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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 Ryan Jensen 
Tlf. 97 86 88 22  
lian@venoe.dk 
 
Kirkeværge Ellen Hylleberg 
Tlf. 46 40 30 09 
ehy@mail.dk 
 
Organist 
(stilling ledig) 
 
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  KIRKE 
PÅSKEN OG DET ARKIMEDISKE PUNKT 
En af oldtidens store personer, Arkimedes, levede i den græske koloni på 
Sicilien i bystaten Syrakus. Han var opfinder, matematiker og fysiker, og 
skønt han blev født for så mange år siden som 287 før Kristus, så står man-
ge af hans opdagelser og læresætninger fortsat til troende. Manden var 
genial, og han må også have haft en særlig udstråling på sine omgivelser, 
for adskillige anekdoter opstod om ham.  
 Anekdoter som ofte samtidig forklarede en bestemt læresætning, fx 
den vi senere har kaldt Arkimedes’ lov: Et legeme, der nedsænkes i en væ-
ske, taber så meget i vægt, som den fortrængte væskemængde vejer. En-
hver lærer ved, at står man og forklarer den sætning ved hjælp af både det 
ene og det andet, ja så kan tågen i mange elevers øjne efterhånden blive 
noget nær massiv, men fortæller man anekdoten, så kan enhver elev faktisk 
forstå den. 
 Vistnok var Arkimedes i familie med kongen af Syrakus. Kongen kom 
til ham og sagde, at han havde den guldsmed, som netop havde fremstillet 
en kongekrone i purt guld, mistænkt for at have blandet sølv i legeringen, 
men han, kongen, havde i dyre domme betalt guldsmeden, så spørgsmålet 
til Arkimedes var nu, om han kunne finde ud af og uden at skade den fint 
forarbejdede krone, om den var af rent guld eller der var blandet sølv i? 
 Arkimedes tænkte over problemet i adskillige dage. En dag gik han i 
karbad, men da han halvt fraværende og i sine egne tanker bemærkede 
den selvfølgelighed, at vandet steg, når han sænkede sit legeme ned i det, 
så gik det op for ham, at hvis han sænkede kongekronen ned i en vandbe-
holder, så ville vandet også stige. Udmålte han så stigningen, så vidste han 
hvad kronen fyldte. Vejede han derpå kronen, så kunne han komme frem 
til, om den var af rent guld eller der var blandet sølv i.  
 Anekdoten fortæller, at Arkimedes blev så begejstret for sin opdagel-
se, at han glemte at tage tøj på og nøgen sprang ud på gaden og råbte: 
Eureka! (Græsk: Jeg har opdaget det!). Guldsmeden blev senere knap så 
begejstret, for han havde snydt. Også en anden sætning fra Arkimedes, en 
filosofisk, der på lignende måde rummer opdagelsesperspektivet, er blevet 
verdensberømt. Under et af sine studier, vistnok med vægtstangsprincippet, 
udbrød han frustreret: Giv mig et fast punkt, og jeg skal dreje hele jorden. 
Det var et sådan fast punkt, han ledte efter, og siden er den sætning gledet 
ind i sproget med betegnelsen, det arkimediske punkt.  
 Og anskuelsen rummer en stærk sandhed, ikke blot om fysik eller 
matematik, men om et menneskeliv i det hele taget. For finder et menneske 
det arkimediske punkt i sit liv, så giver det fasthed. Så findes der nok fortsat 
tvivl, angst og usikkerhed for det pågældende menneske – den slags, der 
ligger og nager folk, som vi er flest – men har man først fundet eller opda-
get det arkimediske punkt, det, der er ens livs bestemmelse, så har man der-
med også fået mere fast grund under fødderne. Så kan man om ikke dreje 
jorden, så noget der minder om det. Men hvad der er ens livs arkimediske 
punkt og især det, at man leder efter det, det spørgsmål kan som regel kun 
besvares af den enkelte, for kun den enkelte kan lodde dybden i det eksi-
stentielle spørgsmål.  
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HJERTESTARTERKURSUS 
Så kan vi på utallige opfordringer 
tilbyde endnu et kursus i brug af 
hjertestarter.  
 Kurset finder sted i Venø 
Børnehus torsdag den 28. maj 
2009 fra kl. 17:00 - 21:00. 
 Der er plads til 12 deltage-
re, og tilmelding er efter "først til 
mølle" princippet.  
 Tilmelding til undertegne-
de hurtigst muligt, dog senest 
den 10. maj. 
/ VenøBoen — Martin Pedersen, 
tlf. 97 86 54 74 

Arkimedes’ gamle udbrud er blevet fast inventar i vort sprog, og det er også 
en rammende betegnelse for påsken, som i år falder i april måned. Den 
kristne religions største højtid, påsken, markeret med 4 helligdage, er kri-
stendommens arkimediske punkt.  
/ Per Mikkelsen 

 
 
SKÆRTORSDAGSARRANGEMENT 
Fællesspisning på Venø Efterskole torsdag den 9. april kl. 17:30. 
 Menu: Stegt venølam og frikadeller med tilbehør - is - vin og vand. Af 
hensyn til køkkenet er tilmelding til de enkelte menighedsrådsmedlemmer 
nødvendig. Tilmelding senest 2. april. Arrangementet er gratis. 
 Efterfølgende er der gudstjeneste kl. 19:30 i Venø Kirke ved Per Mik-
kelsen. Alle er hjertelig velkomne. 
/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 
 
 
KIRKETJENER 
Da Ryan Jensen, mangeårig medarbejder ved Venø kirke, går på efterløn, 
bliver stillingen som kirketjener ved Venø kirke ledig den 1. maj 2009. 
 Arbejdet som kirketjener omfatter ringning, betjening ved kirkelige 
handlinger samt rengøring af kirke- og kapelbygning. Timeforbrug pr. år er 
ca. 650 timer.  
 Primært søger vi en person, der ønsker at varetage den samlede funk-
tion. Der vil være vikar-ordning. Sekundært søger vi flere personer, der øn-
sker at deles om jobbet. Eksempelvis kunne en person have betjeningen 
ved de kirkelige handlinger, mens en anden sørgede for rengøringen. Der 
vil blive undervist i klokkeringning samt givet manual til de kirkelige hand-
linger. 
 Henvendelse om stillingen kan ske til kontaktperson Kirsten Yde på 
tlf. 97 86 80 09. 
 
