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Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 97 86 82 00, mr@venoe.dk 

 

Graver, Struer kirkegård,  

kirkegårdsleder Bent Vincents,  

tlf. 96 84 92 09 

bent@struerkirkegaardskontor.dk 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 

 

Servicemedarbejdere: Lene Marie 

Jensen, tlf. 97 86 81 14 og  

Julie Gjern, tlf. 97 86 83 62 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

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

 

Organist (vikarordning) 

 

Kirkesanger Grethe Munk-

Andersen, tlf. 97 86 80 79, 

gma@stgym.dk 

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 97 86 82 00, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

VENØ  KIRKE 

OM DEN RETTE LINJE 

I den kirkelige verden finder der i øjeblikket nogle væsentlige skændsmål 

sted. Der er en nutidig sag, som tænder en teologiske stridslyst, som gud-

skelov stadig er til stede i vort land. I al korthed handler sagen om, at en 

sognepræst for nylig sagde, at ”der er flere veje til Gud.” Sådan sagde hun, 

og en biskop bakkede op ved at sige, at han havde ”mødt både muslimer 

og buddhister, og det er bestemt muligt, at de har fundet den samme Gud, 

som den kristne, gennem deres tro.”  

 Sådan omtrent sagde de vist, og sådanne udtalelser kan man jo sag-

tens sige derhjemme omkring køkkenbordet, men når man som biskop eller 

præst udtaler dem offentligt, så skaber de straks mere opmærksomhed. Ud-

talelserne får med det samme mere kant, og det har heller ikke siden skortet 

på politikere, der omgående har givet deres besyv med. 

 Nogle har ligefrem foreslået præstefyringer og udtalt, at præster, der 

påstår flere veje, har afbrudt enhver forbindelse med kristendom. Herunder 

er der også kommet en opfordring til den pågældende biskop om øjeblikke-

lig at tage sin afsked. Med andre ord, så bliver præst og biskop beskyldt for 

ikke at være rettroende nok. Og det spørgsmål er ikke blot et indre kirkeligt 

anliggende, men det diskuteres i fuld offentlighed. Politikeres og andres 

krav om rettroende præster er markant til stede i dagens debat. 

 Sådan har det været i nogle år. Religiøse og kirkelige spørgsmål er 

kommet på dagsordenen. For nogle år siden havde vi Grossbøl-sagen; sid-

ste sommer var der balladen ved Brorsonkirken i København om de afviste, 

irakiske asylsøgere; sidst på året havde vi diskussionen om Folkekirkens kli-

maklokkeringning, og nu har vi altså en teologisk strid om flere veje til Gud. 

Det sætter alt sammen den organisation under pres, som hedder Folkekir-

ken. Som ordning har Folkekirken som bekendt eksisteret i 161 år – siden 

grundlovens indførelse i 1849. De kommende år vil vise os, om denne ord-

ning er bæredygtig i en globaliseret verden, hvor sådanne nutidige spørgs-

mål hele tiden er blevet stillet – og frem over uden tvivl vil blive det. Og det 

er godt, at spørgsmålene stilles, for det kan være med til at skabe klarhed 

for os alle sammen. 

 I den givne sag om vejen til Gud er det karakteristisk nok også eksper-

ter i kirkeret, der har udtalt sig. De har kategorisk hævdet, at når biskop og 

præster påstår flere veje, ”så stikker de en kniv i Folkekirkens hovedpulsåre”, 

og at de formastelige ”skylder at slå fast, at der ifølge kristendommen kun er 

én vej til Gud.” De har også instruktivt anbefalet, hvorledes biskop og kirke-

minister skal gribe sagen an.  

 Til den form for juridisk retorik er der det at sige, at betragter man 

kristendommen som udelukkende en organisation, så har de pågældende 

eksperter ret. Ingen tvivl om det. Der er blot den lille, måske irriterende, men 

oplysende detalje ved det alt sammen, at kristendom ikke primært er orga-

nisation, men tro. En tro, der sagtens kan finde på sammen med den østrig-

ske kunstner Friedensreich Hundertwasser (1928-2000) at hævde, at ”Gud 

findes aldrig i den rette linje”, men i de andre linjer. Som der er flere af. 

/ Per Mikkelsen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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SAMARBEJDSAFTALE MED STRUER KIRKEGÅRD 

Samarbejdet om gartnerydelser og regnskabsføring for Venø Kirke har nu 

fungeret i 12 måneder, og fortsætter som aftalt til den 31. december 2010. 

Senest den 1. oktober 2010 indleder Venø Menighedsråd og Struer Kirke-

gård drøftelser om, om man ønsker at fortsætte samarbejdet efter den 31. 

december 2010. 

 Begge parter har fundet det naturligt allerede nu at evaluere ordnin-

gen, der er ny for begge parter. Den er også ny i provstiregi. Aftalen kan 

godt kaldes et pilotprojekt, da det er et ønske fra provstiet, at aftaler laves 

på tværs af sognene. Det skyldes ganske enkelt, at små sogne kan have 

svært ved at rekruttere kvalificeret arbejdskraft til de forskellige funktioner. 

Ud over graverfunktionen kan det dreje sig om kirkesanger, organist og 

kirketjener. De sidstnævnte stillinger har vi dog ikke haft problemer med, 

selvom bl.a. organistfunktionen varetages af vikarer. 

 Primært vil menighedsrådet forsøge at bevare lokale arbejdspladser, 

men er der ikke potentielle ansøgere, må vi ty til samarbejdsaftaler som den 

med Struer Kirkegård. 

 Det er menighedsrådets opfattelse, at vi ved ordningen får udført et 

velkvalificeret arbejde på kirkegården og i præstegårdshaven. Økonomisk 

holder vi os inden for det budgetterede. Struer Kirkegård er ligeledes tilfreds 

med ordningen. 

 Menighedsrådet er ved ordningen lettet for en arbejdsgiverrolle/-

ansvar, som for et lille menighedsråd kan være krævende netop for graver-

funktionen, hvortil der stilles store uddannelses –og sikkerhedsmæssige 

krav. 

 Menighedsrådet har ved ordningen fået frigivet ressourcer, så der er 

bedre tid til at diskutere kirkelige spørgsmål og arbejde for liv og vækst i 

kirken og i sognet. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

LANDSINDSAMLING TIL FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP 

Den 7. marts blev der på Venø indsamlet i alt kr. 2.895, hvilket er et meget 

pænt beløb i forhold til befolkningstallet. Tak for bidraget. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

OMTALE AF VENØ KIRKE 

Lørdag den 20. marts bragte Kristeligt Dagblad en halvsides omtale af Venø 

Kirke i forbindelse med en ny serie om danske kirker og deres historie. Artik-

lerne kan findes på Kristeligt Dagblads hjemmeside. www.kristeligt-

dagblad.dk. Søg ”Venø Kirke”. Eller du kan finde artiklen på følgende adres-

se: www.kristeligt-dagblad.dk/artikel/360139:Danmark--Venoe-Kirke-er-

Danmarks-mindste?all=1. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

VENØ  SOGN 

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

MED VENØ ROLLINGER OG APPELSINSALAT (4 pers.) 

