøgelser deltage og sam-

men med venøboere tale om be-

kæmpelsesmuligheder herunder 

om udsættelse af lækatte, som 

det tidligere er sket på Venø. 

/ VenøBoen – Anker F. Jensen 

ENERGIRÅDGIVEREN GÅR I GANG 

Allerede fra den 1. september begynder maskinmester Hans Petersen, der 

er energirådgiver hos NOE, på en gennemgang af de enkelte husstande, 

der har meldt sig til arbejdet med at nedbringe Venøs energiforbrug. 

 Besøgene finder sted, når projektet har fået bekræftet, at den enkelte 

beboer fortsat er interesseret i at være med. Hans Petersen vil så telefonisk 

aftale tidspunkt for besøg. For venøboere og sommerhusejere er besøget 

gratis. Normalt koster det 2.500 kr. – så her er også noget at spare!! 

 I samtalen med NOE’s rådgiver er udgangspunktet det skema, der 

allerede er udfyldt og afleveret til projektet. 

 Har du et apparat eller en maskine, du har mistanke om forbruger 

hel urimeligt med el, så kan du låne et ‖SparOmeter‖, som afslører sandhe-

den om forbruget. Det får du ved at hente det i Havnehuset Venø. Har du 

behov for instruktion i brugen af ‖SparOmetret‖, så tal med Ryan Jensen, tlf. 

97 86 88 22, mail lian@venoe.dk, som også kan udlåne. 

 Når jeg kontakter den enkelte husstand, så er der mulighed for at 

foreslå ca. tidspunkt for energirådgiverens besøg. Kontakt undertegnede, 

hvis du ikke har fået afleveret dit skema og er interesseret i at få besøg. 

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

 

 

MÅNEDENS TIPS FRA ENERGISPAREBANDEN 

/ Energi på Venø — Morten Gjern og Skafti Halldórsson 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

Sparetip 1 

Udskift halogen pærer til LED-pærer. Udskifter du syv 25W 

pærer med syv 1,2W LED pærer, sparer du gennemsnitlig 

600 kr. pr år.  

Frede Kristensen har fundet LED pærer i Bilka til 55 kr. Følg 

med i næste udgave af VenøPosten og se, hvor meget han 

sparer. 

Sparetip 2 

Hvad skal elforbruget være? Et godt udgangspunkt er 

1000 kWh per person per år + 500 kWh.  

Familien Gjern, 5 personer, brugte sidste år 3500 kWh. 

Hvor stort er jeres elforbrug? Følg med i næste nummer af 

VenøPosten om, hvordan familien Gjern gør. 

Foto: Jan Bendix 
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EFFEKTIV ARBEJDSDAG!! 

Husk mødet i Venø Erhvervsklub 

den 1. september kl. 19:30 i 

Havnehuset Venø.  

 På mødet har vi også den-

ne gang en spændende gæst på 

besøg. Det er Niels Bugge fra Mo-

dus, der vil gøre det helt klart, 

hvordan man som selvstændig 

kan gøre sin hverdag mest effek-

tiv. Hvad skal vi selv gøre og hvad 

skal vi overlade til andre - uddele-

gere? 

 Derudover vil vi høre noget 

om praktiske løsninger i hverda-

gen – demo af bogholderisystem, 

formularer og hjemmesider.  

 Kai Rostrup har tilbudt en 

kort orientering. 

 

Mødeagenda: 

Velkomst  

Gæst – Niels Bugge, Modus 

Kaffe 

Bordet rundt – hvad er aktuelt 

for din virksomhed lige nu? 

Kai Rostrup om praktiske løs-

ninger i hverdagen. 

Den gode idé for virksomhe-

den – ’tage en god idé med til 

os andre’ 

Afslutning 

 

Et praktisk punkt: Vi skal denne 

gang selv betale for kaffe osv. 

 

/ Venø Erhvervsklub  

— Frede Kristensen 

DER SKAL FINDES EN NY DRIFTSFORM! 

Over 40 venøboere havde taget imod invitationen fra arbejdsgruppen om 

Havnehusets fremtid. På mødet sidst i august orienterede Alice Frederiksen, 

Inge Baggesen og Mette Jaffke om deres og Aase Askanius’ arbejde med at 

skabe en fremtid for Havnehuset. 

