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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 

LIVET ER EN MORGENGAVE 

En uges sommerhøjskole på Løgumkloster Højskole den 13. til 19. juni 

2010. 

 For 2 år siden arrangerede Struer Sogn sammen med Løgumkloster 

Højskole en uges ophold, hvor der deltog et lille halvhundrede kursister. En 

stor del af dem var fra Struer og Venø, men også folk fra andre dele af lan-

det, for kurset var naturligvis åbent for alle interesserede. Det endte med, at 

vi fik en rigtig god uge. Siden 2008 er vi fra forskellig side blevet opfordret 

til om ikke ligefrem at gentage, så i al fald igen at arrangere en ny sommer-

højskole, og de opfordringer har vi nu gjort alvor af. 

 I efteråret var vi til et planlægningsmøde sammen med det dygtige 

forstanderpar, teologerne Vita og Bent Andreasen. De har nu i en årrække 

drevet skolen, opbygget dens kursusprogram, moderniseret bygningerne 

og fået tilknyttet dygtige medarbejdere. De har i det hele taget formået – 

energisk og kvalificeret – at gøre højskolens særlige anliggende, livsoplys-

ning, gældende i en nutidig verden. At kunne gøre det og dermed også 

skaffe nye højskoleelever – det er der bedrift over, og det har de to kunnet. 

 Sammen med dem har vi sammensat kurset ”Livet er en morgenga-

ve”, som vil bestå af foredrag og levende samtale. Vi vil både beskæftige os 

med kristendommens komme til Danmark og med fortællinger fra Dan-

markshistorien. I mødet med kunst, litteratur, musik og fællessang vil men-

neskelivet blive belyst fra mange vinkler. 

 Af foredragsholdere kan ud over Vita og Bent Andreasen nævnes 

Johannes Nørregaard Frandsen, forfatteren og digteren Jens Rosendal, 

generalsekretær i Bibelselskabet, Tine Lindhardt, sognepræst Jørgen Glee-

rup samt undertegnede. Desuden er der ekskursioner rundt i Sønderjylland 

– til Hedeby og vikingemuseet og historien om nordens apostel, Ansgar, 

samt til Slesvig og Gottorp Slot og også Ribe Domkirke. 

 Chancen er til stede for, at man i denne uge kan få et ophold, der i 

kvalitet er fuldt ud sammenlignelig med de kulturrejser, som rejseselskaber-

ne tilbyder. For når sandt skal siges, så er et højskoleophold nemlig også en 

slags rejse, hvor man er på kulturel opdagelse og i en uges tid befinder sig i 

en atmosfære af åbenhed og nye overraskende indtryk. Dertil kommer de 

mange samtaler og drøftelser deltagerne i mellem, som opstår både før, 

under og efter de programsatte foredrag og arrangementer. 

 Alle kan naturligvis deltage i sommerhøjskolen – også folk andre ste-

der fra end Venø og Struer sogne, men fra Struer Kirke er der arrangeret 

gratis buskørsel søndag den 13. juni kl. 14:00 og med hjemkomst til Struer 

ved middagstid lørdag den 19. juni. I våbenhuset i Venø Kirke ligger der et 

udførligt program. Man kan tilmelde sig til Løgumkloster Højskole, under-

tegnede eller kordegnekontoret i Struer. 

/ Per Mikkelsen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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 KIRKERENOVERING 

Den 30. januar holdt menighedsrådet møde med Dan Ljungar vedrørende 

kirkerenoveringen. 

 Halvandet år er gået siden der blev holdt stormøde med biskop, Kgl. 

bygningsinspektør, Nationalmuseet, provst, arkitekt og Hans Edvard Nørre-

gaard Nielsen. Dengang blev der lagt op til behov for revideringer af pro-

jektet, for at det kunne gennemføres. Desuden skulle der nye besøg til fra 

Nationalmuseet for at vurdere det aldersmæssige vedrørende kirkens inven-

tar. 

 Med hensyn til inventaret, så er det meste fra en stor renovering i 

slutningen af 1800-tallet, bortset fra døbefont og prædikestol. Sidefløjene, 

som hænger på sydsiden, har nok 2-300 år på bagen, men har været væk 

fra kirken, hvorfor det ikke giver anledning til problemer, hvis de nedtages. 