 

Lammeboller 

Ingredienser: 

500 g hakket Venø lam 

1 hakket løg 

2 fed pressede hvidløg 

½ dl rasp 

1 dl mælk 

2 æg 

1 tsk. salt 

½ tsk. citronpeber 

Lidt sød chilisauce 

2 tsk. ras el hount (Marokkansk blan-

dingskrydderi kan købes hos etniske 

købmænd). Alternativt: 1 tsk. paprika,  

en kvart tsk. stødt ingefær, ½ tsk. stødt koriander, en knivspids stødt nelliker 

 

Fremgangsmåde: 

Ingredienser røres til en fars, der herefter formes som små frikadeller.  

Steges på pande i olivenolie. 

 

Appelsinsalat 

Store søde pillede appelsiner uden sten skæres i tynde skiver. Anrettes på 

fad. Drysses med hakkede rødløg og valnødder. Stænkes med avocadoolie - 

alternativt olivenolie - og mørk balsamicoeddike. Rosiner skader heller ikke! 

 

Venø rollinger 

I en stor plasticpose blandes: 

½ - 1 dl olivenolie 

1 spsk. sød chilisauce 

1 spsk. balsamicoeddike eller citronsaft 

Citronpeber 

Salt 

Krydderi efter smag, fx basilikum, hvidløg, oregano eller lign. 

Små vaskede tørre Venø kartofler tilsættes og posen rystes. Hældes i et 

varmt fad og steges ved 190 grader, indtil de er "al dente". 

 

Velbekomme!  

/ Ingrid lang Hindkjær 

VENØ  OPSKRIFTER 

 

Foto: Ingrid Lang Hindkjær 

SÆSONMENU — VENØ KRO 

 
Forret: 

Hjemmesaltet stenbiderrogn  
med dildrejer, urtecreme og frisk  

krydderurtesalat, kr. 92,- 
 

Crémant d'Alsace, Dopff au  
Moulin, Frankrig, pr. glas kr. 65,- 

 
*** 

 
Hovedret - fisk: 

Stegt havtaske på nye løg og fennikel 
med kørvelsauce samt malt, kr. 195,- 

 
Bourgueil, Domaine du Petit Clos, Loire, 

Frankrig, pr. glas kr. 65,- 
 

*** 
 

Hovedret - kød: 
Braiseret lammeskank med ristede 
jordskokker, røget kartoffelpuré og 

hvedekerner, kr. 195,- 
 

Gold Label, Shiraz, Wolf Blass, 
Australien, pr. glas kr. 65,- 

 
*** 

 
Dessert: 

Æbletærte med vanilleparfait  
og toffeecreme, kr. 72,- 

 
Late Harvest, Sauvignon Blanc, 

Errazuriz, Chile, pr. glas 65,- 
 
 

Menu: Vin menu: 

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

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

 

/ Venø Kro, tlf. 97 86 80 06,  

mail: info@venoekro.dk 
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VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

TILBAGEVENDENDE ARRANGEMENTER 

Der er afholdt to møder med henblik på at udvikle til-

bagevendende arrangementer for gæster fra fastlan-

det. Det foreløbige idékatalog ser således ud: 

Åben Ø, hvor øens attraktioner holder åbent med 

specialtilbud. Der kan kobles fortælling om øen, 

livet på øen og fremvisning af huse til salg. 

Store badedag 

Krabbefangerkonkurrencer, krabbevæddeløb 

Forfatterdag; der kan søges midler til betaling af 

forfatterhonorar 

Havnedag/-fest 

Fiskeridag(e) 

Surfstævne ”Venø Rundt”; surfklubben Windy i sam-

arbejde med Venø Efterskole den 15. maj 

Børnetivoli 

Sjægtesejlads ”Venø Rundt” 

Vikingetræf med skibe fra Doverodde m.m. 

Endags musikarrangement 

Guidede ture fx med en venøbo, fotosafari, naturtu-

re, stentur, snapsetur osv. 

Madspecialiteter 

 

Første weekend i juni, juli, august og september blev 

fastsat til de første arrangementer i 2010: 

Den 6. juni: Åben Ø; Lis Jensen og Lars Vangs-

gaard arbejder med dette. Åbent hus forskellige 

steder på Venø med interessante fortællinger og/

eller arrangementer. 

Den 3. juli: Havnefest; afventer svar fra havnen. 

Den 1. august: Fiskeridag; der mangler tovholder 

til dette arrangement – hvem har lyst? 

Den 5. september: Naturdag med diverse guide-

de ture; Linda Ulfkjær og Inge Baggesen arbejder 

med dette. 

 

Der er nedsat et PR-udvalg: Søren 

Hindkjær, Ove Bjerre-Pedersen, Sonja 

Petersen og Kirsten Jensen, som skal 

markedsføre arrangementerne. 

/ Peter Petersen 

 

 

 

 

 

Billedet til venstre viser ”Tårnholdet” på udkig! 

VENØTÅRNET 

Lørdag den 23. marts holdtes der i præstegården et 

indledende møde om et kommende Venøtårn. Mødet 

havde karakter af en løs snak om tårnets beliggenhed, 

dets funktioner, dets udseende og projektets forventeli-

ge pris. Følgende bemærkninger kan stå som foreløbi-

ge retningslinjer for projektet: 

Beliggenhed: Tårnet skal stå i præsteskoven. Det er 

midt på øen, og de årligt mange besøgende til kir-

ken vil få en mulighed for at se Venø ”fra oven” 

samt udsigt over Limfjorden. Denne beliggenhed vil 

desuden være god for både campister og havne-

gæster. Der foreligger en mundtlig forhåndsgod-

kendelse fra Kommunen om en sådan placering. 

Præsteskoven skal tænkes med som en naturlig del 

af projektet. Tårnet skal placeres således, at det er til 

mindst mulig gene for de omkringliggende boliger. 

Funktioner: Tårnet skal primært være et udsigtstårn 

for øboere, turister og fuglekikkere. Da det placeres 

i Præsteskoven, er det nødvendigt, at det får en så-

dan højde, at man kan kikke ud over trætoppene. 

Det skal derfor være temmelig højt (18 – 24 meter). 

Tårnet vil blive brugt også i undervisningsøjemed 

og en mindre tilbygning/læskur ved foden med 

faste oplysningstavler om fugle-, dyre- og planteliv 

bør overvejes. En sendemast for mobiltelefoni kan 

eventuelt opføres i forbindelse med tårnet.  

Udseende: Tårnet tænkes primært som et udsigts-

tårn, og det er vigtigt, at det får et så æstetisk ud-

seende, at det dels indbyder til bestigelse, dels bliver 

et smukt tårn, som man som øbo kan ”holde ud” at 

se på i mange år. Vi enedes om i første omgang at 

tage på en inspirationstur til andre tårne i området 

– primært sådanne, som Skov- og Naturstyrelsen 

har ladet opføre. 

Økonomi: Der var enighed om, at 

den økonomiske side af sagen til at 

begynde med og under de første 

sonderinger ikke skal bestemme over 

projektet, men at det vigtigste først 

og fremmest er at få skitseret, hvilket 

tårn vi ønsker os.  

