
   

Januar 2010 
 

Forenings– og kirkeblad  
for Venøs beboere og venner af Venø 

G o d t   n y t å r !  

2010 bliver et begivenhedsrigt år for Venø. 
Efter lang tro tjeneste tager venøboerne og 
øens besøgende i det nye år afsked med de 
gode skibe: Venøsund I og II samt byder vel-
kommen til ”Venøfærgen”. 
 ”Venøfærgen” er endnu kun et skrog i 
Hvide Sande, men i september kan vi forvente 
det stolte skib i ordinær rutefart.  
 Det kan ikke siges og skrives ofte nok: 
Uden den sikre, hyppige og venlige overfart er 
vores lokalsamfund ilde stedt!  

2010 byder igennem Venø udviklingsplan og-
så på et samlet overblik over de mange initiati-
ver, som venøboerne har i gang eller vil sætte i 
gang i de kommende år. Gennemførelsen af 
planens indhold skal aktivt bidrage til et leve-
dygtigt lokalsamfund.  
 Struer Kommune og staten har gennem 
færgefornyelsen gjort sit og skabt gode ram-
mer. Venøboernes egen indsats skal fylde ram-
merne ud og sikre fremdriften.  
/ VenøPosten — Jan Bendix 

PÅ VEJ 

Foto: Charly Clemmensen 
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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 
DE HELLIGE TRE KONGER 
Storm P. var en mand med underfundig humor. Velsagtens af den grund 
lever hans bemærkninger og tegninger fortsat iblandt os, skønt det efter-
hånden er to generationer siden, han levede. Ofte benytter han sig af en 
foredragsholder som figur for sine underfundigheder. Sådan er der også 
en, der efter at have holdt et to timers langt og lærd foredrag om myter, 
sagn og legender slutter med at sige: Denne mand, som jeg her har omtalt 
så grundigt, han har i øvrigt aldrig eksisteret – han er en ren og skær sagnfi-
gur. Derimod har hans søn spillet en betydelig rolle i historien! 
 Måske er denne foredragsholders bemærkning en træffende karakte-
ristik af legenden om De hellige tre konger, som vi i kirken fejrer i begyndel-
sen af januar, og som hele syv af kirkeårets søndage er opkaldt efter. Tidli-
gere var også Helligtrekongers dag, den 6. januar, en helligdag. Den me-
gen brug af og de mange henvisninger fortæller os, at legenden om de tre 
vise mænd fra Østerland, der finder frem til barnet i krybben ved hjælp af 
en ny stjerne, der opstod på himlen, tidligere har spillet en umådelig stor 
rolle. 
 Traditionen gjorde senere vismændene, der vist nok oprindeligt skul-
le gælde for at være stjernetydere, til konger fra tre verdenshjørner, og de 
fik navnene Caspar, Melchior og Balthazar. Caspar var konge i Lilleasien, 
Balthazar konge i Etiopien og derfor sort og Melchior konge af Arabien. Der 
findes desuden mange salmer om dem. Den mest kendte her i Danmark er 
nok Grundtvigs enkle og fremragende ”Dejlig er den himmelblå”, som han 
skrev i 1810. Men der er altid en slange i paradiset. I dette tilfælde den histo-
riske forskning. For som så meget andet, så har den pillet ved glansen af 
hele denne fortidige legende. Det har nemlig ved hjælp af historieforsknin-
gens metoder vist sig, at det er endog meget vanskeligt at sandsynliggøre, 
at der opstod en ny stjerne på himlen, Betlehemsstjernen, da Jesus blev 
født. Alle forsøg på det har vist sig at være temmelig vidtløftige. De vise 
mænd var desuden ikke konger, og når de er blevet til tre, så er det fordi, 
der optræder tre gaver: guld, røgelse og myrra. Dertil kommer, at legenden 
kun findes hos Matthæus. De andre evangelister har den ikke med, så den 
kritiske konklusion må være, at det hele er opdigtet. Slet og ret. 
 Hvad skal vi fra kirkens side sige til denne kritik? Vi vil jo gerne tale 
sandt, og skal vi nu til at ændre i syv af kirkeårets søndagsbetegnelser og 
tillige kassere en del af de salmer, der handler om de hellige tre konger? 
Fordi det hele er opspundet og hviler på fiktion? Nej, det skal vi ikke. Vi skal 
derimod med den største sindsro lytte til den historiske forskning, tage dens 
solide og gode resultater til efterretning og derpå hævde, at vi har fast tillid 
til fiktioner. 
 For når sandt skal siges, så er det legenden, der rammer plet. Der op-
stod nemlig en stjerne dengang i Betlehem, som aldrig siden er blevet sluk-
ket. Og konger fra alle verdenshjørner kom senere for at finde den. For 
stjernen både var og er en ledestjerne, som der står i salmen. Så det kan 
godt være, at de hellige tre konger er rene sagnfigurer og aldrig har eksiste-
ret – men deres efterkommere har. 
/ Per Mikkelsen 
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”Fløjteholdet” den 9. december. 

