
   

Februar 2010 
 

Forenings– og kirkeblad  
for Venøs beboere og venner af Venø 

”Udvikling skal der til — for 
egen kraft” var VenøPostens 
overskrift i august 2009. 
 

Med dette nummer følger Venø udviklings-
plan, som er resultatet af mere end 70 venø-
boeres aktive medvirken til at give idéer og 
lægge planer for Venøs udvikling.  
 Den 11. februar 2010 kl. 19:30 på Venø 
Efterskole mødes Venøs fastboende og som-
merhusejere med kommunalpolitikere for at 
debattere og supplere udviklingsplanen.  

Udviklingsplanen rummer konkrete opgaver, 
som gennemføres i de nærmeste år. Opgaver-
ne har forskelligt omfang, forskellig svagheds-
grad og måske også forskellige muligheder for 
succes. Fælles for dem er, at gennemføres de, 
så vil Venø være et godt sted at bo og besøge 
samt en fast base for erhvervsaktive. 
 VenøPosten følger opgavernes gen-
nemførelse, og ønsker ”tovholderne” god vind 
og venøboerne: Lykke til! 
 
/ VenøPosten — Jan Bendix 

KLAR – PARAT – START ! 

Foto: Preben Friis 
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Venø Kirke — kontakter 
 
Sognepræst Per Mikkelsen 
Tlf. 97 86 80 15, mandag fri 
pm@km.dk 
 
Formand Ove Bjerre-Pedersen 
Tlf. 97 86 82 00 
mr@venoe.dk 
 
Graver, Struer kirkegård 
Kirkegårdsleder Bent Vincents 
Tlf. 96 84 92 09 
bent@struerkirkegaardskontor.dk 
 
Kirketjener 
Anker F. Jensen 
Tlf. 97 86 80 79 
frimodt@live.dk 
 
Servicemedarbejdere: 
Lene Marie Jensen  
Tlf. 97 86 81 14 
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 
KYNDELMISSE OG FASTELAVN 
I kirken har vi altid fejret traditionerne, og hvad gemmer der sig egentlig 
bag februar måneds to begivenheder? 
 Kyndelmisse, den 2. februar, går i Danmark for at være årets koldeste 
dag, midvinter. Oprindeligt er det en kristen lysfest og hedder på latin 
”missa candelarum”. Candelarum betyder lysestage, og vi har det på dansk i 
ordet kandelaber. Det er dette latinske ord, der i virkeligheden gemmer sig 
bag ordet kyndel. 
 Fastelavnssøndag – i år den 14. februar – markerer indledningen til 
fasten og varer 40 dage frem til Palmesøndag. Fasten er en bodstid, og fa-
stelavn betyder egentlig fasteaften, dvs. aftenen før fasten. 
 Men førhen indledtes den med det modsatte af det at faste. Det var 
tidligere en mange-dages fest, en fest for forårets komme, hvor man feste-
de, spiste og drak og nød al den form for mad, der i den kommende fastetid 
ville være forbudt. I sydeuropæiske lande kaldes en sådan fest for karneval. 
Det er oprindeligt latin og stammer fra ordene ”carnis levare”, som betyder 
at fjerne kød. I folkemunde blev det til karneval. ”Farvel kød!” betyder det. 
 Man kan derfor godt kalde fastelavn en karnevalsfest, en slags ventil, 
hvor man får udlevet en del af det, som man i den kommende tid ikke må. 
Fastelavn er en begivenhed, hvor verden vendes på hovedet, og hvor de 
almindelige normer ikke gælder. Og skønt fastelavn i dag ikke er som tidli-
gere, så er den blevet bibeholdt som en folkelig skik med fastelavnsris, tøn-
deslagning (førhen med levende katte), udklædning, fastelavnssange o.l. 
 I Christian den Femtes Danske Lov fra 1683 står der i paragraf 11, at 
”al forargelig … Fastelavns Løben forbydis strengeligen.” Når kongen og 
hans rådgivere dengang for 327 år siden fandt det på sin plads at skride 
ind, så er det givetvis, fordi fastelavnsfesteriet dengang var gået over ge-
vind, men det, at vi som mennesker har brug for en gang imellem at stille 
alting på hovedet, det er der en dyb sandhed i. Det har vi et dybtliggende 
behov for. 
 Mange folkelige skikke, ceremonier, ritualer og fester handler faktisk 
om at gøre det. Vi har brug for i et afmålt tidsrum, hvor festen eller højtiden 
finder sted, at gøre ting som vi ellers ikke må. Hvor vi har mulighed for at 
spille nogle andre roller, end dem vi til dagligt spiller. Det har vi brug for, 
fordi vi rummer langt mere end det, den daglige rolle giver os mulighed for 
at udøve. Og når vi under en festlig højtid spiller en anden rolle end den 
daglige, så er det ikke for at nedbryde dagligdagens rolle. Snarere handler 
det om, at først når tingene er blevet vendt på hovedet, først da bliver man 
bedre i sin dagligdag. 
/ Per Mikkelsen 