 Mette lagde åbent sine regnskaber frem. De viser, at det med det nu-

værende koncept ikke er muligt at skabe en rimelig arbejdsindtægt, selv om 

der ydes en kæmpeindsats fra hendes og en række frivilliges side. 

 Hanne Thaysen fra Tunø, der har drevet købmandsforretning på sin 

ø, øste af sine erfaringer til inspiration for de samtaler, der bagefter blev ført 

ved de enkelte borde. 

 Med udsigten til, at Mettes resultater med ‖genopretning‖ af Havne-

husets profil vil falde til jorden, væltede idéerne frem hos deltagerne. Stik-

ord blev afleveret til arbejdsgruppen, der også opfordrede til, at flere inte-

resserede går ind i arbejdet med at finde løsninger. Flere deltagere meldte 

sig og arbejdsgruppen har efterfølgende indkaldt til møde. VenøPosten vil 

bringe nyt fra den arbejde. 

 Der var mange idéer på bordene, så der er håb og tro på, at der vil 

kunne findes løsninger, der kan sikre både Havnehusets økonomi, men og-

så at Venø får fortsat idéen om et samlingssted for venøboere og gæster, 

som Mette yder et flot bidrag til. 

/ VenøPosten – Jan Bendix 

 

 

HAVNEHUSET VENØ 

Tak til alle der kom til beboermødet og tak for mange konstruktive tanker 

og idéer. Den gamle gruppe, der inviterede, er udvidet med Mogens Aska-

nius, Jan Bendix, Kai Rostrup Jensen, Niels Jensen (Nisse), Ole G. Jensen og 

Yvonne B. Sørensen. Vi kan ikke nå at gennemgå papirerne, inden VenøPo-

sten udkommer, men I skal nok høre fra os. 

/ Aase Aaskanius, Inge Baggesen, Alice Frederiksen og Mette Jaffke 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

Foto: Jan Bendix 
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VenøBoen 
 
Anker Jensen (formand) 
tlf. 97 86 80 79 
 
Karin Christensen (kasserer) 
tlf. 97 86 80 15 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 100,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
www.venoe.dk/venoeboen 
 
 
Venø Borger- og   
Grundejerforening 
 
Peter Henriksen (formand) 
tlf. 97 86 81 82 
 
Per Vestergaard (kasserer) 
tlf. 75 81 48 72, mobil 29 63 79 60 
 
Foreningen er åben for alle fastboende 
og/eller grundejere på Venø. Kontakt 
Peter Henriksen. 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
kan lejes af Børnehusets medlemmer for 
kr. 100 pr. døgn ved henvendelse til 
Antoinette Jensen på tlf. 97 86 81 95. 
 Medlemskab tegnes hos Børnehu-
sets kasserer, Helle Gjern, tlf. 97 86 83 
62, og koster kr. 75 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

DET  SKER 

VENØ MUSIKFORENING – SÆSON 2010-2011 

Musikforeningen har planlagt koncerterne for det næste år, og indholdet 

kan ses nedenfor. Selve programmet med omtale af de enkelte koncerter 

omdeles til nuværende medlemmer; men kan også findes i Havnehuset 

samt selvfølgelig på hjemmesiden. Vi glæder os til at se jer til koncerterne, 

og byder velkommen til alle: nye som gamle medlemmer. Man kan selvføl-

gelig også komme til enkelte koncerter, som man har speciel interesse i. På 

gensyn til ø-musik.  

 

Herregaardstrioen  

søndag den 3. oktober 2010 kl. 15:00 på Nørskov 

Julejazz: ‖Make someone happy‖  

søndag den 12. december 2010 kl. 15:00 på Nørskov 

Frederik Jerichau Malmqvist på flygel  

søndag den 30. januar 2011 kl. 15:00 på Nørskov 

Carl Nielsen koncert  

søndag den 27. februar 2011 kl. 15:00 på Nørskov  

med Henriette Nederby og Ole Kiilerich 

Struer Brassband 

marts 2011 på Venø Efterskole 

Koncerten er endnu ikke præcist datofastsat – se opslag i VenøPosten. 

 

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen 

 

 

SE PÅ FUGLE I SEPTEMBER 

Dansk Ornitologisk forening og Turistgruppen (Venø udviklingsplan) har 

arrangeret fugletur på Venø den 30. september med start fra Kleppen  

kl. 13:00. Det bliver nok muligt for venøboere at tilslutte sig turen på ø-

siden! 