 På mødet den 30. januar kom arkitekten med et nyt forslag til våben-

hus. At det bygges op i munkesten, pudses og kalkes, og at der lægges tegl-

tag herpå. Idéen om at lægge tagspån på skibet fastholdes. Ligeledes at 

trærammerne i vinduerne udskiftes med støbte jernrammer. Klokkestablen 

bliver enkel i form af to egestammer. 

 Indvendigt diskuteredes gulvet – tegl/granit/egeplanker. Bænkeop-

stillingen bliver fast, så det giver indtryk af, at det er en kirke og ikke et multi-

mediehus. Altertavlen foreslås at blive et stenbillede af Knud Agger. Derud-

over ikke store forandringer indvendigt i forhold til det oprindelige projekt, 

men enkeltelementerne blev gennemgået og idéen bag dem drøftet. 

 Planen er nu, at arkitekten udarbejder et revideret projekt, som så 

skal igennem møllen igen, men hvor biskoppen kan tage den endelige be-

slutning. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

SKÆRTORSDAGSARRANGEMENT 

Fællesspisning på Venø Efterskole torsdag den 1. april kl. 17:30. 

Menuen står på stegt Venø-lam og frikadeller med tilbehør, is, vin og vand. 

 Af hensyn til køkkenet er tilmelding (til et menighedsrådsmedlem)  

nødvendig. Tilmelding senest den 28. marts. Arrangementet er gratis. 

 

Efterfølgende er der guds-

tjeneste ved Per Mikkelsen i  

Venø Kirke kl. 19:30.  

 Alle er hjertelig velkomne. 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen 

VENØ  SOGN 

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

Apteringen og installationerne skrider frem efter planen. På billedet ses pas-

sagerafsnittet på bildækket. 

/ Venø Færgefart — Søren Adsersen 

 

 

NØRRERIIS GENNEM TIDERNE 

Chr. Østergaard Jensen, Aulum, har i forbindelse med ejerskiftet fortalt 

VenøPosten, at han har beskrevet stedets historie: 

 Forinden ejendommen Nørreriis gik af slægtens eje i 1957, for senere 

oprettelse af campingplads herved, har livet igennem årerne fra dets opfø-

relse i 1863 – 1957 forekommen dels ved landbrug samt utallige af kulturel-

le begivenheder. Se også ”Nørreriis igennem tiderne” på 

www.underregnbuen.dk/vestergaard/s18.html 

/ VenøPosten — red. 

 

 

”HELÅRSBEBODDA ÖAR I LIMFJORDEN” 

Det er overskriften på en sides let tilgængelig 

information om Venø. Notitsen er i en bog skre-

vet og illustreret af svenskerne Anders Källgård 

og Johnny GR Ahlborg. De to svenskere har 

besøgt Sveriges øer og lod sig inspirere af Ach-

ton Friis’ rejse i Limfjorden (i 1924) til også at 

besøge danske øer. 

 Bogen er en ”let rejsefører” til danske øer. 

/ VenøPosten – red. 

Danmarks, Färöarnas och Grönlands öar 

2009 Anders Källgård och Carlsson Bokförlag 

ISBN 978 91 7331 272 1 

 

VENØ OPSKRIFTER 

 

 

SKRUBBEBØF - SOM I DE 

GAMLE DAGE PÅ VENØ 

 

Ingredienser: 

Skrubbe fileter  

Mel 

Evt. raps 

Salt og peber 

Fedtstof til stegning 

 

Fremgangsmåde: 

Kør skrubbefileterne igennem 

en kødhakker. 

Form det hakkede fiskekød til 

"hakkebøffer" - pas på at bøf-

ferne ikke bliver for store og 

for tykke! 

Vend bøfferne i mel, der even-

tuelt er blandet med rasp. 

Steg skrubbebøfferne i fedtstof 

på en pande og krydder dem 

godt med salt og peber. 

 

Serveres med stegte løg, kartofler 

og brun sovs. 

 

Velbekomme!  

/ Ingrid lang Hindkjær 

Foto: Ingrid Lang Hindkær 

Foto: Søren Adsersen 

http://www.underregnbuen.dk/vestergaard/s18.html
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VENØ  UDVIKLINGSPLAN 

VENØ UDVIKLINGSPLAN I BEVÆGELSE 

Beboermødet den 11. februar havde samlet venøboere med lyst til at kom-

mentere Venø udviklingsplan. Planen var i januar udsendt som tillæg til 

VenøPosten. 

