
   

September 2009 
 

Forenings– og kirkeblad  
for Venøs beboere og venner af Venø 

Torsdag den 10. september kl. 19:30 på Venø 
Efterskole er venøboernes næste mulighed for 
at give indhold til ”Venø udviklingsplan”. 
 Mødet er for alle venner af Venø, der 
har lyst til at medvirke i dialogen om Venøs 
fremtid — heriblandt medlemmer af Struer By-
råd.  
 Indbydelse og program for mødet er 
omdelt til alle på øen. På mødet bliver der mu-
lighed for at komme frem med og i dialog om 

egne visioner og ønsker til lokalsamfundet. 
Venøs erhvervsdrivende og vores mange for-
eninger har formet deres første idéer. Læs me-
re om dem inde i bladet.  
 Nu er det den enkelte venøbo, der skal 
lyttes til. VenøPosten forventer at kunne brin-
ge en sammenfatning af mødets resultater i 
oktoberudgaven.  
 Vær med til at forme Venøs fremtid! 
/ VenøPosten — Jan Bendix 

DIN MENING  
OM VENØS UDVIKLING 

Foto: Preben Friis 
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Venø Kirke — kontakter 
 
Sognepræst Per Mikkelsen 
Tlf. 97 86 80 15, mandag fri 
pm@km.dk 
 
Formand Ove Bjerre-Pedersen 
Tlf. 97 86 82 00 
mr@venoe.dk 
 
Graver, Struer kirkegård 
Kirkegårdsleder Bent Vincents 
Tlf. 96 84 92 09 
bent@struerkirkegaardskontor.dk 
 
Kirketjener 
(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 
FORTÆLLING I VENØ KIRKE  
På Venø har vi tradition for tre familiegudstjenester i løbet af kirkeåret. De 
falder 1. søndag i advent, Fastelavnssøndag og til efterårets høstgudstjene-
ste i september eller oktober måned. Det er en god tradition, som vi i me-
nighedsrådet er opsatte på at blive ved med. Faktisk har vi drøftet at udbyg-
ge den, for vi har en ambition om at formidle bibelens store fortællinger til 
så mange som muligt. Både børn, unge, ældre og gamle. Især de gammel-
testamentlige myter. 
 Fortællingerne om Adam og Eva (de første menneskers skabelse), om 
livet i Paradiset, om syndefaldet ved slangens fristende ord, om Kain og 
Abel (det første mord i verden), om Noas ark (jordens oversvømmelse), om 
Babelstårnet (folkeslagenes splittelse), om Jonas i hvalens bug (det jordiske 
livs skønhed) osv. Der er nok af drama i de fortællinger, som det er kirkens 
opgave at give videre. Om ikke af andre grunde så slet og ret fordi disse 
fortællinger fra kristendommens grundbog, bibelen, indeholder livsoplys-
ning og er en del af dansk og europæiske kultur. Skraber man blot lidt i 
overfladen på europæisk kultur, så støder man nemt på nogle af de nævnte 
fortællinger. 
 Efter en del drøftelse i rådet blev vi enige om, at vi fremover kalder 
vore familiegudstjenester for børnegudstjenester og med den udtrykkelige 
hensigt, at de tre dage i løbet af kirkeåret, dér er gudstjenesten lagt således 
til rette, at der fortælles en myte, et sagn eller et eventyr fra bibelen. Den 
slags stof har den mageløse form i sig, at det kan høres af både børn og 
voksne, og det er derfor velegnet til en børnegudstjeneste med både foræl-
dre og bedsteforældre. 
 Vi begyndte med fastelavnssøndag i år, hvor rigtig mange deltog, og 
nu fortsætter vi med høstgudstjenesten den 27. september. Traditionen tro 
bærer børnene høstgaver ind i kirken og til den efterfølgende sammen-
komst i præstegården indgår gaverne i et amerikansk lotteri. Overskuddet 
går i år til Børns Vilkår. Der serveres desuden kaffe og boller, og vi vil sam-
men med vores organist, Louise Bjerre-Pedersen, i fællesskab synge nogle af 
efterårets sange. 
/ Per Mikkelsen 

Arkivfoto: Jan Bendix 
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SPAGHETTIGUDSTJENESTER 
Som et forsøg har vi i Venø me-
nighedsråd besluttet at komme 
med et forslag til børnefamilier på 
Venø om fælles deltagelse i spa-
ghettigudstjenester i Struer kirke. 
 Spaghettigudstjenester er 
små hverdagsgudstjenester for 
familier. Det er korte gudstjene-
ster for børn på 0-8 år og deres 
forældre/bedsteforældre. Forkyn-
delsen foregår i børnehøjde, og 
bagefter spiser børn og voksne 
sammen. Gudstjenesten begyn-
der kl. 17:00. Der spises umiddel-
bart efter og afsluttes ved 19:00-
tiden.  
 Ved stor deltagelse kan 
fællestransport arrangeres. 
 I efteråret vil der være en 
gudstjeneste mandag den 14. 
september kl. 17:00 samt  
tirsdag den 17. november kl. 
17:00. 
 Hvis det har interesse så 
kontakt undertegnede på  
tlf. 62 21 42 24. 
/ Venø Menighedsråd  
— Helle Stensgaard Karsen 