Budgetmøde den 14. april kl. 20:00 i Børnehuset. 
 
/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

VENØ  SOGN 

Foto: Jan Bendix 



4  

Det er højsæson for stenbiderrogn. Før i tiden ville man hente den direkte 
hos fiskerne på havnen og selv rense den. I dag vil de fleste købe den hos 
fiskehandleren - eller på glas i små mængder. Moden skrifter - og det ristede 
brød er i månedens opskrift skiftet ud med blinis i en dejlig variant med kar-
tofler - gerne lokale. Nyd stenbiderrognen som forret, til natmad eller på 
påskebordet. 
/ VenøPosten — Bente Bjerre  
 
 
STENBIDERROGN PÅ VENØSKE KARTOFFEL-BLINIS (16 stk.) 
 
Dej: 
300 g skrællede og fint revne Venø 
kartofler 
45 g fint hakket rødløg 
1 dl letmælk 
2 spsk. boghvedemel 
1 spsk. hvedemel 
2 pasteuriseret æggeblommer 
2½ pasteuriseret æggehvider 
½ tsk. salt 
1 knivspids peber 
 
Bagning: Rapsolie 
 
“Fyld":  
Stenbiderrogn - fx. 1 spsk. pr. blinis = 25 g 
3 tsk. syrnet fløde 9% pr. blinis 
 
Pynt: 1 spsk. fint hakket rødløg pr. blinis og frisk dild 
 
Fremgangsmåde: 
− Rør kartofler, rødløg, mælk, boghvedemel, hvedemel, æggeblommer, 

salt og peber godt sammen til en dej. 
− Sæt dejen i køleskabet og lad den hvile i 30 minutter. 
− Pisk æggehviderne stive og vend dem forsigtigt i dejen, der nu er klar til 

at blive bagt som små pandekager/blinis med en diameter på 8 cm og 
en tykkelse på ca. 1 cm. 

− Bag blinisernes 2 sider gyldne på en pande, der er let penslet med olie. 
− Bag dem herefter færdig i ovnen ved 200 grader i 20 min, så Venø kar-

toflerne og løgene bliver helt møre. 
− Lad bliniserne afkøle til de stadig er lidt lune. 
− Læg syrnet fløde og stenbiderrogn på hver kartoffel-blinis, der til sidst 

pyntes med rødløg og dild. 
 
Velbekomme! 
/ Ingrid Lang Hindkjær 

VENØ  OPSKRIFTER 

 

ÅBNINGSTIDER  I  APRIL 
 
 

Gårdbutikken  på  Nørskov 
 

Ny sæson: 
Vi har igen forsyninger af diverse  

lammekødsudskæringer  
(inkl. pålægsvarer som spegepølse,  

rullepølse, gravad filet mv.) 
 

Åbent efter aftale. 
Tlf. 40 31 83 02 

www.venoe-kartofler.dk 
 

   

 
Venø  Billedværksted 

 
Åbent efter aftale på tlf. 97 86 83 10 

Lis Jensen, Tangvej 1 
www.venoe-billedvaerksted.dk 

lis.jensen@post2.tele.dk 
 

   

 
Venø  Camping 

 
Dagligt fra kl. 7:30 — 12:00 

og fra kl. 14:00 — 17:30 
 

Tlf. 97 86 80 02 
www.venoe.dk/venoecamping 

 

   

 
Venø  Havnekiosk 

 
Tlf. 97 86 85 30 

 

   

 
Venø  Kro 

 
Torsdag til lørdag fra kl. 17:30 – 21:00  

 
Påske: Fra søndag den 5. april til 

mandag den 13. april åbent både  
til frokost og aften  

(kl. 11:30 – 14:00 og 17:30 – 21:00) 
 

”Søndags Påske Brunch” søndag  
den 12. april fra kl. 11:00  – 15:00 

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  

Foto: Ingrid Lang Hindkær 
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HAVNEHUSET 
For skal Mette Jaffke kunne leve af det, skal der være 
flere strenge at spille på. Både i forhold til øboerne og 
gæster til øen. 

Frivillig arbejdskraft. Der foregår allerede nu et 
stort arbejde udført af frivillige med ombygningen på 
havnen og indvielsen af Havnehuset forventes først at 
finde sted midt i maj måned. Men allerede til påske 
startes der op i lille mobilkiosk (se reklamen på side 7). 
 En anden idé i Havnehuset er at etablere en fri-
villig gruppe, der har tid og lyst til at give et nap med, 
både som en investering i havnen og dens udvikling 
men også for at mødes i et fællesskab. Mange venø-
boere har gennem mange år arbejdet og elsket at del-
tage i afviklingen af Sammensuriet og vil nødigt und-
være det fællesskab, det medfører. Mette og Annette 
ønsker også at skabe et koncept for driften, så både 
den og forpagteren holder i mere end 1-2 år.  
 Denne aften på Kimingen fornemmes det, at 
den gode vilje er til stede og ønsket om at medvirke til, 
at der stadig skal være liv på havneområdet. Der er 
mange opgaver, man hver især kan hjælpe med. Det er 
alt lige fra at pudse vinduer, foretage hovedrengøring, 
være stik-i-rend-dreng til at være tilkaldevagt i pressede 
situationer.  
 Mette Jaffke skal ud over at bestyre butik og café 
også være havnefoged. Det indebærer bl.a. at tage 
imod nye sejlere og holde området pænt. Heldigvis har 
der allerede meldt sig et par venøboere til at hjælpe 
med disse opgaver. Men alle blev bedt om at gå hjem 
fra mødet og tænke over, hvad de eventuelt ville hjæl-
pe med. 
 Så har du et par timer i ny og næ, som du kunne 
tænke dig at investere i Havnehuset, og har du lyst til 
at være med i et nyt fællesskab, så skal du ikke holde 
dig tilbage fra at kontakte Mette og Annette. 
/ VenøPosten— Bente Bjerre 

