
   

August 2009 
 

Forenings– og kirkeblad  
for Venøs beboere og venner af Venø 

Eftersommeren kommer til at stå i ø-planlæg-
ningens tegn. Kalenderen på VenøPostens 
bagside noterer tre væsentlige milepæle i ar-
bejdet med ø-handlingsplan for Venø, som 
VenøBoens generalforsamling besluttede sig 
for i efteråret 2008. 
 Inde i bladet gør VenøBoens formand 
rede for udviklingsarbejdet. Både Struer Kom-
mune og Småøernes Lokale Aktionsgruppe 
har givet tilsagn om aktiv medvirken til arbej-
dets gennemførelse. 
 Ét af planens fokusområder er at vurde-
re muligheden for videreudvikling af erhvervs-
aktiviteter på Venø. Det emne er sat på dags-
ordenen for det første møde, hvor alle er-
hvervsdrivende på Venø inviteres til møde om 
indsatsbehov, -ønsker og -muligheder.  
 Mødet finder sted den 18. august i Hav-
nehuset med deltagelse fra Struer Kommune 
og ledes af en ekstern konsulent. Særlig indby-
delse udsendes til alle, der er registreret med 
erhvervsvirksomhed på Venø.  

Allerede to dage efter — den 20. august 
kl. 19:30 — inviterer VenøBoen repræsentanter 
fra samtlige foreninger til dialog om forenin-
gernes roller, opgaver og ønsker til Venøs ud-
vikling.  
 Den 7. september er der idé- og debat-
møde for samtlige interesserede venøboere. Til 
det møde inviteres byrådspolitikere, så Venø 
har mulighed for dialog om fremtiden. 
 Struer Kommune har i juli måned sendt 
”Struer kommuneplan 2009-2020” til høring 
hos borgerne. Venøboerne skal have luppen 
frem for at få indtryk af Kommunens forvent-
ninger og ønsker til Venø. 
 Ø-handlingsplanen kan derfor være ét 
af værktøjerne til at inspirere politikere og em-
bedsmænd til at bruge Venø positivt og aktivt i 
Kommunens udvikling.  
 Den kommende tids arbejde skal sikre, 
at venøboernes drømme, ønsker og synspunk-
ter bliver kendte og forståede.  
/ VenøPosten — Jan Bendix 

UDVIKLING SKAL DER TIL  
— FOR EGEN KRAFT 
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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 
(vikarordning) 
  
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  SOGN 
HER GÅR DET GODT . . . , MEN 
Mange steder er sommermånederne en stille periode for kirkerne, men hos 
os ved Venø Kirke er der for tiden højsæson. 
 I perioden 21.06.09 – 23.07.09 har der været 14 kirkelige handlinger 
med 866 deltagere – 62 deltagere i gennemsnit pr. kirkelig handling (kirken 
har 55 siddepladser!). Heraf har der været 5 ordinære gudstjenester og høj-
messer med 209 deltagere – 42 deltagere i gennemsnit pr. gudstjeneste 
(udgør 23 % af folkekirkemedlemmer i Venø sogn). 
 På overfladen ser det meget tilfredsstillende ud, men sandt at sige, så 
besøges vores kirkelige handlinger af mange udenøs i sommermånederne, 
bl.a. spejdere, hvilket påvirker tallene. Ved solnedgangsmusikken har ca. 80 
% været udenøs gæster! 