 

Tårntur:  

den 10. april kl. 9:00 fra kirken. Alle 

interesserede kan deltage. 

/ Per Mikkelsen Foto: Jan Bendix 
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VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

TURISTARBEJDE 

Venø Turistgruppe fik i fællesskab udarbejdet en tekst, 

som sammen med billeder blev fremsendt til Struer 

Turistgruppe sidst i december måned 2009. Materialet 

skulle anvendes til ’Nordvestjylland Guide’, som er en 

hvervebrochure, der skal markedsføre hele det nord-

vestjyske område. Den er nu trykt, og eksemplarer kan 

bl.a. hentes i Havnehuset og på Struer Bibliotek. 

 Et sideløbende projekt har været, at deltagerne 

hver især har fremsendt kontaktoplysninger og enkelte 

billeder til Struer Turistbureau. Materialet skal bruges i 

’Compas’, som er en lille lommeguide til turisterne. 

Guiden er lige ved at gå i trykken. 

 Sideløbende er der blevet arbejdet med profilhi-

storier til nettet samt input til en ny bookingportal. 

 Derudover har vi besluttet, at kontaktperson/-

sted for henvendelser fra turister m.fl. skal være Havne-

huset. Det vil være et naturligt samlingspunkt at have 

forskelligt lokalt markedsføringsmateriale og andre bro-

churer af oplysende karakterer liggende. 

/ Bente Bjerre 

HJEMMESIDE 

Den ny hjemmeside for Venø, som indtil videre kan ses 

på www.venoe.infoland.dk, er ved at tage form. Ind-

holdet fra den gamle hjemmeside bliver i øjeblikket 

flyttet, så den gamle hjemmeside gradvis bliver faset 

ud.  

 På forsiden af den nye hjemmeside findes en 

kalender. Målet er, at kalenderen viser alle aktiviteter, 

der foregår på Venø så som møder, arrangementer, 

gudstjenester osv. Det skulle dermed blive lettere at 

forhindre overlap mellem de mange ting, der finder 

sted på øen, hvis kalenderen bruges i forbindelse med 

planlægningen af nye aktiviteter. Kalenderen er up-to-

date med alle aktiviteter, der er meldt ind. Så snart da-

toen er kendt for et nyt arrangement, så send en mail 

til webmaster@venoe.dk og kalenderen vil blive opda-

teret. 

 Derudover er der på forsiden af hjemmesiden en 

række små nyhedsindlæg om Venø. Det kan være ny-

heder om arrangementer – både før og efter de har 

fundet sted. Men det vil også være fint med nogle ind-

læg, der handler om, hvad der ellers sker på øen.  

 Har du en nyhed, du gerne vil have på Venøs 

hjemmeside, så send tekst og billeder til webma-

ster@venoe.dk. 

/ Søren Hindkjær 

 

 

FORENINGSFORENKLING 

Hermed status for arbejdet med sammenlægning af 

VenøBoen og Venø Borger- og Grundejerforening. 

Som det blev os pålagt af generalforsamlingen har Ve-

nøBoens bestyrelse drøftet mulighederne med besty-

relsen for Venø Borger- og Grundejerforening om en 

foreningssammenlægning. 

 Formanden for Venø Borger- og Grundejerfore-

ning, Peter Henriksen, meddeler, at bestyrelsen for 

Venø Borger- og Grundejerforening først vil kunne 

tage stilling, når spørgsmålet om foreningssammen-

lægning er blevet behandlet på dens generalforsam-

ling i juni.  

 VenøBoens bestyrelse afventer derfor mulighe-

den for en fælles indkaldelse til et stormøde for alle 

venøboere. 

/ VenøBoen — Bjarne Tingkær Sørensen 
Foto: Jan Bendix 



7  

. . .  

VENØ ERHVERVSKLUB  

Venø Erhvervsklub holder møde  

den 21. april 2010 kl. 19:30 i Havnehuset 

 Efter klubben blev etableret i januar i år, og vi på etable-

ringsmødet fik gode forslag fra deltagerne til punkter, der har 

medlemmernes interesser, er der blevet arbejdet med nogle af disse punk-

ter. Det vil der blive fortalt mere om på mødet i april. 

 

Forretningsservice 

Jeg har indtil nu også haft ansvaret for dette punkt, men det er overtaget af 

Kirsten Jensen, og på vores møde vil Kirsten komme og fortælle om aktivite-

ter på dette område. 

 Et af punkterne, der måske kan betegnes som at ’gøre hverdagen 

lettere’, kan have mange forskellige vinkler. Jeg har valgt én vinkel, der ser 

på, hvad der bliver tilbudt på nettet og herunder, hvad SKAT kan gøre for 

os. I den sammenhæng har jeg aftalt med Lene Brix Andersen fra SKAT, at 

hun deltager i vores møde og præsenterer alle de muligheder virksomhe-

der har på nettet. Mulighederne er flere end vi selv tror. Vi kan spare penge, 

få ret meget hjælp og oplysninger.  

 Der bliver selvfølgelig også mulighed for at stille spørgsmål til Lene 

Brix Andersen. Tænk over hvad du gerne vil have en snak om, og tage dine 

spørgsmål med til mødet. 

 

Dagsorden for mødet den 21. april kl. 19:30: 

Velkomst 

Gæst: Lene Brix Andersen, SKAT 

Spørgsmål til Lene Brix Andersen 

Kaffetid 

Gæst: Kirsten Jensen. Projekt 4 – Forretningsservice 

En god idé? 

Punkter fra sidste møde, information og diskussion 

Bordet rundt 

Afslutning 

 

Der er stadig plads til flere medlemmer, hvis du gerne vil med til mødet i 

april og ikke har tilmeldt dig klubben endnu. 

Tilmelding til mødet kan ske til undertegnede på tlf. 97 86 80 84 eller via 

mail: klubben@beolab.dk. 

 

/ Frede Kristensen 

ÅBNINGSTIDER  I  APRIL 
 
 

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 
 

Fra palmesøndag alle dage i påsken  
kl. 13:30 – 18:00. 

Den 1.-5. april også kl. 8:30 – 9:00.  
Der er hjemmebagte valnøddeboller og 
hveder. Bestilling er nødvendig aftenen 

før senest kl. 18:00. 
Herefter hverdage kl. 12:30 – 17:30 og i 
weekender kl. 8:30 – 9:00 (med boller) 

og kl. 13:30 – 18:00. 
 

Tlf. 97 86 85 30, mobil 23 27 22 99 
www.havnehuset-venoe.dk 

havnehuset@venoe.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Billedværksted 
 

Påskeudstilling: den 26. marts til 11. 
april — alle dage fra kl. 12:00 – 18:00. 

Ellers åbent efter aftale. 
 

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 83 10 
www.venoe-billedvaerksted.dk 

lis.jensen@post2.tele.dk 
 
 

 

 
 

Venø  Kro 
 

I påsken (28/3 til 5/4) er der åbent  
til frokost kl. 11:30-14:00 og  

aften kl. 17:30-21:00. 
Resten af april måned: 

torsdag – lørdag fra kl. 17:30-21:00 
 

Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  
www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  
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VED ELSE MARIE PEDERSENS DØD 

Else Marie blev født den 7. august 1943 i en 

søskendeflok på 5 og døde i marts 2010.  