– VENØS NYE BUTIKSCAFÉ 
Øl og vand er stillet frem. Varmen strømmer én i møde 
fra levende lys og en tændt brændeovn. Annette Friis 
og Mette Jaffke tager imod i døren til Kimingen 6, hvor 
Annette bor. De har inviteret interesserede til et lille 
arrangement for at fortælle om deres idéer med Hav-
nehuset, men også for at skabe interesse for at få et 
par hjælpende hænder i opstarten. Viljen er til stede. 
Næsten en snes mennesker er mødt frem for at høre, 
hvad projekt Havnehus går ud på. 
 Behovet for at have et levende omdrejnings-
punkt på havneområdet er til stede. Så i takt med at 
der i sidste sæson blev længere og længere mellem 
åbningstiderne i Havnehuset, voksede idéen om selv at 
drive Havnehuset lokalt sig større og større for Annette 
Friis og Mette Jaffke. Den nye havneplan for området 
betyder væsentlige forbedringer, sådan at større sejlbå-
de vil kunne anløbe havnen, og det er et must for An-
nette og Mette. De ser Havnehuset som en del af det 
hele havneprojekt og uden forbedringer på selve hav-
nen, ville det igen være problematisk, for ikke at sige 
dødsdømt at prøve at drive stedet. Mette skriver kon-
trakt med havnebestyrelsen og står som lejer af huset 
og Annette er med på idéudviklingen og som ”første 
hjælper”. 
 
Butik og café. Denne aften på Kimingen skal planer-
ne – det nye koncept – for Havnehuset fremlægges. 
Idéen er at gøre Havnehuset til et aktiv med både butik 
og café. Der skal ske noget nyt, så der også er basis for 
at holde åbent hele året. Så det er ud med frituregrillen 
og osen af kyllinger og pommes frites og ind med 
hjemmelavet mad. Kvaliteten skal have et løft, og Mette 
Jaffke drømmer om at kunne stå og bage boller og 
sylte rødbeder. Tankerne lige nu går også i retning af, 
at der i butikken skal være et lille udbud af bl.a. økolo-
giske varer, gerne lokale men måske også fra andre 
danske småøer. Men is skal der være, også kugleis. For-
uden lidt kolonialvarer, bliver der også slik, sodavand, 
øl og rundstykker om morgenen. 
 Som café bliver Havnehuset ikke en konkurrent 
til Venø Kro, netop fordi der stiles mod forskellige mål-
grupper. Havnehuset vil gerne kunne tilbyde kaffe, 
hjemmebagte boller og kage, sandwich og små fro-
kostretter til busselskaber på ø-rundtur. Der vil blive 
budt til fællesspisning jævnligt, der vil blive foredrag 
med aftenskaffe og måske musikarrangementer med 
specialøl og hjemmelavede snacks. Idéerne er mange! 

Foto: Peter Petersen 



6  

 

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 
Referat forkortet af redaktionen efter aftale. 
Årets generalforsamling afholdtes den 19. marts med 
deltagelse af ca. 25. Peter Petersen valgtes til dirigent 
og generalforsamlingen afvikledes efter vedtægternes 
bestemmelser. 
 Havnen har i 2008 haft en omsætning på ca. kr. 
110.000 og et nul-resultat. Budgettet for det kommen-
de år bygger på fremskrivning af tidligere års erfarin-
ger, idet der ikke forventes væsentlige ændringer før 
konsekvenser af havneprojektet indgår i regnskabet.  
 Til bestyrelsen genvalgtes Flemming Haagensen 
og Leif Odgaard. Kai Lykke og Mette Jaffke nyvalgtes. 
Som suppleanter blev Karsten Christensen genvalgt og 
Claus Lund Jensen blev nyvalgt. Karsten Jensen gen-
valgtes som revisor.  
 Ved generalforsamlingen meddelte Thorvald 
Jørgensen, at han fratræder som Kommunens repræ-
sentant i bestyrelsen. Thorvald har gennem sit arbejde i 
bestyrelsen været Venø en sand ven og deltaget i løs-
ninger af de mange vanskelige opgaver, som Venø 
Havn har skullet løfte gennem årene. 
/ Venø Havn — Peter Henriksen / Red. 
 
 
STATUS FOR FORBEDRING AF HAVNEN 
Vi har nu hele finansieringen på plads. Problemerne 
med tilladelse til bygning af fiskerskure søges løst ved 
udarbejdelse af en lokalplan, som Kommunen er i fuld 
gang med. Det vil tage tid, men vi tror, at Kommunen 
kan løfte opgaven, så projektet kan gennemføres til 
fulde. Vi var forudseende og lagde projektperioden 
over meget lang tid, så der burde ikke være uoverkom-
melige tidsproblemer, selvom det selvfølgelig vil bela-
ste indeværende sæson negativt, at vi ikke kan få de 
ventede fastliggere tilbage før næste år. 
 Uddybningen er iværksat, men blev afbrudt pga. 
østenvind og lavvande. Den genoptages snarest og 
efterskole-siden af havnen uddybes til 2 m, resten til 2,5 
m. Samtidigt ram-
mes nye fortøj-
ningspæle i yder-
havnen og dårlige 
pæle ved broerne 
udskiftes. Alt dette 
udføres af M/S Al-
lan Juul. 