Foto: Preben Friis 
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LIS JENSEN UDSTILLER 
I februar måned udstiller Lis Jen-
sen sine malerier i Regionshuset 
Viborg, Region Midtjyllands ho-
vedsæde. Udstillingen er kommet 
i stand gennem ”godt naboskab”. 
Jeg, Anders Kristensen, som har 
sommerhus på Havstokken 4 (frk. 
Sørensens gamle hus) med min 
familie, har tit kigget ind i Lis’ gal-
leri og nydt billederne. Men bille-
derne har også været synlige i 
VenøPosten og som udstilling i 
det smukt restaurerede Havne-
hus. 
 Da jeg sidder i Region Midt-
jyllands kunstforening tænkte jeg 
straks, at vi burde have Venø me-
re ud i offentligheden. Tankerne 
faldt straks på Lis’ flotte billeder 
og især det syn, der møder én, 
når man kører ad Venøs veje med 
de forvitrede grantræer; et syn 
som Lis Jensen har formået at 
afbillede på smukkeste vis. Udstil-
lingen i Region Midtjylland er nor-
malt ikke åbent for offentlighe-
den, men er der er en venøbo i 
Viborg, så skal jeg nok sørge for 
at lukke vedkommende ind og se 
Lis’ billeder. 
/ Anders K. Kristensen 
 
 
MÅNEDENS MALERI 
Februar er oftest den koldeste 
måned i året, og der er stor for-
skel på temperaturen i solen og i 
skyggen. Maleriet er fra bade-
stranden på Venøs østside.  
Farven i sneen afslører, hvor der 
er varmt, og hvor der er koldt at 
opholde sig. Maleriet viser også 
det lange sigt ud over fjorden, 
som vi alle nyder i disse kolde vin-
terdage. / Venø Billedværksted  
— Lis Jensen 

RENOVERINGSPROJEKTET 
Vi trak lidt på smilebåndet, da vi hørte, at der gik 15 år fra idé til færdiggø-
relse af isætning af et glasmosaikvindue i Fousing Kirke. Vores eget projekt 
har nu 4 år på bagen, og det er en langsommelig proces.  
 Menighedsrådet mødes nu med arkitekt Dan Ljungar lørdag den 30. 
januar for at få sat mere fart på arbejdet. Mødet skulle gerne munde ud i, 
”at der udarbejdes et revideret projekt, der tager hensyn til de faldne be-
mærkninger på mødet i Venø kirke den 15. august 2008 i forbindelse med 
besigtigelse af forholdene i kirken og på kirkegården”. På dette møde del-
tog biskoppen, diverse konsulenter, repræsentanter fra Nationalmuseet, 
provsten, Hans Edvard Nørregaard Nielsen, arkitekt Dan Ljungar samt me-
nighedsrådet. 
 Derudover er der efterfølgende lavet besigtigelsesrapporter fra Natio-
nalmuseet vedrørende kalkmalerier samt historisk inventar. Disse rapporter 
skal også indgå i det reviderede projekt. 
 Når det reviderede projekt foreligger, er det op til biskoppen at træffe 
den endelige beslutning. 
/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 
 
 
FASTELAVN ER MIT NAVN 
Søndag den 14. februar kl. 14:00  starter vi med 
børnegudstjeneste i Venø kirke. I må meget gerne 
være udklædte. 
 Bagefter mødes vi på Venø Efterskole, hvor der 
er tøndeslagning, sang og bollespisning. Vi kårer kat-
tekonge og -dronning. For de voksne vil der, ud over 
fastelavnsboller, kaffe og te, også i år være mulighed 
for at ”slå hovedet på sømmet”. 
/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