TAKSTER FOR BEGRAVELSER OG URNENEDSÆTTELSER  
I GRÆS MED PLADER ELLER STEN 
Viborg Stifts takstudvalg udarbejdede i 1996 ens retningslinjer for betaling 
af ren- og vedligeholdelse af gravsteder for alle kirkegårde i Viborg Stift. Det 
betød ens priser uanset om gravstedet lå på Venø Kirkegård eller Herning 
Kirkegård.  
 Venø Kirkegård har hidtil ikke opkrævet disse vedligeholdelsesbeløb 
for urner i græs. Venø Menighedsråd har besluttet, at Venø Kirkegård skal 
følge de samme retningslinjer som alle andre kirkegårde i Viborg Stift. 
 Retningslinjer for betaling af ren- og vedligeholdelse af gravsteder i 
græs med plader eller sten vil gælde fra 1. januar 2010. Fredningstiden for 
et urnegravsted er 10 år. 
 Der vil tilgå indehaveren/indehaverne af gravstedsretten et brev fra 
Struer Kirkegård vedrørende betaling for restperioden af fredningstiden. 
Udløber fredningstiden først om 5 år, vil der blive opkrævet herfor i hen-
hold til gældende takstblad. Er fredningstiden udløbet, vil der blive fore-
spurgt om forlængelse af gravstedsretten. Ønskes en forlængelse vil der 
blive opkrævet betaling herfor. Ønskes der ikke forlængelse, vil gravstedet 
blive sløjfet. 
 Gennem 13 år har Venø Kirkegård sparet indehaverne af gravsteds-
retten for betaling til ren- og vedligeholdelse af gravsteder i græs. Skiftende 
menighedsråd på Venø og provstiudvalg har ikke været opmærksomme på, 
at retningslinjerne ikke blev fulgt på Venø, hvorfor Venø Kirkegård i samme 
periode har mistet indtægter herfor. 
 Retningslinjerne vil fra 1. januar 2010 komme til at gælde såvel gamle  
som nye gravsteder i græs med plader eller sten.  Er der spørgsmål vedrø-
rende priser kan disse rettes til Struer kirkegård. 
/ Struer Kirkegård og Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 
 
 
HØSTGUDSTJENESTE I VENØ KIRKE 
Søndag den 27. september kl.10:00 
Ved høstgudstjenesten medvirker børnene allerede fra starten, hvor de 
bringer høstgaverne ind i kirken. 
 Efter gudstjenesten går vi over i præstegården, hvor vi  spiser boller 
og drikker saftevand og kaffe. 
 Høstgaverne vil blive udloddet ved et amerikansk lotteri. Her hjælper 
børnene med udlevering af de mange medbragte gaver. Hele beløbet, plus 
hvad der er lagt i kollektbøssen, går til ”Børns Vilkår”. 
 ALLE ER HJERTELIG VELKOMNE. 
/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

VENØ  SOGN 

Foto: Jan Bendix 
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HYLLEBERGS HYBEN-BLOMME MARMELADE 
 
Ingredienser: 
250 g rengjorte orange/knap 
    modne hyben - renset for 
    kerner 
250 g rengjorte blommer  
    uden sten 
300 g sukker 
1 usprøjtet citron fx økologisk 
Evt. lidt atamon 
 
Fremgangsmåde: 
− Skyl citronen godt. Del den i både og fjern alle citronkernerne. 
− Læg hyben, blommer, sukker og citronbåde i en gryde. 
− Kog ingredienserne ved svag varme, indtil hybene er helt møre. 
− Lad det afkøle lidt og blend herefter marmeladen fint med en stavblen-

der. 
− Tilsæt eventuelt lidt atamon. 
− Hæld den varme marmelade på nyskoldede glas og sæt låg på med det 

samme.  
 
Velbekomme! 
 
Efterlysning af madopskrifter 
Har du såvel en ny som gammel familieopskrift, eller har du blot en opskift 
på en ret, som du er helt vild med? Hvis dette er tilfældet, og du vil dele op-
skriften med andre venøboere, der læser VenøPosten, så ring til mig på tlf. 
97 86 84 00.  
 
Rettelse til august måneds madopskrift 
I sidste nummer af VenøPosten stod der, at opskriften på de marinerede ål 
var en af Katrine Borbjerggårds opskrifter. Siden hen har jeg fundet ud af, at 
det oprindeligt var Gerda Bundgaard, der havde komponeret denne ålede-
likatesse - så jeg vil hermed gerne beklage navnefejlen. 
 