I uge 13 går Jacobsen & Blindkilde i gang med entre-
prenørarbejderne. Der etableres stensætning – som i 
inderhavnens nordlige side – og sættes nye pæle, som 
bærer efterskolens bro. Desuden opgraves mindst 
1.000 m3 sand bag høfden, så sandvandringen langs 
kysten ikke fylder sejlrenden op. De opgravede materi-
aler ventes anvendt i forbindelse med privat kystsikring 
syd for havnen. Endelig etableres en vaskeplads ved 
siden af slæbestedet, så både kan rengøres og service-
res på miljømæssig korrekt vis. 
 Udvidelsen af Havnehuset er iværksat. Der er 
støbt sokkel og skelettet til ydervæggene rejses nu. Der 
er modtaget forhåndsgodkendelse af planerne for de 
indvendige ændringer, som derfor nu også igangsæt-
tes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mange har givet tilsagn om frivilligt arbejde, og nogle 
er i fuld gang. Som tidligere nævnt er der nok af alsidi-
ge opgaver, der passer til alle interesser og evner. Det 
er formanden, som står for fordelingen af opgaver, så 
kontakt bare ham på tlf. 97 86 80 66 eller måske bedst 
på mobil 24 20 01 05, da han opholder sig på havnen 
det meste af tiden. 
 Sideløbende er der gang i forhandlingerne med 
Mette Jaffke om lejekontrakt og havnefogedjob, så vi 
håber, at vi bliver klar med mange af de nye faciliteter 
og forbedringer til starten af den nye sæson. 
/ Havnestyrelsen — Peter Henriksen Foto: Jørgen Rindum 

Fotos: Preben Friis 
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VenøBoen 
 
Anker Jensen (formand) 
tlf. 97 86 80 79 
 
Anita Christensen (kasserer) 
tlf. 97 85 60 04 
 
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 
 
Jesper Meier (kasserer) 
tlf. 97 85 60 04 
 
Foreningen er åben for alle fastboende 
og/eller grundejere på Venø. Kontakt 
Peter Henriksen. 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 74, mobil 23 27 22 99 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

 
 
 
 

HAVNEHUSET 
 
Vi slår dørene op og byder velkommen i det nye Havnehus i 
løbet af maj. Men først hygger vi omkring gæster og venøboere 
fra en isvogn på havnen. Kom og hils på! 
 
Vi åbner isvognen første gang onsdag 8. april kl. 16:00. 
 
Derefter holder vi åbent:  
Fredag, lørdag, søndag  
samt alle helligdage  
fra kl. 14:00 – 17:00.  
 
Er vejret godt, kan vi finde på at 
holde åbent nogle timer om afte-
nen. 
 
Læs i øvrigt artiklen om Havne-
huset på side 5. 
 
/ Annette Friis og Mette Jaffke  

 
 
 
 
 
 
 
 
JEG UNDRES …?! 
KONGEN og HANS TJENERE? 
Vi har lige overstået den årlige rens-
ning af Venøs natur – tak for det! 
Vi samler affald op, som fjorden 
”leverer” samt vores gæster smider! – 
Derfor er det med stor undren, at jeg 
hvert år ser et utal af patronhylstre af 
plast i Venøs skovbund og ”asfalten 
rundt”. Indholdet skydes ud og restpar-
tiet ”tabes” på jorden? – Hvorfor mener 
jægere bosat på Venø, at andre skal 
samle deres affald op? For der er vel 
ikke jagt på Venø, uden at der også er 
venøboere med, eller …?! Jeg undres? 
/ Marianne Pedersen, Riisvej 12D 

Foto: Jan Bendix 
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GENERALFORSAMLING 
Der var 7 fremmødte medlemmer den 18. marts 2009. 
 
Valg af dirigent 
Søren Hindkjær blev valgt. 
 
Formandens beretning 
Dorte Sauer fortalte, at der er 95 medlemmer over 14 år og næsten alle 
børn på øen. De nuværende aktiviteter er: Børneaktiviteter, billard, svøm-
ning, damegymnastik, roning i havkajak, roning i toer med styrmand. 
 Bestyrelsen arbejder hele tiden på idéer til nye aktiviteter. Det er en 
stor udfordring, da der stort set ikke er egnede lokaler på øen. GIF ser frem 
til et snarligt halbyggeri på Venø Efterskole, og GIF støtter gerne med opret-
telse af et fitness-lokale. 
 Der har været 2 motionsdage i foråret, hvor der deltog 44 personer 
den første gang og 29 den næste. For dette modtog GIF 1000 kr. fra DGI. 
GIF har også fået 5000 kr. fra ”Gamle drenge”. GIF har også været med til at 
arrangere juletræsfesten, hvor der kom ca. 60 børn og forældre/
bedsteforældre. Fællesspisning og banko gav et overskud på ca. 2000 kr. 
Vinen til præmier og salg var restlageret fra Sammensuriet. 
 Beretningen blev godkendt. 
 
Gruppernes beretning 
Billard / Sonja: 5 billardspillere om mandagen på den gamle skole. Antallet 
af svømmere er stort set stabilt. Som noget nyt har gymnastikpigerne lagt 
svømning ind i deres program. 
Kajak / Dorte: 11 betalende medlemmer, heraf 5 ungdomsroere. Alders-
grænsen er på 13 år. 
Roning i toer / Dorte: 7 aktive roere. 
Gymnastik / Anette: Programmet har været en blanding af gå-/løbeture og 
3 gange på besøg i fitness-centret i Struer og 2 gange gymnastik på bolde i 
Holstebro. 
Børneaktiviteter / Laila: Vi har deltaget i 2 alternative idrætsdage arrangeret 
af DGI og en motocrosstur, og så i 3 ”Kom og leg” arrangementer.  
Regnskab og budget / Anne: fremlagde regnskabet som blev godkendt. 
Fastsættelse af kontingent — se venstre spalte. 
 
Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
Dorte Sauer, Anne Thusgaard, Laila Olsen, Sonja Jensen, Jonna Stenkjær og 
Dorte Petersen. 
 
Valg af revisor og revisorsuppleant 
Hanne Nielsen og Ryan Jensen. Leif Odgård blev suppleant. 
 
Eventuelt 
I år gik vandrepokalen til Mogens Askanius.  
 
/ Venø GIF — Dorte Sauer  

 
 
 
MORGENKAFFE PÅ FÆRGEN 
Maskinskade en tidlig torsdag 
morgen. 3 biler i tæt omfavnelse 
på den lille færge venter på at nå 
fastlandet. Færgemanden drikker 
kaffe, mens der løbes til og fra 
maskinrummet. 
 En vældig kreativ måde at 
få sig en kaffepause på!!! 
/ Linda Ulfkjær 

DET  SKETE 

Foto: Linda Ulfkjær 

GIF KONTINGENT  
 
Kontingentet  
     er uændret ................... 50 kr. 