VENØ  SOGN 
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VENØ LÆSEKREDS 
Hensigten med læsekredsen på Venø er, at vi er en gruppe venøboere, 
mest piger, der jævnligt mødes hos hinanden og taler om de bøger, vi har 
valgt at læse. Bøgerne fremskaffes med hjælp fra Struer Bibliotek og Linda 
Ulfkjær. I år er det 6. sæson læsekredsen har eksisteret. Den 26. august 
2009 arrangerede vi det første møde for denne sæson. 25 piger mødte 
frem (mænd er også velkomne). Vi delte os i 5 grupper efter lodtrækning. 
 Vi mødes ca. en gang om måneden i vinterhalvåret, på skift hos hin-
anden. Hver gruppe taler sammen om, hvilke bøger der skal læses i grup-
pen, og det besluttes også, hvilken bog der skal satses på som fællesbog for 
alle grupper og danne oplæg til et foredrag og evt. besøg af forfatteren. 
 Eksempelvis kan vi fortælle, at gruppe 3 i denne sæson har læst føl-
gende bøger:  

− Fodspor på himlen - af Einar Már Gudmundsson 
− Yacoubians hus - af Alaa al-Aswany 
− Lillys danmarkshistorie - af Pia Fris Laneth 
− Citrontræet - af Inge Eriksen 

 
Vi har også andre aktiviteter end det at læse. I december arrangerede vi fx 
en virkelig hyggelig julefrokost på Venø Kro, hvor vi fik en rigtig dejlig mo-
derne julefrokost med alt, hvad der til hører. Vi sang vores ”læsekredssang”, 
og havde forskellige muntre indslag. Det er op til de enkelte grupper at ar-
rangere forskellige tiltag for gruppen eller for hele læsekredsen, som fx fore-
drag, filmaften, se en relevant video m.m. 
 TV MidtVest - Kultur har også haft interesse for læsekredsen, og lave-
de en udsendelse om Venø læsekreds i december 2009. 
 Vi afslutter med en evaluering over, hvordan sæsonen er forløbet. 
Venø Læsekreds er åben for alle (også for mænd), som holder af at læse og 
diskutere en god bog. 
/ Venø Læsekreds — gruppe 3: Inge Baggesen, Kirsten Jensen, Ketty Nyby, 
Inga Knudsen og Annie Vestergaard 

 
VENØ OPSKRIFTER 
 

 
KIRSTEN YDES RETRO-KIKS 
 
Ingredienser: 
1-2 ruller mariekiks 
200 g flormelis, måske lidt ekstra 
6 spsk. kogende vand 
2 tsk. blå eller rød frugtfarve 
Pinocchiokugler, 3 stk. på hver 
kiks 
 
Fremgangsmåde: 
− Rør en glasur af flormelis og 

kogende vand 
− Rør frugtfarven i glasuren 
− Tilsæt evt. ekstra flormelis, så 

glasuren har den rette konsi-
stens - lige til at smøre på kikse-
ne 

− Smør oversiden af mariekikse-
ne med den blå eller røde gla-
sur og sæt 3 pinocchiokugler 
på hver kiks 

− Lad kiksene tørre helt i stue-
temperatur, inden de serveres 

 
Velbekomme!  
/ Ingrid lang Hindkjær 

Foto: Ingrid Lang Hindkær 

Foto: Sofie Damgaard 
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VENØ  UDVIKLINGSPLAN 
VENØ ERHVERVSKLUB ETABLERET 
Ved mødet i Havnehuset den 20. januar 2010 blev Venø Er-
hvervsklub etableret. Vi har 36 personer på Venø, der er regi-
streret som virksomhedsejere med virksomhed på Venø eller 
på fastlandet. Til mødet i Havnehuset var 13 af disse virksom-
heder repræsenteret med 15 deltagere. 
 Derudover er der tilmeldt yderligere 4 virksomheder, så klubbens 
medlemstal er på i alt 17 virksomheder. Det er meget flot og betyder, at der 
virkelig er sluttet op om idéen og Erhvervsklubben.  
 
