
   

November 2009 
 

Forenings– og kirkeblad  
for Venøs beboere og venner af Venø 

Venø har stemmer! 
Valget den 17. november er en af venøboer-
nes muligheder for at påvirke udviklingen til 
gavn for Venø og for venøboerne selv.  
 I denne udgave af VenøPosten giver 
spidskandidaterne for de opstillede lister deres 
syn på udviklingen i Struer Kommune. Der er 
også idéer til Venøs udvikling iblandt indlæg-
gene. Læs dem og tag stilling! 
 Din stemme kan du afgive i Bremdal 
den 17. november eller som brevstemme alle-
rede den 11. november. 
 
 
Vælgermøde 
Venø Borger– og Grundejerforening og Venø-
Boen inviterer de opstillingsberettigede partier 
til vælgermøde på Venø Kro: 
 

tirsdag den 3. november kl. 19:00-21:00  
 
Her får venøboerne mulighed for at lytte til og 
debattere med repræsentanter fra de politiske 
partier.  
 Der er gratis kaffe og småkager — øvrig 
servering er for egen regning. Mød op og få 
en fornemmelse af valgmulighederne! 
/ VenøPosten — red. 

 
Brevstemme 
Byrådet har besluttet, at vælgere på Venø skal 
have mulighed for at brevstemme til Byråds- 
og Regionsrådsvalget den 17. november 2009. 
 Folkeregisteret er derfor til stede, så du 
kan brevstemme på Venø Efterskole onsdag 
den 11. november fra kl. 16:30-18:00. 
/ Struer Kommune — Susanne Mortensen  

BYRÅDS– OG REGIONSRÅDSVALG 
DEN 17. NOVEMBER 2009 

Foto: Sven Bendix Pedersen 
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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 
RELIGIONENS PLADS I DET OFFENTLIGE RUM 
En væsentlig del af en præsts arbejde har at gøre med 4 begivenheder i et 
menneskes liv, nemlig fødsel, pubertet, vielse og død. Der er med undtagel-
se af vielsen tale om hændelser, som med nødvendighed finder sted i et-
hvert menneskes liv, for de har at gøre med vores krop, vort fysiske legeme. 
Ved dets begyndelse, opblomstring og forfald. Ved fødslen kommer man til 
syne i verden efter at have tilbragt de første 9 måneder i moderens liv. I 13 
– 15 års alderen bliver man kønsmoden, og på et tidspunkt melder døden 
sig. 
 Alt dette lyder måske meget banalt, men hvad der ikke er banalt er 
de religiøse og rituelle handlinger, der knytter sig til begivenhederne. Det er 
dem, vi kalder de 4 overgangsriter. Når man bruger betegnelsen overgang, 
så er det for at angive den fysiske overgang, der finder sted. Igen er det kun 
vielsen, der adskiller sig. Her er der vel snarere tale om en ændring af køns-
rollerne, for fra nu af handler det principielt set om at være mor og far. 
 Uanset hvilken kultur man kommer til på jordkloden, så findes disse 4 
overgangsriter. Om det er i de asiatiske kulturer, de mellemøstlige eller hos 
de nordamerikanske indianere, alle steder findes de. Men naturligvis i for-
skellig klædedragt, afhængig af den pågældende kultur og religion. Og de 
foregår i offentlighed. 
 Der er med disse rituelle handlinger tale om en kommunikationsform, 
der hører til noget af det ældste i menneskehedens religions- og kulturhisto-
rie. Og også noget af det mest sejlivede. For vi har dem jo stadig væk. Nyere 
undersøgelser (Cecilie Rubow, 2000) over danskernes religiøse vaner har 
vist, at ganske uanset om kirkegangen periodevis går op og ned, så ligger 
kirkegangen i forbindelse med de 4 ritualer fast. I nutiden lever de i bedste 
velgående, for når de ritualer iscenesættes, så kommer folk i kirke, og sådan 
har det også været i århundrederne bagud. 
 Set med historiske briller så er alle forsøg på at betvinge eller reduce-
re de 4 overgangsriter mislykkedes. Det måtte selv det det kommunistiske 
Sovjetunionen sande. I alle sine godt 70 år førte dens ledere en stærkt kritisk 
politik over for religiøse ritualer. Men det viste sig, at de 4 overgangsriter var 
ganske uudryddelige. De blev praktiseret i hele perioden, og efter Sovjetuni-
onens sammenbrud i 1991 dukkede de uberørt op og fik nu mere offentlig 
plads. 
 Og heller ikke kirkens egne folk har kunnet bemestre dem og holde 
dem nede. Det er der gode eksempler på fra kirkehistorien. Fx var N.F.S. 
Grundtvig (1783 – 1872) stærkt kritisk over for konfirmationen. Han mente, 
at dåben ved et menneskes fødsel slog til for tid og evighed, så derfor skulle 
der ikke foranstaltes en offentlig konfirmation for at bekræfte dåben. Allige-
vel har vi jo ganske uanset Grundtvig fortsat konfirmationer over det gan-
ske land for at markerer overgangen fra barn til voksen. 
 Selv en mand som Martin Luther (1483 – 1546) forsøgte at betvinge 
en overgangsrite. Om vielsen sagde han, at den var en ”borgerlig håndte-
ring” og derfor hørte til uden for kirkedøren.  

. . . fortsættes på side 3 
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ALLEHELGENS-
GUDSTJENESTE 
Søndag den 1. november kl. 
19:30 afholdes der allehelgens-
gudstjeneste i Venø Kirke. 
 Flere af øens unge vil i år 
deltage med musik og sang. Der 
vil denne aften også blive sat fo-
kus på nye og gamle salmer. Ef-
terfølgende vil der blive budt på 
en kop kaffe og kage. 
/ Venø Menighedsråd  
— Ove Bjerre-Pedersen 
 
 
1. SØNDAG I ADVENT 
Søndag den 29. november kl. 
10:00 starter vi det nye kirkeår 
med højmesse / børnegudstje-
neste i Venø Kirke. Børnene vil 
bære de nye lys ind i kirken. 
 Efterfølgende inviteres alle 
til sammenkomst i præstegården, 
hvor der serveres gløgg og æble-
skiver. 
/ Venø Menighedsråd  
— Ove Bjerre-Pedersen 

. . . fortsat fra side 2 

Luther havde mægtig kraft og indflydelse, så i de kommende år efter refor-
mationen blev vielserne mange steder foretaget udenfor kirken af de bor-
gerlige myndighedspersoner. Men efter nogle år så stod de inde i våbenhu-
set! Derfra var vejen ind i selve kirken ikke særlig lang. Og kort tid efter Lu-
thers død var der igen kirkebryllupper foretaget af evangelisk-lutherske 
præster. 
 Alt dette giver anledning til at komme med en enkel replik i den dis-
kussion, vi i disse år fører om, hvorvidt religionen skal have plads i det of-
fentlige rum? Dertil er at sige: Ja, det skal den. At forbyde og bortvise religi-
on herfra vil være uforstandigt og uden indsigt i overgangsriternes funda-
mentale betydning i menneskers sociale liv. 
/ Per Mikkelsen 
 