Glimt fra årets første tre solnedgangsarrangementer — fotos: Ove Bjerre-Pedersen 

 
Men det bliver jo også hverdag, og menighedsrådet skal igen i arbejdstøjet, 
hvor præsteembede, kirke og sogneliv skal sikres/udvikles her og nu og for 
fremtiden. 
 Meget væsentligt for vores kirke og sogneliv er, at vi har en fastboen-
de præst. Normeringen er på 35 % og alligevel har vi gudstjeneste hver 
eneste søndag i samarbejde med Struer Kirke. Men vi har flere gudstjene-
ster end højmesser, da Struer Kirke skal have højmesser kl. 10, hvorfor vi 
enten må have gudstjeneste før eller efter – kl. 8:30 eller kl. 14. Vi har så 
valgt kl. 14 og herved tilgodeser vi gæster, der kommer til øen og gerne vil 
deltage i gudstjenesten. 
 Der lægges ved præstenormering helt klart økonomiske og befolk-
ningsstatistiske beregninger til grund frem for til antallet af kirkelige hand-
linger. Fremtidige ændringer i tilskud til folkekirken kan måske komme til at 
påvirke et lille samfund som vores.  
 I regeringsgrundlaget står, at statens støtte til folkekirken omlægges 
til bloktilskud, og her ved vi endnu ikke, hvilke konsekvenser det vil få for fx 
småøer og mindre samfund i det hele taget. Men tanken er at omlægge 
støtten fra et tilskud til præstelønninger til støtte til de samfundsopgaver, 
som folkekirken varetager, som fx kirkegårdsdrift og vedligeholdelse af byg-
ninger. 
 I dag har 10 øer i Sammenslutningen af Danske Småøer en fastboen-
de præst, herunder Venø. 11 øer har tilrejsende præst, mens 6 øer er uden 
kirkelig betjening. 

 

Fortsættes på side 3 
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KIRKEGÅRDEN 
Som nok bemærket er der opsat 
et nyt informationsskab uden for 
kirkelågen. Indenfor er opsat in-
formationstavle og installeret red-
skabsvogn. Det er meningen, at 
man kan tage vognen med ud til 
gravstedet, rengøre og køre tilba-
ge med affaldet til affaldsstativer-
ne. Vandbænken er opsat for at 
give mere bekvemme arbejdsfor-
hold.  
 Løbende vil legatgravste-
der blive ”renoveret”, og der vil 
bl.a. blive tilført mere grus for at 
hæmme småukrudt.  
 Der er nogle hække, der 
trænger til at blive skiftet ud, men 
der vil i videst muligt omfang bli-
ve vist hensyn til gravstedsholder-
ne, da vi har erfaret, at det er et 
ret følsomt område. 
 Efter sommerferien vil toi-
lettet blive malet, og der vil blive 
opsat et puslebord som service 
for vores gæster. 
 Men det er vigtigt, at har 
man spørgsmål vedrørende kirke-
gården, så kan disse rettes til kir-
keværgen eller til Struer Kirke-
gård. 
/ Venø menighedsråd  
— Ove Bjerre-Pedersen 

Tidligere sognepræst på Venø, Jørgen Anker Jørgensen, udgav i slutningen 
af 1990’erne en rapport om embederne på øerne. Citat herfra: ”det er mu-
ligt, at jeg er nostalgisk, men præsterne spiller faktisk en rolle på småøerne, 
hvor der er få myndighedspersoner. På øerne og i andre småsamfund er 
præsten en person, men i de store sogne er præsten en funktion. Det er 
helt forskellige præsteroller”. 
 Biskop Drejergaard, Fyns stift, er ret kontant, når det gælder ø-
embeder. Da Avernakø skulle have ny præst, blev der indkaldt til stormøde 
på øen. 12 ud af øens 114 beboere dukkede op, og til gudstjenesten dagen 
efter var der 6 deltagere. Bl.a. på den baggrund havde han god samvittig-
hed til at nedlægge embedet. 
 Derfor er det vigtigt at sætte fokus på, hvordan kirkernes rolle på øer-
ne kan styrkes. Emnet bliver taget op på et seminar for menighedsrådsmed-
lemmer og præster på småøerne på Orø den 27. – 28. oktober. Her vil Venø 
Menighedsråd naturligt deltage. 
 Menighedsrådet har et stort ansvar for at sikre vores præsteembede, 
selvom vi ikke er ansættelsesmyndighed, herunder at der er en rimelig ar-
bejdsfordeling af arbejdsbyrden præsterne imellem. Menighedsrådet må 
også presse på, så Venø Kirke får flere højmesser end nu. Et stort ønske er 
også at få opnormeret stillingen, da der med de nuværende 35 % ikke er de 
store muligheder for præsten i at deltage i udviklingsarbejde for kirke og 
sogneliv på øen. 
 Som øboere bliver vi nødt til at forholde os til kirken og brugen heraf. 
Hvis vi ikke i det daglige bakker op om kirken, kan vi ikke forvente en fastbo-
ende præst eller den betjening, vi har nu. 
 Menighedsrådet vil fremover lave tælling ved de kirkelige handlinger 
for at komme af med eller få bekræftet myter om, hvordan det står til med 
vores kirke her på øen. Det kan også danne grundlag for ændringer og for 
udvikling af det kirkelige arbejde. 
/ Venø menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

. . .  

