
   

Oktober 2009 
 

Forenings– og kirkeblad  
for Venøs beboere og venner af Venø 

JUBII……!! 
Venø Bussen fylder 50 år i oktober. Tillykke og tak for solidt samarbejde gennem årene. I næste udgave af 
VenøPosten fortæller vi om den robuste forbindelse til fastlandet, og hvad den har udviklet sig til igen-
nem 50 år.  
/ VenøPosten – red.  

Foto: Jan Bendix 
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Venø Kirke — kontakter 
 
Sognepræst Per Mikkelsen 
Tlf. 97 86 80 15, mandag fri 
pm@km.dk 
 
Formand Ove Bjerre-Pedersen 
Tlf. 97 86 82 00 
mr@venoe.dk 
 
Graver, Struer kirkegård 
Kirkegårdsleder Bent Vincents 
Tlf. 96 84 92 09 
bent@struerkirkegaardskontor.dk 
 
Kirketjener 
(vikarordning) 
  
Kirkeværge Ellen Hylleberg 
Tlf. 46 40 30 09 
ehy@mail.dk 
 
Organist 
(stilling ledig) 
 
Kirkesanger  
Grethe Munk-Andersen 
Tlf. 97 86 80 79 
gma@stgym.dk 
 
Kirkesanger 
Irma Bjerre-Pedersen 
Tlf. 97 86 82 00 
ibjerrepedersen@hotmail.com 

VENØ  KIRKE 
GUDSTJENESTE MED NYE SALMER 
Søndag den 1. november kl. 19:30 er der Allehelgensgudstjeneste i 
Venø Kirke. Vi vil denne aften synge en række af de nye salmer i salmebo-
gen. Det er salmer, som vi ofte bruger i Venø Kirke, men da melodierne er 
en smule mere krydret i toner og rytmer end de gamle traditionelle salmer, 
vil vi gerne lære dem lidt bedre at kende. 
 I aftenens anledning medvirker et kirkekor bestående af friske, unge 
Venø-stemmer, og menigheden får et sanghæfte med melodier og tekster.
 Allehelgensaften i år ser vi tilbage i tiden med nye toner. 
/ Louise Bjerre-Pedersen og Per Mikkelsen 
 
 
HØSTGUDSTJENESTE – BØRNEGUDSTJENESTE 
Som ved fastelavn, nu høst og senere 1. søndag i advent spiller børnene en 
stor rolle ved gudstjenesten. Derfor holder vi disse søndage som børne-
gudstjenester. Gudstjenesten er i sin form ikke anderledes end ellers. Men 
teksten, der prædikes over, er en fortælling fra Det gamle Testamente.  
 I år var det over fortællingen om Kain og Abel, en ret voldsom fortæl-
ling, der i prædiken fik en sløjfe på med kainsmærket, som var Guds beskyt-
telse af Kain trods hans udåd ved at slå broderen ihjel. Det samme tegn og 
den samme beskyttelse gives ved dåben med korset for dit bryst og for dit 
ansigt. 
 Efter gudstjenesten bragte børnene høstgaverne til præstegården, 
hvor der var efterfølgende samvær med saftevand, kaffe, boller og fælles-
sang. 50 børn og voksne deltog i arrangementet. 
 Ved udlodning af høstgaverne kom der kr. 2.000 ind. Derudover ga-
ver for kr. 1.105, som sammen med årets kollekt på kr. 1.200 gør, at Venø 
sogn kan sende godt kr. 4.300 til Børns Vilkår.  
/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen  

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 
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Venø har igennem de seneste 5-8 år været hærget af 
en stadigt voksende bestand af mosegrise, hvis na-
turlige fjender er udryddede. Det har medført en 
forrykning af den naturlige balance i Venøs fauna.  
 Konsekvensen er, at diger, beplantninger, dyr-
kede arealer og private haver er hårdt angrebne og 
delvis ødelagte. VenøBoen har søgt myndighederne 
om tilladelse til bekæmpelse, men har hidtil fået af-
slag. Bekæmpelsesindsats ønskes anført i kommune-
planen.  
 