Emner på det første møde var følgende: 

− Velkomst 
− Præsentation af oplæg til Erhvervs- 

klubbens forretningsorden 
− Gæst - Leif Herner, erhvervskonsulent,  

Nordvestjysk Erhvervsråd 
− Kaffetid 
− Oplæg til interessepunkter 
− Bordet rundt - herunder indsamling af  

punkter til behandling 
− Stifte Venø Erhvervsklub med tilmelding 
− Afslutning 

 
Efter velkomst og gennemgang af grundlaget for klubben var der et rigtigt 
godt indlæg fra Leif Herner, som er erhvervskonsulent ved Nordvestjysk 
Erhvervsråd. Vi er blevet tilbudt støtte og hjælp til de opgaver, vi ikke selv 
kan løse i klubben, og der er en del muligheder for økonomisk støtte ved 
igangsættelse af initiativer, der kan skabe arbejdspladser. Det skal vi se me-
get mere på. 
 Efter kaffen var det deltagernes tur til at finde punkter, der skaber 
problemer i dagligdagen, og hvor klubmedlemmerne kan hjælpe hinanden. 
 Vi har en liste med punkter, der vil blive prioriteret og taget fat på 
ved de næste møder. Et par eksempler: Jura, markedsføring, produktmærk-
ning, fragt – pakker til og fra Venø (kurér selskaber), kontorhjælp og køb-
mandskab. 
 
Datoerne for de næste møder er: 
Den 21. april 2010 Møde Erhvervsklubben 
Den 1. september 2010 Møde Erhvervsklubben (ændret) 
Den 20. oktober 2010 Møde Erhvervsklubben 
 
Der er stadig plads til flere medlemmer, og hvis du gerne vil med til mødet i 
april og ikke har tilmeldt dig endnu, så kontakt venligst undertegnede på tlf. 
97 86 80 84 eller send en mail til klubben@beolab.dk. 
/ Frede Kristensen 

VENØ UDVIKLINGSPLAN: 
PLAN OG KOMMENTARER  
Beboermøde den 11. februar 
2010 kl. 19:30 i spisesalen på 
Venø Efterskole. 
 Beboere (fastboende og 
sommerhusejere) inviteres til at 
deltage i fremlæggelse af og de-
bat om Venø udviklingsplan.  
 
Program 
 
kl. 19:30 
Velkomst 
v/VenøBoens formand Anker F. 
Jensen 
 
kl. 19:40 
Aftenens formål og program  
v/Peter Petersen, arbejdsgruppen 
 
kl. 19:45 
Kort introduktion til planens ind-
hold og dens forslag til gennem-
førelse  
v/Peter Petersen, arbejdsgruppen 
 
kl. 20:15 
Gruppesamtaler - kommentarer/
forslag 
 
kl. 21:00 
Synspunkter fra gruppearbejdet 
 
kl. 21:30 
Afrunding 
 
kl. 21:45 
Afslutning 
 
/ Arbejdsgruppen vedr.  
Venø udviklingsplan 

Frede Kristensen, foto: Jan Bendix 
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ÅBNINGSTIDER  I  FEBRUAR 
 
 

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 
 

Mandag til fredag fra kl. 14:00-17:00. 
Weekender og uge 7 lukket.. 

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

www.havnehuset-venoe.dk 
havnehuset@venoe.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 
 

Alle dage fra kl. 16:00 – 17:30 
 

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

 
 

   

 
 

Venø  Kro 
 

Der er åbent mod forudbestilling af 
større og mindre selskaber.  

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  

CHRISTIAN KJÆR KØBER VENØ CAMPING 
Jørgen Bjerre har i en samtale med VenøPosten fortalt, at han har solgt sit 
og Kris’ livsværk, Venø Camping og Nørreriis, til Christian Kjær. Se eventuelt 
tidligere omtale af Venø Camping i VenøPosten juni 2007. 
 Venø Camping spiller en betydelig rolle for Venø som turistmål og 
samlingssted for campister. Venø Camping indgår naturligt i de tilbud, 
Venø giver sine gæster. Jørgen bekræfter, at campingpladsen fortsætter 
som forpagtet enhed.  
 VenøPosten har henvendt sig til den ny ejer for at høre om planer for 
den fortsatte udvikling af området og mulighederne for at give nye oplevel-
ser til de besøgende. VenøPosten håber at kunne bringe svar på henven-
delsen i et kommende nummer. Efter ”deadline” har vi modtaget følgende 
fra Christian Kjær: ”Jeg kan meddele dig, at der ikke på nuværende tids-
punkt er taget stilling til noget”.  
/ VenøPosten — Jan Bendix  
 
 
NATURA 2000-PLAN FOR VENØ 
På et møde i januar har miljøministeren offentliggjort forslag til ”sikring eller 
genopretning af en række sjældne, truede eller karakteristiske naturtyper 
og arter”. Planen kan findes her:  
http://www2.blst.dk/publikationer/naturplanforslag/62_VenoeVeno.pdf 
/ VenøPosten — red.  
 