Foto: Jan Bendix Foto: Ove Bjerre-Pedesen Foto: Ove Bjerre-Pedesen 
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KATRINE BORBJERGGAARDS MARINEREDE ÅL 
 
Ingredienser: 
2 rensede og flåede ål 
 
Lage: 
4 dl eddike 
2 dl vand 
2 dl sukker 
6 laurbærblade 
3 alm. løg i skiver 
15 stk. hele nelliker 
1 spsk. hele peberkorn 
salt 
 
Pynt: Dild-kviste 
 
Tilbehør: Groft rugbrød 
 
Fremgangsmåde 
− Ålene skæres i stykker på ca. 8 cm. 
− Kog ålestykkerne i lagen indtil ålebenene vil slippe kødet. Men lad ende-

lig benene blive siddende 
− Lad ålestykkerne stå og trække i lagen i ca. 4 timer 
− Server ålestykkerne med ben dækket af lagen ved stuetemperatur 
− Pynt med dild-kviste 
 
Tips: 
Retten kan laves dagen forinden. Lad da de kogte ålestykker trække i mari-
naden i køleskabet. Lagen bliver geleagtig, når den er afkølet. Tag retten ud 
af køleskabet en ½ time før servering, så den kan nå at få stuetemperatur 
og lagen bliver flydende igen. 
 
Velbekomme! 
/ Ingrid Lang Hindkjær 

VENØ  OPSKRIFTER 
ÅBNINGSTIDER  I  AUGUST 

 
 

Gårdbutikken  på  Nørskov 
 

Salg af kartofler og frosset  
lammekød i forskellige udskæringer.  

Desuden lammespegepølser. 
 

Åbent efter forudgående  
telefonisk henvendelse. 

Tlf. 40 31 83 02 
www.venoe-kartofler.dk 

 

   

 
Havnehuset Venø 

 
Åbent dagligt fra kl. 7:30 – 21:00  

til og med den 9. august. 
 

Resten af august:  
Hverdage fra kl. 10:00 – 18:00,  
weekender fra kl. 8:00 – 18:00  
og måske længere om aftenen,  

hvis det er isvejr! 
Morgenbrød kan bestilles 

dagen i forvejen. 
 

Tlf. 97 86 85 30 
 

   

 
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 – 18:00 
Morgenbrød kan bestilles 

dagen i forvejen. 
 

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

 

   

 
Venø  Kro 

 
Mandag til søndag til frokost  

fra kl. 11:30 til 14:00  
samt aften fra kl. 17:30 – 21:00  

 
Søndagsbrunch den 30. august 

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  

Foto: Ingrid Lang Hindkær 

Foto: Niels Villadsen 
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VENØ UDVIKLINGSPLAN 
VENØ UDVIKLINGSPLAN 2009-2012  
— ”STARTEN ER GÅET” 
VenøBoens bestyrelse har i foråret arbejdet videre 
med foreningens tidligere beslutninger om at udar-
bejde en plan for de kommende års udvikling af 
Venø som lokalsamfund. 
 Småøernes LokaleAktivitetsGruppe (SLAG) 
har efter ansøgning fra VenøBoen udvalgt Venø 
og fire andre småøer til at få andel i en projektbevil-
ling. Midlerne er tiltænkt styrkelse af arbejdet med 
at få skabt et solidt indhold i udviklingsplanen for de enkelte øer. 
 SLAG har foreslået, at der til planlægningen knyttes konsulenter med 
erfaring fra lignende opgaver. Den idé har VenøBoen tilsluttet sig. Vi har 
derfor bedt om, at Kirsten Malling Olsen, der har erfaringer fra lignende 
opgaver på andre danske småøer medvirker. 
 VenøBoen har endvidere ønsket, at udviklingsplanen, som et nøgle-
område behandler muligheden for at styrke erhvervsudviklingen. Bevillin-
gen fra SLAG har gjort det muligt for os at engagere Helle Toftgaard fra 
vækstkompagniet. Helle bor privat i Bremdal og er kendt for sine initiativer 
til ”at få liv i Struer”. Helle vil lede den del af udviklingsplanarbejdet, som 
inddrager erhvervsdrivende (se indbydelsen i højre spalte). 
 VenøBoens bestyrelse udgør styregruppe for arbejdet med udvik-
lingsplanen. Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe bestående af Peter 
Petersen, Jan Bendix og undertegnede, der tager sig af det praktiske i den 
forbindelse. 
 På VenøBoens vegne opfordrer jeg til, at alle, med lyst og interesse 
for at give planen kvalitet, medvirker i arbejdet og deltager i eftersomme-
rens møder om planens indhold. Kontakt mig på tlf. 97 86 80 79 eller e-mail 
frimodt@live.dk. 
 Velkommen til arbejdet med Venøs fremtid! 
/ VenøBoen – Anker F. Jensen 
 