Roning .............................. 325 kr. 

Kajak barn/voksen ........ 325 kr. 

Svømning voksne 
     20 gange  ................... 400 kr. 

Svømning børn  
     20 gange  ................... 200 kr. 

Gymnastik voksne  
     2 sæsoner ................... 250 kr. 

Billard voksne 
     2 sæsoner ................... 200 kr. 

Klippekort á 10 klip ....... 300 kr. 
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DET  SKER 
RONING I HAVKAJAK 
Træningsaftener / klubaftener er i 2009 på onsdage. Vi starter onsdag 
den 6. maj kl. 19:00. 
 
Instruktion: Der er mulighed for instruktion for både frigivne og ikke frigivne 
roere. Jens Christian Brødbæk og Ulf (elev på efterskolen) giver instruktion 
6 onsdage i ugerne 19-24 fra kl. 19:00-21:00. Start den 6. maj 2009. 
 
Ikke frigivne kajak roere: Alle voksne er velkomne. Børn skal være fyldt 13 
år. Dispensation kan gives med accept fra forældre. Alle ikke frigivne kajak-
roere skal tilstræbe at deltage i instruktionen / undervisningen. 
 
Mødested: Vi mødes altid ved cykelskuret på efterskolen før start. 
 
Udstyr: Efterskolens havkajakker og svømmeveste stilles til rådighed hver 
onsdag kl. 19-21. GIF har 2 havkajakker, som altid er til rådighed for de GIF 
medlemmer, der er medlem af kajakklubben. Du skal være frigivet for at 
låne disse kajakker.  
 
½-1 dags tur: Datoen for en ½-1 dags tur er fastsat til søndag den 14. juni 
 
Tilmelding: På grund af instruktionsplanlægning, er det nødvendigt med 
tilmelding senest mandag den 27. april. Instruktøren vil ved tilmeldin-
gen gerne vide: Alder, frigivet/ikke frigivet, kajakerfaring, evt. antal sæsoner. 
Tilmelding til Kirsten Jensen. Mail: kirsten@beolab.dk eller SMS / tlf. 21 21 76 
27. 
 
Vi håber at se mange både nye og gamle medlemmer. 
/ Venø GIF — Kirsten Jensen 
 
 
SÆSONSTART RONING 
Roning – i ”toer med styrmand” 
Alle, der har lyst til at ro i Venø Roklub, bedes kontakte mig, så jeg kan lave 
en plan over forårssæsonen. For nye interesserede kan jeg oplyse, at vi har 
en ”toer med styrmand”, hvor vi ror tre sammen. Vi vil meget gerne have 
nogle nye med på holdet. Alle interesserede, såvel nye som gamle, bedes 
kontakte mig. Ring eventuelt og hør nærmere. 
/ Venø Roklub, GIF — Dorte Sauer, tlf. 97 86 81 71 
 
 
SVØMNING 
På grund af aflysningen den 14. marts har vi fået forlænget sæsonen med 
lørdag den 18. april. 
/ Venø GIF — Sonja Petersen 

TAG TIL LANDSSTÆVNE  
Der er gymnastiklandsstævne i 
Holbæk fra den 2. til 5. juli. Det 
betyder socialt samvær, idrætsak-
tiviteter, rygsække, vandflasker, 
madpakker, opvisninger, mange 
skridt, glade mennesker og fester. 
 Vi deltog i det forrige 
landsstævne i Haderslev i 2006 på 
et m/k gymnastikhold. Det var en 
stor oplevelse, som vi gerne anbe-
faler til andre. Vi deltager igen i år 
på et lokalhold fra DGI Vestjyl-
land, under ledelse af bl.a. Helga 
og Freddy Knudsen.  
 Træning starter den 2. 
april og finder sted ca. en gang 
om ugen skiftevis i Struer og Hol-
stebro. Men der er mange andre 
aktiviteter, som man kan deltage 
i, se selv på www.l2009.dk. Det 
kunne være sjovt med en lille de-
legation fra Venø GIF.  
/ Mette Jaffke og Peter Petersen 
 
 
 
 
 
 
 
VENØ BÅDELAUG 
- afholder generalforsamling den 
18. april kl. 10:00 i laden på 
campingpladsen. 
/ Venø Bådelaug — Birgit U. Kri-
stensen, tlf. 21 66 70 96 
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MASKINE OG MANØVRESYSTEM PÅ VENØS NYE FÆRGE 
Så er den nye færges hovedmotor og manøvresystem fastlagt. Vi har valgt 
hovedmotoren ud fra et servicemæssigt synspunkt og den rorpropeltype, 
som er mest driftsikker. Færgen bliver udstyret med to identiske maskinrum 
et i hver ende af færgen indeholdende følgende: 
Hovedmotor:  2 stk. Volvo marine diesel type D12 à 400 HK. Bruges alene 
  til fremdrift af færgen. 
Hjælpemotor: 2 stk. Volvo generatoraggregater type D5 med en prime  
  power ydeevne på 107 KVA, 3x400 V, 50 HZ. Genererer  
  strømforbrug til hele skibet. 
Rorpropel: 2 stk. Schottel rorpropeller anlæg type SRP 170 i dyse.  
  4 bladet bronzepropeller i dyse, diam. 1150 mm 
 
Hovedmotor monteret på rorpropellerne via kardanled 
Alt reparationsarbejde på rorpropellerne kan foretages, mens færgen ligger 
i vandet, da rorpropellerne kan afmonteres, mens færgen ligger i vandet. 

 
Vandledning til Kleppen 
Som den opmærksomme læser nok har bemærket, så har vi hyret C.C. Car-
stensen til at grave en vandledning ned til Kleppen. Vi afslutter nedgravnin-
gen med stabilgrus, så der bliver en ca. 80 cm bred gangsti langs vejen ud 
til færgen.  
 Vandledningen skal i første om-
gang bruges af entreprenøren under 
byggeri af det nye færgeleje. Derefter 
skal vi bruge vand i forbindelse med 
toiletbygning på Kleppen og til påfyld-
ning af færgen. Entreprenøren er be-
gyndt at køre maskinparken ud til 
Kleppen og starter op efter påske. Der 
skal lige laves en prøveboring mere 
ved nordspidsen af Kleppen. 
 