 
FÆLLESSPISNING OG BANKO - IGEN EN SUCCES 
Det var igen i år dejligt med den fine opbakning til arrange-
mentet. Gitte Børsting, Alice Frederiksen og Åse Askanius 
havde meldt sig til madlavningen, og det var virkelig en su-
permiddag bestående af oksehøjreb med tilbehør og hind-
bærtærte, som de 57 tilmeldte nød. 
 Aftenen var præget af hygge, fælles opvask, kaffedrikning, grin og 
ikke mindst bankospil. Alle præmier blev som sædvanligt meget uretfærdigt 
fordelt, mens Svend Helge og Per fint styrede slagets gang. Vi glæder os 
allerede til næste år og efterlyser folk, der har tid og lyst til at stå for madlav-
ningen. Meld gerne tilbage til en fra bestyrelsen allerede nu. 
/ Venø GIF — Dorte Sauer 
 
 
CONTAINER TIL SKRALD 
Grundejerforeningen har i lyset af de mange husstande, der ikke har fået 
tømt skraldespande siden nytår opstillet en container på flispladsen (ved 
siden af Thorkild og Thora Brosbøll).  
 Containeren kan benyttes af alle til husholdningsaffald, så længe sne-
en gør det svært eller umuligt for den stakkels skraldemand at besøge de 
ivrigt snekastende borgere. 
/ Venø Borger– og Grundejerforening — Peter Henriksen 

DET  SKETE 
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VENØ  MUSIKFORENING 
JUBILÆUMSKONCERT  
Den 7. februar kl. 15:00 på Venø Efterskole 
Foreningens 20 års jubilæum fejres med en koncert 
i samarbejde med Venø Menighedsråd. 
 Den Danske Strygekvartet består af fire unge 
herrer: violinisterne Frederik Øland og Rune Søren-
sen, bratschisten Asbjørn Nørgaard og cellisten 
Frederik Sjölin. De fire musikere er det nærmeste, 
man kan komme på en succeshistorie i nyere dansk 
kammermusik. Tidligere hed kvartetten ”Den Unge 
Danske Strygekvartet”, og vandt stort set alle de 
konkurrencer, som de stillede op i. Nu 8 år efter 
etableringen, har de slettet ”Unge” i navnet og er 
blevet voksne midt i tyverne – altså stadig særdeles unge; men kvartetten  
vinder fortsat musikkonkurrencer, heriblandt ”London International String 
Quartet Competition” i foråret 2009. 
 Fra hjemmesiden citeres her: ”Spilleglæden, den kraftfulde udstråling 
på scenen og den friske tilgang til kendte værker er blevet varemærke for 
”Den Danske Strygekvartet”, der er den yngste etablerede strygekvartet i 
Danmark.”  
 Ikke kun i Danmark har disse kvaliteter medført stor succes. Således 
lod New York Times’ chefanmelder sig begejstre ved kvartettens debut i 
New York. Blandt andet skriver han efter fremførelsen af Carl Nielsens kvar-
tet nr. 4 i F-dur, at han ”ikke kan forestille sig en mere engageret fremførel-
se”, og han roser alle fire musikere for at være ”dygtige og indbydende 
kunstnere”. 
 Kvartetten kommer nu til Venø, hvor vi kan glæde os til at høre Schu-
bert, Carl Nielsen og Brahms. Husk at der er gratis adgang for alle venøboe-
re. 
 På gensyn til jubilæet! 
/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen 

KONCERT  
Den 28 februar kl. 15:00 på 
Nørskov.  
”Årets gang i den danske sang” 
med Pernille Bach og Carl Ulrik 
Munk-Andersen. Ved koncerten 
skal vi høre sange fra den danske 
sangskat, og der vil også blive 
mulighed for selv at røre stem-
merne. 
 Efter koncerten indkaldes 
til generalforsamling i Venø Mu-
sikforening. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent 
2. Beretning 
3. Regnskab 2009 v/ kassereren 
4. Indkomne forslag 
5. Valg til bestyrelsen:  

På valg: Marianne Pedersen 
(villig til genvalg) og Grethe 
Munk-Andersen (villig til gen-
valg) 

6. Valg af suppleant 
7. Valg af revisor 
8. Drøftelse af næste sæson-

program 
9. Evt. 
 