 
MILEPÆLE I VENØ UDVIKLINGSPLAN 

INVITATION: ERHVERVS-
STRATEGI FOR VENØ 
Kom og vær med, når stregerne 
skal slås til Venøs erhvervsudvik-
ling! Hvordan sikrer vi, at Venø 
også frem over ikke blot er et dej-
ligt sted at bo, men også et sted 
at arbejde? Turisme, erhverv – 
hvad skal der til for at skabe ud-
vikling på Venø, for øen generelt 
eller for din virksomhed? 
 Mange venøboere har gen-
nem de senere år ønsket at få 
udarbejdet en udviklingsplan for 
øen som katalysator for at etable-
re og drive virksomhed på Venø. 
Som optakt til denne proces invi-
terer VenøBoen til et dialogmøde 
i Havnehuset tirsdag den 18. 
august kl. 19:30-22:00. 
Emner: 
− Proces: Erhvervsudvikling på 

Venø 
− Rammer for erhvervsudvikling 

(inviteret indlæg). Jørgen Jen-
sen og Bjarke Danvig, Struer 
Kommune 

− ”Venø anno 2015”: Udviklings-
potentiale, behov og ønsker - 
diskussion og opsamling 

− Næste skridt, hvad sker der nu? 
 
Formålet er at få ønsker, forvent-
ninger og idéer til udviklingspro-
jekter på bordet. Mødet giver mu-
lighed for at få reel indflydelse på, 
hvilke projekter, der skal indgå i 
det videre arbejde. Der sendes 
invitation til erhvervsdrivende på 
Venø, men alle er velkomne! Til-
melding skal ske til vb@venoe.dk 
senest den 14. august (men 
gerne med det samme). Vel 
mødt! 
Venlig hilsen Anker F. Jensen, 
VenøBoen (tlf. 97 86 80 79) og 
Helle Toftgaard, mødeleder 

Den 18. august 2009, kl. 19:30, 
Havnehuset 
Idé- og udviklingsmøde om erhvervs-
strategi 

Den 27. oktober 2009, kl. 19:30, 
Havnehuset 
Udviklingsplan, version 1 

Den 20. august 2009, kl. 19:30, 
Havnehuset 
Idé– og udviklingsmøde for Venøs for-
eninger 

Den 1. februar 2010 
Udviklingsplan — tillæg til VenøPosten, 
februar 

Den 7. september 2009, kl. 19:30, 
Havnehuset 
Idé– og debatmøde om Venøs fremtid 
for venøboerne 

Den 11. februar 2010, kl. 19:30, 
Havnehuset 
Debat om endelig plan for venøboerne 
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IDRÆTSDAG FOR HELE FAMILIEN 
Lørdag den 22. august kl. 13:00 – 17:00 arrangerer Venø GIF idræts-
dag for hele familien og gerne med eventuelle gæster i ”Gryden” på Venø 
Efterskole. 
 Vi skal lege og spille forskellige boldspil – lige fra rundbold til volley-
ball. Kom gerne med ønsker ved tilmeldingen, så vi ved, hvad vi skal gøre 
klar til! Der bliver hoppeborg med rutsjebane til de mindste og måske en 
overraskelse til de større børn!  
 Hvis I er med på spøgen, vil vi gerne arrangere en ”gadekamp-
turnering” i rundbold. Holdene bedes tilmelde sig til Sonja Petersen. Der er 
selvfølgelig præmie til det bedste hold. 
 Mod 15,- kr. pr. person eller et klip serverer vi kaffe/saft/kage. 
Tilmelding til Sonja på tlf. 97 85 14 40 senest den 20. august – HUSK 
DET! Vi håber på opbakning til arrangementet – vi ses med sportsskoene 
på! 
/ Venø GIF — Laila Mejlholm Olsen 
 