 Som medlem af arbejdsgruppen bag Venø udviklingsplan fremlagde 

Peter Petersen på mødet indholdet af planen og lagde op til en gruppe- og 

fællesdebat. Plan og bemærkninger findes nu på Venøs hjemmeside: 

www.venoe.dk. 

 De fremmødte venøboere 

bekræftede interessen for de initia-

tiver, der lægges op til i planen. I 

spalten til højre redegør Venø-

Boens formand for, hvordan Venø-

Boen vil støtte det videre arbejde. 

/ VenøPosten – Jan Bendix 

 

 

ET TÅRN PÅ VENØ? 

Kort efter ansættelsen som sognepræst på Venø læste jeg Elise Konstantin-

Hansens erindringer om sin tid på Venø i slutningen af 1800- tallet samt i 

begyndelse af 1900-tallet. Som det her fremgår, så nød hun i fulde drag at 

vandre i Venøs lyngklædte bakker, hvorfra hun havde et storartet udsyn 

over en stor del af landskabet her ved den vestlige del af Limfjorden. Fravæ-

ret af træer gjorde, at hun på klare dage kunne se endda rigtig langt samt 

også fornemme nogle af Limfjordens mange ejendommelige udvækster af 

ører, tapper, odder, hager og rønner. 

 Siden er øen blevet beplantet, hvilket er en god ting, for nu er der 

mange steder læ. Men det har unægtelig ført til, at det udsyn over Lim-

fjordslandet, som man havde for 100 år siden, nu ikke længere er en selvføl-

ge. 

 Måske kan et tårn råde bod på det? Hvis vi bygger et tårn, der rækker 

op over træerne, så vil man kunne få et godt udsyn til alle verdenshjørner. 

Man vil kunne se Venø Færgen ved Kleppen, Stru-

er og længere mod syd Holstebros skorstene. 

Mod nord vil man kunne se Kås og Sallingsund-

broen. Man vil kunne se Thyborøn mod vest og 

måske Skive mod øst. Et sådan tårn kunne måske 

godt blive en attraktion – både for øboere og  

turister. 

 Tårnbyggeriet er sat på som projekt 14 i 

Venø udviklingsplan og for at komme i gang  

med projektet, så inviteres alle, der er interesse- 

ret, til et møde i præstegården lørdag den  

13. marts kl. 10:00. Her vil vi drøfte projektets 

muligheder, finansiering, tårnets placering på  

øen samt dets mulige udseende. 

/ Per Mikkelsen 

 

 

 

 

 

VENØBOEN SIGER TAK 

Der har været en klar interesse fra 

venøboernes side for at fastlægge 

rammer for øens udvikling.  

 Som formand for Venø-

Boen siger jeg tak for mere end 

70 aktive venøboeres medvirken 

til at give planen indhold, som vi 

alle kan være tilfredse med (og 

måske også helt stolte over). 

 Som bekendt er der to be-

boerforeninger på Venø. Planen 

udtrykker bl.a. et ønske om, at 

venøboerne finder sammen i én 

forening. Arbejdet med Venø 

udviklingsplan har været et første 

skridt i den retning. Mange af de 

aktive i planarbejdet har fortalt 

om, at de er medlemmer af både 

Venø Borger- og Grundejerfore-

ning og VenøBoen, og at de 

igennem planarbejdet har fået 

bekræftet de fælles mål for udvik-

ling. VenøBoen ser det som en 

åbning for løsninger i de kom-

mende måneder. 

 Ved et bestyrelsesmøde i 

slutningen af februar har Venø-

Boens bestyrelse tilbudt de enkel-

te projektansvarlige at medvirke 

til koordinering af det omfattende 

gennemførelsesarbejde, vi nu står 

midt i.  

 VenøBoen og de projekt-

ansvarlige benytter bl.a. VenøPo-

sten til orientering om fremdrift 

og succeser (og skuffelser, hvis 

sådan nogle dukker op).  

 Venø er på vej! 

/ VenøBoen – Anker F. Jensen 

Tårn ved Saltsyderiet, Læssø 
Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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ÅBNINGSTIDER  I  MARTS 
 
 

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. 14:00-17:30. 
Weekender lukket. 

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

www.havnehuset-venoe.dk 
havnehuset@venoe.dk 

 
 

 

 
 

Venø  Billedværksted 
 

Åbent fra den 27. marts til den 11. april 
— alle dage fra kl. 12:00 – 18:00. 