/ Venø Færgefart—Søren Adsersen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rorpropellen 
Rorpropellen kan dreje 360 gra-
der rundt og giver en enestående 
manøvreevne. 

VENØ  FÆRGEN 

Foto: Jan Bendix Foto: Jan Bendix 
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Færgetrafik  
i februar 
 
 
 
 2009 2008 
Passagerer ............ 13.500 ..... 13.778 
Personbiler ............. 6.980 ....... 6.984 
Busser .......................... 382 ........... 468 
Lastbiler ...................... 206 ........... 142 
Gods (tons) ................ 509 ........... 235 
Cykler ........................... 110 ........... 118 
Campingvogne ............. 0 ................ 6 

DET  SKER 
HANNE MUNK UDSTILLER PÅ VENØ BILLEDVÆRKSTED I PÅSKEN 
Åbent fra den 4. til den 13. april kl. 12:00 – 18:00.  
Fernisering fredag den 3. april kl. 17:00. 
”Maleriet er dødt” var udsagnet år tilbage. Den udtalelse har altid undret 
mig, for hvad mentes der egentlig med det? Var det sådan, at det var umu-
ligt at forestille sig en udvikling inden for maleriet? Malingen smøres på en 
flade, og alle muligheder er nu udtømt med perspektivets indførelse i 1500-
tallet, impressionisternes måde at fange lyset på, pop arts forherligelse af 
tegneseriekunsten osv. osv. 
 For Hanne Munk er maleriet slet ikke dødt. Nye muligheder afsøges 
hele tiden.  

− Behøver billedfladen at være firkantet? 
− Kan farverne lyse uden for selve maleriet? 
− Kan et maleri virke, hvis det ligger på gulvet? 

 
Hannes billederne på Venø Billedværksted er malet fra 2002 til 2008. Det er 
rigtig spændende at følge udviklingen og de mange muligheder, som Han-
ne undersøger i maleriet. 
 Der er smukke lysindfald, foranderlige farver, stor stoflighed, minima-
listisk strenghed i billederne – og en god portion humor og skønhed. 
 Hanne Munk er uddannet maler og billedhugger fra Det Jyske Kunst-
akademi og har udstillet siden 1984. Jeg har mødt Hanne som underviser 
på Århus Kunstakademi. Hanne er helt sikkert den person, som har lært mig 
mest om maleri, farver og komposition. 
 Mine egne malerier og grafi-
ske tryk bliver også udstillet. Igen må 
naturen holde for - helt ned i minifor-
mat – det fortæller jeg gerne mere 
om, når vi ses i påskedagene. 
 Desværre kan Hanne ikke væ-
re til stede til ferniseringen, men hun 
kommer Langfredag den 10. april 
kl. 14:00 og har stor lyst til at møde 
jer og fortælle om sine billeder. En 
kop kaffe/te og et stykke sødt vil for-
høje oplevelsen. 
 Kom og se malerier på en ny 
måde, få noget at tænke over og ha’ 
det sjovt, mens du kikker på. Alle er 
selvfølgelig velkomne. 
/ Venø Billedværksted — Lis Jensen 

 

 

 

 

Maleri af Hanne Munk: Nat. 
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VENØ BØRNE– OG UNGDOMSHUS 
Mandag den 16. marts var der generalforsamling i Venø Børne– og Ung-
domshus. 
 Bestyrelsen blev genvalgt og har konstitueret sig som følger: 

− Flemming Damgaard, formand 
− Ingrid Skadhede, næstformand 
− Helle Gjern, kasserer 
− Antoinette Jensen, kontaktperson vedrørende benyttelse af huset. 
− Susanne Overgaard, menigt medlem 
− Vibeke Staunstrup, suppleant 

 
Det blev besluttet, at Venø Børne- & Ungdomshus skal forsøge at lave aktivi-
teter for de yngste børn under 8 år, som endnu ikke er gamle nok til at del-
tage i "fredagsklubben". 
 Bestyrelsen vil derfor lave en udvidet "fredagsklub", hvor de yngste vil 
blive inviteret med. Vi hører gerne fra forældrene til de yngste, hvis de vil 
give en hånd med eller har gode idéer. 
 Endvidere vil vi gøre opmærksom på, at børnehuset kan lejes af bør-
nehusets medlemmer for kr. 100 pr. dag samt at et medlemskab kun koster 
kr. 100 om året.  Henvendelse kan ske til Antoinette Jensen, tlf. 97 86 81 95. 
 
/ Venø Børne- & Ungdomshus — Flemming Damgaard 
Tlf. 97 86 80 42 / 22 21 33 80, e-mail: flemming@venoe.dk 
 
 
 

Fotos fra efterskolens arrangement til støtte for ungdomshus i Ghana. 

VENØ MUSIKFORENING 
Bestyrelsen har afholdt konstitue-
rende møde og fordelt opgaver-
ne således: 
 Formand: Grethe Munk-
Andersen, kasserer: Marianne 
Pedersen, bestyrelsesmedlemmer: 
Helga Knudsen, Lilly Møller, Ej-
vind Juhl og Per Mikkelsen. 
 
/ Venø Musikforening 
— Grethe Munk-Andersen 
 
 
HUS TIL SALG 
Vi er ved at få lavet tegninger til 
et nyt hus på Strømmen 14, som 
vi har planer om at bygge senere 
i år.  
 Derfor sætter vi huset på 
Riisvej 14 til salg. Det sker gen-
nem Vestjysk Ejendomskontor i 
Struer.  
 Interesserede kan henven-
de sig til ejendomsmægleren eller 
direkte til os.  
/ Mette Jaffke og Peter Petersen 

DET  SKETE 

Foto: Venø Efterskole Fotos: Preben Friis 
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GENERALFORSAMLING 
Venø Efterskole indkalder til generalforsamling torsdag den 16. april 
2009 kl. 19:30 i spisesalen.  
 