 Hun blev uddannet i Struer hos Bent 

Madsen i butikken Flora. I 1961 traf Else 

Marie sin Hans. De blev gift i 1963 og i 

1971 overtog de modeforretningen LP i 

Struer efter Else Maries svigerforældre. Else 

Maries kreative evner blev nu brugt i forret-

ningen; men det er sikkert, at hun nød det, 

da de i 1988 købte hus på Venø. Her var en 

have, hvor hun kunne boltre sig med sine 

blomster og træer og et hus, der skulle re-

noveres i alle ender og kanter. Og det blev 

ikke mindre, da de fik forretningen solgt, og 

al tid kunne bruges i hjemmet.  

Nu kunne Else Maries kreative evner rigtig få lov at komme til deres ret. Der 

blev lidt efter lidt skabt flere og flere hyggelige stuer og værelser. Else Marie 

malede loftsbrædder, inden Hans monterede dem. Hun sleb og malede 

gamle fyldingsdøre, og sammen kørte de rundt i Jylland for at finde de helt 

rigtige fliser til deres gulv i den nye udestue.  

 Ja, alt var Else Marie og Hans fælles om – også i haven. Her blev 

blomsterne og nok især roserne udvalgt med omhu. De blev hentet hos 

udvalgte forhandlere, og Hans lavede rosenbuer til de nye planter, som Else 

Marie glædede sig til at se nu i sommeren 2010, når de voksede rigtig til. 

Undertiden har vi også måttet køre flere gange frem og tilbage for at få 

planter hjem, som vi havde købt på plantemarkedet på Gimsinghoved. 

 Utallige flotte buketter og blomsterarrangementer lavede hun til 

Venø Borgerforenings fester, og hun hjalp Susanne med at pynte op til fe-

ster på kroen; men også vi andre havde hun tid til at hjælpe. Hun hjalp med 

at pynte i kirken til bryllup og begravelser. Hun passede kat og bagte små-

kager. Ja, selv til julen 2009 fik vi småkager fra Else Marie. 

 Var vejret ikke til at arbejde i haven, blev tiden brugt til at læse – og 

også denne interesse delte hun med Hans – eller også blev der flettet pil på 

deres overdækkede terrasse med den duftende blåregn– eller der blev gril-

let – eller drukket en kop kaffe eller et glas rødvin. Altid var der tid til en 

hyggelig snak. 

 Else Marie, vi vil savne dig og mindes dig med glæde og taknemme-

lighed. 

/ Kirsten Venø Knudsen 

DET  SKETE 

 

 

 

 

 

 

 

Debat:  

DET DUR IKKE 

Det dur ikke at bruge VenøPosten 

som debatavis! 

 Linda Ulfkjær har et indlæg 

i VenøPostens martsnummer, 

hvor hun har spørgsmål til Struer 

Kommune og Venø Efterskoles 

bestyrelse. 

 Det er hendes ret at under-

søge en sag, men det er urimeligt 

over for dem, der skal svare, at 

svaret ikke kommer i samme num-

mer. Og - det er vanskeligt for 

læserne at følge en debat over 

flere måneder - samt tage stilling. 

 Jeg opfordrer VenøPostens 

udgivere til at finde en løsning, 

der kan tilfredsstille alle parter. 

/ Inge Baggesen 

 

Redaktionen: VenøPosten formid-

ler debat i overensstemmelse med 

udgivernes retningslinjer. De fin-

des på www.venoe.infoland.dk 

under VenøPosten. 

Foto: Jan Bendix 
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PÅSKEÆG  

masser! 

 

LAMMEKØD  

til påskemiddagen eller lækkert 

pålæg til frokosten 

 

VÆRTINDEGAVER  

søde, sjove, store og små  

 

”NANA AGGERS KAGE” 

til kaffen 

 

NYE SPÆNDENDE VARER  

i butikken 

 

Go’ påske og velkommen i 

Havnehuset 

 

Mette Jaffke 

 

Åbningstider i april: 

Fra palmesøndag alle dage i påsken kl. 13:30 – 18:00. 

Den 1.-5. april også kl. 8:30 - 9:00. Der er hjemmebagte valnødde-

boller og hveder. Bestilling er nødvendig aftenen før senest kl. 18:00. 

Herefter hverdage kl. 12:30 - 17:30 og i weekender kl. 8:30 - 9:00 

(med boller) og kl. 13:30 - 18:00. 

 

St. Bededagskvæld den 29. april kl. 19:30 kan man mødes til varme 

hveder og aftenkaffe. Pris 45 kr.  

 Tilmelding og bestilling af boller på tlf. 23 27 22 99. 

/ Havnehuset Venø — Mette Jaffke 

 

 

AFTEN MED LAM OG EN FÅRE-

HYRDES FORTÆLLINGER 

Pip Thoustrup og Mette Jaffke havde 

sørget for herlig mad, og fårehyrden 

Berit Kiilerich (foto) fortalte om får og 

fåreavl. Det var både oplysende, tan-

kevækkende og morsomt. For Berit 

var ikke bare vidende og tænksom, 

hun havde også en humor, der rejste 

den ene latterbølge efter den anden. 

/ Søren Baggesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

EN HERLIG FORÅRS- OG SOMMERBEBUDER 

Den 18. marts viste Elin og Jørgen Lambæk (foto) fotos af vilde planter. De 

meget detaljerede billeder gav en smuk oplevelse af planternes mønstre og 

farvesammensætninger, og Jørgen Lambæks kommentarer øgede vores 

viden. Tak for det. 

/ Søren Baggesen 

Foto: Preben Friis 

Foto: Mette Jaffke Hør. Foto: Jørgen Lambæk Gedeskæg. Foto: Jørgen Lambæk 
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øst for værkstedet, da vi fandt Miljøcentrets foretrukne 

langs Nørskovvej for uacceptabel. I september 2008 

udarbejdede arkitekt Freddy Nielsen derfor et skitse-

projekt, hvor hallen var placeret i forlængelse af værk-

stedet mod øst.  

 I februar 2009 havde borgmesteren m.fl. et mø-

de med Miljøcentret. De gjorde det helt klart, at vi ikke 

skulle forvente at få dispensation til at bygge tættere 

på stranden end elevfløjene på skolen. Dermed for-

svandt placeringen øst for værkstedet, som vi have tro-

et på, og vi besluttede, at ”flytte” hallen nord for værk-

stedet og trække den så langt mod vest, at den kom på 

linje med elevfløjene. Bygningens vestmur vil stå 40-45 

m fra vejen, hvor terrænet er faldet 3 m, og nordmuren 

vil stå 25 m inde på marken. Det reducerer ganske vist 

udsynet til fjorden lidt, men slet ikke i samme grad som 

en placering klods op ad og langs Nørskovvej. På det 

meste af strækningen nord for efterskolen bliver udsig-

ten som i dag; den ændres kun på de sidste få meter. 