 
MÅNEDENS MALERI 
I november sætter efterårsstormene ind. Træerne mister deres sidste blade 
og står nu nøgne tilbage. Et halvt år vil der gå, før træerne igen overvælder 
os med et hav af grønne farver. 
/ Venø Billedværksted — Lis Jensen 

VENØ  SOGN 
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THORAS ØLKAGE 
 
Ingredienser: 
500g hvedemel 
500g mørkt farin 
1 tsk. stødt kanel 
1 tsk. stødt nellike 
1 tsk. stødt ingefær 
1 tsk. natron 
1 flaske hvidtøl 
 
Fremgangsmåde: 
− Læg hvedemel, kanel, nellike, ingefær, natron samt det mørke farin i en 

skål og vend ingredienserne godt sammen. 
− Hæld derefter hvidtøllet i skålen og rør til dejen er hel jævn. 
− Hæld dejen i en smurt/foret rugbrødsform på 2 liter. 
− Bag kagen ved 200 grader i ca. 1 time på en plade på nederste rille. 
− Lad ølkagen hvile lidt - vend den herefter ud af formen på en rist til afkø-

ling og lad kagen afkøle helt. 
− Serveres skiveskåret med smør til. 
 
Velbekomme! / Ingrid lang Hindkjær 
 

 
HavnehusJazz: søndag den 8. nov. kl. 14:00.  
”Sofie and The Golden Boys” vil sørge for en behage-
lig jazzed caféstemning. Sofie Damgaard fra Venø  

spiller klaver og leverer vokalen og ”The Golden Boys” er Jesper, Frederik og 
Christian. Alle er de unge, energiske og dygtige. Hatten går rundt til fordel 
for orkesteret. I Havnehuset kan der købes hjemmebag til kaffe/te/kakao. 
 
Åben café: fredag 20. november kl. 19:30. Bankospil. 
 
”Rive-rusketur” på Venø: søndag den 29. nov. kl. 13:00-15:00. 
Guidet vandretur på stranden med start fra Havnehuset, hvor der inviteres 
indenfor efter turen. Der kan købes kaffe/te/kakao og hjemmebag. 
 
”Novembersuppe”:  
Onsdag den 4. november kl. 18:00: Klar hønsesuppe. Pris 60 kr. 
Onsdag den 18. november kl. 18:00: Gullaschsuppe. Pris 75 kr. 
Fredag den 27. november kl. 19:00: Gule ærter med hele ”svineriet”. 
Pris 100 kr. Tilmelding til undertegnede to dage før på tlf. 23 27 22 99. 
 
Havnehuset har en SMS-tjeneste, og alle kan være med. Send mig en SMS 
på tlf. 23 27 22 99, og du vil fremover modtage beskeder om friskbagte bol-
ler, arrangementer m.m. 
/ Havnehuset Venø — Mette Jaffke 

VENØ  OPSKRIFTER 
 
 
 
AFTENBESØG  
HOS VENØBOERNE 
Da vi ankom til Venø Efterskole 
for ca. 12 uger siden, var det ikke 
alle, der var helt sikre på, hvad 
der nu stod i vente. Alting var så 
nyt, og alle så fremmede, men 
efter en god ”ryste-sammen-tur” 
fandt vi hurtigt ud af, at vi ikke var 
så forskellige endda.  
 Selv om vi kun har været 
på øen i ca. 3 måneder, fylder ø-
livet en stor del i vores hverdag 
på Venø Efterskole; det bliver sik-
kert svært at vende sig fra det 
igen. 
 Den 1. oktober blev vi invi-
teret hjem til nogle af øboerne til 
Venø-kaffe. Selve det at komme 
hjem til de personer, som vi bor 
så tæt på, men egentlig ikke rigtig 
kender, er noget af en oplevelse. 
Det var rart at komme ud og se, 
hvordan man har tilpasset sig ø-
livet. Vi prøvede noget nyt med 
familierne, som havde taget rig-
tigt godt imod os, og alle havde 
en hyggelig aften. Som vi har for-
stået på de andre elever, er de 
alle sammen godt tilfredse med 
det og håber på en snarlig genta-
gelse. 
 På vegne af eleverne på 
Venø Efterskole vil vi sige rigtig 
mange gange tak for jeres gæst-
frihed. Vi håber, at I havde en lige 
så god aften som os. 
/ Venø Efterskole  
— Inger Halskov Thomsen og 
Christian Madsen 

Foto: Ingrid Lang Hindkær 
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DET SKAL VÆRE SJOVT 
I et af de sidste sving ned til 
Venø By ligger Havstokken  
1 med sit sorte træskjold som 
et værn mod vejen. Inden for 
åbner huset sig op med store 
vinduer, der trækker lyset ind 
i huset fra vandet mod vest. 
Her har Lars Vangsgaard bo-
et med sin hustru, Alice, siden 
2002, da de kom til øen.  
En ud af to sønner bor stadig hjemme. Udenfor holder 
den nye tømrerbil med Lars’ navnetræk på siden. 
 
Ny enkeltmandsvirksomhed på Venø 
Lars er lige blevet momsregistreret som selvstændig 
erhvervsdrivende. Han er tømrer og har været det si-
den han kom i lære i 1976. Så efterhånden har han 
arbejdet for mange forskellige tømrermestre og andre 
virksomheder i mere end 30 år. Kun hos virksomheden 
Hans Jensen har han holdt 10 års jubilæum. Ellers har 
han været rundt omkring. Men nu skulle det være. 
 ”Jeg har egentlig altid haft lyst til at tage sprin-
get. Og når man er blevet 50, skal man turde”. For Lars 
er det en ny og spændende verden, der har åbnet sig 
ved at blive selvstændig erhvervsdrivende. Drivkraften 
har været muligheden for at blive sin egen herre og 
selv bestemme over sin tid og sit arbejdsliv. Trangen til 
at bestemme over sin egen dagligdag kommer måske 
fra opvæksten på en gård i Gudum. 
 Som tømrer er det let at få arbejde, så den øko-
nomiske overvejelse har ikke været så svær. Lars ken-
der en del mennesker i branchen, og det lokale net-
værk er derfor stort gennem tidligere samarbejder, bl.a. 
også andre håndværkere på Venø. 
 ”Ja, det er egentlig sjovt, faktisk har jeg også gå-
et på tømrerskole med Anders Hunsballe”, siger Lars. 
 Netværk og samarbejde betyder rigtig meget for 
en nyetableret lille virksomhed. Der vil altid kunne ska-
bes en basisindtjening ved at tage lidt arbejde her og 
der – i det omfang, man har lyst. 
 