NYTÅR 
Det nye år i kirkeåret startede allerede søndag den 29. november ved første 
søndag i advent med at bringe de nye lys ind i kirken. Her med hjælp fra 
børnene, som der ikke var så mange af, hvorfor et par voksne måtte træde 
til. Præstegårdens hyggelige og pyntede rum dannede rammen for sam-
menkomsten med gløgg og æbleskiver.  

 
En uge senere var præstegården værksted for 9 børn, der fremtryllede 30 
dekorationer til øens pensionister. Det er lige før antallet kan indgå i udvik-
lingsplanen - ikke at forstå, at det er et problem, at vi får lov at blive pensio-
nister og gamle på vores ø, men et problem, hvis befolkningstallet viger og 
antallet af pensionister blot stiger. 
 Søndag den 13. december havde vi de 9 læsninger, som blev kombi-
neret med salmer og musikalske indslag. Organisten havde samlet en lille 
fløjtegruppe: Ann, Johanne og Gertrud på blokfløjte og Sara på tværfløjte, 
som spillede engelske julemelodier helt i tråd med de 9 læsninger, som har 
rod i det engelske. 
 Når alle julegudstjenester er overstået, og vi har fejret det næste nyt-
år, hvor vi skriver 2010, så venter store opgaver. 
 Menighedsrådet vil gerne have sat omdrejninger i kirkerenoveringen. 
Planen er et møde med arkitekten sidst i januar. Der skal laves nogle revide-
ringer på baggrund af en tidligere høring. Vi håber derefter på en godken-
delse i Stiftet, således at vi kan begynde på finansieringsfasen. 
 Menighedsrådet vil som noget nyt denne sommer være med i 
”Limfjordsfortællinger”, hvor vi fredage i sommer- og efterårsferien vil være 
værter for en god fortælling for vore gæster. Vi vil på vores hjemmeside 
tilbyde arrangerede guidede besøg i kirken, således at vi som institution kan 
medvirke til, at Venø bliver valgt som destination med mangeartede tilbud. 
 De bedste ønsker om et godt nytår! 
/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

VENØ  SOGN 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 
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NYTÅRSPIE MED ROSENKÅLSALAT  (4-5 personer) 
 
Nytårspie 
 
Ingredienser: 
Fyld: 4 mellemstore skrællede kartofler, 1 stort løg, 1 gulerod, 1 gul peber-
frugt, 1 rød peberfrugt, 1 porre, 2 stk. tilberedte kyllingefileter eller andre 
kødrester. 
Æggemasse: 3 æg, 1½ dl syrnet fløde 9 %, 2 dl grønsagsbouillon, 1 tsk. pep-
per sauce - ekstra hot, 1 spsk. tørret timian, 2 tsk. groft salt, 1 tsk. peber 
Låg: 4 plader butterdej, 1 æg til pensling 
Pensling af tærtefad: Rapsolie 
 
Fremgangsmåde: 
− Rengør grøntsagerne. 
− Kartoflerne skæres i små tern og guleroden i skiver. 
− Løg og porre skæres i ringe og peberfrugterne i halve ringe. 
− Kyllingefileterne skæres i strimler. 
− Pisk ingredienserne til æggemassen sammen. 
− Pensl en stor tærteform (26 cm). 
− Fordel grøntsager og kød i formen og hæld æggemassen over. 
− Rul 2 plader butterdej ud i en størrelse, så den kan dække tærteformen 

som et låg. 
− Tryk butterdejen fast på tærtefadets kant og pensl låget med æg. 
− Brug de sidste 2 butterdejsplader til pynt fx blade, bogstaver, roser - slip 

fantasien løs! 
− Pensl pyntet med æg. 
− Bag pien midt i ovnen ved 200 grader i 1 time. 
− Når pien har fået en gyldenbrun farve dækkes låget med staniol i resten 

af bagetiden. 
 
 
Rosenkålssalat 
 
Ingredienser: 
400g friske rengjorte og "pillede" rosenkål, 1 dåse ananas i tern (340g dræ-
net), 2 dl ristede og saltede peanuts 
 
Fremgangsmåde: 
− Snit rosenkålene meget fint.  
− Hæld ananassaften fra ananasternene i et glas. 
− Bland rosenkål og ananasternene i en skål. 
− Tilsæt ananassaften lidt efter lidt til salaten er let gennemvædet. 
− Lige inden servering vendes peanuts i salaten.  
 