/ Ingrid lang Hindkjær 

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 

GIF idrætsdag i august på Venø Efterskole. Foto: Preben Friis 
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VENØ  UDVIKLINGSPLAN 
VENØ – EN ARBEJDSPLADS I FREMTIDEN 
Kokketræf på Venø, hospice og 
erhvervsklub? Idéerne var mange, 
da erhvervsaktive, der alle har regi-
streret virksomhed på Venø, var 
inviteret til at sætte gang i tanker 
og idéer til udvikling af erhvervsak-
tiviteter på Venø. 
 I alt 25 personer var samlet i 
Havnehuset den 18. august for at drøfte ønsker og 
behov i forhold til at udvikle erhverv på Venø. Jørgen 
Jensen og Bjarke Danvig fra Struer Kommune indledte 
aftenen med at trække rammerne op for, hvad man må 
og ikke må som ø-samfund i forhold til myndigheder 
og lokalplaner. Efter en kort introduktion tog deltager-
ne herefter fat på at diskutere muligheder og barrierer 
med fokus på erhvervsudvikling generelt og turisme i 
særdeleshed: Hvilke tiltag kan gøre det lettere for de, 
der allerede driver erhverv på Venø? Hvordan trækker 
vi mere beskæftigelse til øen? Hvordan kan Venø få 
mere ud af turisme? Hvilke former for turisme skal vi 
satse på? 
 
Et aktivt erhvervsmiljø: ø-netværk og sparring  
Vi har forholdsmæssigt mange erhverv på Venø, men 
vi kan blive bedre til at bruge hinanden og arbejde 
sammen. ”Netværk” synes at være nøgleord i mange af 
de idéer og behov, som der blev vendt i forhold til at 
gøre hverdagen lettere som erhvervsdrivende på 
Venø. Der blev således udtrykt ønske om en erhvervs-
klub, hvor erhvervsaktive kan sparre med hinanden og 
gå sammen om at få afhjulpet nogle af de behov, som 
hver især slås med. Eksempler på netværk kunne være 
en fælles telefonpasning og kontorhjælp – måske et 
fælles kontorhus på Venø? Der blev også tænkt i lang-
sigtede idéer, som kan være med til at trække flere ar-
bejdspladser og beboere til øen. Skal Venø for eksem-
pel have et hospice? 
 
Turisme: overordnet strategi og fælles indsats 
På turistområdet var der ikke blot idéer til nye tiltag 
men også i høj grad et ønske om at koordinere mar-
kedsføringsindsatsen og at markedsføre Venø som en 
helhed. Venø har med sin natur rigtig meget at byde 
på, især i forhold til aktiv ferie, smagsoplevelser og loka-
le historier. Der blev debatteret muligheder for at ud-
vikle og tænke i pakkeløsninger målrettet bestemte 
grupper af turister som for eksempel seniorer eller bør-

nefamilier. Og hvilke tilbagevendende begivenheder 
skal så være med til at trække turister til Venø igen og 
igen? Musik-/kunstnertræf eller måske et kokketræf på 
efterskolen? 
 
Produkter og services: ”Made in Venø” 
Vi har allerede Venø kartofler og Venø lam, så hvorfor 
ikke udvikle en hel palette af specielle Venø-produkter? 
Der blev også diskuteret mulighederne for at tiltrække 
specielle erhverv så som kunsthåndværkere til øen. En 
anden mulighed er at fokusere målrettet på at trække 
for eksempel større konferencer til øen – arrangemen-
ter, som kræver overnatning, forplejning og aktiviteter. 
 
Venø – et erhvervsaktivt lokalsamfund  
Realisme eller blot tankespin – de mange idéer, ønsker 
og behov skal nu bearbejdes og vil indgå i den samle-
de udviklingsplan for øen. Men inden da præsenteres 
forslagene på et fælles beboermøde, hvor der også 
deltager politikere fra Struer Kommune, og hvor alle på 
Venø har mulighed for at kommentere på forslagene, 
videreudvikle eller komme med nye idéer. 
 
Mødeidéer til at 
− Koordinere backup-service 
− Forædle Venø produkter 
− Udvikle tilbagevendende arrangementer 
− Satse på Aktiv Ferie 
− Udvikle fælles markedsføring/Venø som attraktion 
− Udvikle målrettet bestemte kundesegmenter 
 
Fælles ”back office” — Erhvervsklub — Kontorhjælp — 
Lammeslagteri — Venøretter — Salg af frisk og skaldyr —  
Flere lejeboliger — Fælles ollekolle-byggeri — Hospice — 
Grøn energi fra markerne — Konference-operatør — 
Udvide sommerhusområdet — Udstykning til helårsbe-
boelse — Udvikle pakkeoplevelser (smagsoplevelser - 
gastronomisk aktivitet - internetbutik) — Picnickurv fra 
kroen — Havkajak — Surf — Sejlads — Havneuge — Nyt 
Sammensurium — Fiskedag — Kokketræf — Musikfor-
ening — Friluftskoncert — Musiker/Kunstnercamp — 
Kunstudstilling — Udlejning af både — Faciliteter på 
havnen for faste både (kran, bådhal) — Ø-cykler — Shel-
ters — Etablere netværksgruppe/turisme — Synliggørel-
se (kommunens informationsmateriale generelt, vel-
komstpakker, potentielle tilflyttere) — Satse på kortvarig 
turisme (kro, lokale produkter) — ”Informationscenter” 
ved færgelejet Venø — Guidede ture — Markedsføring 
mod seniorer — Seniorprodukter — Aktiviteter på lejr-
pladser. 
 