 
Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 83 10 

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 
 

Vi åbner Palmesøndag den 28. marts.  
I påsken (28/3 til 5/4) er der åbent  

til frokost kl. 11:30-14:00 og  
aften kl. 17:30-21:00. 

 
Husk vores påskebrunch  

søndag den 4. april fra kl. 11:00-15:00. 
 

Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  
www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  

VENØ MUSIKFORENING 20 ÅR 

Venø Efterskole lagde lokaler til endnu 

en kvalitetsoplevelse for de klassisk mu-

sikinteresserede i lokalområdet. Ved 

koncerten den 7. februar kunne Venø 

Musikforening i samarbejde med Venø 

Menighedsråd præsentere Den Danske 

Strygekvartet. 

 Koncerten havde samlet initiativtagere til musikforeningen og med-

lemmer af dens første bestyrelse. Udover engagement og følsom fremførel-

se fra kvartetten blev jubilæet fejret med champagne, kransekage og taler. 

Et af kvartettens medlemmer kunne fortælle om glæden ved Venø-gensyn. 

Han havde i sine drengeår besøgt familie på Klitten 19 i sine sommerferier. 

/ VenøPosten – Jan Bendix 

 

 

OM VENØ MUSIKFORENING 

Historien bag Venø Musikforening 

er blevet fastholdt i et lille festskrift, 

som udgives som tillæg til marts-

nummeret af VenøPosten. Teksten 

er skrevet af foreningens formand 

og dens kasserer. 

/ VenøPosten – red. 

DET  SKETE 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 

 

 

 

 

 

VILDE BLOMSTER OG DYR - NATUR SET FRA KNÆHØJDE. . . 

Torsdag den 18. marts kl. 19.30 

Elin og Jørgen Lambæk viser og kommenterer egne naturbilleder fra Venø 

og omegn. Parret Lambæk har sommerhus på Strømmen og er kendte som 

reportere om emnet i VenøPosten. Det er meget flotte, farvestrålende fotos 

af både sjældne og almindelig arter. Entré 45 kr. inkl. kaffe og hjemmebag. 

 

”SPISNING FOR 25” 

Onsdag den 10. marts kl. 18:00: Borst – rødbedesuppe, 75 kr. 

Mandag den 22. marts kl. 18:00: Skipperlabskovs, 75 kr. 

Tilmelding på: havnehuset@venoe.dk eller tlf. 23 27 22 99 senest to døgn 

før! 

 

Havnehusets sms-tjeneste kører selvfølgelig stadig, og der er plads til man-

ge flere. Du bliver informeret om tilbud og mindet om arrangementer. Find 

dig selv på hjemmesiden: www.havnehuset-venoe.dk. 

 

Åbningstider er hverdage kl. 14:00 – 17:30 med: 

Slik og isvafler 

Sodavand og chips 

Værtindegaver 

Thise mælkeprodukter 

Lammekød og kartofler fra Nørskov 

Økologiske grøntsager 

Hjemmebagte boller 

Caféen byder på kakao og hjemmebag 

 

HUSK: 

AFTEN MED LAM OG EN FÅREHYRDES FORTÆLLINGER 

Torsdag den 4. marts kl. 18:30. Tilmelding den 27. marts (23 27 22 99). 

 

/ Havnehuset Venø — Mette Jaffke 

SANGAFTEN 

På adskillige opfordringer indby-

der Venø Borger- og Grundejer-

forening hermed til en sangaften 

mandag den 15. marts kl. 

19:30 på Venø Kro. 

 Til stimulering af den store 

sanglyst under andre arrange-

menter prøver vi nu at holde 

stemmebåndene i gang og arran-

gerer en lille sangaften.  

 Som anfører, forsanger og 

akkompagnement har vi engage-

ret Lilly Møller, men det er som 

sædvanligt jeres stemmer, der 

skal løfte taget. 

 Pris: 50 kr. inkl. kaffe 

Alle er velkomne. Tilmelding 

senest den 12. marts til besty-

relsen. 

/ Venø Borger– og Grundejerfor-

ening — Peter Henriksen  

 

 

”RÆVEFRYSER” 

Mange ræve er i vinter gået over 

isen til Venøs dejlige fasanspise-

kammer. Her har Mikkel taget en 

fasan uden at kunne spise den. 

Den er lagt i ”fryser” til næste dag.  

/ Linda Ulfkjær 

Foto: Linda Ulfkjær Foto: Preben Friis 
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HAVSTOKKEN 2, VENØ 

Matrikel nr. 6F  —  Byggeår: 1910 

 

Hvem? 