Velbekomme!  
/ Ingrid lang Hindkjær 

VENØ  OPSKRIFTER 

 

Foto: Ingrid Lang Hindkær 
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VENØ  UDVIKLINGSPLAN 
PLAN PÅ VEJ 
Mange venøboere har deltaget aktivt i konkretisering af udvik-
lingsplanen. Den er nu under færdiggørelse efter debatoplæg-
get, der fulgte med VenøPostens oktobernummer. 
 På nogle områder er planens indhold allerede under 
gennemførelse. Det gælder bl.a. forslaget om etablering af Venø Erhvervs-
klub. Invitationen til at være med står nederst på siden.  
 På turistområdet er der taget hul på en fælles markedsføring af Venø 
som destination for turister i 2010. Flere Venø-virksomheder medvirker i en 
flersproget brochure, som omfatter det nordvestjyske område. I brochuren 
omtales mange gode grunde til at gøre holdt på Venø.  
 Venø Kirke deltager i det særlige turistprogram, der tilbyder Lim-
fjordsfortællinger, og som udbydes til områdets gæster i sommeren 2010.  
 Venøs hjemmeside kan i en prototypeudgave ses på 
www.venoe.infoland.dk. 
 Venø udviklingsplan giver et samlet overblik over planlagte og igang-
værende forandrings– og fornyelsesopgaver for de kommende år. Den ud-
sendes med VenøPostens februarnummer og følges op af det planlagte 
beboermøde den 11. februar 2010 — sæt allerede nu kryds i kalenderen! 
 Idéer til og spørgsmål om arbejdet er fortsat meget velkomne.  
 
/ Venø udviklingsplan — arbejdsgruppen: 
   Peter Petersen Anker F. Jensen Jan Bendix 
   peter@venoe.dk frimodt@live.dk bx@jbx.dk 
 
 
VENØ ERHVERVSKLUB 
Den 20. januar 2010 – kl. 19:30 i Havnehuset  
starter vi Venø Erhvervsklub! 
 Der er udsendt et brev til erhvervsdrivende med bopæl 
på Venø. Det er forbundet med lidt usikkerhed at identificere 
alle erhvervsdrivende, og skulle der være nogen, vi ikke har 
kontaktet med et brev, er I velkomne til at kontakte undertegnede. I er me-
get velkomne i klubben. 
 På etableringsmødet vil Leif Herner, erhvervskonsulent ved Nordvest-
jysk Erhvervsråd, informere om muligheder og initiativer for erhvervsdriven-
de på Venø. 
 Det er vigtigt, at erhvervsklubben består af både nystartede og er-
hvervsdrivende med lang erfaring. Ideen med klubben er, at vi kan hjælpe 
og støtte hinanden for samlet at udvikle erhverv på Venø. 
 Jeg vil gerne have en tilmelding til mødet. Send en mail til  
klubben@beolab.dk eller ring på tlf. 97 86 80 84. 
 Jeg håber at kunne byde alle erhvervsdrivende på Venø velkommen i 
Havnehuset den 20. januar, og at vi i fællesskab kan danne en klub, der kan 
være til gavn for os alle på Venø.  
 Mulighederne er der! 
/ Frede Kristensen 

BEBOERMØDE I FEBRUAR 
Fremlæggelse og debat om Venø 
udviklingsplan 2010—2012 den 
11. februar 2010 kl. 19:30 i 
spisesalen på Venø Efterskole.  
/ Arbejdsgruppen 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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Den bedste forklaring: 
Vi synes dog til stadighed, at Venø Færgefart er et sær-
deles ”Interessant Selskab” og vil gene benytte enhver 
lejlighed til at promovere selskabet over for de globale 
markedskræfter. 
 
Den undskyldende forklaring: 
Oprindeligt skulle der havde stået S/I (Selvejende Insti-
tution), men skiltefirmaet rettede det under trykkeriet, 
da man mente, at der her måtte være tale om en fejl. 
 
Den kedelige forklaring: 
De virksomheder og rådgivere, som bistår færgeriet i 
sikring af Venøs fremtidige færgedrift, har indvilget i 
opsætning af en oversigt over projektet. I denne fase 
har overfartslederen overset, at der er sneget sig en I/S 
angivelse med på skiltet. Skiltene har været forbi mit 
bord og er blevet godkendt, så det fulde ansvar hviler 
tungt på mine skuldre. 
 
Det må være op til den enkelte læser at vælge den for-
klaring han/hun syntes bedst om. 
 