Trafik og forsyning: VenøBoen ønsker, at kommu-
neplanen skærper kravene til planlægning af kollek-
tiv trafik med henblik på løsning af transportopgaver 
i forbindelse med kørsel til skole og ungdomsuddan-
nelser (afpasning med begyndelses- og sluttidspunk-
ter for undervisning). 
 
El og naturgas: VenøBoen ønsker, at kommunepla-
nen prioriterer kabellægning af el-ledninger på Venø 
for sikring af stabil elforsyning, så udfaldsperioders 
længde og omkostninger i forbindelse med storm-
skader begrænses eller helt fjernes. 
 
Dagpasning: VenøBoen ønsker at Venøs åbne na-
turområder og Venø Børne- og Ungdomshus indgår 
som en mulighed i forbindelse med dagtilbud eksem-
pelvis i form af en skovbørnehave for både Venøs 
børn og børn fra hele kommunen.  
 
Sundhed: VenøBoen ønsker, at kommuneplanen 
skaber rammer for behandlingssted på Venø for 
stress- og sorgramte borgere. VenøBoen ser derigen-
nem en mulighed for bosætning og beskæftigelse af 
sundhedsfagligt personale.  

STRUER KOMMUNEPLAN OG VENØ 
VenøBoens bestyrelse har afgivet høringssvar på 
udkast til Struer Kommuneplan 2010-2020. Venø-
Boens kommentarer til planens hovedpunkter er 
gengivet nedenfor. 
/ VenøBoen — Anker F. Jensen 
 
 
 
Fritid: I forbindelse med et forestående generations-
skifte på Venø Camping foreslår VenøBoen fasthol-
delse af de givne rammer for udvikling af Venø Cam-
ping med særlig henblik på udnyttelsen af mulighe-
der for familiecamping med vandsport (surf, kajak 
mv.) og kontakt til husdyr (heste, får mv.). 
 
Boligområder: VenøBoen ønsker, at kommunepla-
nen skaber mulighed for øget bosætning i de kyst-
nære områder, hvor nugældende begrænsninger, 
herunder strandbyggelinjer, forhindrer byudvikling. 
VenøBoen ønsker, at kommuneplanen understøtter 
mulighed for blandet boligbyggeri og dermed varia-
tion i boformer. Det vil bl.a. give mulighed for opfø-
relse af lejeboliger, så fastlandsbeboere kan afprøve 
ø-muligheden før beslutning om køb af ejerbolig. 
VenøBoen ønsker, at kommuneplanen understøtter 
muligheden for udvikling af mindre boligområder på 
Venø, hvor eksperimenterende boformer kan afprø-
ves, og hvor eksempelvis gæstebolig for kunstner(e) 
kan være en del af miljøet. 
 
Landzone administration: VenøBoen er opmærk-
som på de begrænsninger, som eksisterende lovgiv-
ning lægger på området. VenøBoen ønsker at kom-
muneplanen tydeliggør, at belastning af naturen er 
begrænset af øens tilgangsforhold og af, at fastboen-
de og turister allerede i dag udviser respekt for øens 
naturværdier. 
 VenøBoen har registreret, at den frivillige fred-
ning af området ved Klov Vig ikke har ført til den til-
sigtede vækst i bestanden af ynglefugle og foreslår 
derfor, at fredningen bringes til ophør, og området 
genåbnes for andre end lodsejeren i perioden den 1. 
april til 15. juli. 
 

KOMMUNEPLAN  2010-2020 
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OLDEMORS HYLDEBÆRSUPPE — 6 personer 
 
Ingredienser: 
1½ liter vand 
1 kg hyldebær-klaser 
ca. 150 g sukker 
40 g kartoffelmel  
½ kg syrlige æbler 
lidt vand til kogning af æble- 
      både 
Tvebakker 
 
Fremgangsmåde: 
− Hyldebær-klaserne ribbes. 
− Skyld hyldebærrene og kog dem i 20 min. i vandet. 
− Si suppen og "mas" hyldebærrene godt i sigten, så al saften bliver presset 

ud. 
− Smag suppen til med sukker. 
− Skræl æblerne og skær dem i 3 mm tynde æblebåde. 
− Kog æblebådene møre i lidt vand. 
− Kog suppen 2-3 min. 
− Jævn hyldebærsuppen med kartoffelmel. 
− Læg æblebådene i hyldebærsuppen. 
− Varm suppen igennem lige inden servering - vær opmærksom på, at 

suppen ikke må koge, efter at der er tilsat kartoffelmel. 
− Server hyldebærsuppen med tvebakker. 
 