Det lokale netværk 
”Jeg vil hellere opfatte os som kollegaer end konkur-
renter”, siger Lars om sin nye situation, hvor der plud-
selig er to tømrere på Venø. Og han er blevet taget 
godt i mod. Endda så godt, at Anders Hunsballe har 

VENØ  ERHVERV 
tilbudt ham, at han kan anvende hans værksted. Det er 
Lars vældig glad for. For p.t. er hans værksted hans 
varebil, hvor han ellers har det hele. Også Per Mygind 
har han allerede et samarbejde med. Samarbejde er i 
det hele taget en nødvendighed. Fx har Lars lige sam-
men med en anden kollega givet pristilbud på et hus i 
Ringkøbing. 
 ”Jeg er ikke gearet til de helt store byggeprojek-
ter”, siger han, ”at gå flere måneder med det samme 
byggeri kan betyde, at man vil miste en del mindre 
kunder. Og hvad skal man så gøre?” 
 Markedet er derfor stort nok til flere kollegaer på 
Venø. Lars synes, at det er rart at have nogle at sparre 
med. 
 ”Man kan jo nemt lulle sig i søvn, når man bliver 
ældre med hensyn til, hvordan noget skal udføres”, 
griner han, ”og så er det jo godt at blive udfordret”. 
 
En ny og spændende verden 
I det hele taget er der mange spændende nye ting, 
såsom bogføring, fakturering, telefonpasning, at ud-
regne pristilbud og i det hele taget at skulle markedsfø-
re sig selv. Heldigvis har han Alice, der har it-kunnen 
og kan hjælpe ham med pc-arbejde. Hun har bl.a. fået 
lavet visitkort til ham og skabeloner til fakturaer. For it 
kommer man ikke uden om. Og det kræver tid, har Lars 
erfaret, at sætte sig ind i de mange nye opgaver. Så 
kurser skal der til. Men det med telefonpasningen vil 
han da overveje, om der kunne være andre måder at 
håndtere, end at han selv render rundt med en mobil-
telefon i lommen. 
 En hjemmeside er det dog ikke blevet til endnu. 
Heller ikke et logo til tømrerbilen. Den bærer slet og ret 
hans navn: Lars Vangsgaard, som også er navnet på 
virksomheden. 
 
Der er stadig plads i ordrebogen 
Så overvejer du at kontakte en tømrer, så er der stadig 
ledig kapacitet i Lars’ ordrebog. Han kan enten kontak-
tes pr. mail: lars@venoe.dk eller pr. mobil 20 87 81 15 / 
telefon 97 85 56 31. 
 ”Når man er blevet 50, tager man livet op til 
overvejelse. At blive selvstændig har jeg en forventning 
om, at det er noget, man ikke bliver millionær af – men 
det er sjovere”. 
 
/ VenøPosten — Bente Bjerre 
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ÅBNINGSTIDER  I  NOVEMBER 
 
 

Gårdbutikken  på  Nørskov 
 

Salg af kartofler og frosset  
lammekød i forskellige udskæringer.  

Desuden lammespegepølser. 
 

Åbent efter forudgående  
telefonisk henvendelse. 

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

 

   

 
Havnehuset Venø 

 
Alle dage fra kl. 14:00 – 17:30. 

Lukket på tirsdage. 
Ferielukket fra den 9. til 17. november 

begge dage inkl. 
 

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

   

 
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 

 
Kun åbent ved forudbestilt bord-

reservation på nedenstående dage! 
Bordreservation inden kl. 16:00  

nødvendigt. 
Køkkenet har åbent fredag og lørdag 

aften fra kl. 17:30 – 21:00 
samt lørdag og søndag  

til frokost fra kl. 11.30 – 14.00 
 

Advents Brunch den 29. november  
fra kl. 11:00 – 15:00 

 
(Reserver venligst bord. Bemærk at der 
kun serveres brunch i dette tidsrum). 

 
Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  

www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  

DET  SKETE 
CUBANSKE RYTMER PÅ VENØ 
Havnehuset dannede rammen om den sidste danske koncert med det cu-
banske orkester Son Cuba De Trinidad fredag den 16. oktober. Mere end 60 
mennesker havde trodset regn og blæst i efterårsferien, og fik en dejlig ef-
termiddag med skøn cubansk musik, dans og indføring i de svære salsatrin 
anført af Daniel Acebo.  
 Cubanerne var meget begejstrede for spillestedet, og flere fra fastlan-
det, som var mødt talrigt op, viste interesse for Havnehuset og lignende 
arrangementer i fremtiden.  
 Cubanerne — der foruden fire musikere talte en keramiker, en karika-
turtegner samt en projektkoordinator — var inviteret hjem privat på Revlen 
5, og blev trakteret med Venø specialiteter fra Pip Thoustrups gårdbutik. Pip 
havde også sponsoreret kartoffelkagen i Havnehuset.  
 Desuden nåede gæsterne — mellem regnbygerne — at se venøbørne-
nes udstilling hos Lis Jensen: "Mørkemænd" og kirken. De var meget glade 
for arrangementet.  
 Mercedes, projektlederen, ytrede ønske om at lave et arrangement 
for venøbørnene, næste gang de kommer til Danmark.  
 Venø Børne- og Ungdomshus, VenøBoen, Venø Borger- og Grund-
ejerforening samt Venø Musikforening, Uffe Lundby VVS og Venø Bussen 
støttede arrangementet, som sammen med indtægterne fra entreen fik det 
til at løbe rundt, efter devisen mange bække små....! 
 Mange var begejstrede for den cubanske drink "CanChantara, som 
Mercedes gav os opskriften på: 
 
CanChantara: 
1 del honning 
1 del vand 
1 del citronsaft 
2 1/2 del Rom 
 
Drinken serveres med en isterning. Kan opbevares tre dage i køleskabet. 
Kan også nydes varm. Varm som kold så hensættes man til drømmerier om 
de 35 graders varme på Cuba i oktober måned! 
/ Mette Pedersen 

Foto: Preben Friis 
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DET  SKER 
GIF ARRANGERER TUR TIL BABOON CITY 
Søndag den 15. november kl. 9:00 er der afgang med færgen. Turen 
går til Baboon City i Herning, som er et stort ”legeland” for alle aldre, så der 
er ingen undskyldning for ikke at deltage! 
 Prisen er 75,- kr. for voksne og 3 klip for børn, herefter er der betalt 
for aktivitet i 4 timer dvs. ca. fra kl. 10:00 – 14:00. 
 Man kan vælge selv at medbringe mad og drikkelse, eller man kan 
købe på stedet. 
 Tilmelding til undertegnede (97 86 80 34 / Olsen@venoe.dk) eller 
Dorte Pedersen (97 86 54 74) senest den 12. november. Hvis nogen 
mangler kørsel, er vi behjælpelige med at koordinere dette. 
/ Venø GIF — Laila Mejlholm Olsen 
 
 
KAJAK RONING 
Den officielle kajak sæson er nu slut. Vi har haft en rigtig dejlig sæson. Man-
ge smukke aften- og weekend ture. I både solskin, regn og tusmørke — og i 
små og store bølger. 
 14 aktive roere var tilmeldt, og alle blev frigivet i år. Logbøgerne viser, 
at der i alt er roet 479 km i denne sæson. 3 ungdomsroere har roet Venø 
rundt. En rigtig flot præstation. Tak for en god sæson! 
/ GIF kajak klub — Kirsten Jensen 
 