/ De bedste nytårshilsner Søren Adsersen I/S, 
S/I Venø Færgefart 

DET  SKETE 

ET SPØRGSMÅL OM SKILTE:  
På det store nye skilt på Kleppen står: Venø Færgefart 
I/S.  
 Jeg har spurgt på færgen, om de har åbnet 
”iskiosk”, men da det ikke er tilfældet, formoder jeg, at 
der er tale om et interessentskab. Jeg har spurgt en del 
venøboere, om de er bekendt med, at færgefarten er 
et interessentskab. Endnu har jeg ikke mødt nogen, 
der har kunnet give mig et positivt svar. 
 Derfor spørger jeg nu via VenøPosten Søren Ad-
sersen, om han ikke vil være rar at forklare os øboere, 
hvad det betyder, at vores færgefart er et interessent-
skab. 
/ De bedste hilsner Linda Ulfkjær 
 
 
I/S MV. — EN FORKLARING! 
Venø Færgefart var indtil den 1. januar 2007 et interes-
sentskab, hvor ejerskabet var ligeligt fordelt mellem 
Ringkjøbing Amt og Struer Kommune. Den 1. januar 
2007 overdrog Ringkjøbing Amt Struer Kommune det 
fulde ejerskab og derved alle rettigheder over hele her-
ligheden, og det var vel at mærke helt uden betaling!  
 Forklaringen til det Interessante / Store spørgs-
mål kan være som følger: 
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VENØBOEN 
 
Anker Jensen (formand) 
Riisvej 1, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 79 / frimodt@live.dk 
 
Karin Christensen ( kasserer ) 
Klitten 1, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 15 / 
k-christensen@hotmail.com 
 
Bodil Anker-Møller (sekretær) 
Havstokken 22E, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 42 / bam@venoe.dk 
 
Niels Ramsdal Jensen (Nisse) 
Havstokken 18, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 81 96 / nis@venoe.dk 
 
Bjarne Tingkær  ( færgeudvalg ) 
Vigen 3, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 09 / tingkaer@tdcadsl.dk 
 
Annette Friis 
Kimingen 6, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 86 22 62 51 / friis@venoe.dk 
 
Ove Bjerre Pedersen  
Strømmen 8, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 82 00 / ovefys@hotmail.com  
 
Suppleanter: Niels Villadsen og Jan Bendix 
 
 
 
 
VENØ BORGER– OG 
GRUNDEJERFORENING 
 
Peter Henriksen (formand) 
Tangvej 6, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 81 82 / 40 20 00 10 / 
phendrix@mail.dk 
 
Anders Ulfkjær (næstformand) 
Nørskovvej 12, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 22 / aulf@mail.dk 
 
Karl Wedel Pedersen 
Præstevænget 111, 7430 Ikast 
Tlf. 97 15 58 88 / 97 86 80 23 
 
Per Vestergaard (kasserer) 
Riisvej 16, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 75 81 48 72 / 
ap.vestergaard@privat.dk 
 
Ole Krogh 
Lønningen 16, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 10 29 49 / 24 41 49 16 

Hans L. Pedersen (suppleant) 
Klitten 4, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 81 09 
 
Anette Skovhøj (suppleant) 
Tangvej 5, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 35 / 28 50 27 83 
 
 
 
 
VENØ BØRNE- OG UNGDOMSHUS 
 
Flemming Damgaard (formand) 
Havstokken 22e, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 42 / flemming@venoe.dk 
 
Ingrid Skadhede (næstformand) 
Vigen 6, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 83 30 /  
ingridskadhede@gmail.dk 
 
Helle Gjern (kasserer) 
Riisvej 9, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 83 62 
 
Antoinette Jensen 
Lønningen 6, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 81 95 / aj@nordvestrevision.dk 
 
Susanne Overgård 
Lønningen 14, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 81 00 / susanne@venoe.dk 
 
Vibeke Borbjerggaard Staunstrup (suppl.) 
Kimingen 4, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 81 40 
 
 
 
 
VENØ EFTERSKOLE 
 
Nørskovvej 8, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 86 / 
efterskolen@venoe-efterskole.dk / 
www.venoe-efterskole.dk 
 
Erik Poulsen (forstander) 
Nørskovvej 4B, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 86 / 
erik@venoe-efterskole.dk 
 
Anders Albæk Christiansen 
(viceforstander) 
Tlf. 97 86 80 86 /  
andersac@venoe-efterskole.dk 
 
 
 

VENØ  KONTAKTER  —  2010 
VENØ EFTERSKOLES BESTYRELSE 
 
Peter Petersen (formand) 
Riisvej 14, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 76 / peter@venoe.dk 
 
Alice Frederiksen (næstformand) 
Havstokken 1, 7600 Struer 
Tlf. 97 85 56 31 /  
lars-alice@vip.cybercity.dk 
 
Mogens Askanius 
Nørskovvej 2, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 59 / askanius@privat.dk 
 
Kai Lykke Christensen  
Havstokken 16, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 44 99 06 86 / kai.lykke@venoe.dk 
 