/ Venø Musikforening 
—Grethe Munk-Andersen 

Den Danske Strygekvartet 
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VIGEN 3, VENØ 
Matrikel nr. 5A  —  Byggeår: 1928 
 
 
Hvem? 
Bygget i 1928 af Andreas og Martine Borbjerg-
gaard.  
 Beboes i dag af Kirsten Yde og Bjarne Ting-
kær. Huset er et rødt teglstenshus på 80 m2 med 
kælder.  
 Andreas Borbjerggaard var ud over at være 
fisker også sognefoged, og derfor blev der indmu-
ret et brandsikkert penge– og dokumentskab i kæl-
deren. Nedgangen var under køkkenbordspladen. 
Pengeskabet eksisterer endnu.  
 Andreas og Martines søn Børge blev født i 
1926, og boede indtil sin død i 1987 i huset.  
 Der går en sti fra Vigen 3 til Vigen 1 
(”skolen”), som var opkaldt efter Martine. Den bliver 
stadig kaldt ”Tinses sti”, fordi hun brugte den dag-
ligt, da hun gjorde rent på skolen i mange år.  
 
 
Og så lidt historie… 
Kort efter at Kirsten Yde flytter til Vigen opfylder 
Bjarne et af hendes store ønsker nemlig at få byg-
get et drømmetyder- og zoneterapihus. Det blev 
bygget til i 1993. Der var på det tidspunkt et hold 
mænd, som lavede finere mad. Der var meget snak 
om det ny hus, og hvad det ville føre med sig, så 
”skjalden”, Kristian Møller, digtede følgende:  

 Hvis du ej dine egne  
 drømme kan tyde,  
 gå da trygt  
 til Kirsten Yde.  
 
 
/ Axel Steenkjær 
(forkortet af red. efter aftale) 

VENØ  HUSE 

Foto: Preben Friis 
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VENØ KALENDER 
På Venøs ny hjemmeside, som 
indtil videre ligger på 
www.venoe.infoland.dk, findes 
en arrangementskalender. Målet 
er, at kalenderen indeholder alle 
arrangementer, der finder sted på 
Venø. De "røde" datoer i kalende-
ren indikerer, at der den pågæl-
dende dag er et arrangement, og 
ved at føre musen hen over ka-
lenderen, kan man se detaljerne. 
 Der skal lyde en opfordring 
til øens arrangementsplanlægge-
re, at man ser i kalenderen, inden 
datoen fastsættes for et nyt arran-
gement, så vi kan undgå kollisio-
ner mellem de ting, der foregår 
på Venø. 
 Send en mail til: webma-
ster@venoe.dk med oplysninger 
om nye arrangementer, og jeg vil 
sørge for, at de kommer i kalen-
deren. 
/Søren Lang Hindkjær 

DET  SKER 
BESØG FRA UGANDA 
Lørdag den 27. februar fra kl. 14:00 til 17:00 får Venø  
besøg af en trup af diverse kunstnere og musikere fra Uganda. 
 Det bliver sandsynligvis en blanding af koncert og workshop, og der 
er noget for både børn og voksne. 
 Arrangementet foregår i Havnehuset, og der kan købes diverse mad 
og drikke undervejs. Pris: 30 kr. pr. person eller 2 klip. 
 Nærmere detaljer om arrangementet vil kunne ses på færgeopslag. 
 Den annoncerede klubaften fredag den 26. februar aflyses til 
fordel for denne mulighed for en international oplevelse. 
/ Venø GIF og Venø Børne– og Ungdomshus 
 
 
GIF’S GENERALFORSAMLING 2010 
Generalforsamling i Venø Gymnastik- og Idrætsforening  
er fastsat til tirsdag den 9. marts 2010 kl. 19:30 i  
Havnehuset. 
 Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på Venøs 
hjemmeside/GIF eller fås hos formanden (undertegnede). 
 Alle bestyrelsesmedlemmer er på valg: Sonja Pedersen (svømning/
billard), Laila Olsen (børneaktiviteter), Jonna Stenkjær (damegymnastik), 
Dorthe Pedersen (sekretær), Anne Thusgård (kasserer) og Dorte Sauer 
(roning/havkajak, formand). Sonja Pedersen modtager ikke genvalg. 
 Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest den 1. 
marts enten via e-mail gif@venoe.dk eller telefonisk til undertegnede.  
/ Venø GIF — Dorte Sauer (tlf. 97 86 81 71) 
 