Velbekomme! 
/ Ingrid lang Hindkjær 
 
 
AFLYSNINGER: 
 
FOREDRAG 
Foredragsgruppen er desværre nødsaget til at aflyse det annoncerede fore-
drag 'Lillys Danmarkshistorie' den 27. oktober 2009. 
 Aflysningen skyldes en kommunikationsbrist i Menighedsrådet, der 
ifølge mail fra formanden, Ove Bjerre-Pedersen, påtager sig det kollektive 
ansvar herfor. Menighedsrådet vil behandle sagen og tage stilling til fremti-
den for foredragsgruppen. 
/ Tidligere medlem af idégruppen, Lotte Lykke Frederiksen 
 
BILLARD 
På grund af uforudsete omstædigheder bliver vi desværre nødt til at aflyse 
billardspillet i denne sæson. 
 Vi vil undersøge muligheden for at starte igen på et senere tidspunkt. 
/ Venø GIF — Sonja Petersen 

VENØ  OPSKRIFTER 
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 

Foto: Ingrid Lang Hindkær 
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DET  SKER 
 

LOKALPLANEN VEDTAGET 
Struer Byråd vedtog den 15. september den lokalplan, som giver Venø Ef-
terskole mulighed for at udvide med en multianvendelig hal. Det var den 
endelige politiske vedtagelse.  
 Der er nu en fire ugers klagefrist indtil den 21. oktober for retslige 
spørgsmål. Det betyder, at der kan klages til Naturklagenævnet, hvis man 
mener, at kommunen ikke har hjemmel (lovgrundlag) til at træffe afgørel-
sen. Man kan derimod ikke klage, fordi man mener, at der burde være truf-
fet en anden afgørelse. 
 Næste skridt er nu ekspropriation af de 1½ hektar jord, hvis Christian 
Kjær fortsat ikke ønsker at afstå jorden. 
/ Venø Efterskole — Peter Petersen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SÆSONPREMIERE 
Venø Musikforening åbner sin 
jubilæumssæson med en flygel/
tværfløjte koncert. 
 Vi får søndag den 4. ok-
tober kl. 15:00 besøg af Kamilla 
Sørensen og Winnie Bugge 
Frandsen. Koncerten er på Nør-
skov.  
 Vi skal høre værker af J.P.E. 
Hartmann, Franz J. Haydn, Carl 
Nielsen, Benjamin Godard samt 
efter pausen, det lange smukke 
værk af Robert Schumann: 
”Davidsbündlertänze”.  
 Vel mødt! 
/ Venø Musikforening  
— Marianne Pedersen 
 
 
 
 
 
 
 
MÅNEDENS MALERI 
I oktober forlader farverne land-
skabet. Træerne står med deres 
karakteristiske vindblæste form og 
med lige nøjagtigt så megen styr-
ke, at vi tror på, at de sætter grøn-
ne nåle igen til næste forår. 
/ Venø Billedværksted  
— Lis Jensen 