Svend Lundsberg 
Grønningen 19, 7600 Struer 
Tlf. 97 84 10 05 
 
Per Mygind 
Havstokken 10B, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 81 71 
 
Bent Rønnest 
Duevej 19, Bremdal, 7600 Struer 
Tlf. 97 82 31 38 / bnr@kroyerpedersen.dk 
 
Gitte Børsting (suppleant) 
Nørskovvej 6, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 86 40 / gb@struer-friskole.dk 
 
Lilly Møller (suppleant) 
Riisvej 5, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 88 22 / lian@venoe.dk 
 
 
 
 
VENØ GYMNASTIK– OG IDRÆTS-
FORENING 
 
Dorte Sauer (formand) (roning) 
Havstokken 10B, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 81 71 / GIF@venoe.dk  
 
Laila Mejlholm Olsen (næstformand) 
(børneaktiviteter) 
Klitten 17, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 34 
 
Anne Thusgaard (kasserer) 
Havstokken 22 A, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 81 06 
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VENØ  KONTAKTER  —  2010 
Dorthe Pedersen (sekretær) 
Riisvej 6, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 54 74 
 
Sonja Petersen 
Havstokken 2, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 85 14 40 
 
Jonna Stenkjær (damegymnastik) 
Kimmingen 1, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 40 47 17  
 
 
 
 
VENØ HAVN 
 
Flemming Haagensen (formand) 
Tangvej 3, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 66 / 24 20 01 05 /  
flemming.haagensen@mail.dk 
 
Peter Henriksen (kasserer) 
Tangvej 6, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 81 82 / 40 20 00 10 /  
phendrix@mail.dk 
 
Leif Odgård 
Sønderskovvej 14, 7600 Struer 
Tlf. 97 85 49 83 / 20 71 10 77 /  
leif@tallykey.dk 
 
Niels Jensen 
Havstokken 18, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 81 96 / 40 97 80 96 /  
ramses.nj@mail.dk 
 
Kai Lykke Christensen 
Havstokken 16, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 44 99 06 86 / kai.lykke@venoe.dk 
 
Mette Jaffke 
Riisvej 14, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 76 /  
mettejaffke@hotmail.com 
 
Helle Vibeke Lyng 
Tjørne Allé 6, Asp, 7600 Struer 
Tlf. 97 48 72 70 / hly@struer.dk 
 
Karsten Christensen (suppleant) 
Riisvej 12F, 7600 Struer 
Tlf. 97 21 23 50 / 40 81 23 50 
 
Claus Lund Jensen (suppleant) 
Engvej 28, 7490 Aulum 
Tlf. 97 47 32 10 / cllje@mail.dk 
 
 
 

VENØ MENIGHEDSRÅD 
 
Ove Bjerre-Pedersen (formand) 
Strømmen 8, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 82 00 / 20 42 72 44 /  
ovefys@hotmail.com 
 
Per Mikkelsen (næstformand) 
Klitten 1, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 15 / pm@km.dk 
 
Susanne Marie Jensen (kasserer) 
Klitten 3 B, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 81 14/ 40 83 20 60 /  
Klitten3b.jensen@gmail.com 
 
Ellen Marie Hylleberg (kirkeværge) 
Riisvej 24, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 46 40 30 09 / 61 67 51 73 /  
ehy@mail.dk 
 
Helle Stensgaard Karlsen (sekretær) 
Nørskovvej 4B, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 62 21 43 24 / 61 78 90 44 /  
hellestensgaard@hotmail.com 
 
Kirsten Yde (kontaktperson) 
Vigen 3, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 09 / tingkaer@venoe.dk 
 
 
 
 
VENØ MUSIKFORENING 
 
Grethe Munk-Andersen (formand) 
Riisvej 1, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 79 / gma@stgym.dk 
 
Marianne Pedersen (kasserer) 
Riisvej 12 D, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 23 37 83 71 / mp@viauc.dk 
 
Lilly Møller 
Riisvej 5, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 98 86 88 22 / lian@venoe.dk 
 
Ejvind Juhl 
Riisvej 20, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 82 08 / ejvind.juhl@c.dk 
 
Helga Knudsen 
Tranevej 7, Bremdal, 7600 Struer 
Tlf. 97 84 10 10/ helga@freddyknudsen.dk 
 
Per Mikkelsen 
Klitten 1, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 15 / pm@km.dk  
 
 

VENØ VANDVÆRK 
 
vand@venoe.dk 
www.venoe.dk/vand 
 
Finn Rantzau Nielsen (formand) 
Riisvej 11, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 70 / riisvej@tdcadsl.dk 
 