 
EFTER SAMMENSURIUM? 
Hvem har idéer og/eller lyst til at lave ny(e) aktivitet(er) for venøboere og 
gæster? 
 Sammensuriet er som bekendt nedlagt - 
tiden var løbet fra konceptet. Vi var mange frivilli-
ge hjælpere, og det tiltrak gæster udefra. Alle 
hyggede sig, og det var med til at gøre Venø 
kendt.  
 Er tiden inde til at afprøve nye idéer, store 
eller små, hvor vi laver noget sammen igen og 
tiltrækker interesserede gæster til øen? Der er 
mange muligheder: havnefest, fiskeridag, kartof-
feldag, østersdag, "Venø Rundt", "Åben Ø", moti-
onsløb, mad-festival, loppeauktion og så videre. 
 Interesserede inviteres til møde i Havnehu-
set tirsdag den 23. februar kl. 19:30 for at 
udvikle idéer og vælge én eller flere til videre be-
arbejdning. Der vil være gratis kaffe og brød.  
/ Peter Petersen Arkivfoto: Peter Petersen 
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DEN NYE FÆRGE 
På et møde med overfartsleder Søren Adsersen blev det 
oplyst, at den nye færge forventes færdig allerede i au-
gust måned. Efter navngivning og indvielse af færge-
havnen inviteres alle venøboere på en sejltur Venø 
rundt. Invitation og program følger senere. 
 Det er nu godkendt, at den nye færge må én-
mandsbetjenes om natten. Der bliver faste natafgange, hvor man kan til-
melde sig 5 minutter før afgang. Fordelen ved faste afgangstidspunkter er, 
at flere kan benytte natfærgen samtidigt. Det er målet at fastholde de nu-
værende takster. 
 Vedligeholdelse: Færgen skal på land 5 hverdage hvert år. Der har 
været kontakt til Fur-færgen angående leje af vikar-færge. Dette vil forment-
lig kræve, at Fur-personalet betjener færgen. Dette er en dyr løsning. Derfor 
arbejdes der på at skabe et alternativ, fx med indsættelse af slæbebåden 
Butler, uden biloverførsel, men med særlig busdrift. Venø Bussen siger OK 
til dette. 
 Buskøreplanen er til høring på skolerne og fastholdes som nu, dvs. 
der ligger ekstra busafgange oveni færgens faste ½-timesdrift. 
 Den gamle færge bliver liggende som støtte til driften, indtil den nye 
færge fungerer optimalt. Der opføres nyt venteskur på Venøsiden.  
 Venø Havn har fået lovning på at overtage bolværket fra færgelejet. 
Ved indsættelse af den nye færge og placering på Kleppen, vil færgeriet 
øge fokus på gods-/varetransporten. Der vil blive indkaldt til et orienterings-
møde i foråret 2010. 
/ VenøBoen — Bjarne Tingkær 

 
NAVNGIVNING AF VENØ FÆRGEN 
Lørdag den 7. august vil Venøs nye færge anløbe Venø for første gang. 
Der vil være navngivning og indvielse samme dag, hvor der også vil være 
mulighed for at besigtige færgen. 
/ Venø Færgefart — Søren Adsersen  

DET  SKETE 
Færgetrafik  
i december 
 
 
 
 2009 2008 
Passagerer ........... 14.660 .... 15.380 
Personbiler ............. 7.687 ....... 9.930 
Busser ......................... 424 .......... 386 
Lastbiler ...................... 154 .......... 124 
Gods (tons)................... 62 ............. 40 
Cykler .......................... 134 .......... 158 
Campingvogne ............. 0 ............... 0 
 
 
KØLHALING 2010 
Der medtages maks. 8 tons pr. tur 
i perioden den 15. til 26. marts 
2010 (uge 11 og 12). 
 Venøsund II skal have sit 
sidste lovpligtige eftersyn. 
/ Venø Færgefart  
— Søren Adsersen 

Foto: www.venoefaergefart.dk 

Foto: Sofie Damgaard 
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DET  SKER 
ÅBEN CAFÉ MED PUK 
Fredag den 5. februar kl. 19:00 
PUK er et fornøjeligt familiekortspil for store og 
små, man skal bare kende kortene for at være 
med. Inge og Søren Baggesen instruerer, og 
det er hurtigt lært. Hvis du vil være med, så medbring tre æsker tændstikker; 
resten er der sørget for. Som sædvanligt er der kage i caféen. 
 