Dagsorden 

1. Valg af dirigent  
2. Bestyrelsens beretning  
3. Forstanderens beretning  
4. Godkendelse af det reviderede regnskab  
5. Kontingent fastsættes (bestyrelsen foreslår uændret kontingent 100 

kr.)  
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (se note 1)  
7. Indkomne forslag: Der er ingen indkomne forslag  
8. Eventuelt 

 
Note 1: Bent Rønnest, Per Mygind og Mogens Askanius er på valg til besty-
relsen. Gitte Børsting er på valg som suppleant. Bestyrelsen foreslår genvalg 
på alle poster.  
 Årsrapporten kan læses på efterskolens hjemmeside.  
 Efter generalforsamlingen er efterskolen vært ved et lille traktement. 
/ Venø Efterskoles bestyrelse — Peter Petersen  
 
 
EFTERSKOLE HJÆLPER UNGDOMSHUS I GHANA  
Venø Efterskoles 10. klasser har i nogle måneder arbejdet frem mod en ind-
samlingsdag, hvor pengene skulle gå direkte til et ungdomshus i Nordgha-
na.  
Søndag den 15. marts blev der afholdt en støttedag på Venø Efterskole til 
fordel for et ungdomshus i Dalun i Nordghana. Efterskolens tre 10. klasser 
havde som fællesprojekt arbejdet hen mod dagen i flere måneder. Idéen 
med at støtte det ghanesiske ungdomsarbejde opstod efter, at hele skolen 
havde deltaget i et oplæg omkring netop ungdomshuset i Ghana, hvor den 
ghanesiske stammeprins Shani havde inspireret eleverne ved at fortælle om 
tilblivelsen af ungdomshuset. 
 Arrangementet på Venø Efterskole varede to timer, hvor helt nøjag-
tigt 324 gæster deltog og for et vist beløb kunne prøve de forskellige aktivi-
teter og se opvisninger. Blandt aktiviteterne var bueskydning, fodboldgolf 
og klatring på skolens klatrevæg, ligesom gæsterne kunne overvære elever-
nes opførelse af ghanesiske danse. I arrangementet deltog også den gha-
nesiske prins’ danske svigerfar, Henning Jepsen, der på dagen fortalte om 
opbygningen af ungdomshuset i Ghana. 
 I løbet af dagen kunne man følge med i indsamlingens udvikling på 
en interaktiv tavle, der jævnligt blev opdateret og hurtigt steg. Elevernes 
arbejdsindsats gav, sammen med sponsoraterne, et samlet beløb på 9.800 
kroner. 
/ Line Rosenvinge Kjellerup og Cathrine Klausen, 10. klasse, Venø Efterskole 

Til weekendens støttearrangement  
på Venø Efterskole var der stor  

interesse fra lokale sponsorer, der  
via deres donationer aktivt bidrager t 

il driften af ungdomshuset i den  
nordghanesiske by, Dalun. 

Sponsorerne: 

Brock & Friends ApS — AN Arkitekter 

Venø Menighedsråd — Venø Bussen 

Venø Færgen — Anders Ulfkjær  

Ove Bjerre-Pedersen — Peter Petersen 

Torsdag den 2. april kl. 19-? 
til åben prøve eller lørdag 

den 4. april kl. 19-21. 
På Venø Efterskole, Nørskovvej 

8, Venø i ”Gammel sal”. 
 

Hvis du er til ABBA, kærlighed 
og en fantastisk forestilling,  

er du mere end velkommen til  
at se vores unikke musical med 

drama, musik og sang. Vi  
glæder os til at se dig og ta’  

endelig familien med.  
 

At leve i nuet er livets teknik  
og alle folk gør deres bedste,  

men halvdelen vælger det nu, som gik,  
og halvdelen vælger det næste. 

 
Og det forrige nu og det kommende nu 

bliver aldrig i livet presente,  
og alle folks levetid går sågu 

med bare at mindes og vente. 
 

For det nu, som er gået, er altid forbi, 
og det næste bliver aldrig det rette. 
Næ, sørg for, at det nu, du lever i,  

én gang for altid er dette 
 

Piet Hein. 

 
/ Venø efterskole — Birte Riis 
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”HVORFOR VENØ BLEV MIT VALG” 
Det er overskriften på et lille notat, som Jørgen E. Hansen fra Millinge har 
skrevet til webmaster Søren Hindkjær, der styrer Venøs hjemmeside.  
 Baggrunden er, at Jørgen E. Hansen som afslutning på sin uddannel-
se som lærer har skrevet en detaljeret og oplysende afhandling om Venø, 
dens geografi, historie og indbyggere.  
 Afhandlingen er skrevet i 1965 og ajourført i 2001, og nu kan vi alle 
sammen læse den via www.venoe.dk. Redaktøren kan anbefale et opslag 
på hjemmesiden og adgang til at læse og forstå, hvorfor Venø er noget 
særligt.  
 Jørgen E. Hansen citerer Struers eneste hjemstavnsforfatter Johs. 
Buchholtz, som 1931 bl.a. skriver følgende om vores ø: 
 