 Tilmelding til Conny Frank på 

tlf. 51 50 90 10 senest den 29.  

september er nødvendig.  

 Pris pr. person er 60 kr., som 

omfatter kaffe i Havnehuset.  

 Læs mere om turen på 

www.qualitytime.dk/idp957.asp  

/ VenøPosten – Red. Arkivfoto: Robin Bramm Jensen 

Færgetrafik  

i juli  

 

 

 

 2010 2009 

Passagerer ........... 30.248 ..... 32.976 

Personbiler ........... 11.820 ..... 13.112 

Busser .......................... 430 ........... 446 

Lastbiler ...................... 162 ........... 136 

Gods (tons) ................ 165 ........... 581 

Cykler....................... 1.534 ....... 1.318 

Campingvogne .......... 84 ............. 84 

http://www.qualitytime.dk/idp957.asp
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TIL SØS MED FREDAGSKLUBBEN 

Mette Petersen fik hurtigt et positivt svar fra overfartsleder Søren Adsersen, 

da hun på Fredagsklubbens vegne spurgte, om hele klubben kunne få en 

tur rundt om øen. Turen fandt sted den 27. august, hvor alle børn fra 8 år 

og opefter havde mulighed for at være med. 

 Begejstring for tur og færge var ikke mindre end den, der kom frem, 

da de ældre generationer tidligere på måneden fik turen. 

/ VenøPosten – Red. 

 

 

KLUB 15+ 

Det er navnet på den ny klubaktivitet, der er sat gang i med udgangspunkt i 

Venø Børne- og Ungdomshus. 

 Det var Antoinette Jensen, Lønningen 6 og Johanne Bendix, 

Nørskovvej 13, der indkaldte til stiftende møde med øens unge mennesker. 

Ved redaktionens slutning har vi ikke kunnet nå at få referat med fra begi-

venhederne. Men vi er ikke i tvivl om, at med den samling af øens unge fra 

15 år og opefter, så bliver der god fart over feltet. 

/ VenøPosten – Red. 

 

 

VENØ GIF 

Guld til Nørskovvej 

Søndag den 22. august blev der spillet rundbold til den sto-

re guldmedalje ved efterskolen i et dejligt solskinsvejr. Om-

kring 70 venøboere deltog i den spændende rundboldtur-

nering mellem de forskellige veje på Venø. Efter en række hårde kampe var 

det en kendsgerning, at Nørskovvej for andet år i træk løb af med sejren. Til 

lykke med guldet! Øens øvrige veje ser frem til revanche ved næste års tur-

nering. Efter en velfortjent kaffepause med hjemmebag, hvor energidepo-

terne blev fyldt op igen, var der mulighed for at spille fodbold, volleyball, 

petanque og Kubb (også kaldet kongespil). Og endelig kunne børnene 

brænde den sidste energi af i hoppeborgen. 

 

Venø march/løb 

Som en del af åben ø arrangementet søndag den 5. september arrange-

rer Venø GIF en gå-/løbetur rundt på øen. Der kan vælges mellem to af-

mærkede ruter på henholdsvis 5 og 9 km, hvor man kommer rundt i Venøs 

dejlige natur. Begge ture begynder kl. 10:00 fra Venø Havn. Vi håber, at 

også mange venøboere vil benytte denne dag til at komme ud i naturen og 

få rørt sig lidt. Så tag løbeskoene på og mød op på havnen - det er endda 

ganske gratis at deltage (se Åben Ø program side 15). 

 

/Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

DET  SKETE 

 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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LÆSEKREDS — TILMELDING 

Du kan melde dig til sæsonstart i 

læsekredsen den 2. september 

ved henvendelse til Margit Peter-

sen tlf. 97 86 56 36 eller Annette 

Friis: friis@venoe.dk 

/ Læsekredsen — Anette Friis 

 

 

‖EN DAG PÅ VENØ” 

I forbindelse med min fødselsdag 

i september inviteres alle venø-

boere, der har lyst til at være sam-

men med andet godtfolk den 25. 

september på Nørskovvej 13 

fra kl. 11:00 til 17:00.  

 Dagen indledes med en let 

frokost, som deltagerne selv sam-

mensætter og tager med på en 

tur ‖i det grønne‖! 