 
GYMNASTIK 
Så er det igen tid til at tænke på gymnastik eller noget, der ligner. Vi begyn-
der med en gåtur fra Havnehuset torsdag den 27. august kl.19:00. Her-
efter er der kaffe og planlægning af efterårets aktiviteter. 
 Vi er lidt husvilde, indtil Efterskolens nye hal står klar, så vi prøver at 
tænke kreativt og har nogle forslag til gode aktiviteter, så vi kan holde krop-
pen og snakketøjet i gang. 
/ Venø GIF — Jonna Stenkjær 
 
 
BILLARD I DEN GAMLE SKOLE 
For alle, der har lyst, starter billard sæsonen mandag den 7. september 
kl. 14:00 og derefter følgende mandage: 
 Den 14., 21. og 28. september 
 Den 5., 19. og 26. oktober 
 Den 2., 9., 16. og 23. november 
 
2010: Den 4., 11., 18. og 25. januar 
 Den 1., 8. og 22. februar 
 Den 1., 8. og 15. marts 
 
Spillet er kun for GIF’s medlemmer, og prisen er 200 kr. for hele sæsonen. 
 Tilmelding kan ske til undertegnede på tlf. 97 85 14 40 eller mød op 
første spilledag, og se om det er noget for dig. 
/ Venø GIF — Sonja Petersen 

 

 

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. 
 
 
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 74, mobil 23 27 22 99 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 
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. . .  
LØRDAGSSVØMNING FRA SEPTEMBER 
GIF arrangerer svømning lørdage fra kl. 13:00 til 14:00 i Struer Svømmehal. 
Vi kører i egne biler med 12:40-færgen og returnerer kl. 14:00 eller 14:20. 
GIF lejer svømmehallen med livredder. 
 Vi opfordrer så mange venøboere som muligt til at deltage, da mang-
lende tilslutning kan betyde, at vi mister ordningen. Der er både mulighed 
for motionssvømning og almindelig familiebadning. Det er et godt sted at 
lære hinanden at kende, og vi hjælper hinanden med at passe børnene. 
Svømningen er kun for GIF’s medlemmer (det er dog tilladt at tage gæster 
med). Vi har hele svømmehallen for os selv. 
 Tilbuddet gælder 10 lørdage på følgende datoer: 
 den 12., 19. og 26. september 
 den 3., 24. og 31. oktober 
 den 7., 14., 21. og 28. november 

 
Priser:  Sæsonsvømning: Enkeltgangssvømning: 
 0-2 år: 0 kr. 0-2 år: 0 kr. 
 2-17 år: 100 kr.  2-17 år: 15 kr. 
 18-99 år: 200 kr. 18-99 år: 25 kr. pr. gang 
 
Man kan tilmelde sig for hele sæsonen ”efterår/vinter”, eller man kan tilmel-
de sig af 2 gange, som man plejer. Betalingen vil stadig ske af 2 omgange. 
 Tilmelding senest den 1. september til undertegnede på tlf. 97 
85 14 40. 
/ Venø GIF -- Sonja Petersen 
 

 
MULTIHALLEN I NY FASE 
”Forslag til lokalplan nr. 306 for et område til offentlige formål på Venø med 
tilhørende kommuneplantillæg nr. 26”!! 
 Det er den formelle titel på det dokument, der skal åbne for mulighe-
den for at få halbyggeriet ved efterskolen i gang.  
 Selvom processen er lang, så er det glædeligt, at grundlaget for byg-
geriet nu er ved at være på plads.  
 På Struer Kommunes hjemmeside (www.struer.dk — Borger, Bo & 
byg, Lokalplaner) er der en detaljeret beskrivelse af, hvad venøboerne kan 
vente sig, forhåbentlig i 2010. 
 Venø må håbe, at der ingen indsigelser kommer i den høring, der 
afsluttes den 5. august. 
/ VenøPosten — Jan Bendix 