/ Vækstkompagniet — Helle Toftgaard 

Foto: Kai Rostrup Jensen 

Helle Toftgaard 
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VENØS FORENINGER HAR ORDENE 
Der deltog 16 repræsen-
tanter i mødet om for-
eningsønsker til fremti-
dens Venø, fra Børnehu-
set, Venø Borger- og 
Grundejerforening, Venø-
Boen, Musikforeningen, 
GIF og Menighedsrådet. 
Udfordringer og ønsker 
blev livligt drøftet i mindre 
grupper, og der fremkom 
mange spændende forslag, som er opsummeret i det følgende. 
 Der var et stort og enstemmigt ønske i forsamlingen om at lægge de 
to beboerforeninger sammen, til gavn for udviklingen på øen. Det blev end-
videre foreslået at lave en paraplyorganisation for alle øens foreninger. 
 Der blev peget på behovet for udstykning af attraktive byggegrunde 
og lejeboliger, herunder foreslået indslusningslejligheder og fortrinsret for 
venøboere. Forslag om markedsføring af øens kvaliteter for børnefamilier, 
bl.a. over for ejendomsmæglere, for at få tilflytning af unge familier. Børne-
pasning på øen blev nævnt som en udfordring i den anledning, ligesom 
bustider og -ruter, der ikke helt passer med skoletiderne. Færgeforbindelsen 
er fortsat kritisk for livskvaliteten på øen. 
 Det blev anset for vigtigt, at efterskolens halbyggeri bliver gennem-
ført, og at den stilles til rådighed for venøboere. Børnehuset har allerede en 
række gode tilbud, og der er ledig kapacitet – gode idéer efterlyses. Havnen 
er i en god udvikling, som gør den mere attraktiv for fastboende og gæster, 
og den skal fortsætte. 
 Der var en række kendte og nye forslag til projekter, som kunne gøre 
øen mere attraktiv for både gæster og fastboende: en mobil sendemast pla-
ceret i et tårn med udsigt over hele egnen, kirkeprojektet, etablering af 
skovlegeplads, primitiv lejrplads og hundeskov. 
 Det blev foreslået at kigge på behovet for fortsat fredning af nordøen 
samt begrænsning af mosegrisene. Sommerlejrenes aktiviteter og nødven-
dige vedligeholdelse begrænses kraftigt af miljømyndighederne. Camping-
pladsen er et aktiv for øen, og det er vigtigt, at den videreføres og får udvik-
lingsmuligheder. Træerne på øen breder sig, det begrænser trafiksikkerhe-
den og de gode kig fra vejene til fjorden og landskabet. 
 Musikforeningen vil gerne holde det høje niveau, og har brug for at 
finde støttemuligheder til erstatning for midlerne fra det tidligere amt. 
Der blev også drøftet forhold uden for øen. Posthuset, der er flyttet til Ølby-
vej, kan ikke nås med offentlig transport. Venø ligger lige så langt fra syge-
huset som Thyholm. Journaler fra vagtlæger sendes ikke automatisk til 
”egen læge”. Endelig blev det foreslået at anlægge en cykelsti fra Kleppen 
til Struer langs kysten. 
/ Arbejdsgruppen, Venø udviklingsplan — Peter Petersen (referent) 

VENØ  UDVIKLINGSPLAN 
BEBOERMØDE  
Den 10. september i foredrags-
salen på Venø Efterskole. 
 

Program 

kl. 19:30 Velkomst 

kl. 19:40 Program og arbejdsform 

kl. 19:45 Struer Kommune og Venø 

kl. 19:55 Venøs udvikling set fra forenin- 

 gernes og erhvervslivets side.  

 Orientering om det hidtidige  

 udviklingsarbejde 

kl. 20:05 Forslag, idéer og ønsker. Grup- 

 pedrøftelser 

kl. 21:00 Opsamling af idéer og fælles 

 drøftelser 

kl. 21:30 Politikernes gode råd og kom- 

 mentarer 

kl. 22:00 Afslutning 

 
Mødet ledes af Kirsten Malling 
Olsen (foto), der som konsulent er 
tilknyttet arbejdet med Venø ud-
viklingsplan.  

Næste milepæl i udarbejdelsen af 
Venø udviklingsplan er fremlæg-
gelsen og drøftelsen af den på 
VenøBoens generalforsamling i 
oktober. 
 Følg projektet på: 
www.venoe.dk/udviklingsplan 
/ VenøPosten — Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 