Arkivfoto: Jan Bendix Kamilla Sørensen 
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GÅR DET GODT?  
Efter VenøPostens omtale i septembernummeret mener vi forskellige ting 
kunne kræve lidt uddybende kommentarer. 
 Foreningens foretog en formel indsigelse imod placeringen af efter-
skolens nye hal. Det fremgår meget klart af indsigelsen at foreningen helt 
og aldeles støtter, at der skal etableres en hal på Venø Efterskole. På det os 
foreliggende grundlag var det dog vores holdning, at den foreslåede place-
ring ikke var hensigtsmæssig. Havde vi haft yderligere oplysninger m.v. til 
rådighed er det muligt vores indstilling ville være anderledes. Den samlede 
dokumentation i lokalplansagen er lagt ud på www.venoe.dk (tilføjelse 
red.). 
 Da konkrete tanker om hal-byggeri først blev luftet, blev sagen drøf-
tet på et bestyrelsesmøde. Spørgsmålet om placering var i og for sig det 
eneste konkrete, der blev udtrykt potentiel betænkelighed ved. Igennem 
det på daværende tidspunkt særdeles fine samarbejde med VenøBoen erfa-
rede vi, at det samme var tilfældet i deres bestyrelse. Begge foreninger kun-
ne dog udtrykke deres støtte til planerne. På trods af påstande om det mod-
satte fastholder vi, at der ved mindst to lejligheder er forsøgt åbnet en dia-
log med efterskolen, men uden positivt resultat 
 Vi fastholder ligeledes, at der i forbindelse med projektet Bevarelse 
og Udvikling af Venø By (2000-2002), blev lagt vægt på ikke at skade de 
fine udsigtsforhold fra Nørskovvej mod øst, og at dette derfor er nævnt i 
indsigelsen. Vi tager i den forbindelse afstand fra, at redaktøren af VenøPo-
sten med to billeder af Christian Kjærs vildtremise har forsøgt at vildlede 

læserne, og vi vedlægger et korrekt billede af pågældende udsigt. 
Det er blevet indikeret, at foreningen går Christian Kjærs tjeneste med den-
ne indsigelse. Dette er ikke korrekt. Hvad enten indsigelsen måtte være i 
Christian Kjærs interesse eller ej, er den et produkt af et seriøst arbejde i en 
syv-personers bestyrelse, repræsentativ for en forening, der tæller cirka halv-
delen af Venøs befolkning blandt sine medlemmer. Vi tager derfor også 
skarp afstand fra personlige angreb på denne bestyrelses enkeltmedlem-
mer. 
 Der er hos os ingen tvivl om, at bestyrelsen er forpligtet til efter bed-
ste evne at udføre sit tillidshverv, og at vi gør netop dette. Der er ej heller 
tvivl om, at mange besværligheder kunne og burde undgås i et så lille sam-

 
 ÅBNINGSTIDER  I  OKTOBER 

 
 

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 

 
Hverdage fra kl. 13:00 – 18:00. 
Weekend fra kl. 12:00 – 17:00. 

Lukket på tirsdage samt lørdag den  
31. oktober. Særligt for efterårsferien:  

åbent fra kl. 12:00 – 17:00. 
 

Tlf. 97 86 85 30 
 

   

 
Venø  Billedværksted 

 
Åbent efter aftale på tlf. 97 86 83 10 

Lis Jensen, Tangvej 1 
www.venoe-billedvaerksted.dk 

lis.jensen@post2.tele.dk 
 

   

 
Venø  Camping 

 
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 

 
Køkkenet har åbent ved forudbestilling 
inden kl. 16:00 til middag samme dag 

eller frokost den efterfølgende.  
Fredag og lørdag aften  

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

fra kl. 11:30 – 14:00. 
(Lukket søndag aften/mandag/tirsdag/

onsdag/torsdag).  
 

Søndagsbrunch den 25. oktober  
fra kl. 11:00 til 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  