”Centralen” er bygget i 1910 og beboes i dag af 

Sonja og Svend Helge Tønder Petersen, som over-

tog huset i 2003. 

 Sidebygningen blev i adskillige år brugt som 

smedje af tømrer Eigil Nielsens far, Niels Nielsen. 

Smedjen var, som i mange landsbyer, samlingssted 

for Venøs unge. Rygterne siger, at det ikke gik stille 

af! 

 

Og så lidt historie… 

”Centralen” blev først øens fælles samtale- og tele-

fonstation i 1952. Indtil da var der to centraler, 

Venø Nord og Venø Syd. Baggrunden var, at en 

landmand ikke ønskede at medvirke til at betale det 

udstrakte ledningsnet. Første central var hos øens 

jordemoder Maren Flyvholm i ”Vejsbjerghus”. 

 Ane Marie Madsen kaldet Ritt overtog centra-

len i 1940 efter sine forældre og passede den og 

dens i alt 33 telefonabonnementer indtil automati-

seringen i 1965. 

 Venø central var døgnbetjent. Som afløser 

hjalp Inga Mygind efter endt arbejde med rengø-

ring af skolen. Den anden afløser var Tulle Nørby-

gaard. Tulle havde ikke telefon, men blev kaldt til 

Ritt ved hjælp af et viskestykke hængt på stakittet. 

Fra Kimingen 12 kunne Tulle se ”signalet”. 

 Ritt tog ind imellem sine abonnenter i skole. 

Det skete bl.a., da én bad om noget, der stærkt min-

dede om nummer 83. Det viste sig at være forkert.  

 

Nummeret var ”nr. 3 i Tvis”! ”Frem over skal numre 

forlanges uden samtidig at have uld i munden” var 

replikken fra centralbestyreren. 

 

/ Axel Steenkjær 

(forkortet af red. efter aftale) 

VENØ  HUSE 

Foto: Preben Friis 
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MÅNEDENS MALERI 

Billedet er malet i 2005. Træet er 

for år tilbage ”spist” af fjorden. 

Allerede da jeg malede det, stod 

det og vibrerede med rødderne 

yderligt fæstnet i skrænten. Bille-

det er motiv på mit ”Venøkort” for 

marts måned. 

/ Venø Billedværksted  

— Lis Jensen  

DET  SKER 

VENØ BILLEDVÆRKSTED 

Påskeudstilling med Ib og Nana Agger. Fernisering den 26. marts kl. 

17:00. Åbent fra den 27. marts til den 11. april. Alle dage fra kl. 12:00 

til 18:00. 

 Knud Aggers søn Ib og dennes datter Nana udstiller i påsken i Venø 

Billedværksted. Ib Agger skriver om familiens tilknytning til øen følgende: 

 ”Jeg var første gang på Venø i 1946, hvor jeg besøgte min far, der 

havde lejet sig ind hos Katrine Hunsballe for at male på øen, som han hav-

de kendt, siden han var dreng i Holstebro. Samme år købte min far og mor 

"æ Hammerhus", som blev deres sommerhjem i mange år. 

 Et par år senere var jeg i nogle sommermåneder en slags medhjæl-

per hos Jens Riis på Nørreriis. Da lærte jeg de fleste af øens daværende be-

boere at kende og blev for en tid en del af det meget specielle samfund, 

Venø dengang var som en ret isoleret enhed. 

 Vibeke og jeg boede i 1953 i næsten et halvt år i huset, året efter at vi 

giftede os. Jeg tegnede, vi udforskede plantagerne, heden og strandene, 

og var betagede af den helt særegne skønhed Venø ejer, og også af den 

store venlighed, hvormed vi blev mødt og accepteret. Da vores opsparede 

penge slap op, levede vi den sidste tid af Jens Butiks kredit, og da vi rejste - 

med løfte om at betale, når vi kom til penge - forsynede han os med rejse-

kost til turen i form af chokolade og cigaretter. Det var en dejlig sommer.  

 Siden har vi i nogle år fra midten af 60-erne tilbragt nogle uforglem-

melige lejrskoleuger på Venøborg, da den endnu lå på stranden, og her var 

vores børn jo med, så vi har alle noget dejligt med os fra Venø. 

 I øvrigt er jeg født på Brejnholt i et af gårdens huse, der dengang 

kaldtes Lamahuset, som mine forældre havde lånt et års tid af den daværen-

de ejer grosserer Henriques.” 