Kjeld Jensen (næstformand) 
Klitten 3B, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 81 14 /  
klitten3b.jensen@gmail.com 
 
Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
Riisvej 13, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 84 00 / soeren@venoe.dk 
 
Henning Christensen 
Sibeliusvej 25, Lind, 7400 Herning 
Tlf. 97 12 81 19 
 
Villy Christensen 
Park Allé 101, 7600 Struer 
Tlf. 97 85 36 47 
 
Anders Ulfkjær (suppleant) 
Nørskovvej 12, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 22 / aulfkjaer@jagt.dk 
 
Ryan Jensen (daglig drift) 
Riisvej 5, Venø, 7600 Struer 
Tlf. 97 86 88 22 / lian@venoe.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 
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MÅNEDENS MALERI 
En kold og stille dag ved cam-
pingpladsen. 
 I de sene eftermiddagsti-
mer danner den lavtstående sol 
de sarteste farver i sneen, i vandet 
og på himlen. 
/ Venø Billedværksted  
— Lis Jensen 

DET  SKER 
GENOPFRISKNINGSKURSUS I BRUG AF  
HJERTESTARTER 
Alle, der har været igennem uddannelsen i brug af 
hjertestarter gennem Trygfonden, indkaldes til genop-
friskningskursus torsdag den 28. januar 2010.  
Der bliver 2 hold: kl. 16:00 - 18:00 og kl. 18:00 - 20:00. 
Vi skal have 12 personer på hvert hold. Tilmelding senest den 11. janu-
ar 2010 til Martin Pedersen på tlf. 97 86 54 74. 
 Hvis der skulle være nogen, som har interesse i at få en førstegangs-
uddannelse i brugen, hører jeg gerne fra jer, og I vil komme med, hvis der 
er ledige pladser (de 24 uddannede har førsteret). 
/ Martin Pedersen 
 
 
MÅLERAFLÆSNING 
Det er nu ved at være tid for den årlige selvaflæsning 
af vandmålerne. Der er derfor udsendt måleraflæs-
ningskort til alle vandværkets forbrugere.  
 Aflæsningen skal være returneret senest tirsdag den 5. januar 
2010 enten ved at sende kortet retur eller ved at indtaste oplysningerne på 
www.venoe.dk/vand. 
 Såfremt aflæsningen ikke er modtaget rettidigt, vil vandværket op-
kræve et gebyr på kr. 375,- jf. takstbladet. 
/ Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær 
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FARVEL TIL 2009 
2009 har været et travlt år for Venø Færgefart. Foruden de daglige gøremål 
er vi i fuld sving med etablering af nye færgelejer, bygninger og ny færge til 
Venø. Det er særdeles spændende, men også samtidig en resursekrævende 
proces, som strækker sig over en lang periode. Vi vil i den forbindelse gerne 
rette en stor tak til venøboerne og færgens brugere generelt for jeres tålmo-
dighed i forbindelse med byggefasen.  
 Jeg vil gerne på personalets vegne takke færgens brugere for deres 
daglige smil og positive indstilling gennem hele 2009. Venligheden/jule-
humøret sætter også sine spor i form af julekort, kager, chokolade og ikke 
mindst ”vanen tro” julekartoflerne fra Pip Thoustrup. Det varmer og bliver 
modtaget med stort tak.  
 
Velkommen til 2010 
Byggeri af såvel færgelejer som færge går ind i deres afsluttende faser. Vi 
kommer også til at trække en del på jeres tålmodighed i 2010, hvor etable-
ring af opmarchområderne i perioder kan give trafikale udfordringer og 
indsættelsen af den nye færge må også forventes at kunne give lidt drilleri-
er. 
 Vi forventer, at Venøs nye færge ankommer lige efter sommerferien 
2010. Færgen er forud for den oprindelige tidsplan, som er den 1. oktober 
2010. Vi vil i næste udgave af VenøPosten angive en dato for levering af 
færgen. 
 
/ Venø Færgefart — Søren Adsersen 

 
Færgen ligger ved monte-
ringskajen i Hvide Sande, hvor 
den i løbet af de næste ca. 7 
måneder vil blive forsynet med 
aptering, isolering, maskiner, 
udstyr osv. Begge broklapper-
ne ligger på dækket og måler 
6 meter i længde og 5,4 meter 
i bredden. 
 
 
Færgen er kun grundmalet. 
Den færdigmalede færge kan 
ses på skiltene placeret på 
Kleppen. Dæksfarven bliver 
dog grå med gule kørselsmar-
keringer og ikke grøn, som på 
skiltet og på billedet. 