 Tilmelding senest den 10. 

september på bx@jbx.dk med 

angivelse af deltagerantal er nød-

vendig af hensyn til det praktiske. 

 I stedet for eventuelle ga-

ver, så vil et bidrag til Venø Udvik-

lingspulje v/VenøBoen (Hvidbjerg 

Bank 7500  7010038) glæde.  

 På eventuel gensyn! 

/ Jan Bendix, Nørskovvej 13 

DET  SKER 

SKAL BOGBUSSEN ÆNDRE HOLDEPLADS? 

Efter at vi i august 2009 fik ødelagt vores gamle, men ellers velfungerende 

udlånssystem ved et lynnedslag, har vi haft mange problemer med teknik-

ken i bogbussen. Efter en lang periode, hvor vi måtte køre med et nød-

system, fik vi sidst på efteråret endelig en internetopkobling, så tingene igen 

skulle kunne køre normalt. Men sådan gik det desværre ikke helt. Forbindel-

sen på Venø er ikke optimal. Især på Riisvej har vi store problemer med bå-

de at udlåne og aflevere materialer. Vi har lavet en prøvekørsel ved Venø 

Havn. Her ser det ud til at køre rimeligt. 

 Så spørgsmålet er nu, om vi skal flytte holdepladsen fra Riisvej til 

Venø Havn. Hvis vi fortsat skal holde på Riisvej, vil serviceniveauet ikke være 

helt på toppen. Der vil være ventetid på aflevering og udlån, og ofte kan vi 

ikke umiddelbart se jeres lånerstatus. Vi vil gerne høre jeres holdning til en 

flytning af holdepladsen. Giv jeres mening til kende, næste gang I kommer i 

bogbussen eller send en mail til bos@struer.dk. 

/ Bogbussen — Bodil Sørensen 

 

 

TO FORFATTERE BESØGER ØEN 

Vi er meget glade for at kunne annoncere, at vi nu har aftaler med to spæn-

dende forfattere: 

 

Morten Ramsland: Torsdag den 18. november 2010 har Venø Efter-

skole sammen med foredragsgruppen en aftale med Morten Ramsland. 

Han vil fortælle om sit forfatterskab og sin sidste nye bog ‖Sumobrødrene‖. 

Efterskolen vil give mere information om arrangementet i oktober. 

 

Leif Davidsen: Tirsdag den 15. marts 2011 kl. 19:30 har foredrags-

gruppen en aftale med Leif Davidsen. Han vil fortælle om sit liv som forfat-

ter og journalist.  

 Det er et personligt foredrag om det ny Rusland, hvor befolkningen 

på ruinerne af det opløste Sovjetunionen stadig kæmper for at skabe en ny 

demokratisk nation mod svære odds og en tung arv. Han vil krydre med 

fortælling om sit forfatterskab og bøgerne, der er skrevet baseret på ople-

velserne. Efterfølgende spørgerunde. 

 

Begge foredrag afholdes på Venø Efterskole. 

/ Foredragsgruppen – Tove Odgaard, Morten Gjern, Per Mikkelsen og  

Kirsten Jensen 

Foto: Struer Bibliotek 
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DET  SKETE 

 

 

 

SOLNEDGANGSMUSIK 

Torsdag den 5. august sluttede 

rækken af solnedgangsmusik i 

Venø Kirke.  

 Seks koncerter har været 

afholdt, og deltagerantallet tyder 

på, at koncept og indhold er rig-

tigt. Vi har haft mange udenøs 

gæster, som har udtrykt sig posi-

tivt om formen, hvor koncerten 

indgår i en kort andagt. Reper-

toiret har været bredt og med 

nye unge talenter, som har haft 

en stor oplevelse ved at spille i det 

lille rum fyldt med tilhørere. 

 Sidste aften inviterede me-

nighedsrådet på et lille glas efter 

koncerten. De fleste tog imod 

buddet, og der var en livlig snak 

om koncert, kirke, lejrliv, øliv m.m. 

Menighedsrådet overvejer stærkt 

at gøre det til en tradition efter 

den enkelte koncert, da vi for-

nemmer, at gæsterne har stor 

glæde deraf. Derudover virker det 

også som god PR for vores ø. 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre Pedersen 

VENØ CAMPING BLIVER TIL ”VENØ KLIT‖ 

VenøPosten har i gennem første halvdel af året skrevet om usikkerheden 

med hensyn til campingpladsens fremtid. Redaktionen har besøgt området 

nogle gange og senest kunnet glæde sig over, at en ny organisering er un-

der opbygning. Vi har opfordret den nyvalgte formand for ‖Venø Klit‖ til at 

fortælle venøboerne om pladsen og dens muligheder. VenøPosten håber, 

at vi hermed har fået åbnet for en kontakt, der kan være med til udvikle akti-

viteter for øens gæster.  