Foto: Peter Henriksen 
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. . . 
fund som Venøs ved at holde en aktiv og åben dialog i live. Havde vi været 
bedre informeret, er det ikke umuligt, at vores indstilling ville have været 
anderledes. Det samme må gælde alle andre, og det kan næppe betegnes 
som konstruktivt udelukkende at mene, det er de andre, der tager fejl. 
 Venø Borger- og Grundejerforening har i samarbejde med den tidli-
gere bestyrelse i VenøBoen været med til at tage initiativ til en opfølgning 
af ovennævnte projekt om Venøs fremtid. VenøBoens nuværende bestyrel-
se har imidlertid ikke ønsket vores direkte og formelle deltagelse i det aktu-
elle projekt ”Udviklingsplan for Venø”, som derfor gennemføres ensidigt af 
VenøBoen. Om det dermed kan opfylde kriterierne for et sundt og solidt 
grundlag for øens fremtid kan vurderes af den enkelte, men vi mener det 
ville have været bedre, at alle – og allermindst begge borgerforeninger – 
burde have stået bag projektet. 
 Nogle af os har deltaget i projektmøder som enkeltpersoner, og må-
ske givet udtryk for personlige holdninger, der ikke per definition er sam-
stemmende med foreningens som helhed. Når det af mødereferaterne 
fremgår, der er tale om ”et stort flertal” for sammenlægning af foreninger, 
lægger man måske mere deri end praktisk muligt. Det må være en for-
enings medlemmer, der på generalforsamling eller igennem sin bestyrelse 
suverænt afgør, om der skal arbejdes hen imod en opløsning, sammen-
smeltning eller lignende. Det kan efter vores mening næppe være andre, 
og vi må beklageligvis indtage den holdning, at konsulenter og ledelse i det 
aktuelle projekt synes at have overset dette. 
 Vi har siden VenøBoens generalforsamling i 2008 sporet en beklage-
lig, men markant ændring i forhold til os, og er meget kede af at det ellers 
så gode samarbejde er blevet beskadiget. Da det jo ikke er hele bestyrelsen, 
der er udskiftet, har vi selvfølgelig tilladt os at formode, at det gensidige in-
formations-flow og samarbejde ville fortsætte. Dette blev bestyrket under 
den traditionelle fælles julefrokost i december 2008, men ikke meget siden 
da. VenøBoen har påstået uvidenhed om det mangeårige samarbejde om 
fx strandrensning og Venø-brochuren. Samarbejdet om hjertestarter og 
førstehjælp er blevet afbrudt, og køres ligesom udviklingsprojektet ensidigt i 
VenøBoen. Dette også selvom VBGF har været med i det ikke ubetydelige 
forarbejde. Det går altså bedst med dansen, når der er mindst to deltagere, 
synes vi. 
 Er der medlemmer eller andre, som ønsker bestyrelsens holdninger 
uddybet, er de særdeles velkomne til at kontakte os. Ønsker man dem æn-
dret eller måske endda bestyrelsen udskiftet, må vi henvise til vedtægterne. 
Vi gør det frivillige arbejde så godt vi formår, men viger meget gerne for 
andre engagerede mennesker. 
/ Venø Borger– og Grundejerforening — Peter Henriksen 

REDAKTØREN  
OG INDSIGELSEN 
Samtidig med indlægget fra Venø 
Borger- og Grundejerforening om 
halbyggeriet på Venø Efterskole 
har jeg, som en af VenøPostens 
redaktører, fået en personlig hen-
vendelse fra foreningen.  
 Venø Borger- og Grund-
ejerforening har med følgende 
begrundelse frabedt sig offentlig-
gørelse af henvendelsen:  
 ”Vore holdninger fremgår 
af vedhæftede, som vi ikke mener, 
vil være befordrende for en posi-
tiv udvikling i samarbejdet at brin-
ge i bladet”. 
 Fra redaktionens side op-
fordrer vi selvfølgelig til en kon-
struktiv dialog og debat om alle 
emner, der har med Venø at gøre 
- og også om selve bladet.  
 Debatten kan naturligvis 
foregå, dels som en drøftelse mel-
lem udgiverne og redaktionen, 
dels på debatsiderne her i Venø-
Posten.  
 På bagsiden af VenøPosten 
er den nuværende udgivelsespoli-
tik angivet.  
/ VenøPosten – Jan Bendix 
(redaktør) 
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VENØ UDVIKLINGSPLAN TIL DEBAT 
Som tillæg til VenøPosten følger med dette nummer: 
Debatoplæg. Venø udviklingsplan 2009-2012. 
 Debatoplægget er en sammenfatning af idéer, der  
er fremkommet på de seneste måneders møder om planens 
indhold. 
 Debatoplægget åbner for tilføjelser og konkretiseringer. En næste 
mulighed for en bred drøftelse af indholdet er på VenøBoens kommende 
generalforsamling den 27. oktober kl. 19:30 i Havnehuset. 
 
Venøs foreninger i fremtiden 
På møderne om Venø udviklingsplan har et af debatemnerne været mulig-
hederne for at skabe en mere effektiv og mindre opslidende struktur for 
Venøs mange foreninger.  
 Arbejdsgruppen, der dokumenterer arbejdet med udviklingsplanen, 
har derfor iværksat en undersøgelse af de begrænsninger, der kan være af 
juridisk og økonomisk karakter.  
 Øens foreninger er gennem direkte henvendelse blevet bedt om at 
fremsende vedtægterne til arbejdsgruppen ved Anker F. Jensen.  
 Vedtægterne vil herefter blive juridisk vurderet med hjælp udefra. 
 