VENØ  FÆRGEFART 
Færgetrafik  
i november 
 
 
 
 2009 2008 
Passagerer ........... 18.346 .... 18.334 
Personbiler ............. 8.580 ....... 8.838 
Busser ......................... 448 .......... 476 
Lastbiler ...................... 220 .......... 108 
Gods (tons) ................ 165 ............. 56 
Cykler .......................... 248 .......... 236 
Campingvogne ............. 8 ............... 2 
 
 
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 

Fotos: Søren Adsersen 
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. . . 

Servicebygning mod syd: 
− Toilet/handicaptoilet 
− Venterum for færgens passagerer 
− Teknikrum – indeholdende vandmåler og elstyring 

til Kleppen 
− 1. sal med adgang fra teknikrum – lager for diverse 
 
 
Begge bygninger udføres i ralfarve 5003 — også kaldet 
safirblå — samme farve som færge og fendertårne. 
 
/ Venø Færgefart — Søren Adsersen 

Bygningen mod nord er en kombi-bygning: 
− Affaldsplads – dagrenovation – spildolielager 
− Parkeringsplads for færgens personale 
− Depot for varer leveret til Venø – opbevaring af 

trækvogn og sækkevogn for transport af gods 
− Mulighed for udbygning med lagerplads på 1. sal 

Foto: Preben Friis 

Foto: Preben Friis 
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TANGVEJ 3-5, VENØ 
Matrikel nr. 4K og 15B  —  Byggeår: 1904 
 
 
Hvem? 
Bygget i 1904 af Jens Christian Madsen Filtenborg. 
Beboes i dag af Mette Ramsdal Haagensen og Flem-
ming Haagensen.  
 Huset blev købt af Mettes farfar Anton Jen-
sen og Birthe Ramsdal Jensen den 30. januar 1913. 
 Anton Jensen dør den 12. november 1944 
og Mettes farmor sidder i uskiftet bo indtil 1947. 
 Samme år arver Nikoline Kirstine Jensen 
(faster Nic) huset, som hun bor i til sin død i 1988. 
 Huset er af ”faster Nic” testamenteret til An-
ton Ramsdal Jensen, der omkommer ved en druk-
neulykke ved Thorsminde den 25. april 1997. 
 Antons mor Agnes Kristine Ramsdal Jensen 
(Stinne) arver huset. Mette køber det på et arveud-
lægningsskøde i 1997, og arver det ved Stinnes 
død. 
 
Og så lidt historie… 
Mettes bedstemor tog et æbletræ med fra Ørslev 
Kloster og plantede det på Tangvej 3. Træet bærer i 
dag mange fine og velsmagende røde æbler. Man 
troede i mange år, at navnet på æblet: Kæresteæble 
og Kronprins Frederiks taffelæble var overtro og fri 
fantasi.  
 I september 2009 kørte Mette til ”Blomster-
gården” ved Møldrup, hvor man har en genbank 
for æbler. Æblet blev gentestet, og Mette fik en be-
kræftelse af, at det var et Kronprins Frederiks taffel-
æble (kæresteæble).  
 I 1955, da kongefamilien aflagde Venø et 
besøg, blev kongen, Frederik den 9., fotograferet 
ved gavlen af faster Nic’ hus. 
 I dag har Mette og Flemming en stor have 
drevet efter økologiske foreskrifter og med natur-
gødning.  
 
/ Axel Steenkjær 
(forkortet af red. efter aftale) 

VENØ  HUSE 
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DET  SKER 
FREDAGSKLUB 
Sæt kryds i kalenderen på følgende datoer:  
 den 29. januar 
 den 26. februar 
 den 26. marts (for børn i alle aldre) 
 den 23. april 
 den 28. maj 
 den 26. juni  
 
Alle dage fra kl. 17:00 til 20:00. 
 Vi slutter sæsonen med arbejdslørdag den 26. juni for både børn 
og voksne. 
/ Venø Børne– og Ungdomshus — Ingrid Skadhede 
 
 
MALERSKOLE 
Sæt kryds i kalenderen den 15. januar og 12. februar. Gruppen fra 8-12 
år er fra kl. 14:30 til 16:30, og gruppen fra 13 år og op er fra kl. 16:30 til 
18:30 — begge dage. 
/ Venø Børne– og Ungdomshus — Ingrid Skadhede 
 
 
PÅ MED VANTEN — LEKTIER 
I gang med lektierne (igen). Lektiecaféen begynder sit andet halvår den 
11. januar kl. 16:00 til 17:30 i Venø Børne- og Ungdomshus. Den efter-
følgende lektiecafé er den 25. januar.  
 Følg i øvrigt kalenderen på VenøPostens bagside. Vi forsøger at tage 
hensyn til ferie- og lektieomfang. Har I spørgsmål ”uden for timerne”, så 
henvend jer til cafébetjeningen (se nedenfor). 
 Øvrige datoer er:  
 den 8. februar 
 den 1. og 15. marts 
 den 12. og 26. april 
 den 3., 17. og 31. maj 
 