/ VenøPosten — Red. 

 

… Lad os fortsætte med Venø Postens august måneds H.C. Andersens even-

tyr om den grimme ælling. 

 I marts 2010 overtog Christian Kjær Venø campingplads. Straks be-

gyndte sladder og rygter i land og by. Christian Kjær vil lukke Venø cam-

pingplads. Men, men, men husk ællingen blev en smuk svane. 

 Vi havde møde den 3. juni og i samråd med en venlig, hjælpsom og 

positiv Christian Kjær dannede vi, campisterne, en arbejdsgruppe, hvis vig-

tigste formål var at videreføre og udvikle mulighederne for at få Venø cam-

pingplads til at fortsætte som den hidtil er blevet drevet. Med Christian Kjær 

fik vi det, som vi gerne ville have det. 

 Den 31. juli havde vi stiftende generalforsamling. Her blev vores nye 

vedtægter enstemmigt vedtaget, og vi dannede en forening, hvor Venø 

campingplads blev omdøbt til ―Venø Klit‖. 

 Campisterne har brugt hele sommeren på at rydde op på ―Venø Klit‖. 

Tusind tak for jeres positive og store indsats. Endnu har vi desværre en del 

gamle campingvogne, som ikke kan fjernes, da ejerne ikke reagerer på vo-

res breve. Men også her hjælper Christian Kjær os. Tak for det. 

 Lige et lille hjertesuk: Vi har en affaldscontainer på campingpladsen; 

den er KUN til campisternes affald. Vi har desværre erfaret, at der er nogle, 

som ikke har med campingpladsen at gøre, der bruger den. 

 

―Venø Klit‖ er åben for alle 

Derfor har vi også haft besøg af mange korttidscampister, både fra Dan-

mark, Tyskland, England og Schweiz. 

 Så kære ―øboere‖, ―Venø Klit‖ fortsætter, og vi vil gøre alt, hvad vi kan 

for at videreføre campingpladsen på samme gode måde som Chris og Jør-

gen Bjerre. Mange tak for de dejlige år vi har haft sammen med jer to, Chris 

og Jørgen. Vi, campister, ønsker jer al mulig held og lykke med jeres otium. 

 

Vi skal have et møde med Struer Kommune, men også her tror og håber vi 

på at få hjælp til at fortsætte med at drive ―Venø Klit‖ som hidtil, så den 

fremover forbliver ―Limfjordens Perle‖. 

 

/ ”Venø Klit” — Margaret Vestergaard Langemose  

Foto: Jan Bendix 
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 SENSOMMERUDSTILLING I HAVNEHUSET 

Fra lørdag den 18. september og til og med efterårsferien udstiller 

Karin Christensen og Kirsten Yde, begge venøboere, i Havnehuset Venø.  

 Karin Christensen udstiller med sine seneste malerier, der har vidt 

forskellige udtryk i farver og nuancer. I udstillingen opstår der et samspil 

mellem fjordens træ og maleriets farver. 

 Kirsten Yde udstiller med sine figurative engle. Englene har mange 

forskellige udtryk, men fælles for dem er de fremstillet af materialer, som 

Kirsten har fundet på Venøs smukke strande.  

/ Kirsten Yde 

 

 

 

VENØ KAFFE! 

Et nyt skoleår er begyndt, og vi har 96 friske og veloplagte elever på efter-

skolen. De er alle meget spændte på at udforske og opleve Venø og ser 

frem til at møde jer venøboere. Som en del af opstarten har vi gennemgået 

færdselsreglerne og forklaret dem, hvordan det er mest hensigtsmæssigt at 

færdes på øens smalle veje. Alligevel kan det sagtens forekomme, at I end-

nu møder elever, der fylder meget i landskabet. De har mange nye ting, de 

skal forholde sig til – efterskolelivet, nye kammerater og at hilse pænt på 

øboerne – mens færdselsreglerne trænger ind lidt efter lidt. Derfor håber vi, 

at I vil møde dem med masser af vink og en smule tålmodighed. De skal nok 

få det lært! 