 
FREDAGSKLUB 
Fredagsklubben mødes igen den 27. november kl. 17:00 til 20:30. 
 Traditionen tro skal vi lave julegaver og holde julehygge. Det er altså 
forbudt for voksne, de må styre nysgerrigheden til juleaften. 
 Tilmelding senest onsdag den 25. november til undertegnede 
på tlf. 97 86 83 30. 
/ Ingrid Skadhede 
 
 
JAZZ PÅ VENØ 
Den 22. november kl. 15:00 på Nørskov 
Ja, du har læst rigtigt. Vi har en jazzkoncert med i årets program, og vi glæ-
der os meget til at byde velkommen til Hans Esbjerg Trio, som spiller traditi-
onel swingende jazzmusik.  
 Så der bliver hygge og god stemning, når dørene til jazzens verden 
bliver åbnet af de århusianske musikere: Hans Esbjerg på piano, Jens Kristi-
an Dam på trommer og Thomas Sejthen på kontrabas.  
 Vel mødt til en eftermiddag med jazz. 
/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen 

ERHVERVSUDVIKLING 
I arbejdet med virkeliggørelsen af 
indholdet i Venø udviklingsplan 
har flere erhvervsdrivende på øen 
talt om muligheden for at etable-
re en lokal forretningsservice. 
 Venø har glæden af at væ-
re hjemsted for flere mindre og 
aktive virksomheder. De har op-
gaver, som ikke har med eget 
fagområde at gøre, men som er 
nødvendige at udføre. 
 Initiativet om erhvervsud-
vikling bistår konsulent Helle Toft-
gaard interesserede i at finde eg-
nede løsninger også på de opga-
ver. Kontakt Helle Toftgaard for 
yderligere oplysninger på:  
    mobil 51 51 76 01  
    mail ht@vaekstkompagniet.dk 
    www.vaekstkompagniet.dk 
/ Arbejdsgruppen vedr. Venø 
udviklingsplan — Jan Bendix 
 
 
Milepæle i  
Venø udviklingsplan 

Den 18. august 2009, kl. 19:30 
Havnehuset (afholdt) 
Idé- og udviklingsmøde om erhvervsstrate-
gi 

Den 20. august 2009, kl. 19:30, Hav-
nehuset (afholdt) 
Idé– og udviklingsmøde for Venøs for-
eninger 

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

Den 27. oktober 2009, kl. 19:30, 
Havnehuset (afholdt) 
Udviklingsplan, version 1 — udsendt som 
tillæg til VenøPosten september.  

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

Den 11. februar 2010, kl. 19:30, 
Havnehuset 
Debat om endelig plan for venøboerne 

Læs mere om planer og indhold i tillæg til 
VenøPosten september og kontakt ar-
bejdsgruppen med forslag og idéer. 
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I Struer Kommune 
skal borgerne ikke 
være ens, og Radika-

le Venstre vil arbejde for, at 
Struer Kommune bliver et sted 
med plads til og brug for alle. 
Radikale Venstre er et social-
liberalt parti, der tager udgangspunkt i demokrati, lige-
stilling og menneskerettigheder. 
 Radikale Venstres kommunalpolitik afspejler 
samspillet mellem det enkelte menneskes frihed og ret 
til at bestemme over eget liv og det medfølgende an-
svar for fællesskabet og for vores svageste medborge-
re. 
 Struer kommune er ramt af en bureaukratisk 
centralistisk styring. Radikale Venstre i Struer vil gen-
nemføre en tillidsreform, der skal frigøre ressourcer, 
øge medarbejderglæden og forbedre velfærden. 
 Radikale Venstre vil skabe rammer, så den enkel-
te borger efter evne kan deltage aktivt, og forventer at 
den enkelte viser ansvarlighed og respekt over for 
medborgere og det lokale fællesskab. 
 Radikale Venstre ønsker velovervejede, langsig-
tede og bæredygtige løsninger for Struer Kommune. 
 Radikale Venstre vil fastholde og arbejde for de 
mindre institutioners udviklingsmuligheder og under-
støtte kulturlivet i kommunen. 
 Der er brug for en målrettet indsats vedrørende 
øer og landdistrikter, og Radikale Venstre vil støtte op 
om etablering af lejeboliger på Venø. 
 Fokus på udvikling af økologiske produktionsmå-
der, produktudvikling og forskning i økologiens betyd-
ning for naturens balancer, vores sundhed mv., for at 
fremme livet i landdistrikterne. 
 Det er et attraktivt tilbud for mange at flytte på 
landet, med mulighed for stærke sociale netværk i lo-
kalsamfundet, og disse netværk skal støttes kulturelt og 
erhvervsmæssigt. Som et tiltag vil Radikale Venstre for-
slå, at der stilles en Brintbil til rådighed for nye tilflyttere 
til Struer Kommunes landsby – og Venø-samfund. 
 
/ Carsten Hallqvist Jensen  
RADIKALE VENSTRE 

ET GODT INITIATIV 
Jeg vil gerne starte med 
at rose initiativtagerne 
bag ”Venø Udviklings-

plan 2009-2012”. Det er meget 
betydningsfuldt for et lokalsam-
fund som Venø, at der er beboere, 
der har en sådan interesse for udvikling af øen, at man 
er parat til at investere så meget energi og engage-
ment for sagen. Men heldigvis er det ikke kun arbejds-
gruppen, men en lang række beboere, der udviser inte-
resse. Unge som ældre har idéer og forslag til øens 
fremtidige udvikling, hvilket jeg selv konstaterede på 
beboermødet på efterskolen den 10. september. Fra 
politisk side er der en positiv indstilling til udviklingen 
på Venø. Lånet til renovering mv. af havnen, den kom-
mende nye færge, opbakning til et nyt boligudstyk-
ningsområde og vedtagelse af lokalplanen, der giver 
mulighed for udbygning af efterskolen, er eksempler 
på dette. På boligområdet er det vigtigt at få sat gang i 
et projekt omkring lejeboliger. Jeg tror i øvrigt, at det er 
vigtigt for Venø at finde sin niche. Som jeg ser det, er 
det ikke nødvendigt, at den naturskønne ø ”har alt” for 
at kunne tiltrække tilflyttere. En god variation i bolig-
muligheder, en god infrastruktur og en stærk markeds-
føring overfor børnefamilier, hvor man i tilbuddet med-
inddrager de gode pasningsmuligheder (børnehave 
og vuggestue) - og skolen - i Bremdal som en del af 
pakken, tror jeg vil være nyttigt. Afslutningsvis et par 
hjertesuk. Jeg synes, at det vil være helt oplagt at arbej-
de på en vis øgning i antallet af turister. Eksempelvis vil 
det være naturligt, at de enkelte aktører på området 
samarbejder om at skabe relation mellem deres forskel-
lige tilbud. Det vil der kun komme noget positivt ud af 
for alle parter. Men turistudviklingen skal styres rimeligt 
skarpt. Der er en balance mellem bevarelse af den unik-
ke natur og det præg af fredfyldt område, som øen 
har, og så den tivolisering, der ofte følger i kølvandet 
på en markant forøgelse af turismen. Det ser dog ud til, 
at der er fundet en god balance med de forslag, der er 
i oplægget. Til sidst. To beboerforeninger til ca. 200 
beboere. Det er én for meget! Som Mads Jakobsen 
sagde på beboermødet den 10. september, så bliver 
der løftet et øjenbryn fra tid til anden i byrådet over de 
to konkurrerende foreninger. Jeg er sikker på, at de to 
foreninger har en fælles sag. Nemlig at bidrage til en 
positiv udvikling på Venø. Det vil byrådet gerne bakke 
op. Men det vil være lettere at gøre, hvis formanden 
taler på samtlige beboeres vegne, når han/hun repræ-
senterer øen overfor kommunen. Jeg glæder mig til at 
se den endelige udviklingsplan, når den foreligger til 
februar 2010. 
/ Niels Viggo Lynghøj, borgmesterkandidat  
SOCIALDEMOKRATIET 