Foto: Jan Bendix 
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DET  SKER 
KREATIVT VÆRKSTED, FERNISERING OG MØRKET 
Kulturfestivalen ”Mørket” er et pro-
jekt, som forløber i Kulturregion Midt- 
og Vestjylland i oktober måned. 
 Festivalen indledes på Struer 
Havn den 3. oktober og afsluttes 
ved kunstmuseerne i Herning den 31. 
oktober. 
 ”Mørkemænd, Dunkelfolket og Natmænd” er et delprojekt, som er 
udarbejdet af Lisbet Hauge, Herning Billedskole, Tove Lauritsen, Tarm Bil-
ledskole og undertegnede for Struer Billedskole. Vi har sat os som mål at få 
lavet 500 skulpturer af ”mørkemænd”. Regionens folkeskoler, billedskoler og 
kunstnere er inviteret til at deltage. Ved afslutningen skal skulpturerne stå 
på en mark ved kunstmuseerne i Herning. Alle er velkomne til at deltage i 
afslutningen, som bliver med indslag af bl.a. Ensemble MidtVest, Vestjysk 
Fortælle Teater, MidtVest Pigekor og Kulturkaravanen. 
 Vores projekt er støttet af Kultursamarbejdet, Herning Kommune og 
Ringkøbing/Skjern Kommune. Her på Venø deltager ”de store” fra øens kre-
ative værksted i at lave ”Mørkemænd”. Karin Kristensen og jeg gør vort bed-
ste for at inspirere, og vi er sikre på, at de ”Mørkemænd” vil dukke op et sted 
her på øen, inden de skal ud på deres sidste rejse til afslutningen. 
 På Venø Billedværksted er der fernisering med børnenes værker fra 
foråret og ja, de ”mørkemænd” er jo svære at blive kloge på, så vent og se. 
 Fernisering er den 3. oktober kl. 11:00. Alle er velkomne. Mon 
ikke der serveres djævlehorn og mixtur af en slags. 
/ Venø Billedværksted — Lis Jensen 
 
 
 

MALERSKOLE 
Malerskolen starter igen fredag 
den 18. september som sæd-
vanligt delt i et hold for børn fra  
8-12 år, der møder kl. 14:30 til 
16:30. Og derefter for de større 
fra kl. 16:30 til 18:30. 
 Denne fredag skal man 
medbringe de værker, man har 
lavet tidligere, og som man gerne 
vil have udstillet hos Lis. Så vil de 
blive klargjort til den store dag. 
 Husk at invitere familie og 
venner til ferniseringen hos Lis i 
Venø Billedværksted den 3. ok-
tober kl. 11:00. 
 Næste malerskole er 13. 
november. 
/ Ingrid Skadhede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MÅNEDENS MALERI 
”Septembers himmel er så blå”, 
synger vi. 
 Her spejler septemberhim-
len sig i Mågesøen, som jeg kal-
der den lille strandsø, som ligger 
syd for Firbjergsande. 
 Månedens billeder er male-
rier, som jeg malede i 2003. I dag 
befinder de sig i private hjem på 
Venø eller hos venner af Venø i 
den øvrige del af Kongeriget. 
/ Venø Billedværksted  
— Lis jensen 
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ÅRETS GENERALFORSAMLING 
Venø Borger- og Grundejerforening afholdt i slutningen af juni sin årlige 
generalforsamling. Omkring 40 mødte op. Formanden gennemgik i sin be-
retning årets aktiviteter, og kom bl.a. ind på revisionen af medlemslisten, 
der var meget lang, men med et vist præg af restancer. Efter revisionen er 
medlemstallet dog stadig lidt over 100, hvilket må betragtes som stabilt. 
 Der blev desuden lagt op til en bedre dialog medlemmerne og besty-
relsen imellem. Det er vigtigt for et godt bestyrelsesarbejde, at medlemmer-
nes prioriteringer og generelle holdninger til forskellige problematikker er 
kendt og forstået af bestyrelsen. Generalforsamlingen foreslog bl.a. besty-
relsen at være lidt mere aktiv med omtale af foreningens aktiviteter i Venø-
Posten. På valg til bestyrelsen var Peter Henriksen, Karl Wedel Pedersen og 
Jesper Meier, hvor sidstnævnte ikke modtog genvalg. I stedet valgtes Ole 
Krog. Suppleanterne Hans L Pedersen og Anette Skovhøj genvalgtes. Anet-
te Friis valgtes som revisor. Efter generalforsamlingen stod menuen på okse-
filet med masser af tilbehør samt underholdning ved ”Æ Holm” fra Jegindø. 
Selvfølgelig blev der som sædvanlig også tid til lotteri og fællessang. 
 
Ny brochure 
Som omtalt i augustnummeret af VenøPosten er den blå Venø-brochure 
blevet opdateret og genoptrykt. Omkostningerne er hovedsageligt dækket 
af de i brochuren omtalte, men der er også modtaget tilskud fra Struer Tu-
ristforening samt et mindre sponsorbeløb fra bankerne i Struer. Vi vedlæg-
ger en kopi af den nye brochure. Flere kan rekvireres fra Havnestyrelsen 
eller fra de enkelte aktører. 
 
Venø kort 
Vi har i årenes løb fået flere henvendelser om mulighederne for at få en 
kopi af Venø-kortet, som det er trykt i brochuren og på informationsplaka-
terne ved færgen, på havnen og campingpladsen. Gerne i større format 
end det i brochuren, men mindre end de store plakater. Der er derfor op-
trykt et antal i størrelsen 50 x 70 cm, som kan købes for kr. 75,- på havnen, 
eller ved henvendelse til Peter Henriksen. 
 