/ Helle Gjern, Bodil Anker-Møller og Jan Bendix 

Arkivfotos: Jan Bendix 
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NYTÅRSHILSEN FRA BOGBUSSEN 
Vi vil gerne fra bogbussen ønske alle et godt 
nytår! 
 2009 har været et år, hvor vejret har  
sat sit præg på bogbuskørslen. Foråret bød  
på en del aflysninger på grund af højvande/
lavvande. I august havde vi så et lynnedslag  
i vores sender. I en lang periode måtte vi derfor køre med et nødsystem.  
 Vi har derfor ikke kunnet give helt den service, som vi gerne ville. 
Men heldigvis har vi jo nogle fantastiske dejlige lånere på Venø, som altid 
tager det hele med et smil. Tak for det! 
 For jer, der er interesserede i statistikker, er der her en lille oversigt 
over udlånstallene på Venø for de seneste år.  
 

 
På grund af den lange periode, hvor vi kørte nødsystem i 2009, vil vi ikke 
kunne komme med udlånstal for 2009. Tallene for Riisvej ligger meget sta-
bilt, hvorimod Efterskolens udlånstal er faldet. Især de unges musikforbrug 
er ændret. Tidligere udlånte vi meget store mængder af cd’er og havde og-
så flere ”storlæsere” blandt de unge. Internettet har helt sikkert en stor be-
tydning for dette fald. 
 Vi håber selvfølgelig, at I fortsat vil benytte vores tilbud hver tirsdag i 
2010. 
 
/ Bogbussen — Niels Zahle Larsen og Bodil Sørensen 
 

 
ÅBNINGSTIDER  I  JANUAR 

 
 

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 
 

Lukket indtil den 17. januar 2010. 
 

Fra den 18. januar til den 12. februar  
er der åbent som følger:  

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 10:00 – 12:00 
og 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  

 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 

Riisvej 1770 1592 1780 1904 1576 1582 1640 

Venø Efterskole 1536 1601 1670 1427 2283 2700 2573 
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DET  SKER 
VENØ GIF INVITERER TIL FÆLLESSPISNING  
OG BANKO! 
Fredag den 22. januar 2010 kl. 18:00 inviterer  
GIF til fællesspisning i spisesalen på Venø Efterskole.  
En gruppe friske kvinder har lovet at lave dejlig mad  
til os. 
 Prisen er 70,- kr. for voksne og 30,- kr. for børn. Øl, vand og vin kan 
købes til rimelige priser. Efterfølgende er der banko med super gevinster. 
Bankoplader koster 10,- kr. pr. plade. 
 Kom og deltag i en hyggelig aften med fokus på det sociale på tværs 
af alder og køn. 
 Tilmelding senest mandag den 18. januar til Sonja Petersen på 
tlf. 97 85 14 40 eller Laila Mejlholm Olsen på tlf. 97 86 80 34. 
/ Venø GIF — Laila Mejlholm Olsen 
 
 
HAVNEHUSET I JANUAR 
Havnehuset holder lukket frem til og med  
den 17. januar. 
 Tak for det første år i det nye Havnehus 
— tak for støtte og opbakning til at få løbet det nye koncept i gang. 
 Godt nytår ønskes alle og velkommen i 2010! 
/ Venø Havnehus — Mette Jaffke 

 

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 

Foto: Jan Bendix 
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Månedens foto: Preben Friis 

1. januar  kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Karen Togsverd Hansen 

3. januar  kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

5. januar  Selvaflæsning af vandmålere, Venø Vandværk 

9. januar kl. 13:00 Svømning 

10. januar  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

11. januar kl. 16:00 Lektiecafé i Børnehuset 

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

16. januar kl. 13:00 Svømning 

16. januar   ca. kl. 18:30 Hjem-Is bilen kommer til Venø 

17. januar  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

19. januar  kl. 19:00  Menighedsrådsmøde i Havnehuset 

20. januar kl. 19:30 Venø Erhvervsklubs etablering, Havnehuset 

22. januar kl. 18:00 Venø GIF: Fællesspisning og banko, spisesalen, 
  Venø Efterskole (tilmelding 18/1) 

23. januar kl. 13:00 Svømning 

24. januar  kl. 14:00  Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

25. januar kl. 16:00 Lektiecafé i Børnehuset 

28. januar kl. 16&18 Genopfriskningskursus i hjertestarter (tilmeld.11/1) 

29. januar kl. 17:00 Fredagsklub i Børnehuset 

30. januar kl. 13:00 Svømning 

31. januar  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen  

 

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

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

VENØ  I  JANUAR 

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

senest den 23. januar 
 

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. januar. 
 
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 