 

Måske kan nogle af I ”mere voksne” venøboere huske Ib og hans kone Vibe-

ke. Begge vil være til stede sammen med deres datter Nana til ferniseringen 

den 26. marts kl. 17:00, hvor alle er meget velkomne. 

 Nana Agger vil udstille malerier, som er inspireret af mange besøg i 

Rom. De romerske stemninger er indfanget med støvet okker og natblå, 

med fragmenter af inskriptioner, statuer og dansere. Oplevelserne er omsat 

til kunstneriske udtryk, som ikke minder om turistbrochurernes lokkende 

farvefotos. Nanas billeder har en anden vinkel på Rom. 

 Ib Agger viser tegninger af strukturer, som man finder på overfladen 

af sten. Han kalder tegningerne for stenstudier. Derforuden udstiller Ib små 

skulpturer og en enkelt stor. 

 Jeg glæder mig til gensynet med Ib og Nana Agger, og håber at rig-

tig mange vil kigge ind i billedværkstedet i løbet af påsken. 

/ Venø Billedværksted — Lis Jensen 

Nana Agger 

Ib Agger 
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FORSØG PÅ AKTINDSIGT I SAGEN  

OM PLACERING AF MULTIHAL VED VENØ EFTERSKOLE 

Med syvtommersøm: Jeg er ikke modstander af multihal ved Venø Eftersko-

le. Jeg synes, det er en glimrende idé og vil glæde mig til at svinge min bad-

mintonketsjer dernede. Jeg er derimod ked af den valgte placering af hen-

syn til den landskabelige herlighedsværdi langs asfaltvejen. Jeg mener, vi 

skal forsøge at bevare udsynet mod fjorden. 

 Der er opstået mange myter og splid i kølvandet på lokalplan 306 

vedtaget i Struer Byråd i september 2009. Hvem har søgt om hvad og hvor-

når? Måske tales der fra nogle sider mod bedre vidende. 

 Jeg har for at få klarhed bedt om aktindsigt dels hos Miljøcenter Ring-

købing og dels i Struer Kommunes Planafdeling. Biolog Hans Henning Ri-

ber, Miljøcenter Ringkøbing, har været meget behjælpelig og sendt mig et 

fint og overskueligt aktmateriale. Planchef Bjarke Danvig, Struer Kommune, 

har desværre blot sendt mig en dårlig oversigt over sagsforløbet fra marts 

2009. 

 Jeg kan ud fra Miljøcentrets aktliste se, at Venø Efterskole i maj 2008 

søger om 3 mulige placeringer af multihallen. Ingen af disse placeringer er 

dog valgt som endelig placering i lokalplan 306. Miljøcentret udtaler til mig, 

at de ikke har taget stilling til placering, før der i april 2009 foreligger en 

konkret ansøgning ” Miljøvurdering-screening af lokalplan nr. 306 for et 

område til offentlige formål på Venø” fra Struer Kommune ved Karina An-

dersen. Der mangler fra Struer Kommune altså dokumentation for sagsbe-

handling, inden man laver lokalplan. På forespørgsel om dette modtager 

jeg efterfølgende en mail fra Bjarke Danvig, hvor han skriver ”jeg har ledt 

efter et dokument, som endeligt fastlagde den valgte beliggenhed, men 

har ikke fundet det”.  

 Nu er mit spørgsmål til Struer Kommune/Venø Efterskole: Hvad er 

sket i tidsrummet maj 2008 til april 2009? Hvem har endeligt besluttet pla-

ceringen af hallen? Hvorfor blev de oprindeligt søgte placeringer droppet? 

Kan det passe, at Struer Kommunes Planafdeling ikke kan dokumentere be-

slutningsgrundlaget for udarbejdelse af lokalplan 306? 

/ Linda Ulfkjær 

DEBAT 

Færgetrafik  

i januar 

 

 

 

 2010 2009 

Passagerer ........... 13.122 .... 14.266 

Personbiler ............. 6.680 ....... 7.622 

Busser ......................... 372 .......... 406 

Lastbiler ...................... 122 .......... 110 

Gods (tons) ................... 19 .......... 117 

Cykler ............................. 38 .......... 126 

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 
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DET  SKER 

VENØ EFTERSKOLE - GENERALFORSAMLING  

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i skolekredsen onsdag den 7. 

april kl. 19:30 i spisesalen.  