BYRÅDS– OG REGIONSRÅDSVALG 

A B 
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DEN 17. NOVEMBER 2009 
UDFORDRINGEN 
DER SKAL LØSES 
Venø og Struer 

Kommune står overfor den 
samme vigtige udfordring i  
de kommende år, nemlig at få 
tiltrukket fremtidens generati-
oner og dermed udvikling og vækst i form af nye jobs 
og skatteydere. Her har jeg helt konkret foreslået, at vi 
bruger Borgerskolen til et karrierehus/-hjem med ca. 
25 pladser for studerende og færdiguddannede, lige-
som det, der er etableret i Ringkøbing-Skjern Kommu-
ne. (www.careercampus.dk) Her kan de færdiguddan-
nede komme og bo gratis i et halvt år, mens de arbej-
der i en virksomhed. På den måde bor de sammen 
med andre ligestillede, og får således et netværk fra 
starten, som de kan tage til sport, på cafe og koncerter 
med, når arbejdsdagen er slut. Samtidig introduceres 
de til området og vores mange gode lokalsamfund og 
gode bomuligheder. I den forbindelse ser jeg ønsket 
om flere lejeboliger på Venø, som noget der bør un-
dersøges nærmere, idet det kan være en god løfte-
stang til at få nogle flere fastboende på øen. 
 
Turisme og konference virksomhed  
er oplagte muligheder 
Jeg ser rigtige gode muligheder for afholdelse af unik-
ke konferencer og den grønne turisme på Venø. Vi skal 
som politikere arbejde for at lette adgangen til Venø, 
og for at markedsføringen bliver samlet i en større og 
mere slagkraftig enhed, der kan sætte stærkt fokus på 
hele området. 
 
Et stærkt foreningsliv giver succes 
Som en person, der selv er ”vokset” op i det lokale for-
enings og idrætsliv, ved jeg, hvor meget det positivt 
betyder for samfundets udvikling. Dette område vil 
derfor altid være et fokusområde for mig, det er meget 
vigtigt, at lokale initiativer og ildsjæle får den rigtige 
støtte og opbakning. 
 
/ Martin Hulgaard, borgmesterkandidat 
DE KONSERVATIVE 

Allerførst tak for mulighe-
den for at fortælle om SF’s 
politik i Venø Posten. 

SF stiller med 6 kandidater til valget 
den17. november 2009. Vor spids-
kandidat er undertegnede Grethe 
Hestbech.  
 Jeg er 67 år, mor til to voksne 
sønner, har to børnebørn, som alle 
bor i Struer. Jeg har nu siddet i Struer Byråd i 19 år. I 
sidste periode som socialudvalgsformand, i denne peri-
ode sidder jeg i socialudvalget og i bestyrelsen for Stru-
er Forsyning. 
 Struer Kommune har brug for et andet flertal, 
der prioriterer anderledes end det nuværende! Kom-
munalreformen og regeringens skattepolitik har været 
med til at udsulte kommunerne. 
 Venstre og Konservative har lukket skoler, bør-
nehaver og plejehjem samtidig med, at der er skåret på 
personalet på vore institutioner. Der er brugt penge på 
undersøgelser til private konsulenter, som skulle under-
søge, hvad den lukkede institution kunne bruges til. 
 Det skulle undersøges, om Borgerskolen kunne 
bruges til sundhedscenter, så var det Ålkjærsminde 
plejehjem der skulle være en stor børnehave! Alt blev 
droppet, så alt for mange penge blev brugt til konsu-
lenter! 
 SF vil ikke nedlægge skoler, børnehaver eller 
plejehjem, men arbejde for at de findes i alle lokalcent-
re! 
 Det vil naturligvis betyde afsætning af flere øko-
nomiske ressourcer, men vi er parate til at hæve skat-
ten i Struer. Vi er en kommune med lav skatteprocent 
og en meget lav service, det vil vi lave om på. 
 SF mener, at det er vigtigt med en aktiv kulturpo-
litik, hvis vi vil have folk til at flytte til kommunen. 
 Derfor stemte vi imod, at flertallet afskaffede kul-
turudvalget fra næste periode og omdannede Folkets 
Hus til en privat institution, hvor foreninger og andre 
initiativtagere skal betale i dyre domme for at leje loka-
ler! 
 ”Giv Folkets Hus tilbage til folket”. 
 
/ Grethe Hestbech 
SOCIALISTISK FOLKEPARTI 

C F 
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BORGERNE  
BESTEMMER 
Den 17. november skal 

det nye hold sættes! I Venstre er vi 
meget bevidste om, at udfordrin-
gerne står i kø. Stærk stigende le-
dighed, risiko for afvandring fra 
yderområderne, flere unge skal 
gennemføre en uddannelse, be-
grænsninger i mulighederne for 
byggeri i kystnære områder og stigende behov for of-
fentlig service på en række områder. Specielt vore fol-
keskoler og ældreomsorgen trænger til forbedring af 
rammerne. 
 For en kommune er det helt afgørende, at der er 
styr på økonomien. Er der ikke det, giver det utryghed 
blandt borgere og ansatte. En kommune, der ikke har 
tilstrækkeligt i kassen, har ingen mulighed for at gen-
nemføre nye investeringer. Det betyder lav beskæfti-
gelse, nedslidning af offentlige bygninger og stilstand. 
 I Struer kommune har vi de seneste år kunnet 
gennemføre meget store investeringer -  og der er og-
så blevet til et tilskud til renovering af Venø Havn. Vort 
erhvervsliv står overfor meget store udfordringer med 
det meget store fald i afsætningen specielt på eksport-
markederne. Kommunen kan ikke løse afsætningspro-
blemerne, men vi skal gøre alt, hvad der er muligt for 
at understøtte de forandringer, der skal til i mange virk-
somheder. Vores kommune er begunstiget med en 
fantastisk natur, det skal vi udnytte til ny bosætning og 
udvikling af turismen, også selvom det i nogle tilfælde 
måske vil kræve en særlig indsats overfor miljøministe-
ren. 
 Vi skal være ærlige overfor hinanden og sige 
ligeud, at vi de kommende år bliver presset økonomisk. 
Venstre vil gøre alt, hvad der er muligt for at sikre, at 
Struer Kommune kan få en mere rimelig andel af de 
statslige midler - vi er kampklar men respekterer, at vi 
ikke kan tage selv. Selvom økonomien bliver stram, er 
det vigtigt, at der fortsat sker udvikling - både i den 
kommunale service og i den indsats vi gør for bosæt-
ning og erhvervsudvikling. 
 Venstre har mod til at udvikle - også selvom det 
kræver ubehagelige beslutninger - og i Venstre lover vi 
ikke mere end vi kan holde. 
/ Martin Merrild 
VENSTRE 