 Denne placering indgik i lokalplanforslaget, som 

senere blev vedtaget i Byrådet. Efter høringsfasen i 

september/oktober 2009 søgte efterskolen i november 

Miljøcentret om den nødvendige dispensation fra 300 

m strandbeskyttelseszonen, som ikke automatisk blev 

givet gennem lokalplanen. Vi har ikke fået den endnu; 

vi får først svar efter påske! Så er der næsten gået to år, 

siden vi kontaktede Miljøcentret for at få deres råd. For-

ud for dette var der gået et år, hvor bl.a. en placering i 

skoven på den anden side af vejen blev bearbejdet og 

forkastet pga. fredsskovpligt. 

 Linda skriver, at hun ikke er modstander af en 

hal, men hun ønsker at bevare udsynet mod fjorden. 

Det gør vi også. Det kunne lade sig gøre med placerin-

gen øst for værkstedet, men som sagsforløbet viser, så 

er ”kysthensynet” stærkere end ”landhensynet”. MILJØ-

CENTRET HAR GJORT DET KLART; AT VI IKKE FÅR LOV 

TIL AT BYGGE LÆNGERE MOD ØST END DE NUVÆ-

RENDE BYGNINGER, ALTERNATIVET ER LANGS 

NØRSKOVVEJ, og det ønsker ingen af os. 

 Jeg vil derfor opfordre alle, der støtter en hal, til 

at stå sammen om placeringen i lokalplanen. Lad os nu 

komme fremad i stedet for fortsat at rejse tvivl og der-

ved risikere det, der er værre – ingen hal eller en hal 

langs vejen. Efter tre år er vi stadig langt fra målet, og 

der bliver brug for alle gode kræfter. 

/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

DEBAT 

VENØ EFTERSKOLES NYE HAL 

Svar til Linda Ulfkjær 

Jeg vil svare på Linda Ulfkjærs indlæg i marts numme-

ret ved at redegøre for de afgørende hovedpunkter i 

forløbet fra maj 2008. 

 I maj 2008 opfordrede efterskolen i et brev Miljø-

center Ringkøbing til at indgå i en dialog med os og 

Struer Kommune for at finde den bedste placering af 

hallen. Miljøcentret er en helt central part i sagen, for 

de skal give den nødvendige dispensation fra 300 m 

strandbeskyttelseszonen. Vi søgte ikke på tre placerin-

ger, men skitserede tre muligheder til en dialog:  

1. mellem forstanderboligen og Gitte Børsting og 

Hagbard Nielsens hus 

2. øst for værkstedet 

3. langs Nørskovvej 

 

De ligger alle inden for 300 m strandbeskyttelseszo-

nen. 

 Den 28. august 2008 mødtes vi på efterskolen 

med planchef Bjarke Danvig fra Struer Kommune og 

Hans Henning Riber fra Miljøcentret. Han fortalte, at 

Miljøcentret administrerer strandbeskyttelsen meget 

restriktivt. Det bedste råd, han kunne give, var at place-

re bygningerne så langt væk fra stranden som muligt. 

Han afviste på den baggrund placering 1. og pegede 

umiddelbart på placering 3. langs Nørskovvej, som den 

mest sandsynlige. Bjarke Danvig fortalte, at kommunen 

også vægter udsynet fra landsiden, hvilket pegede på 

placering 2. øst for værkstedet. Miljøcentret kunne ikke 

forhåndsgodkende nogen af placeringerne; de ville 

afvente en egentlig ansøgning på én og kun én kon-

kret placering. 

 Politikere og embedsmænd fra Struer Kommune 

forsøgte gennem formelle og uformelle kontakter i ef-

teråret 2008 at påvirke Miljøcentret til en  mere lempe-

lig administration af strandbeskyttelseszonen, som gav 

begrænsninger flere steder i kommunen. Miljøcentret 

fastholdt den restriktive praksis, og ville fortsat ikke for-

håndsgodkende nogen af de skitserede placeringer 

eller foreslå alternativer. 

 I forslaget til lokalplan var vi nødt til at satse på 

én bestemt placering. Miljøcentret ønskede bygninger-

ne så langt væk fra stranden som muligt, og vi ønskede 

at tilgodese udsynet fra Nørskovvej. Vi valgte i samråd 

med Bjarke Danvig at arbejde videre med placeringen 
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NANA OG IB AGGER  

UDSTILLER 

Påskeudstillingen på Venø billed-

værksted er åben fra den 26. 

marts – 11. april alle dage fra 

kl. 12:00-18:00. 

/ Venø Billedværksted  

— Lis Jensen 

DET  SKER 

VENØ HISTORIER 

Torsdag den 15. april kl. 19:30  

i Havnehuset. 

 Aftenen starter med visning af 

film om Venø i gamle dage. Derefter vil 

Per Mikkelsen have samtaleinterviews 

med venøboere. Bl.a. Inga Mygind,  

Mette Haagensen, Thorkild Brosbøll  

og Pip Thoustrup. 

 

De vil få smilene frem ved at bidrage med fortællinger og historier om bl.a.: 

En skæbnesvanger cykeltur til Venø. 

Hvorfor er der kulørte lamper i laden? 

Hvorfor blev Venø beæret med kongebesøg? 

Hvorfor sejler færgen ikke altid ligeud? 

Søren Baggesen vil ”mane” Limfjordsånden.  

 

Sognets foredragsgruppe er vært ved kaffe og lagkage. Alle er velkomne 

/ Foredragsgruppen — Tove Odgård, Morten Gjern, Per Mikkelsen og  

Kirsten Jensen 

 

 

VENØ MUSIKFORENING 

På et konstituerende møde har bestyrelsen konstitueret sig således: 

Formand: Grethe Munk-Andersen 

Kasserer og næstformand: Marianne Pedersen 

Sekretærer: Helga Knudsen og Lilly Møller  

Uundværlige medlemmer: Ejvind Juul og Per Mikkelsen 

Suppleant: Bodil Anker-Møller 

 

Koncert 

Sæsonen 2009-2010 i Musikforeningen afsluttes med koncert den 11. 

april kl. 15:00 på Venø Efterskole med koret Gesta Danorum. Vi gør 

opmærksom på, at koncerten er på efterskolen og ikke i Venø Kirke (som 

tidligere annonceret). 

 ”Gesta Danorum”, som betyder ”danernes bedrifter” (jf. Saxos Dan-

markshistorie), er fra Holstebro, og Mejdal Kirke er øvested for koret. De har 

netop fejret 20 års jubilæum og har for en del år siden været på et Venø-

ophold for at øve sig med en efterfølgende åben prøve på efterskolen. Nu 

kommer koret og afholder en forårskoncert den 11. april, hvor man kan 

høre både kirkelige og verdslige satser af bl.a. Mozart, Mendelssohn, Carl 

Nielsen og Niels la Cour. Korets dirigent er Niels Bitsch Nielsen som er orga-

nist ved Holstebro Kirke.  

 På gensyn til en times kormusik.  

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen 

Nana Agger 

Ib Agger 
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VENØ GIF GLÆDER SIG TIL HAL PÅ VENØ EFTERSKOLE! 