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent  

2. Bestyrelsens beretning  

3. Forstanderens beretning  

4. Godkendelse af den reviderede årsrapport  

5. Kontingent fastsættes  

6. Valg af bestyrelses medlemmer og suppleanter  

7. Indkomne forslag  

8. Eventuelt  

 

/ Peter Petersen  

 

 

DSI VENØ HAVN 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i DSI Venø Havn  

tirsdag den 30. marts kl. 19:00 i Havnehuset. 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning. 

3. Godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisorberetning. 

4. Behandling af evt. indkomne forsalg. 

5. Godkendelse af budget. 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

7. Valg af suppleanter. 

8. Valg af revisor. 

9. Eventuelt. 

 

Forslag, der ønskes behandlet i henhold til § 4 skal være bestyrelsen i hæn-

de senest onsdag den 17. marts. Stemmeret har alle, der ejer et eller 

flere indskudsbeviser. 

/ Havnestyrelsen — Peter Henriksen 

MØDE OM HALLEN  

Selv om formaliteterne endnu 

ikke er på plads for at igangsætte 

byggeriet af hallen, så tror vi så 

meget på det, at vi nu vil i gang 

med detailplanlægning.  Vi invite-

rer derfor alle interesserede og 

særligt foreninger til halmøde. Vi 

vil informere om skolens behov, 

og hvordan vi ser rammerne for 

øens udnyttelse af faciliteterne.  

 Vi vil gerne høre jeres for-

slag, ønsker og behov for udnyt-

telse og indretning. Endelig læg-

ger vi op til etablering af et bru-

gerråd for hallen.  

 Mødet finder sted tirsdag 

den 16. marts kl. 19:30 på Ef-

terskolen i klasselokalet sydvest.  

/ Venø Efterskole  

— Peter Petersen 

 

 

NEDSMELTNING  

– HVORNÅR?  

Sven Bendix Pedersen, Venø Fær-

gefart, har foreslået VenøPosten 

at udsætte en flaske rødvin til den 

venøbo, der kommer nærmest 

tidspunktet for afsluttet nedsmelt-

ning af isbunken ved færgelejet. 

 Overfartsleder og redakti-

on udgør den uvildige dommer-

komité, og eventuelle klager fra 

konkurrencedeltagere over valg 

af vinder modtages, men accepte-

res ikke. 

 Mail dit bud på nedsmelt-

ningstidspunktet til vp@venoe.dk 

inden den 10. marts. Vinderen 

offentliggøres, når ”bjerget” er 

væk! 

/ VenøPosten – red. Foto: Jan Bendix 
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Månedens foto: Preben Friis 

27. februar kl. 14:00 Kunstnere og musikere fra Uganda, Havnehuset 

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

1. marts kl. 16:00 Lektiecafé, Børnehuset 

4. marts kl. 18:30 Aften med lam/en fårehyrdes fortællinger, Havnehuset 

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

9. marts kl. 19:30 Generalforsamling i Venø GIF, Havnehuset 

10. marts  Konkurrence ”nedsmeltningstidspunkt” af isbunke 

10. marts kl. 18:00 ”Spisning for 25”, Havnehuset 

13. marts kl. 10:00 Møde om tårnbyggeri, præstegården 

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

14. marts  kl.10.00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

15. marts kl. 16:00 Lektiecafé, Børnehuset 

15. marts kl. 19:30 Sangaften, VBGF, Venø Kro (tilmelding 12/3) 

16. marts kl. 19:30 Møde om hallen, Efterskolen 

18. marts kl. 19:30 Vilde blomster og dyr, Havnehuset 

19. marts kl. 14:30 Malerskole (gruppen fra 8-12 år), Børnehuset 

 kl. 16:30 Malerskole (gruppen fra 13 år og op), Børnehuset 

21. marts kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

22. marts kl. 18:00 ”Spisning for 25”, Havnehuset 

26. marts kl. 17:00 Fernisering, påskeudstilling Venø Billedværksted 

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

30. marts kl. 19:00 DSI Venø Havn, generalforsamling i Havnehuset 

1. april kl. 17:30  Skærtorsdagsarr., fællesspisn., Efterskolen (tilmeld. 28/3) 

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

 

Svømning: den 6., 13., 20. og 27. marts kl. 13:00 

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

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

VENØ  I  MARTS 

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

senest den 25. marts 
 

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 23. marts. 
 
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 