/ Arbejdsgruppen vedr. Venø udviklingsplan – Jan Bendix  
 
 
BABUU… 
Ambulancen til Venø kommer langvejs fra!  
 Færgemand Christian Nyby Thorsen fortæller om en nylig oplevelse. 
Ambulancen blev en aften rekvireret af vagtlægen ved 23:30-tiden. Nærme-
ste ambulance befandt sig på det tidspunkt i Brande! Ca. kl. 1:30 kunne 
Christian sejle ambulancen tilbage til Kleppen, og patienten kom på sin vi-
dere færd mod Herning. Om turen for patienten gik videre til Skejby, melder 
historien ikke noget om.  
 Og hvad kan venøboerne så bruge det til? Kan planlæggerne? 
/ VenøPosten – Jan Bendix 

TUPPERWARE! 
Kom til Tupperware demonstrati-
on - der er ingen købetvang. Alle 
deltagere modtager en lille gave. 
 
Dato:  Torsdag den 5. novem- 
 ber kl. 19:30 - ca. 22:00 
Sted:  Havnehuset Venø  
Pris:  Kr. 45,- for kaffe & kage 
 
Jeg håber at se jer til en hyggelig 
aften. Tilmelding til undertegnede 
på tlf. 97 86 54 74, senest man-
dag den 1. november. 
/ Dorte Pedersen 
 
 
SMYKKE-KURSUS! 
Kom & lav dine egne smykker 
eller måske julegaverne! Gitte fra 
Creativ Company kommer og vi-
ser os hvordan. 
 
Dato:  Torsdag den 26. novem- 
 ber 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 på tlf. 
97 86 54 74 senest fredag den 
20. november. Jeg håber at se 
jer til en kreativ aften. 
/ Dorte Pedersen 

DET  SKER 

Perlehøns på afveje: 7-8 har forvildet sig ud i Venøs fasanverden.  Foto: Jan Bendix 
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. . . 
VENØBOENS GENERALFORSAMLING 2009 
VenøBoen afholder ordinær generalforsamling  
den 27. oktober kl. 19:30 i Havnehuset Venø.  
 
Dagsorden: 

1.  Valg af dirigent 
2.  Formandens beretning 
3.  Fremlæggelse af regnskab 
4.  Fastsættelse af kontingent 
5.  Indkomne forslag 
 a) Bestyrelsens forslag vedr. foreningssammenlægning 
6.  Valg til bestyrelsen samt to suppleanter 
7.  Valg af revisor 
8.  Venø udviklingsplan 
9.  Eventuelt 

 
Ad punkt 4: Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen pålægger den 
kommende bestyrelse at undersøge mulighederne for sammenlægning af 
Venøs foreninger. 
Ad punkt 6: På valg er Morten Pedersen (genopstiller ikke), Anita Christen-
sen (genopstiller ikke), Niels R. Jensen (genopstiller), Mads Bendix 
(udtræder i forbindelse med fraflytning). 
Ad punkt 8: Drøftelse af arbejdsudkast til Venø udviklingsplan med henblik 
på at sikre, at VenøBoens formål tilgodeses i oplæg til Venø udviklingsplan.  
 
/ VenøBoens bestyrelse – Anker F. Jensen  

 

KULTURFESTIVAL MØRKET 
Venø leverer færge og kunst lavet 
af øens børn og unge til heldags-
arrangementet den 3. oktober på 
Struer Havn. 
 VenøSund II udgør teater-
scene til "aftenshow" fra kl. 19:30. 
/ VenøPosten — red.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Færgetrafik  
i august 
 
 
 
 2009 2008 
Passagerer ........... 29.826 ..... 30.526 
Personbiler .......... 12.040 ..... 13.114 
Busser ......................... 514 ........... 446 
Lastbiler ...................... 364 ........... 202 
Gods (tons) ............ 1.209 ........... 163 
Cykler ....................... 1.168 ........ 1590 
Campingvogne ........... 58 ........... 124 Venø får halv rundkørsel.                                                                       Fotos: Charly Clemmensen 

Havnehuset Venø og Venø kartofler & lam var på Struer Havns kaj i forbindelse med træskibs-
sejladsen og Limfjordsdagene.  Foto: Jan Bendix 
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HAVEKALENDER  
- OKTOBER 
 
Sæt fuglekasser op 
Lad fuglene klare de skadelige 
insekter og larver i næste have-
sæson. Brug den lange pause i 
havearbejdet til at lave dine eg-
ne fuglekasser. Sæt dem op i 
løbet af vinteren. 