Post og posthus 
Foreningen er blevet gjort opmærksom på, at de venøboere, som ikke har 
bil, ofte oplever det som meget besværligt at komme på posthuset. Skal 
man eventuelt betale en regning eller lignende, kan dette ikke længere lade 
sig gøre til landpostbuddet, så hvis man ikke har netbank, kan man føle sig 
nødsaget til at besøge posthuset på dets nye adresse på Ølbyvej. Har man 
så heller ikke bil, er man henvist til bussen, som dog ikke kører til Ølbyvej. Så 
er der jo Venø Bussen til Struer og derefter bybus til postkontoret, eller an-
dre muligheder, som alle gør projektet ret omstændigt. 
 Vi vil prøve at kontakte posthuset og kommunen, og se om vi kan 
gøre noget ved sagen. Samtidigt vil vi igen spørge, om det skulle være mu-
ligt at få opsat en postkasse ved færgen. 
/ Venø Borger– og Grundejerforening — Peter Henriksen 

 

 

Foto: Peter Henriksen 
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VENØ EFTERSKOLE – GODT NYT OG DÅRLIGT NYT  

Lokalplanforslaget om udvidelse af efterskolen 
med en multianvendelig hal og undervis-
ningslokaler har været i høring. Forud for det 
gik en lang proces, hvor flere forskellige place- 

ringer blev undersøgt for at tage størst mulig hensyn til nærliggende freds-
skov, 300 m strandbeskyttelseszone og den landskabelige påvirkning af 
bygningerne. Struer Kommune har ført en lang og konstruktiv dialog med 
Miljøcentret for at afveje disse forhold. Resultatet blev, at bygningerne fore-
slås placeret nord for værkstedet og trukket så langt væk fra Nørskovvej, at 
bygningens østside flugter med elevfløjens østre gavl.  
 Forslaget bibeholder værksted, pillefyr og den asfalterede plads mel-
lem værksted og undervisningsfløjen. Værkstedsbygningen har ca. 250 kvm 
gulvareal rummer oliefyr, vaskemaskiner, toilet, opbevaringsrum, musikloka-
le og den store sal. Alt dette er i brug og kan ikke undværes i skolens drift.  
 Det grundige forarbejde har haft det særdeles positive resultat, at der 
ikke er indsigelser fra Miljøcentret. Det betyder i realiteten, at den nødvendi-
ge dispensation fra 300 m strandbeskyttelseszonen bliver givet, og vi und-
går en uforudsigelig ankeproces i den anledning.  
 Der er imidlertid indkommet to indsigelser mod forslaget fra Christian 
Kjær og Venø Borger- og Grundejerforening v. Peter Henriksen. Essensen i 
indsigelsen fra Christian Kjær er, at han ikke vil afstå jord nord for værkste-
det. Han er dog villig til - ved ekspropriation - at afgive jord mod øst til hal 
og boldbane.  
 Indsigelsen fra Borger- og Grundejerforeningen bygger på, at hallen 
vil ødelægge en af øens påstået allersmukkeste udsigter, hvor man oplever 
agerjord med Sorthøj og den kuperede østkyst i forgrunden og Venø Bugt 
og Ejsing i baggrunden. Der henvises til en plan for ”bevarelse og udvikling 
af Venø By”, som begge beboerforeninger vedtog i 2002, hvor omtalte ud-
sigt specifikt skulle være nævnt som bevaringsværdig.  
 De to indsigelser har identiske forslag til alternativ placering. I disse 
nedrives værkstedet og pillefyret, så hallen kan bygges mellem undervis-
ningsfløjen og det nuværende skel mod nord, og så Christian Kjær ikke skal 
afstå jord mod nord.  
 Indsigelsen fra Christian Kjær var forventet. På et møde i Hørsholm 
tidligere i år fik han planerne præsenteret. Hans største bekymring var jag-
ten på jordstykket, og han nævnte allerede på det tidspunkt, at han ønske-
de ekspropriation.  
 Indsigelsen fra Borger- og Grundejerforeningen er mere overrasken-
de. Skolen har ikke, som påstået i indsigelsen, på noget tidspunkt fået en 
henvendelse om, at foreningen havde interesse i placeringen. Dette er i 
øvrigt løbende beskrevet i VenøPosten, efterhånden som mulighederne er 
kommet i spil i det lange forløb.  
 Ser man på den nævnte smukke udsigt mod øst fra Nørskovvej nord 
for værkstedet, så er den domineret af en 5.000 kvm stor granbevokset 
vildtremise midt på jordstykket foran Sorthøj.  

. . . fortsættes på side 10 

 

ÅBNINGSTIDER  I  SEPTEMBER 
 
 

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 

 
Åbent dagligt fra kl. 12:00 – 18:00  

Lukket den 4., 9. 23. og 28. september. 
Evt. åbning herudover vil være  

annonceret i Havnehuset 
 

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 

 
Dagligt fra kl. 7:30 – 12:00 

og fra kl. 14:00 – 18:00 
 

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

 

   

 
Venø  Kro 

 
Køkkenet har åbent  

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

fra kl. 11:30 – 14:00. 
(Lukket søndag aften + mandag samt 

alle hverdage til frokost).  
 