Dansk Folkeparti i 
Struer har den 
grundholdning til 

kommunalpolitik at have en 
kommune i balance, hvad an-
går alle borgere – således at 
både børn, unge og ældre 
samt handicappede føler sig 
værdigt behandlet og godt tilpas. 
 Dansk Folkeparti i Struer vil i kommunalbestyrel-
sen prioritere ældreområdet og i det hele taget de sva-
ge medborgeres velfærd meget højt. Samtidig vil vi 
samarbejde om en økonomisk ansvarlig politik, således 
at der vil blive taget hensyn til det enkelte menneske 
og den enkelte gruppe. Det vil sige, at vi tager hånd 
om vores borgere. 
 Dansk Folkeparti vil arbejde kraftigt for at bevare 
de små lokalsamfund i kommunen, og modarbejde 
lukning af børnehaver, skole og plejehjem i disse områ-
der, hvor det ud fra en forsvarlig økonomisk og et men-
neskeligt synspunkt er begrundet. 
 Vi gør meget opmærksomme på, at vi ikke står 
sammen med nogen. Vi vil ikke binde os til andre parti-
er, for vi vil ikke være medløbere til noget, vi ikke kan 
stå inde for. 
 Dansk Folkeparti i Struer vil med andre ord arbej-
de på at få så meget indflydelse som muligt. Det er vo-
res borgere, der skal tilgodeses, og ikke kun budgetter 
og papirer.  
 Vi håber at få 2 kandidater ind, så Dansk Folke-
parti endelig kan vise, hvad vi kan – og gøre vores 
kommune til et trygt sted for alle. 
 Stem på liste O. Dansk folkeparti. 
 
/ Anna Marie Brix Poulsen 
DANSK FOLKEPARTI 

BYRÅDS– OG REGIONSRÅDSVALG 

O V 
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DEN 17. NOVEMBER 2009 
Når enhedslisten stiller 
op til kommunalvalget  
i Struer Kommune, er 

fordi vi mener respekten skal til-
bage i vores kommune. Når kom-
munen kikker undrende på antal-
let af beboere rundt i kommunen 
og det store antal af fraflyttere, 
synes jeg de skal kikke på deres egne handlinger. Jeg 
forstår nemt, hvorfor en del vælger et kommuneskifte, 
og jeg synes vi skal kikke på, hvor meget tryghed, der 
er ved at blive boende i Struer Kommune.  
 Får man børn i Struer, så skal man huske, at man 
kan risikere, at børnene skal samles i en stor børnehave 
frem for en ”lille” tryg børnehave. Bliver man gammel i 
Struer, ja så kan man ikke være helt sikker på at pleje-
hjemspladsen bevares som man ønsker.  
 Jeg forventer, at hvis vi kan gøre Struer Kommu-
ne lidt mere attraktiv, og tilbyder nogle gode tilbud, så 
får vi befolkningstallet til at vokse.  
 Fx på Venø. Når nu I heldigvis får den nye fær-
ge, når det hele er klart osv., så vil det forhåbentligt 
blive mere attraktivt at flytte til Venø (kortere transport-
tid). Venø skal have muligheden for at fortælle sine 
historier om hverdagene på Venø. Fx når man læser 
jeres lokalblad, så sker der jo masser af ting, og det vi-
ser, hvor dejligt et øsamfund man kan komme til, og 
blive en del af. Dette skal mere frem i den større presse. 
 Det er klart, at historierne om den lange ventetid 
på ambulancer på Venø er et kæmpe minus, men også 
her må byrådet arbejde aktivt for og sørge for, at regio-
nen sætter de nødvendige tiltag i gang. (Det aktuelle 
forslag er en helikopter, som kan bruges til hurtig trans-
port også fra øsamfundene). 
 Hvis du sætter dit kryds på Enhedslisten, så kan 
du være sikker på, at din stemme ikke går til lukning af 
flere institutioner, og du vil få en kandidat ind i byrå-
det, som siger, hvad hun mener og gør, hvad hun siger 

☺ 
 
/ Heidi Steenberg 
ENHEDSLISTEN 

Ø 

Foto: Jesper Carlsen 
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AT SE PÅ SKROG 
Hele TMU (Struer Kommunes Teknik & Miljøudvalg) har under ledsagelse af 
direktør Jørgen Jensen og Søren Adsersen, været i Polen og besigtige 
Venøs kommende færge. 
 Turen var arrangeret af Knud Overgaard og indbefattede foruden 
besigtigelse af færgen også besøg hos Stettin Kommune, et storlandbrug i 
Polen samt Berlin.  
 Ved besøg på værftet kunne vi konstatere, at skrogværftet har udført 
et rigtig godt stykke arbejde helt i overensstemmelse med dansk skibsbyg-
gestandard. Værftet er et godt stykke foran tidsplanen, hvilket betyder, at 
færgen formentlig vil blive bugseret gennem Limfjorden om ca. 4 – 5 uger. 
Vi vil udsende sms med ca. tid for passage ved Oddersund broen. 
 Skrogværftet havde forberedt et arrangement til ære for os, hvor de 
monterede styrehuset under vores tilstedeværelse. Herefter stod færgeskro-
get 100 % færdig og klar til sandblæsning, metallisering og grundmaling. 
Efter montering af styrehuset blev arbejdet stoppet, og færgen kunne be-
sigtiges. 
/ Venø Færgefart — Søren Adsersen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VENØ  FÆRGEFART 
Færgetrafik  
i september 
 
 
 
 2009 2008 
Passagerer ........... 22.356..... 22.810 
Personbiler........... 10.506..... 10.690 
Busser .......................... 472........... 448 
Lastbiler ...................... 200........... 130 
Gods (tons) ................ 202.............. 67 
Cykler .......................... 978........... 874 
Campingvogne ...........32.............. 16 
 
 
 

Foto: Arne Middelhede 

Fotos: Søren Adsersen 

Buschaufførerne Arne og Karsten kunne 
med udsigt fra broen konstatere, at om-
bordkørsel på den ny færge vil blive min-
dre kompliceret. 

Formand for TMU Mads Jacobsen og 
direktør Jørgen Jensen debatterer mulig 
anvendelse af den megen plads på bil-
dækket.. 
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DET  SKER 
Havneprojektet ser måske ud som om det ligger 
helt stille, men der sker faktisk noget. Entreprenør-
opgaverne er ved at være gennemførte, men der 
er stadigvæk arbejder, som skal gennemføres.  