 Den 6. oktober håber vi på jeres velvillighed til at gentage succesen 

med Venø Kaffe, hvor eleverne kommer på besøg hos jer. Vi har de andre 

år fået meget begejstrede elever hjem, og mange positive tilkendegivelser 

fra venøboerne. Mere herom i næste VenøPosten. 

/ Venø Efterskole — Erik Poulsen 

 

 

GENERALFORSAMLING I VENØBOEN 

Der afholdes generalforsamling i VenøBoen den 28.  

oktober kl.19:30 i Havnehuset med følgende dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Indkomne forslag 

5. Fastsættelse af kontingent 

6. Valg til bestyrelsen samt to suppleanter (på valg er: Bodil Anker-

Møller, Karin Christensen og Anker F. Jensen) 

7. Valg af revisor 

8. Evt. 

 

Forslag skal være formanden i hænde senest den 14. september 2010. 

/ VenøBoen — Anker Frimodt Jensen 

DER  SKER 

ÅBNINGSTIDER  I  SEPTEMBER 
 
 

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  
Morgenbrød kan bestilles dagen før. 

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

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

 
 

 

 
 

Venø  Billedværksted 
 

Åbent efter aftale 
 

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 83 10 
www.venoe-billedvaerksted.dk 
lis.moeller.jensen@gmail.com 

 
 

 

 
 

Venø  Kro 
 

Køkkenet har åbent  
torsdag, fredag og lørdag 

fra kl. 17:30 - 21:00 
 

Søndagsbrunch den 26. september 
fra kl. 11:00 - 15:00 

 
Husk bordreservation. 

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  
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SÅ STARTER BILLEDSKOLEN! 

Billedskolen i Børnehuset starter 

den 2. september 2010 og 

kører i to hold om torsdagen: 

 

 1. hold: kl. 15:00-17:00 

 2. hold: kl. 19:00-21:00 

 

Deltagerne er informeret om 

holddannelsen. Ved spørgsmål 

kan undertegnede kontaktes på 

tlf. 20 51 25 34. 

/ Karin Christensen 

 

 

 

 

 

HAVNEHUSET I SEPTEMBER 

 Åbningstider: 

 Alle dage fra kl. 13:00 - 17:30  

 den 5. september, Åben Ø, fra kl. 9:30 - 17:30.  

 Der kan bestilles rundstykker og frøsnappere til afhentning dagen 

 efter mellem kl. 8:00-9:00. 

 

Torsdag den 16. september kl. 19:30 

Vinsmagning med Bent Hargaard og Lorenzo Miceli. I ord og billeder for-

tæller d’herrer på både dansk og engelsk om Lorenzos vinproduktion. På 

sin gård Antico Borgo di Sugame i det centrale Toscana producerer han 

Chianti Classico vine. Vi befinder os mellem Firenze og Siena nær den lille 

by Greve in Chianti. Gårdens godt 6 hektar med vin er dyrket økologisk og 

bliver normalt til 20.000 flasker vin. Derudover er der en mindre produktion 

af olivenolie. På gården er der også 9 charmerende ferielejligheder, som 

Lorenzo og familien lejer flittigt ud.  

 Med en anretning med ost, lidt speget og lidt røget, smagning af bå-

de olivenolien samt 4 vine er prisen 175 kr. Der kan købes olie og vine. 

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

mandag den 13. september. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ Havnehuset Venø — Mette Jaffke 

 

Lorenzo Miceli og Bent Hargaard 

mailto:havnehuset@venoe.dk
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INTRODUKTIONSAFTEN  

TIL SAGATUREN 2011 

Tirsdag den 26. oktober sæt-

ter vi fokus på sagaturen til Island 

sommeren 2011. Aftenen bliver 

den første af tre, og vi lægger ud 

med Island i ord og billeder samt 

en beskrivelse af rejsen. 

 Mødet er åbent for alle, så 

duk op i Havnehuset tirsdag 

den 26. oktober kl. 19:30 og 

bliv inspireret. 