Søndagsbrunch den 27. september 
 

Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  
www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  
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VENØ EFTERSKOLE — GODT NYT OG DÅRLIGT NYT (fortsat fra side 9) 

Udsigten er IKKE, som beskrevet i indsigelsen, nævnt i omtalte udviklings-
plan fra 2002, hverken i selve slutrapporten eller i et eneste mødereferat fra 
arbejdet. Planen omhandler bevarelse af bygninger i Venø By og placering 
af nyt boligbyggeri – den beskæftiger sig ikke med placering af en eventuel 
udvidelse af efterskolen. Det er derfor svært at se, hvordan den kan bruges i 
denne sag. I øvrigt vil den foreslåede alternative placering blot ødelægge 
en anden del af samme udsigt mellem undervisningsfløj og værksted.  
 Nedrivning af værksted m.m. vil kræve, at de samme faciliteter gen-
etableres og dermed udvider det nye byggeri. Det vil forøge det nye bygge-
ri ca. 3 millioner kroner, en så stor fordyrelse gør projektet urealistisk. Skolen 
har allerede optaget de maksimale lån, og hverken skolens økonomi eller 
gældende regler tillader yderligere belåning.  
 Det er ærgerligt, at disse indsigelser, hvis de tages til indtægt, reelt 
kommer til at forhindre, at skolen får de tiltrængte halfaciliteter. Det er poli-
tikerne i Struer Kommune, som skal tage stilling til indsigelserne – jeg håber, 
at de stemmer for en hal til efterskolen og venøboerne.  
/ Venø Efterskoles bestyrelse — Peter Petersen 
 
 
ELEVBESØG PÅ VENØ 
Oplevelserne og glæden var stor, da efterskolens elever for snart et år siden 
kom hjem fra et aftenbesøg rundt omkring i hjemmene på Venø. 
 Eleverne var ikke i tvivl – det var et arrangement, som vi helt bestemt 
skulle gentage for de kommende elevhold. 
 Derfor vil vi være meget glade, hvis I den 1. oktober kl. 19:30-
21:00 vil åbne jeres hjem for vores elever til lidt hyggeligt samvær. 
 Tilmelding til arrangementet kan ske til skolen kontor senest man-
dag den 28. september eller på mail efterskolen@venoe-efterskole.dk. 
Når I tilmelder jer, vil vi gerne vide, hvor mange elever I vil have besøg af. 
/ Venø Efterskole — elever og ansatte 

KJÆR OG BORGERFORE-
NING IMOD PLAN! 
To næsten enslydende indsigelser 
besværliggør Venø Efterskoles 
muligheder for at gennemføre 
det halbyggeri, som den øvrige 
del af øboerne ser frem til. 
 Christian Kjær og Venø 
Borger- og Grundejerforening 
mener, at det omfattende arbej-
de, som Efterskolen og Struer 
Kommunes planlæggere og politi-
kere nu har omsat til en lokalplan, 
skal være forgæves. Begrundel-
serne for at gå imod efterskolens 
plan er, at planens gennemførelse 
ødelægger udsigten fra asfaltve-
jen (Nørskovvej) mod øst. De to 
modstandere foreslår andre pla-
ceringer af hallen, som fordyrer 
projektet, så det vil blive vanske-
ligt eller måske umuligt at gen-
nemføre. Indsigelserne er skuffen-
de og virker konstruerede. 
 Udsigten, som indsigelser-
ne så smukt kæmper for på al-
menvellets vegne, er for to tredje-
deles vedkommende allerede luk-
ket af Christian Kjærs egen be-
plantning. Indsigelser af den slags 
er uværdige for både Christian 
Kjær og Venø Borger- og Grund-
ejerforening. 
 Venø Efterskole er en af 
Venøs største aktiver og udvidel-
sen med hallen og sportspladsen 
er til gavn og glæde for både Ef-
terskolen og venøboerne. 
 Christian Kjær og Venø 
Borger- og Grundejerforening har 
med deres uværdige indsigelser 
igen skabt usikkerhed om Venøs 
fremtid. 
/ Hagbard Nielsen,  
Nørskovvej 6, Venø 

. . .  

Udsigt fra Nørskovvej. Fotos: Jan Bendix 
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VENØ FISKERIFORENING 
Lørdag den 3. oktober kl. 
12:00 afholder Venø Fiskerifor-
ening generalforsamling på Venø 
Camping. 
/ VenøPosten — red.  
 
 
VENØ BÅDELAUG 
Lørdag den 26. september kl. 
10:00 afholder Venø Bådelaug 
(VBL) generalforsamling for med-
lemmer på Venø campingplads. 
/ VBL — Jens Erik Christensen 
 
 
RETTELSE TIL  
LØRDAGSSVØMNING 
Vi har aflyst svømningen den 31. 
oktober på grund af Venø Bus-
sens jubilæum. I stedet har vi fået 
den 5. december. 
 Se septembers svømmeda-
ge på kalendersiden.  
/ Venø GIF — Sonja Petersen 