 
Biologisk mangfoldighed 
Ha’ så mange forskellige planter 
som muligt: træer, buske, som-
merblomster, stauder, grøntsa-
ger og krydderurter. Mangfol-
dighed skaber de bedste vilkår 
for naturlig balance. 

 
Dæk den bare jord 
Jorddække beskytter jorden 
mod udtørring og frost samt 
tilfører næring til væksten i for-
året. I alle havens bede dækkes 
jorden med visne blade, grene 
eller kompost. 
 
Kig til komposten 
Tilsæt gerne en smule animalsk 
gødning i kompostbunken. Om-
sætningen går hurtigere, og 
komposten bliver mere nærings-
rig. 
 

Den grønne havekalender er oprindeligt 

udarbejdet af Ikast Kommune og Ring-

kjøbing Amt i samarbejde med Den 

Økologiske Have. 

IDRÆTSDAG PÅ EFTERSKOLEN - EN GOD OPLEVELSE 
Den 22. august mødte ca. 55 venøboere op til GIF’s idrætsdag på Venø Ef-
terskole. De fleste deltog først i en dyst i gaderundbold, hvorefter alle kunne 
vælge andre aktiviteter alt efter lyst og formåen. Der blev spillet fodbold, 
petanque, volley og de yngste boltrede sig på en hoppeborg. Vinderne af 
gaderundbold blev Nørskovvej - tillykke med det. 
 Dejligt vejr og et godt kaffebord var også på programmet. Trods øm-
me muskler og led har vi fået mange positive tilkendegivelser på dette ar-
rangement. Mange tak for det. Det har givet os mod på at arbejde på et 
lignende arrangement til næste år. Så glæd jer. 
 Vi er selvfølgelig også nogle, der gerne vil have revanche i gaderund-
bold. 
/ Venø GIF — Dorte Sauer 

 
OM AT SKÆRE OG KLIPPE TIL 
Struer Kommune har igennem lokale medier givet vejledning med hensyn 
til klipning og beskæring. Retningslinjerne og målene viderebringes her-
med til venøboere med lyst til at gribe saks og sav.  
/ VenøPosten – red.  (kilde: Struer Kommune) 

 

”I  DET  FRI” 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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”Fællesspisning for 25” 
Tirsdag den 6. oktober kl. 
18:30. Denne gang byder jeg på 
en lækker kyllingeret med pasta 
og derefter kaffe. Pris 65 kr. Til-
melding dagen før. 
 
Frokostbuffet 
Søndag den 11. oktober kl. 
12:00-14:00. Først sild med kar-
rysalat derefter røget lammekølle, 
spegepølse og frikadeller af Venø 
lam og til sidst nogle gode oste. 
Pris 125 kr. (Der vil være lidt speci-
elt til børn). 
 
Åben Café 
Torsdag den 15. oktober kl. 
19:00. Hyggeligt samvær med 
spil og kage for folk i alle aldre. 
 
Vinsmagning 
Torsdag den 22. oktober kl. 
19:00. Bent Hargaard fra Har-
gaards Vinbutik på Thyholm præ-
senterer forskellige vine: 5-7 slags 
fra Frankrig, Spanien og Italien. 
Han har en god historie at fortæl-
le om sit eget lille vineventyr, 
mens han lader os smage. Der er 
ostebord og mulighed for at drik-
ke lidt mere af vinene. Samlet pris 
150 kr. Til sidst kan der handles. 
Tilmelding senest dagen før. 
 
OBS: Havnehuset forhandler nu 
islandsk slik! 
 