SPISNING FOR 25 
Onsdag den 10. februar kl. 18:00 
Menuen er fiskefrikadeller med en sund, hjemmelavet remoulade, bagte 
rødbeder og kartofler. Pris 65 kr. Tilmelding senest den 8. februar. 
 
BIERFEST IM HAFENHAUS 
Fredag den 26. februar fra kl. 19:00 
Til rigtig tyrolermusik kan du gi’ fruen en svingom. Bier vom Fass, Grillwurst, 
Sauerkraut og Salzkringeln. 
 Tag gerne dine Lederhosen eller Dirndel på – det giver rabat ved 
baren. Underholdning midtvejs med trubaduren, den pladeaktuelle Æ 
Holm fra Jegindø. Entré: 30 kr. 
 
Et spændende arrangement i marts, sæt kryds i kalenderen: 
AFTEN MED LAM OG EN FÅREHYRDES FORTÆLLINGER 
Torsdag den 4. marts kl. 18:30 
Aftenen starter med et lækkert måltid af tre forskelli-
ge retter af lam efter Pip Thoustrups bedste opskrifter 
med tre forskellige variationer af kartoflens mange 
anvendelsesmuligheder som tilbehør. 
 Berit Kiilerich fra Lystbækgaard ved Ulfborg 
fortæller om sit liv og arbejde som landets eneste 
kvindelige, uddannede fårehyrde. Foruden at drive 
Lystbækgård som en besøgsgård passer Berit sam-
men med sine hyrdehunde også de 450 får, som bru-
ges til naturpleje.  
 Berit er en spændende fortæller, der prikker til os om respekten for 
naturen og dens produkter. 
 Pris: 150 kr. for voksne, 50 kr. for børn under 13 år. Prisen er for hele 
arrangementet inkl. kaffe og kartoffelkage. Af hensyn til spisningen er det 
nødvendigt med tilmelding senest 27. februar, mail: havnehu-
set@venoe.dk / tlf. 23 27 22 99. 
 
/ Havnehuset Venø — Mette Jaffke 

VENØHISTORIER 
Næste arrangement bliver en af-
ten om: Venø med Venøhistorier 
og film.  
 Datoen er torsdag den 
15. april kl. 19:30 i Havnehu-
set. Der vil senere komme mere 
information om aftenen. Sæt alle-
rede nu kryds i kalenderen til en 
spændende aften. 
/ Foredragsgruppen — Tove Od-
gård, Morten Gjern, Per Mikkelsen 
og Kirsten Jensen 

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 

Berit Kiilerich 
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Månedens foto: Preben Friis 

5. februar kl. 19:00 Åben café med PUK, Havnehuset 

7. februar kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

7. februar kl. 15:00 Venø Musikforening, jubilæumskoncert med Den  
  Danske Strygekvartet på Venø Efterskole 

8. februar kl. 16:00 Lektiecafe, Børnehuset 

9. februar kl. 19:00 Menighedsrådsmøde i Havnehuset 

10. februar kl. 18:00 Spisning for 25, Havnehuset (tilmeld. 8/2) 

11. februar kl. 19:30 Venø udviklingsplan: beboermøde i spisesalen  
  på Venø Efterskole 

12. februar kl. 14:30 Malerskole (gruppen fra 8-12 år), Børnehuset 
 kl. 16:30 Malerskole (gruppen fra 13 år og op), Børnehuset 

13. februar ca. kl. 18:30 Hjem-Is bilen kommer til Venø  

14. februar  kl. 14:00 Fastelavnsgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 
  Efterfølgende tøndeslagning på efterskolen 

21. februar  kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

23. februar kl. 19:30 Nye Venøaktiviteter? Møde i Havnehuset 

26. februar  kl. 19:00 Bierfest im Hafenhaus, Havnehuset 

27. februar kl. 13:00 Svømning 

27. februar kl. 14:00 Besøg af kunstnere og musikere fra Uganda,  
  Havnehuset 

27. februar  Tilmelding til ”Aften med lam og en fårehyrdes 
  fortællinger” den 4. marts kl. 18:30 

28. februar  kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 

28. februar kl. 15:00 Venø Musikforening, koncert på Nørskov 

 

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

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

VENØ  I  FEBRUAR 

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

senest den 20. februar 
 

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 18. februar. 
 
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 