…Mærkværdigt, som Vand skiller. Naar man står på Kleppens 
yderste Spids, er der jo næsten ingen Vej over til Venø – man 
synes, at hvis man kunde gøre et rigtigt langt Hop, saa var 
man derovre. Færgehuset ligger jo saa nær, at man kan tælle 
alle Ruder. Men alligevel, den Stump Vand betyder noget. 
Det skal være en dristig Svømmer, som vover sig ud paa den 
Tur. Strømmen kan gaa som i en Bæk, det ser man af selve 
Kleppens Form, der er slebet spids af Evighedens Slibesten, 
Strømmen. 
 Man skal have grove Sanser for ikke at spore Forskellen mel-
lem Fastland og Ø - -men at forklare, hvori Forskellen be-
staar, er derimod ikke saa let. Der er vel en Kende mere Salt i 
Luften og en Kende mere Ild i Lyset her end paa Fastlandet. 
Og saa dufter det sødt og stærkt af Lyng og af Strandengens 
Blomster. Man kommer til at tænke paa Harris Tweed – det 
uldne Tøj fra Hebriderne – det lugter netop saadan som paa 
Venø. Alt er anderledes. Muslingeskallerne i Strandkanten er 
større, end vi nogensinde ser dem ved Struer. 
 Ogsaa Menneskene er præget af Øluften, men her er vi na-
turligvis ved et særligt vanskeligt Punkt: Hvor er den Vægt 
og det Maal, som kan bestemme et Menneskes Sind? 
 Men at det er en Ø, derom er alle enige, baade Indbyggerne 
og de tilrejsende. De første vil grumme nødigt derfra, og de 
sidste vender atter og atter tilbage. Man føler en underlig 
Fred i Sindet, saalænge man har Øens Muld under Fødder-
ne. Vandet skiller fra meget ondt. – I Paradisets Have fore-
faldt der dog et enkelt Mord, men saa langt Historien og 
Mindet rækker, har ingen Venøbo slaaet en anden ihjel, i det 
hele taget er Retsprotokollerne ikke blevne tykke ved Venø-
folks Hjælp. I de allerfleste Gaarde og Huse paa Øen staar 
Dørene aabne Døgnet rundt… 

 
/ VenøPosten — Jan Bendix 

DET  SKETE 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

INDSATSPLAN FOR VENØ VANDVÆRK 
Der er nu et forslag klar til en Indsatsplan for Venø, som forventes behand-
let i Teknik- og Miljøudvalget og Byrådet i april. Formålet med indsatsplanen 
er at beskrive, hvordan grundvandet på Venø beskyttes bedst muligt, så der 
også i fremtiden kan leveres rent drikkevand på Venø. Der planlægges et 
borgermøde i juni, hvor der vil blive informeret om planen, og hvilke kon-
krete tiltag der iværksættes. 
 Vi har alle et medansvar for at beskytte grundvandet mod forure-
ning. Som en del af indsatsplanen var der i martsudgaven af VenøPosten en 
"Grøn havekalender", der under sloganet "Giv grundvandet et lift - dyrk ha-
ven uden gift" giver gode råd om haven, måned for måned. De gode råd 
for april kan ses i højre spalte. 
/ Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær 

 

VENØS FUGLE: FASAN 
På Venø kommer man ikke uden om fasanen. Den er allestedsnærværen-
de, hvilket skyldes de store udsættelser til jagt på øen. Oprindeligt blev 
denne hønsefugl importeret til Danmark fra Asien allerede i 1500-tallet, og 
har siden været et yndet jagtbytte og spise. 
/ Robin Bramm Jensen 

Stemme: Fasanens stemme er ikke til at tage fejl af. Ofte gentages to høje 
"caaargh caaargh" hurtigt efter hinanden, efterfulgt af en række hurtigere 
og lavere lyde i samme stil. 
 
Føde: Den tager gerne alverdens planteføde, men også gerne lidt insekter 
i form af biller og græshopper. 
 
Yngel: Reden udformes i en fordybning i jorden, i krat og buske. Efter 25 
dage udruges der ca. 10-12 æg. Ungerne forlader reden samme dag og 
bliver fodret med insekter af hunnen. Når ungerne er ca. 2½ måned gam-
le, klarer de sig selv fuldstændigt. 

HAVEKALENDER — APRIL 
 
Lav en krydderhave 
Krydderurter tiltrækker mange 
nyttige insekter der bl.a. kan 
bekæmpe lus. Plant fx timian og 
oregano mellem roserne. 
 
Fjern nyspiret ukrudt 
Nyspiret ukrudt mellem fliser 
fjernes med en stiv kost. Fjern 
generelt ukrudt inden det blom-
strer og smider frø. 
 
Udnyt nytteinsekter 
Edderkopper spiser mange blad-
lus – tiltræk dem med jorddække 
af groft græs eller tørre plante-
stængler. 
 
Spred komposten 
Komposten gør jorden porøs og 
let og giver planter et næringstil-
skud. Spred den i køkkenhaven, i 
bede, rundt om frugttræer, bær- 
og prydbuske og som bunddæk-
ke for roser. 
 

Den grønne havekalender er oprindeligt 

udarbejdet af Ikast Kommune og Ring-

kjøbing Amt i samarbejde med Den 

Økologiske Have. 
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Månedens foto: Preben Friis 3. april kl. 17:00 Fernisering, Venø Billedværksted 

4. april       ca.  kl. 19:00 Hjem-Is bilen kommer til Venø 

5. april  kl. 14:00  Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

8. april kl. 16:00 Åbning af is-vogn på havnen 

9. april  kl. 17:30  Fællesspisning på Efterskolen arr. Menighedsrådet 
  Tilmelding den 2. april 

9. april  kl. 19:30  Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

10. april  kl. 14:00  Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

10. april kl. 14:00 Hanne Munk fortæller om sine billeder  

12. april  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

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

14. april  kl. 20:00  Menighedsrådet: Budgetmøde, Børnehuset 

16. april kl. 19:30 Venø Efterskole, generalforsamling i spisesalen 

17. april kl. 14:30 Børnehusets Malerskole — små  
 kl. 16:30 Børnehusets Malerskole — store 

18. april kl. 10:00 Venø Bådelaug, generalforsamling i laden på 
  campingpladsen 

19. april  kl. 14:00  Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

20. april kl. 16:00 Lektiecafé, Børnehuset  

24. april kl. 17:00 Fredagsklub, Børnehuset 

26. april  kl. 14:00  Gudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 

27. april  Tilmelding til roning i havkajak (start den 6. maj) 

 

Påskeudstilling, Venø Billedværksted, i perioden den 4.–13. april kl. 12–18 

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

Svømning: den 4. og 18. april kl. 13:00 

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

VENØ  I  APRIL 

VenøPosten  
 
Indlæg og/eller optagelse i kalenderen, 
der ønskes bragt i VenøPosten maj 
2009 bedes sendt til: vp@venoe.dk  
 

senest den 23. april 
 

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. april. 
 
VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser  
optages. Redaktionen forbeholder sig 
ret til at redigere og forkorte det ind-
sendte materiale. 
 
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/vp.pdf 
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