NÅR/HVIS  
BØLGERNE GÅR HØJT! 
Sven Bendix Pedersen, Venø Fær-
gefart, har gjort redaktionen op-
mærksom på, at farvandet om-
kring Venø er aktivt med i afprøv-
ning af anlæg og udstyr til udvik-
ling af bølgeenergi. 
 Det nærmeste anlæg er 
Dexa Wave Energys prøveanlæg 
ved Kaas Hoved. Dexa er et af de 
tre danske selskaber, der arbejder 
med bølgeenergianlæg. 
 Læs mere om projektet på: 
www.dexawave.com/dk 
/ VenøPosten — red.  
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SNAPSEINGREDIENSER — FUGLE OG EN ENKELT SÆL 
… var, hvad deltagerne i Skov- og Naturstyrelsens og Venø Borger– og 
Grundejerforenings tur i juli fik fornøjelsen af på den hyggelige tur.  
 Henning Givskov (billedet) viste og forklarede sammen med Linda 
Ulfkjær. 
/ VenøPosten — Jan Bendix (fotos) 

Fotos: Jan Bendix 

 

 

 

PAPMØDRE OG  
FASANKYLLINGER 
Turister og venøboere på gåtur 
har spekuleret over, hvilken høn-
segård der er gået hul på! 
 Men de fritgående høns, 
der i den seneste tid er antruffet 
på asfalt og grus, er udsatte gu-
vernanter for yngste generation 
af fasaner på Venø. 
 Nu kan der gættes på, 
hvem der først ender i gryden! 
/ VenøPosten — red.  

DYRELIV 

DRONNINGER I PAP 
Et andet sted på Venø er en ny 
generation på vej. Det drejer sig 
om bifamilier. 
 Fotoet viser det beskedne 
hjem for nye bidronninger, som 
er ved at etablere deres nye fami-
lier under ydmyge former. 
/ VenøPosten — red.  

HAJER PÅ RIISVEJ 
Efter forårets nye asfaltbelægning 
er hajen for første gang set på 
Riisvej! 
/ VenøPosten — red.  



9  

Færgetrafik  
i juni 

 2009 2008 
Passagerer ........... 27.910 ..... 26.614 
Personbiler .......... 11.596 ..... 11.129 
Busser ......................... 446 ........... 460 
Lastbiler ...................... 264 ........... 190 
Gods (tons) ............... 851 ........... 212 
Cykler ........................ 1396 ........ 1418 
Campingvogne ........... 90 ............. 76 

DET  SKER 
 
 
 
 
 

JUBILÆUM 
Den 1. november 2009 er det 50 år siden, at Venø Bussen startede ruten 
mellem Venø og Struer. Derfor holder vi reception på Venø Efterskole lør-
dag den 31. oktober kl. 13:00 - 15:00. Her vil vi byde på en forfriskning 
og en bid brød til store og små. 
 
JUBILÆUMSFEST 
Vi vil gerne invitere til jubilæumsfest lørdag den 31.oktober kl. 18:30 på 
Venø Efterskole. 
 Af hensyn til køkkenet vil vi gerne have en tilmelding senest den 
10. oktober på tlf. 97 86 81 00 eller mail@venobussen.dk. 
 
PS. Er der nogle, som har billeder, avisudklip eller andet om Venø Bussen fra 
de seneste 50 år, vil vi meget gerne låne det. 
/ Venø Bussen — Susanne og Knud Overgaard 
 