Vi har efter ansøgning fået en formel tilladelse til at deponere indtil 5.000 
m3 opgravede materialer over de næste fem år, og det er planen, at der i 
den udstrækning, der er plads på budgettet, vil blive foretaget en målrettet 
uddybning af sejlrenden helt ind i yderhavnen. Det er dog vores holdning, 
at uddybningen bedst foretages om nogle måneder, lige inden den nye 
sæson. 
 Broen i sydsiden af yderhavnen skal have nye funderingspæle, og 
der skal tilføres flere sten til skråningerne omkring den nordlige del af inder-
havnen. Der bliver muligvis også grundlag for at udføre lidt flere opgaver 
omkring efterskolens bro og badestranden. 
 Der er også kommet gang i lokalplanforberedelserne, som gerne 
skulle muliggøre de resterende projektdele med fiskerskure og overdækket 
frokost- og bålplads. Kommunen søger p.t. tilladelse til overhovedet at 
iværksætte en lokalplan for området. Først når den er givet, kan man iværk-
sætte den egentlige udformning af et lokalplansforslag. 
 Med hensyn til frivilligt arbejde har der været spørgsmål om, hvorvidt 
man som frivillig kan få problemer med skattevæsen eller lignende. Ifølge 
havnens revisor, Karsten Jensen, er der ingen problemer med dette, når det 
er en institution som havnen, og når der ikke er tale om en modydelse som 
fx en gratis havneplads. Med mindre der er tale om en arbejdsløs på dag-
penge, kan han heller ikke se problemer for efterlønnere, pensionister mv. 
 Der var projekteret med 2.140 timers frivilligt arbejde. Vi kan indtil 
videre dokumentere mere end 1.600 timer, men vi mangler stadigvæk ar-
bejdssedler fra omkring 15 personer, og der er mere arbejde, som skal gø-
res, så også her ser det ud til, at projektbudgettet kan holde. 
/ Venø Havn — Peter Henriksen 
 

 
Venø Vandværk har påbegyndt etableringen af en 
råvandsledning fra den nye boring i skoven nord 
for efterskolen til vandværket. Den første del af for-
bindelsen fra vandværket over campingpladsen og 
bag om Riisvej er ved at blive lavet.  

Den resterende del bliver udført i løbet af november, hvor der vil blive gra-
vet langs Nørskovvej fra Riisvej til nord for efterskolen.  
 Vi beklager de gener, det måtte give, mens gravearbejdet står på. 
Det forventes, at vandforsyningen til vandværkets forbrugere ikke bliver 
berørt af arbejdet - så der skulle fortsat gerne komme vand ud af hanerne 
hver dag. 
/ Venø Vandværk — Søren Lang Hindkjær 

 

VenøBoen 
 
Anker Jensen (formand) 
tlf. 97 86 80 79 
 
Anita Christensen (kasserer) 
tlf. 97 85 60 04 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 100,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
www.venoe.dk/venoeboen 
 
 
Venø Borger- og   
Grundejerforening 
 
Peter Henriksen (formand) 
tlf. 97 86 81 82 
 
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 74, mobil 23 27 22 99 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 
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DEBAT:  
”SKULLE VI I FÆLLESSKAB IKKE LIGE TAGE OS SAMMEN…?” 
I septembernummeret af VenøPosten blev Venø Borger- og Grundejerfore-
ning alvorligt kritiseret for vores indsigelse vedrørende placering af eftersko-
lens nye hal. Kritikken synes at være baseret på forkerte oplysninger, så der-
for ønskede vi indsigelsens fulde tekst bragt i oktobernummeret af VenøPo-
sten. Det blev den desværre ikke. I stedet kommenterede redaktionen lidt 
uigennemskueligt i marginen, hvad vi ellers havde foretaget os. 
 Vi fandt det ikke synderligt konstruktivt at fortsætte en linje med be-
skyldninger og postulater i VenøPosten, og skrev derfor direkte til dem, der 
havde bragt fejlagtige oplysninger, så de havde mulighed for at berigtige 
dem i det følgende nummer. Til redaktionen beklagede vi, at man imod al-
mindelig journalistisk skik ikke havde givet os lejlighed til at kommentere 
diverse postulater m.v. Desuden protesterede vi over Jan Bendix’ to billeder, 
som angiveligt, men fejlagtigt og misvisende, skulle illustrere den udsigt, vi 
havde nævnt i ovenstående indsigelse. Ønsker nogen stadigvæk at se vores 
materiale, er de velkomne til at kontakte bestyrelsen. 
 Vi vil hurtigst muligt indkalde de andre to hovedsponsorer af Venø-
Posten til en drøftelse af de generelle præmisser, og derefter i positiv ånd 
evaluere berettigelsen af de ikke ubetydelige omkostninger ved den nuvæ-
rende udgivelsesform. 
 Efter diverse mundtlige kontakter har vi nu også skrevet til Venø-
Boens bestyrelse om vore betænkeligheder ved et, efter vores mening, gan-
ske påfaldende dyk i deres samarbejdsevne eller -vilje. Efter snart mange år 
med et særdeles positivt og nært samarbejde mellem de to foreninger har vi 
i det seneste år oplevet en markant ændring. VenøBoens siddende bestyrel-
se har meget overraskende fx påstået uvidenhed om grundejerforeningens 
løbende engagement i strandrensningen og VenøBoens mangeårige delta-
gelse i udgivelsen af Venø-brochuren. På trods af vores aktive deltagelse i 
forarbejdet har de afvist vores deltagelse i genopfriskningskurser for hjerte-
starter og førstehjælp. Det samme gælder mærkværdigvis det aktuelle pro-
jekt om udviklingsplaner. At udviklingen på Venø dermed forsøges forbe-
holdt den ene borgerforening, og at projektgruppens sammenskrevne refe-
rater, resultater og forslag udelukkende foreslås behandlet af VenøBoens 
generalforsamling, anser vi som et meget betegnende billede af den aktuel-
le situation. Det er, i hvert fald for os, nu ret svært at få øje på et forbedret 
samarbejdsgrundlag. Teoretisk/logisk set bør en eventuel sammenlægning 
af foreninger vel bero på samarbejde og gensidig respekt. 
 Skønt vi er blevet afvist i mange sammenhænge, har vi inviteret Ve-
nøBoen til at være medarrangør af vælgermødet på kroen tirsdag den 3. 
november, hvilket de heldigvis har takket ja til. 
 Vi har i en meget lang periode praktisk bevist, at et nært, respektfyldt 
og positivt samarbejde er både godt og givende for alle. Inden da beviste vi 
vel også det modsatte, så skulle vi i fællesskab ikke lige tage os lidt sammen 
igen og finde ud af, hvad vi foretrækker? Kristians holdninger er vel ligeså 
berettigede som Karls, og Karens lige så acceptable som Kirstens. Eller hva’? 
/ Venø Borger– og Grundejerforening — Peter Henriksen  

VEJE OG RABATTER 
Foreningen har rettet henvendel-
se til kommunens tekniske forvalt-
ning, og påpeget den store ni-
veauforskel ved vejkanterne. Det 
er især fra Riisvej og ned forbi 
kirken, men vi har foreslået, at 
man overvejer et generelt kig på 
Venøs veje. Kommunen klarede 
sagen, inden der var gået 24 ti-
mer, hvilket vi synes var rigtig flot. 
 