Venø Gymnastik og Idrætsforening (Venø GIF) holdt den 9. marts 2010 

dens årlige generalforsamling i Havnehuset, hvor 11 medlemmer var mødt 

op for at høre om Venø GIF’s aktiviteter og arrangementer. Antallet af frem-

mødte modsvarer bestemt ikke medlemmernes normale aktivitetsniveau, da 

der er 92 grundmedlemmer over 14 år, og der er 33 aktive børn, altså 125 

aktive medlemmer ud af de ca. 200 fastboende på øen.  

 I 2009 har Venø GIF udbudt følgende faste aktiviteter: børneaktivite-

ter, damegymnastik, billard, svømning samt roning både i havkajak og toer 

med styrmand, så mulighederne er mangfoldige! 

 Ud over de faste aktiviteter arbejder Venø GIF hele tiden på at lave 

fælles aktiviteter - fælles oplevelser på tværs af hold og alder, hvilket i 2009 

resulterede i en familieidrætsdag oppe i ”Gryden” på Venø Efterskole, hvor 

der først var ”gadekampe” i rundbold til stor fornøjelse og morskab for alle. 

Efter de fælles strabadser var der kaffe/saft og kage, inden der var mulighed 

for at spille fx fodbold, volley, kroket, vikingespil og petanque. Et arrange-

ment som absolut tåler en gentagelse, hvilket Venø GIF regner med at gøre 

i august 2010.  

 Der er allerede en fast tradition med at arrangere fællesspisning og 

bankospil en fredag aften i januar på efterskolen, et arrangement der let 

samler omkring 60 – 70 mennesker. 

 Ligeledes er der tradition for at invitere børn og deres familier på en 

årlig tur til Baboon City samt en Crosser tur til Lemvig Ungdomsgård, hvor 

både fodpedal og gashåndtag bliver presset i bund af alle aldre og køn!  

 Der arbejdes hele tiden på at iværksætte nye aktivitetstiltag i Venø 

GIF, men generalforsamlingen afspejlede samtidig, at nogle af foreningens 

aktiviteter til dels begrænses af, at der mangler egnede lokaler i form af en 

multihal! 

 Venø GIF er i venteposition i forhold til det planlagte halbyggeri på 

Venø Efterskole. Vi har igennem flere år sparet op til redskaber, så vi venter 

i den grad på egnede lokaleforhold til vores nuværende aktiviteter og mu-

ligheden for at tilbyde nye. Fx er der en gruppe badmintonspillere som for 

nuværende spiller i Struer, men som Gymnastik og Idrætsforening håber vi 

meget på, at de kan blive en fast aktivitet under os, især fordi der er børn/

unge, der viser interesse for spillet. 

 Venø GIF har i mange år ønsket muligheden for at tilbyde træning 

på et fitnesscenter, da det dækker en meget bred målgruppe, ligeledes står 

der medlemmer på spring til volley. En hal vil betyde rigtig meget for hele 

Venø. Som et aktivt lokalsamfund har vi behov for et sted, hvor vi har mulig-

hed for at være fysisk aktive samtidig med, at vi kan mødes på tværs af alder 

og køn. En hal vil naturligt skabe endnu en fælles berøringsflade mellem 

lokalbefolkningen og efterskolens elever, et forum hvor begge parter kan 

nyde gavn af hinandens kvaliteter og fælles interesser. Mange af vores med-

lemmer er aktive (børne)familier, hvor det vil lette hverdagen betydeligt, 

hvis det er muligt at gå til sin fritidsaktivitet på øen – samtidig med, at det vil  

 

VENØ  GIF 

RONING I HAVKAJAK 

Træningsaftener/Klubaftener er i 

2010 på onsdage. Vi starter ons-

dag den 28. april kl. 19:00. 

 

Ikke frigivne kajakroere:  

Alle voksne er velkomne. Børn 

skal være fyldt 13 år. Dispensation 

kan gives med accept fra foræl-

drene. 

 

Mødested:  

Vi mødes altid ved cykelskuret på 

efterskolen før start. 

 

Udstyr:  

Efterskolens havkajakker og 

svømmeveste stilles til rådighed 

hver onsdag kl. 19:00-21:00.  

 GIF har 2 havkajakker, som 

altid er til rådighed for de GIF 

medlemmer, der er medlem af 

kajakklubben. Du skal være frigi-

vet for at låne disse kajakker.  

 

½-1 dags tur:  

Datoen for en ½-1 dags tur er 

fastsat til søndag den 4. juli. 

 

Tilmelding til Kirsten Jensen.  

Mail: kirsten@beolab.dk eller SMS 

tlf. 21 21 76 27. 

 Håber at se mange både 

nye og gamle medlemmer. 

/ GIF — Kirsten Jensen 
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. . .  

bevare og øge den fællesskabsfølelse, der er så vigtig for at bevare helårs-

samfundet Venø som et eksisterende aktivt lokalt samfund. 

 Ligeledes vil en hal åbne op for muligheden for, at vi - Venø som ø - 

kan indbyde de øvrige øer i Sammenslutningen af Danske Småøer til at af-

holde den årlige Ø-Olympia her. Så der skal ikke være tvivl om, at Venø GIF 

meget håber på, at der gives grønt lys for, at Venø Efterskole meget snart 

kan bygge den længe ønskede hal til gavn for efterskolens elever og ikke 

mindst for hele Venøs befolkning. 

 Et andet centralt punkt på generalforsamlingen var en stor tak til alle 

de frivillige hjælpere, som stiller deres arbejdskraft eller lokaler til rådighed 

for Venø GIF, hvilket vi som forening er meget taknemmelige for og samti-

dig fuldstændig afhængige af. Uden dette var der fx ingen fredagsklub, 

malerværksted eller billard. Venø GIF siger 1000 tak til alle samarbejdspart-

nere for et godt og konstruktivt samarbejde i 2009 med håb om fortsættel-

se i 2010. 

/ Venø GIF — Laila Mejlholm Olsen 

 

 

GENERALFORSAMLING 

Sonja Petersen ønskede efter 

3 år ikke genvalg til bestyrel-

sen. I stedet blev Søren Hind-

kjær valgt ind. 

 Generalforsamlingen 

vedtog nye kontingentpriser 

som vist i skemaet nedenfor. 

 "Løse svømmere" voks-

ne 25 kr., og børn 15 kr.  

Børn skal betales med klippe-

kort købt til svømning. Dette 

er af hensyn til det kommunale tilskud, som GIF får refunderet til børn. Vi 

indfører altså 3 typer af klippekort til børn, således at hvert klippekort har sit 

primære formål: et til svømning, et til fredagsklub og et til børneidræt. 

 

/ Venø GIF — Laila Mejlholm Olsen 

 

BILLARD 

Vi har købt et billardbord, som vi 

har fået lov til at stille op i gildesa-

len på Nørskov. 

 Veteranerne er allerede i 

gang, og hvis der er andre der er 

interesserede, så foregår det om 

mandagen kl. l4:00. 

 Hvis der eventuelt er inte-

resse for et aftenhold, er der også 

mulighed for det . 