 
HAVNEHUSET I AUGUST 
Nu starter en ny og anden sæson for Havnehuset med forskellige arrange-
menter: 
 Grillaften på havnen lørdag den 15. august kl. 19:00. Vi griller 
lammestege, kyllingefileter og pølser og dertil salater for 150 kr. 
 "Fællesspisning for 25" ikke kroner, men folk. Første gang mandag 
den 24. august kl. 18:30. Janssons Frestelse og jordbærdessert for 75 kr. 
Tilmelding på tlf. 23 27 22 99 / 97 86 85 30. 
 Du kan nu også købe gode økologiske grøntsager fra Bodil og Bjarne 
Jensen i Resen: Spidskål, salat, dild, persille, gulerødder, fennikel, røde og 
hvide løg, rødbeder og meget mere. Kom og se, hvor det strutter og dufter. 
 Lammene fra Nørskov er nu vokset til og parat til slagtning, så fryse-
ren er igen fuld af meget 
forskelligt lammekød af 
topkvalitet. 
 En anden nyhed er: 
Unikke smykker med perler 
og sten i stærke og flotte 
farver samlet med sølv. 
Smykkerne er lavet af Chri-
stina Sloth, lokal smykkema-
ger fra Struer. Kom forbi og 
se - her har du en gaveidé. 
/ Havnehuset Venø  
— Mette Jaffke 

HAVEKALENDER - AUGUST 
 
Anlæg ny græsplæne 
Det tidlige efterår er bedste tids-
punkt at anlægge ny græsplæ-
ne. Husk jordforbedring inden 
såning med kompost. Vælg 
græsfrø, der passer til forholde-
ne og bland gerne lidt hvidklø-
ver i. 
 
Flere nyttige tips  
Se flere tips til den giftfrie have 
her:  
www.havesmeden.dk 
www.nyttedyr.dk 

 
Udnyt nytteinsekter 
Inden midten af september kan 
der sås efterafgrøde i alle bede, 
der er høstede. Så f.eks. hon-
ningurt, boghvede, havre, vin-
tervikke og/eller jordkløver. Ger-
ne blandet. Jo før der sås, jo 
bedre. 
 

Den grønne havekalender er oprindeligt 

udarbejdet af Ikast Kommune og Ring-

kjøbing Amt i samarbejde med Den 

Foto: Christina Sloth 



10  

NY VENØ BROCHURE 
Venøkort, –beskrivelser og –nøgleoplysninger 
er hovedindholdet i den ny Venø brochure, 
der er kommet i omløb. 
 Den ses allerede flittigt brugt med større 
eller mindre held af øens gæster. Den kan kø-
bes ved færgen, på Venø Camping og i Hav-
nehuset Venø. 
 Brochuren er resultatet af en stor koor-
dineringsindsats af Peter Henriksen, Tangvej 6 
og sponsering fra en række af øens erhvervs-
drivende.  
/ VenøPosten — Jan Bendix 
 
 
PIRATER PÅ FJORDEN  
En aften i begyndelsen af sommerferien stævnede ”Venøsund” ud fra hav-
nen med et stort sort piratflag vejrende fra flagstangen. Det var nu ikke for 
at røve forbipasserende lystbåde, men derimod for at give en stor flok 
FDF’ere på Venøborg en ekstra oplevelse i forbindelse med børnenes sørø-
verlejr. 
 Ikke mindre end 90 FDF’ere fra FDF Holstebro 1. kreds brugte den 
første solbeskinnede uge af sommerferien på Venøborg i selskab med pira-
ter og andet godtfolk fra 1609.  
 – Vi vil gerne give børnene nogle usædvanlige oplevelser, og det er 
der altid rig mulighed for på Venø, siger Karsten Meldgaard, der er kredsle-
der i FDF Holstebro 1. kreds. 
 Det er også derfor, at kredsen vender tilbage til lejren år efter år med 
stadig flere børn og unge hvert år. 
 Piratlejren var først og fremmest for de mindste FDF’ere. De større fra 
11 år og opefter var også på fjorden. De sejlede dog i dobbelt-kanoer fra 
Humlum strand til Venøborg i forbindelse med et adventure-race, de tog på 
hen over et par dage.  
 Sommervejret viste sig fra sin allerbedste side, og det betød, at de 
unge FDF’ere holdt frokostpause midt på fjorden med indlagt badning. 
/ Lars Vangsgård 

VENØ HAVNEHOTEL 
UDVIDER 

Nørre Vejsbjerg er nu blevet 
åbent for udlejning til turister. Det 
fremgår af den ny brochure om 
huset.  
 Dermed er Venøs overnat-
ningskapacitet øget. Forhåbentlig 
kan Nørre Vejsbjerg være endnu 
en brik, der kan tiltrække gæster 
til Venø, så andre end fastboende 
får glæde af natur og ophold på 
mere end en dags længde.  
 Henvendelse vedrørende 
leje kan ske til: 
 Pia Høgild 
 tlf. 61 76 19 50  
 piahogild@yahoo.dk 
 
/ VenøPosten — red.  