Julestue 
Foreningen afholder den årlige 
julestue lørdag den 28. novem-
ber på Jagtgården. Af hensyn til 
bl.a. kirkens arrangement om søn-
dagen er vores nu fastlagt til lør-
dag. Der planlægges som altid 
mad, motion, dekorationer og 
intensiv hygge. 
 Ved 11-tiden drager de 
energiske på travetur med kyndig 
vejvisning af Anders Ulfkjær, og 
de mest kreative kaster sig sikkert 
over fremstilling af adventskranse 
og dekorationer m.v. 
 Ved 13-tiden serveres der 
frokost med alt, hvad der plejer at 
være. Der bliver selvfølgelig lejlig-
hed til at afsynge diverse hymner, 
og ingen ønsker vel at gå glip af 
Pers traditionelle julebingo med 
flotte præmier og gemen råhyg-
ge. Uden at blegne tillader vi os 
at indkræve hele 100 kr. for delta-
gelse. Der er begrænset plads, så 
tilmelding til arrangementet er 
nødvendig, og skal foregå til en af 
nedenstående senest mandag 
den 23. november: Peter Hen-
riksen (97868182), Anders Ulf-
kjær (97868022), Hans L. Peder-
sen (97868109) eller Annette 
Skovhøj (97868035). 
/ Venø Borger– og Grundejer-
forening — Peter Henriksen  
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DEBAT: ILLOYALITET ELLER 
TANKELØSHED 
Jeg undrer mig? 
På Venø er der mange, der træk-
ker på samme hammel for at for-
bedre levemulighederne. 
 Mange personer er med-
lemmer og aktive i GIF, og vil ger-
ne have en hal, hvor vi kan dyrke 
idræt. Mange af de personer er 
medlem af en forening, der har 
gjort indsigelser mod en hal. Vil I 
ikke godt forklare, hvad det er I 
har gang i? Jeg synes, at det vir-
ker besynderligt. 
 Har de personer overhove-
det tænkt på, hvad de deltager i? 
Man kan ikke bruge sin stemme 
to gange - så vidt strækker vores 
demokrati vist ikke. 
 Om der er gjort indsigelse 
af den ene eller anden grund er 
sagen uvedkommende - men et 
er sikkert: De personer, der er 
medlemmer i begge foreninger 
har et loyalitetsproblem, når de 
også gerne vil have en hal. 
/ Vibeke Fenger 
 
 
 
 
 
 
 

Med dette nummer af VenøPo-
sten følger tillæg i anledningen af 
Venø Bussens 50 års jubilæum. 
/ VenøPosten — red.  

. . .  
VÆLGERMØDE 
Vi har med hensyn til det snarlige kommunalvalg taget initiativ til, at der 
afholdes vælgermøde med flere af de opstillede kandidater. Vi har inviteret 
alle partier, og indtil videre har vi tilsagn fra Martin Merrild (V), Niels Viggo 
Lynghøj (S), Ole Agergaard Olsen (S), Gerda Hestbech (SF), Carsten Halqvist 
Jensen (RV), Steen Jacobsen (V) og Martin Hulgaard (K). 
 Mødet afholdes i samarbejde med VenøBoen, og foregår på Venø 
Kro tirsdag den 3. november kl. 19:00-21:00. Deltagelse er gratis og 
foreningen sørger for kaffe og småkager. Øl, vand osv. er for egen regning. 
/ Venø Borger– og Grundejerforening — Peter Henriksen 
 
 
TUPPERWARE! 
Dato:  Torsdag den 5. november kl. 19:30 - ca. 22:00 
Sted:  Havnehuset Venø  
Pris:  Kr. 45,- for kaffe & kage 
Tilmelding til undertegnede senest mandag den 2. november. 
 
Smykke-kursus! 
Dato:  Torsdag den 26. november kl. 19:00 - ca. 22:00 
Sted:  Havnehuset Venø 
Pris:  Kr. 20,- for selve kurset. Derudover er der betaling for materialerne  
 samt Mettes kaffe & kage for kr. 45,-. 
Tilmelding til undertegnede senest fredag den 20. november.  
 
/ Dorte Pedersen, tlf. 97 86 54 74 
 
 
”MØRKEMÆND” 
Her er et billede af Venøs børn og unges ”Mørkemænd”, da de endnu be-
fandt sig på øen. På nuværende tidspunkt befinder ”Mørkemændene” sig 
sammen med 700 andre på de grønne arealer ved Else Alfelt og Carl Hen-
ning Pedersen Museet i Birk.  
 VenøPosten håber, at de befinder sig godt i det store selskab! 
/ VenøPosten — red.  

Foto: Jan Bendix 
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Månedens foto: Preben Friis 

1. november  kl. 19:30 Allehelgensgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

3. november kl. 19:00 Vælgermøde på Venø Kro 

5. november kl. 19:30 Tupperware demonstration, Havnehuset 

7. november kl. 13:00 Svømning 

8. november  kl. 10:00  Højmesse v/ Per Mikkelsen 

8. november kl. 12:30 HavnehusJazz, Havnehuset 

9. november kl. 16:00 Lektiecafé, Børnehuset 

11. november kl. 16:30 Brevstemning, Venø Efterskole 

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

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

14. november kl. 13:00 Svømning 

14. november kl. 18:30 Hjem-Is bilen kommer til Venø 

15. november kl. 9:00 GIF: Tur til Baboon City 

15. november  kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

16. november kl. 16:00 Lektiecafé, Børnehuset 

17. november  Byråds– og Regionsrådsvalg 

20. november kl. 19:30 Åben café med banko, Havnehuset 

21. november kl. 13:00 Svømning 

22. november  kl. 14:00  Gudstjeneste v/ Karen T. Hansen 

22. november kl. 15:00 Hans Esbjerg Trio på Nørskov 

24. november  kl. 19:00  Menighedsrådsmøde i Havnehuset 

26. november kl. 19:00 Smykke-kursus, Havnehuset 

27. november kl. 17:00 Fredagsklub, Børnehuset 

28. november kl. 13:00 Svømning 

28. november kl. 11/13 VBGF’s julestue, jagtgården 

29. november  kl. 10:00 1. søndag i advent, højmesse v/ Per Mikkelsen 

29. november kl. 11:00 Advents Brunch, Venø Kro 

29. november kl. 13:00 ”Rive-rusketur” - guidet vandretur, Havnehuset 

Novembersuppe, Havnehuset: Den 4+18/11 kl. 18:00. Den 27/11 kl. 19:00 

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

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

VENØ  I  NOVEMBER 

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

senest den 21. november 
 

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 19. november. 
 
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 
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