 Undertegnede kan kontak-

tes på tlf. 97 85 14 40. 

/ Venø GIF — Sonja Petersen 

 

 

CROSSERTUR 

Dato for årets crossertur er sat! 

Sæt et stort i kryds i kalenderen 

fredag den 11. juni 2010, hvis 

du vil med til Lemvig Ungdoms-

gård og køre gocart (for de æld-

ste og højeste) eller 4 hjulede 

crossere. Det er muligt for børn 

ned til 4 - 5 års alderen at være 

med - det er deres højde og/eller 

forældres grænser, der er afgø-

rende!!! 

 Det er også muligt for for-

ældre at køre med barnet på tan-

ken. Der kan lånes styrthjelme. 

 Vi har banerne fra kl. 18:30 

- 20:30. Mere information i næste 

udgave af VenøPosten. 

/ Venø GIF  

— Laila Mejlholm Olsen  

GIF KONTINGENT  

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

Kajak barn/voksen ......................................................................... 200/325 kr. 

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

Svømning voksne i følge med børn 20 gange ................................ 300 kr. 

Svømning børn 20 gange  .................................................................... 300 kr. 

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

Børneidræt/fredagsklub/svømning 10 klip ...................................... 150 kr. 

Billard ........................................................................................................... 200 kr. 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKETE 

STRANDKRABBER PÅ SPISEBORDET 

Om sommeren vælter krabberne omkring tæerne på os, når vi bader i van-

det omkring Venø. Ikke specielt behageligt, og det synes som om antallet er 

stigende. Dansk Skaldyrscenter på Mors ser tværtimod strandkrabberne 

som en ressource til kommercielt fiskeri. I den forbindelse har man hægtet 

sig på et forskningsprojekt fra Københavns Universitet, DTU Aqua og Århus 

Universitet. Forskningen skal klarlægge parasitters indflydelse på bestanden 

af strandkrabber og tager sit udgangspunkt i Limfjorden ved Nørskov Vig 

på Venø. 

 Skaldyrscentret foretager den praktiske indfangning af krabberne til 

forskerne. Fangsten foregår i tejner med torskehoveder som agn og sker på 

forskellig dybde hen over hele året. Skaldyrscentret kortlægger på bag-

grund af fangsten, krabbernes årstidsbestemte bevægelser, som kan bruges 

til et eventuelt fiskeri. Trods isvinter skal der fanges krabber. En dag i februar 

ryddes vejen ud til Østvigen, og holdet fra Skaldyrscentret gør sig parat til at 

gå ud og save hul i isen for derefter at sætte fangstfælder ud. Efter et par 

dage må de konstatere, at der ikke var en eneste krabbe i tejnerne, men det 

er jo også et resultat.  

/ Linda Ulfkjær 

 

 

SYNG DA VENØ, LAD HJERTET TALE! 

Den 15. marts var knapt 20 mennesker samlet på kroen til sang og hygge-

ligt samvær. Lilly Møller ledede det hele med interessante forklaringer og 

anekdoter samt ikke mindst dygtigt klaverspil. Assisteret blev hun til tider af 

vores tidligere overfartsleder - på violin. 

 Der blev sunget både kendte og, for flere, ganske ukendte sange fra 

Højskolesangbogen, grundejerforeningens sanghæfter og fra kopierede 

ark. Jo, det var en god aften! Måske ville vi aldrig kunne konkurrere med 

noget sangkor, men vi havde det dejligt, og var enige om, at det må vi gøre 

igen en anden gang. Til at holde stemmebåndene smurt havde kroen sør-

get for hjemmelavet kage med kaffe og the mv. 

/ Venø Borger– og Grundejerforening — Peter Henriksen 

 

Fotos: Linda Ulfkjær 

Foto: Peter Henriksen 



15  

 

TANGVEJ 7, VENØ 

Matrikel nr. 4L  —  Byggeår: 1904 

 

Hvem? 

Den nuværende bygning er opført i 1904 men alle-

rede den 13. april 1877 foreligger en tinglyst leje-

kontrakt udstedt til Niels Pedersen. 

 Den 24. oktober 1919 tilskødes ejendommen 

til KFUM og tjener i en årrække som missionshus 

med navnet ”Nazareth” 

 I dag bor Anette Skovhøj i huset, som hun 

overtog i 1997. Huset er i dag et hvidt længehus på 

90 m2 og med brunt teglstenstag. 

 Huset har oprindeligt rummet en forsam-

lingssal med tøndeloft, der nu er skjult af et almin-

deligt bjælkeloft.  

 

Og så lidt historie… 

I huset er fundet en gammel indsamlingsbøsse af 

tre påført teksten: ”Gud elsker en glad giver”! 

 Ejendommen er pålagt den særlige servitut 

med teksten som vist her til højre. 

 Fotoet af ”Nazareth” er fra ca. 1920. På bille-

det optræder Niels Peter Christian Jensen (far til 

Mette Haagensen og Niels Ramsdal Jensen (Nisse)). 

 

/ Axel Steenkjær 

(forkortet af red. efter aftale) 

VENØ  HUSE 
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HVORDAN SKAL DEN NYE HAL BRUGES? 

Den 16. marts blev der holdt møde om venøboernes brug af hallen – når 

den kommer. Erik Poulsen gennemgik de nuværende planer for byggeriet, 

som omfatter en 35x19 m (83 %) hal med plads til 4 badmintonbaner, et 

område til fitness samt omklædning, bad og toiletter. Det sidste er med hen-

blik på øens brug af faciliteterne. Efterskolen prioriterer i denne fase at byg-

ge flest mulige kvadratmeter, for den mulighed kommer sandsynligvis ikke 

igen. Redskaber skal anskaffes hen ad vejen, og gerne i samarbejde med fx 

GIF.  

 Det forventes, at hallen kan stilles til rådighed fra 17:30 – 19:30 samt 

fra 21:30 – 8:30 på de fleste hverdage. Den kan sikkert også gøres tilgæn-

gelig en eller to hverdagsformiddage om ugen. Hertil kommer weekender 

hen over året. Skolens årsplan vil vise, hvilke dage/weekender/uger, skolen 

skal råde over den til prøver, større arrangementer m.m. Fitnessområdet er 

mere frit tilgængeligt, da det kan bruges af flere samtidigt. Det blev på mø-

det vurderet, at det kunne dække øens behov. 

 Erik foreslog et brugerråd, som skal koordinere og aftale de praktiske 

forhold. Indtil videre er Dorte Pedersen og Laila Mejlholm Olsen GIF’s re-

præsentanter, som også dækker Børne- og Ungdomshusets interesse. 

 På den nyligt afholdte generalforsamling i GIF, blev der udtrykt store 

forventninger til hallen (se referat side 12). GIF nævnte følgende konkrete 

aktiviteter: badminton, volleyball, børne- og voksengymnastik, bordtennis, 

keglebillard og fitness for en bred målgruppe. Der opstår sandsynligvis nye 

ønsker/behov, når hallen er taget i brug. GIF har, i modsætning til eftersko-

len, gode muligheder for at søge støtte fx gennem DGI. Der blev specielt 

snakket indretning af fitnesscenter, hvor DGI støtter foreningscentre. GIF vil 

undersøge denne mulighed. Der blev også snakket leje. GIF ansøger Struer 

Kommune om tilskud til lejeudgifter. 