DET  SKETE 

Fotos: Per Tornvig 
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DET  SKER 
STRUER KOMMUNEPLAN 2009-2020 
Struer Byråd har sendt udkast til Kommune-
plan til høring. Høringen sker bl.a. gennem 
offentlige møder.  
 Har venøboerne individuelle kommen-
tarer, kan de formidles ad elektronisk vej: 
http://kommuneplan.struer.dk. 
 Kommuneplanen er et resultat af et 
omfattende planlægningsarbejde. Planen 
lægger rammer, også for Venøs udvikling. Da 
der ikke er meget konkret Venø-stof i planen, 
så må vi læse mellem linjerne! 
 Planens begrænsninger og mulighe-
der vil indgå i arbejdet med udviklingspla-
nen for Venø 2009/2012, som er omtalt på 
side 5.  
/ VenøPosten — Jan Bendix 
 
 
MÅNEDENS MALERI 
I august blomstrer lyngen. Skrænterne ved Firbjergsande er særlig flotte. 
Lyngens blomster er både frisk lyslilla og rosa. Som kontrast hertil dukker 
enkelte visne lyngplanter op med deres brændte farver i brune nuancer. 
Det hele bindes sammen med et væld af grønne farver. 
/ Lis Jensen 

LÆSEKREDS 
Nu er det tid for læsekredsens 
sæson 2009/2010. 
 Vi modtager meget gerne 
nye medlemmer. Det er rigtig 
hyggeligt, og alle kan være med. 
Vi plejer at være omkring 25, men 
der er plads til alle, der har lyst, 
for vi deler os i mindre grupper, 
og er selv med til at vælge, hvad 
vi skal læse i den kommende sæ-
son.  
 Første møde er: onsdag 
den 26. august kl. 19:30 i Hav-
nehuset. Pris for kaffe: 25,- kr. 
/ Hilsen den ”gamle” gruppe 1: 
Annie Vestergaard, Inga Mygind, 
Line Hovgaard, Jonna Stenkjær, 
Annette Friis 
 
 
 
 
 
 
 
LEKTIECAFÉ 
Skoletiden nærmer sig. Lektiecafé-
en for Venøs elever i folkeskole 
og gymnasium har dens første 
åbningsdag den 14. september 
kl. 16:00. 
/ Helle Gjern — Jan Bendix  
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Månedens foto: Preben Friis 

2. august kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

6. august kl. 21:00 Solnedgangsmusik 
  Bo Inglev og Hanne Jensen — vokal og piano 

9. august  kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Torkild Lundberg 

15. august kl. 19:00 Grillaften, Havnehuset 

16. august  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

18. august kl. 19:00 Menighedsrådsmøde hos Ove Bjerre-Pedersen 

18. august kl. 19:30 Erhvervsudvikling, Venø udviklingsplan,  
  Havnehuset 

20. august kl. 19:30 Venøs foreninger, Venø udviklingsplan,  
  Havnehuset 

22. august kl. 13-17 GIF idrætsdag, Venø Efterskole 

22. august  ca. kl. 19:30 Hjem-Is bilen kommer til Venø 

23. august  kl. 10:00  Højemesse v/ Per Mikkelsen 

24. august kl. 18:30 ”Fællesspisning for 25”, Havnehuset 

26. august kl. 19:30 Læsekreds, sæsonstart, Havnehuset 

27. august kl. 19:00 GIF planlægningsmøde, gåtur, Havnehuset 

30. august kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

30. august kl. 11:30 Brunch, Venø Kro 

7. september kl. 19:30  Beboermøde, Venø udviklingsplan, Havnehuset 

 

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

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

VENØ  I  AUGUST 

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

senest den 24. august 
 

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. august. 
 
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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