/ Havnehuset Venø, Mette Jaffke 

DET  SKER 
 
 
 
 
 
 

 
JUBILÆUM 
Den 1. november 2009 er det 50 år siden, at Venø Bussen startede ruten 
mellem Venø og Struer. Derfor holder vi reception på Venø Efterskole  
lørdag den 31. oktober kl. 13:00 - 15:00. Her vil vi byde på en forfrisk-
ning og en bid brød til store og små. 
 
JUBILÆUMSFEST 
Vi vil gerne invitere til jubilæumsfest lørdag den 31.oktober kl. 18:30  
på Venø Efterskole. 
 Af hensyn til køkkenet vil vi gerne have en tilmelding senest den 
10. oktober på tlf. 97 86 81 00 eller mail@venobussen.dk 
/ Venø Bussen — Susanne og Knud Overgaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
FREDAGSKLUB 
Fredagsklubben var denne gang for 
alle Venøs børn. Der mødte 20 børn 
op til fælles leg og spisning. Mange 
deltog aktivt i madlavningen, og 
med stor iver (som det fremgår af 
billederne).  
 Der blev leget både ude og 
inde, også selv om mørket faldt på. 
Lutter glade og sjove børn, det er 
ingen sag at være medhjælper sådan 
en aften. 
 Næste fredagsklub, som igen 
er for børn over 8 år, bliver fredag 
den 30. oktober kl. 17:00, hvor vi 
skal stifte bekendtskab med islandsk 
mad og kultur.  
/ Fredagsklubben — Ingrid Skadhede Fotos: Karsten Jensen 
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Månedens foto: Preben Friis 

1. oktober kl. 19:30 Efterskoleelever besøger venøboere 

3. oktober kl. 11:00 Fernisering: billeder lavet af øens børn og unge  
  samt projekt ”Mørkemænd”, Venø Billedværksted 

3. oktober kl. 12:00 Venø Fiskeriforening, generalforsamling, Venø 
  Camping 

3. oktober kl. 13:00 Svømning 

4. oktober  kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

4. oktober kl. 12-18 Udstilling med malerier lavet af Venøs børn og  
  unge, Venø Billedværksted (+ den 11. - 18. okt.) 

4. oktober kl. 15:00 Klaverkoncert med Kamilla Sørensen, Nørskov 

5. oktober kl. 16:00 Lektiecafé, Børnehuset 

6. oktober kl. 18:30 ”Fællesspisning for 25”, Havnehuset 

10. oktober  Tilmelding til Venø Bussens jubilæumsfest (31/10) 

11. oktober kl. 12-14 Frokostbuffet, Havnehuset 

11. oktober kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

15. oktober kl. 19:00 Åben Café, Havnehuset 

17. oktober kl. 19:00 Hjem-Is bilen kommer til Venø 

18. oktober   kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

20. oktober kl. 19:00  Menighedsrådsmøde, Havnehuset Venø 

22. oktober kl. 19:00 Vinsmagning, Havnehuset 

24. oktober kl. 13:00 Svømning 

25. oktober kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

26. oktober kl. 16:00 Lektiecafé, Børnehuset 

27. oktober kl. 19:30 VenøBoen, generalforsamling i Havnehuset 

30. oktober kl. 17:00 Fredagsklub, Børnehuset 

31. oktober  Venø Bussens 50 års jubilæum, Venø Efterskole 

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

1. november  Tilmelding til Tupperware-demo i Havnehuset 

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

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

VENØ  I  OKTOBER 

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

senest den 25. oktober 
 

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. oktober. 
 
VenøPostens spalter er åbne for alle. 
Signerede meningstilkendegivelser  
optages. Redaktionen forbeholder sig 
ret til at redigere og forkorte det ind-
sendte materiale. 
 
Udgivere: VenøPosten udgives af Venø 
Menighedsråd, VenøBoen og Venø 
Borger– og Grundejerforening. 
 
Abonnement: VenøPosten kan tegnes  
i abonnement ved henvendelse til  
udgiverne. 
 
Redaktion og grafik: Bente Bjerre, Jan 
Bendix og Bettina Kjær. 
 
Trykning: Jan Bendix a/s. 
 
www.venoe.dk/venoeposten/vp.pdf 
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