 Vi glæder os til at se jer 

/ Per Mikkelsen, Skafti Halldórsson 

og Eva Jaffke 

 

 

ALVORENS TIMER  

– LEKTIECAFÉEN ÅBNER 

Lektiecaféens faste stab tager fat 

igen! På forsøgsbasis udvider vi, 

så vi indtil efterårsferien holder 

caféen åben en gang om ugen 

på vores sædvanlige mødedag 

om mandagen. Første gang bliver 

den 6. september. Bemærk og-

så, at vi begynder kl. 16:15 og 

slutter ved 17:30-tiden. 

 Velkommen! 

/ Bodil Anker Møller, Helle Gjern 

og Jan Bendix 

VENØ GIF — BILLARD  

Så er det tid for billard. Vi regner med at starte først i  

september. Sidst blev der spillet på mandage fra kl. 14:00  

på Nørskov. Det vil vi tage som udgangspunkt igen - men  

forandring er mulig. 

 Sven Helge Petersen vil tage imod tilmelding på tlf. 97 85 14 40. Alle 

med lyst til at prøve spillets finurligheder er velkomne. Vi glæder os til at 

høre fra jer! 

/ Venø GIF — Anne Thusgaard 

 

 

VENØ SVØMNING 

Svømmesæsonen begynder igen til september. Som sædvanlig foregår det 

om lørdagen fra kl. 13:00 til 13:40 i Struer Svømmehal, hvor vi har hele 

svømmehallen med livredder for os selv. Venø Svømning er for alle alders-

grupper, så både børn og voksne kan deltage. Ud over det store bassin i 

svømmehallen kan vi også benytte det lille bassin med 34 grader varmt 

vand. Bassinet har en dybde mellem 60 og 90 cm. 

 I efteråret er der svømning disse 10 lørdage: 

 den 4., 11. og 18. september 

 den 2., 9. og 30. oktober 

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

 

 Priserne for at deltage i svømning er følgende: 

 Voksne: kr. 200,- for 10 gange  /  kr. 25,- pr. gang 

 Børn: kr. 110,- for 10 gange  /  kr. 15,- pr. gang 

 

Tilmelding som fast svømmer skal ske til undertegnede på tlf. 97 86 84 00 

eller soeren@venoe.dk senest den 4. september.  

/ Venø GIF — Søren Lang Hindkjær 

 

 

GYMNASTIK 

Så er det igen tid at finde gymnastiktøjet frem! Vi starter torsdag den 23. 

september kl. 18:15 – 19:00 i Børnehuset. Herefter er der gymnastik 

hver anden torsdag (i lige uger). 

 Vi planlægger herudover nogle gange at deltage i motionsrelaterede 

aktiviteter uden for øen. Vi har ingen fast instruktør i år. I stedet vil tre med-

lemmer hver gang instruere i ¼ time. 

 Vi plejer at have det hyggeligt og sjovt, og alle kan være med. Så 

mød op, hvis du har lyst. 

/ Venø GIF — Jonna Stenkjær 

DER  SKER 

Foto: Jan Bendix 

mailto:soeren@venoe.dk
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HAVSTOKKEN 20, VENØ 

Matrikel nr. 7e, 12d  —  Byggeår: 1913 

 

Hvem? 

Huset er opført af fisker Christoffer Marinus Chri-

stensen og Johanne Hammer Christensen i 1913 

(1910?). Det er en fritliggende bolig opført i mur-

sten og hvidmalet. Det har sadeltag med forbandt-

lagte tegl. Huset vender gavlen mod vejen og det 

lave forland formentlig af hensyn til vejret. Nord for 

huset er bygget et skur, der har været anvendt til 

ejerens fiskeredskaber. 

 I dag ejes huset af Lillian Hammer og benyt-

tes som sommerhus. Hun overtog i 1989 huset efter 

sin far (Carl Ernst Hammer). 

 

 

Og så lidt historie… 

Johanne (Hanne) Hammer blev født på Mors i 1879 

og kommer til Venø i 1886 som 7-årig sammen med 

forældrene Christen Christensen Hammer og Ane 

Cecilie Christensen. 

 På et kassettebånd med en optagelse fra 

Danmarks Radio i 1968 fortæller Hanne om sin 

barndom og ungdom på Venø. Der var dengang 

77 børn i skolen ”plus det bette skravl”, der gik der-

hjemme. I udsendelsen erklærer Hanne, at hun nø-

dig vil herfra og slet ikke noget med alderdoms-

hjem. 