/ Peter Petersen 

 

 

SNYDT! 

Snydt blev deltagerne i den ”tårnhøje” nedsmeltningskonkurrence, som 

redaktionen udskrev i sin martsudgave. Få dage efter genoptagelsen af ar-

bejdet med det nye færgeleje endte isbjerget i fjorden, hvor det kom fra! 

Det gav mulighed for jordarbejde på land.  

 Gennem et sindrigt system blev de sagkyndige vurderinger af ned-

smeltningstidspunktet afløst af lodtrækning. Vinderen blev Kasper Høj-

bjerg (foto), Sønderskov 31, Venø, der går i 1. klasse i Bremdal Skole. Præ-

mien blev transformeret fra rødvin til et påskeæg! 

 Tak for den store deltagerinteresse. 

/ VenøPosten — red.  

DET  SKETE 

 

Foto: Lise Aggerholm 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

STRANDRENSNING 2010 

Nu er det igen tid til at samle os selv og alle de tilflydende små og store ting, 

der ”pryder” vore strande. Der indkaldes til strandrensning lørdag den 17. 

april med start fra havnen kl. 13.00. 

 Mange ting tyder på, at vi bliver mange: Alle vil hellere have, at skrald 

og affald befinder sig i poser og sække eller på en losseplads end på Venøs 

strande.  

 Vejret bliver perfekt den dag. Det sociale samvær øboere og eftersko-

leelever imellem på kryds og tværs er absolut anbefalelsesværdigt, og det er 

en frisk og smuk tur langs stranden så sandelig også. Desuden er der både 

nemme, svære, lange og korte ruter, der skal renses. Der er noget for en-

hver.  

 Alle er velkomne, og tilmelding er ikke påkrævet. Faktisk er det rigtig 

svært at komme i tanker om grunde, der skulle kunne medføre, at ret man-

ge enten glemmer arrangementet eller med stor beklagelse må melde for-

fald. Som sædvanlig bliver der sørget for lidt at styrke sig på og et par ter-

rængående køretøjer, så affaldshåndteringen ikke bliver uoverkommelig. 

/ VenøBoen, Venø Borger- og Grundejerforening og 

Venø Efterskole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÅNEDENS MALERI 

Endelig blev det forår! 

Billedet er fra mose/engområdet 

vest for præstegården. De friske 

grønne skud står i kontrast til de 

visne og brune vækster fra sidste 

år. 

/ Venø Billedværksted  

— Lis Jensen  

Foto fra sidste års strandrensning. Foto: Peter Henriksen 
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FREDAGSKLUB 

Fredag den 26. marts blev der igen afholdt fredagsklub for øens børn fra 8 

år og op. 

 Aftenens tema var Filippinsk mad. Julietta Middelhede havde tilbudt 

at komme for at fortælle lidt om Filippinerne og for at vise og hjælpe børne-

ne med at lave traditionel Filippinsk mad. 

 Menuen bestod af: hjemmelavede "forårsruller" med fiskefyld, nudler 

med kylling og rejer, ris samt rejechips. Alt med sædvanlig Filippinsk tilbe-

hør af sauce m.v. 

 En aften som børnene sent vil 

glemme; ingen maver kunne rumme 

mere, og der var stor begejstring for 

menuen fra alle deltagere. 

 Næste fredagsklub er fredag 

den 23. april. Det er et fællesarrange-

ment for alle børnene, store som små, 

uanset alder. 

/ Antoinette Jensen 

 

 

LEKTIECAFÉ 

Glimt fra lektiecaféens hårdtarbejdende 

deltagere. 

/ VenøPosten — red.  

 

 

 

 

FARVEL TIL VINTEREN 

Fire timer tog sejladsen fra Venø til Lemvig for Venøsund II, der skulle på sit 

rutinemæssige årlige værftsbesøg. Til trods for fremvisning af alle hestekræf-

terne måtte Butler bryde isen for Venøsund II.  

DET  SKETE 

Færgetrafik  

i februar 

 

 

 

 2010 2009 

Passagerer ........... 12.470 .... 13.500 

Personbiler ............. 6.554 ....... 6.980 

Busser ......................... 362 .......... 382 

Lastbiler ...................... 142 .......... 206 

Gods (tons) ................... 42 .......... 509 

Cykler ............................. 38 .......... 110 

Campingvogne ............. 0 ............... 0 

 

 

 

 

 

 

 

NU MED NAVN! 

Et glimt fra Hvide-sande, hvor 

opbygningen af Venø Færgen 

tager form. Jørgen Lambæk har 

været på kaj-visit! 

/ VenøPosten — red.  

 

Foto: Antoinette Jensen 

Foto: Kai Lykke 

Foto: Jan Bendix Foto: Jørgen Lambæk 
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. . .  

VENØPOSTEN ANNO 1979 

Så lykkedes det! 

 Med hjælp fra Vibeke Fenger og Hanne Nielsen er det allerførste 

nummer af VenøPosten dukket op. Vi gengiver det her, og glæder os 

over, at vi har en 31-årig historie. 

 Der er heldigvis stadig læsere, der kan få genopfrisket hukommel-

sen med et par ”ø-navne”. 

/ VenøPosten — red.  
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Månedens foto: Preben Friis 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Venø-kalender 
På www.venoe.dk findes en årskalender 
med alle registrerede ø-aktiviteter så langt 
frem, som arrangørerne indmelder dem. 
 Brug kalenderen som værktøj i plan-
lægningen og registrer via webmaster@ 
venoe.dk, når arrangementtidspunkt 
foreligger. 
/ VenøPosten — red.  

1. april kl. 17:30  Skærtorsdagsarrangement, fællesspisning, Efterskolen 

1. april kl. 19:30  Aftengudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

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

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

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

7. april kl. 19:30 Venø Efterskole afholder generalforsamling, Efterskolen 

10. april  kl. 09:00 ”Tårntur”, ved kirken 

10. april kl. 13:00 Svømning 

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

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

11. april kl. 15:00 Koncert med Gesta Danorum, Venø Efterskole 

12. april kl. 16:00 Lektiecafé, Børnehuset 

15. april kl. 19:30 Venø historier, Havnehuset 

17. april kl. 13:00 Strandrensning, mødested: havnen 

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

20. april  kl. 19:00  Menighedsrådsmøde i Havnehuset 

21. april kl. 19:30 Møde i Erhvervsklubben, Havnehuset 

23. april kl. 17:00 Fredagsklub i Børnehuset 

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

26. april kl. 16:00 Lektiecafé, Børnehuset 

27. april kl. 20:00 Generalforsamling i Venø Børne– og Ungdomshus 

28. april kl. 19:00 Roning i havkajak 

29. april kl. 19:30 St. Bededagskvæld, Havnehuset 

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

 

Påskeudstilling på Venø billedværksted fra den 26. marts – 11. april kl. 12:00-18:00 

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

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 
2010 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 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/vp.pdf 