 Huset har stadig minder fra Hannes tid og 

også fra dets opførelse. Brændekomfuret, der er 

brandforsikret til 250 kr. på 1918-policen fra 

‖Husmandsbrandkassen for Danmark‖ (se billedet), 

er stadig på ejendommen. 

VENØ  HUSE 

Det fortælles, at Hanne var meget påholdende. En 

af historierne beretter, at Hanne satte brillerne helt 

ude på næsen for at spare på brilleglassene! 

 

/ Axel Steenkjær (forkortet af red. efter aftale) 

Foto: Preben Friis 
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Fra vores egen verden: 

REDAKTØRSKIFTE! 

Linda Ulfkjær har påtaget sig den 

tunge opgave at være medredak-

tør på VenøPosten. Det sker, efter 

at udgiverne og medredaktøren 

har måttet acceptere, at Bente 

Bjerre har ønsket at stoppe med 

arbejdet på bladet. 

 Linda tager fat i forbindelse 

med udgivelsen af oktobernum-

meret. 

Tak til Bente for 

en god og afba-

lancerende ind-

sats for at sikre 

bladets linje til 

gavn for Venø 

og til glæde for 

læserne. 

/ VenøPosten – Jan Bendix 

 

 

VENØPOSTEN 

I sidste nummer kunne man få 

det indtryk af referatet fra Venø 

Borger- og Grundejerforening, at 

der var uenighed om økonomi og 

udgiverpolitik for VenøPosten. 

Det er senere over for de øvrige 

udgivere blevet dementeret.  

 Man skal selvfølgelig ikke 

være bange for forandringer, 

men det er menighedsrådets op-

fattelse, at VenøPosten, som den 

fremstår nu, er et stort aktiv for 

vores ø. Det er et privilegium at få 

et sogneblad hver måned. Andre 

steder udgives der kun fire gange 

om året, hvilket ikke giver den 

samme opdatering, som vores 

blad giver. Økonomien kan der 

slet ikke siges noget til, når vi ser, 

hvad der betales andre steder. 

/ Venø Menighedsråd 

— Ove Bjerre Pedersen 

DET  SKER 

VENØ ÅBEN Ø 

Så er der Venø Åben Ø igen nemlig søndag den 5. september. 

 Plakater er hængt op. Pjecer fås på færgen og alle steder, hvor der 

foregår noget. Vi håber, at I vil være øens gæster behjælpelige, og at I må-

ske også selv har lyst til at deltage i arrangementerne. 

/ Åben Ø-gruppen — Inge Baggesen 

 

Foto: Jan Bendix 
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1. september kl. 19:30 Venø Erhvervsklub, Havnehuset Venø 

2. september kl. 15:00 Billedskole (hold 1), Børnehuset 

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

2. september kl. 19:30 Læsekreds, Havnehuset Venø 

5. sept.       fra kl. 09:30 Åben Ø 

5. september  kl. 14:00  Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

12. september kl. 10:00  Højmesse v/ Jørgen Anker Jørgensen 

  Efterfølgende kirkekaffe 

14. september  Forslag til dagsorden, VenøBoens generalforsaml. 

14. september kl. 19:00  Menighedsrådsmøde i Havnehuset 

16. september kl. 15:00 Billedskole (hold 1), Børnehuset 

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

16. september kl. 19:30 Vinsmagning, Havnehuset (tilmeld. 13/9) 

Fra 18. sept.  Sensommerudstilling, Venø Billedværksted 

19. september kl. 10:00  Høstgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

  Efterfølgende arrangement i præstegården 

21. september kl. 19:30 Beboermøde vedr. mosegrise, Havnehuset 

23. september kl. 18:15 GIF gymnastik, Børnehuset 

25. sept.      ca. kl. 18:30 Hjem-Is bilen kommer til Venø 

26. september kl. 11-15 Søndagsbrunch, Venø Kro 

26. september kl. 14:00  Gudstjeneste Per Mikkelsen. Radiooptagelse af 

  gudstjenesten (sendes den 27/9 kl. 18:00) 

30. september kl. 13:00 Fugletur på Venø (tilmeld. 29/9) 

 

Lektiecafé, Børnehuset: den 6., 13., 20. og 27. september kl. 16:15 

GIF: Svømning den 4., 11. og 18. september kl. 13:00 (tilmeld. 4/9) 

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

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

VENØ  I  SEPTEMBER 

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

senest den 23. september 
 

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. september. 
 
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 