DET  SKER 
DANSK ORNITOLOGISK FORENING KIGGER EFTER VENØ-FUGLE  
Lørdag den 5. september kl. 9:00-13:00 
Igen i år inviterer DOF på fugletur til Nørskov Vig. Bevæbnet med store kik-
kerter ankommer fuglefolket med færgen kl. 9:00. Man arrangerer fælles-
kørsel eller cykler sammen op til Nørskov, hvor selve turen begynder ved 
bænken før indgangen til naturreservatet. 
 Sidste år stormede det, så i år håber vi på godt vejr og mange forskel-
lige fugle. Vi slutter af med sælerne ude på Bradser Odde. En ikke uvæsent-
lig del af en naturoplevelse er mulighed for det uventede – og da dette er 
en tur ud i guds frie natur, hvor vi er underlagt naturens luner, er der ikke 
garanti for noget som helst andet end frisk luft og godt samvær. 
 DOF skriver i deres blad, at turen er arrangeret i samarbejde med 
Venø Beboerforening!  
 Se også: www.dofbasen.dk/IBA/lokalitet.php?lokid=40 
/ Linda Ulfkjær, medlem af Venøs to beboerforeninger 
 
 
'LILLYS DANMARKSHISTORIE' 
Kom — og lad Pia Fris Laneth tryllebinde dig med sin fortælling om kvinde-
livets forandring fra dengang vores oldemødre var skoletøser. 
 Pia Fris Laneth fortæller om oldemødre med store børneflokke, der 
knokler hele livet for at holde sulten fra døren, om den fattige jyske mormor 
og farmoren fra arbejdermiljøet i København. Om at være umyndigt tyen-
de, gifte koner uden stemmeret, om uægte børn, om arbejdet i roemarken 
og om til sidst at blive økonomisk selvstændig. 
 Pia Fris Laneth bliver rost mange steder for sine store evner som for-
midler. Testrup Højskole havde fx besøg af hende i marts 2009. Forstande-
ren, Jørgen Carlsen, fortæller, at foredragssalen var fyldt til bristepunktet 
med folk fra 18 år til ca. 90 år, og alle sad helt fremme på stolen og lyttede 
til et stykke levende og vedkommende danmarkshistorie, der på mesterlig 
vis blandede et slægtshistorisk spor med den store historiske udvikling de 
sidste 150 år.  
 Jytta Eriksen fortæller fra Pia Fris Laneths besøg på Pandrup Bibliotek 
i oktober 2008, at ”den fremmødte flok af tilhørere fik, hvad de kom efter, 
og mere til for Pia Fris Laneth viste sig at være en blændende fortæller, som 
uden den mindste lille lap af et manuskript, og uden at anstrenge sig, kun-
ne holde sit publikum fanget af sine spændende beretninger om et Dan-
mark i forandring fra slutningen af 1800-tallet og frem til i dag”. 
 Så der skulle være noget at glæde sig til. Mette serverer kage og kaffe 
for 25 kr. til de fremmødte. Vi ses i Havnehuset tirsdag den 27. oktober 
fra kl. 19:00 til ca. 22:00 (inklusiv kaffepause). 
/ Idégruppen / Venø Foredragskreds  
— Per Mikkelsen, Morten Gjern, Kirsten Jensen og Lotte Lykke Frederiksen  

Foto: Jan Bendix 
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Det går godt med havnen! Jo, det kan skam godt passe, men der er selvføl-
gelig også problemer med nogle ting, og forskellige syn på, hvad der er 
godt og skidt. 
 Vi har fået dispensation fra kravet om en affaldsplan igen, men skal i 
løbet af de kommende 3 år have etableret en sådan. Så må vi se om det 
bliver økonomisk overkommeligt. Der har været forespørgsler på, om vi ikke 
godt kunne forbedre legepladsen en smule. Det står allerede på listen over 
ting, der skal gøres. Måske især sammen med etablering/montering af den 
mini-golf-bane vi har fået fra Humlum. 
 Hvad angår projektet er vi stort set færdige med Havnehuset og Met-
tes café fungerer – i hvert fald efter de regelmæssige indbetalinger til hav-
nens konto at dømme – rigtigt godt. Ser man på indtægterne fra gæstesej-
lere tyder det på en lille fremgang i forhold til sidste år. Det skal suppleres 
med, at andre havne, vi sammenligner os med, taler om generel tilbage-
gang. Det forekommer også væsentligt, at vi har modtaget mange positive 
kommentarer fra de besøgende. 
 Vaskepladsen er færdig, men der er endnu ingen, som har brugt 
den. Dog er det vigtigt, at vi har den, så alle miljøhensyn kan tilgodeses. 
 Efterskolens bro er ved at være færdig, men vi kunne godt bruge lidt 
mere uddybning end renoveringen og etablering af spuns medførte, så vi 
har søgt om tilladelse til en egentlig uddybning. Her er det især tilladelsen 
til at deponere de opgravede materialer, der tager tid. 
 Der er ved at blive taget hul på projektdelen om hjemmeside m.v., og 
vi regner med i samarbejde med VenøBoen og Grundejerforeningen at 
kunne præsentere et oplæg til en fornyelse af www.venoe.dk, så den frem-
står lidt mere tidssvarende, kan redigeres og vedligeholdes af hver enkelt 
side-indehaver og i en vis udstrækning være tilgængelig på engelsk og må-
ske tysk. Mere herom senere. 
 Vi mangler stadigvæk at tage 
hul på den overdækkede grill-/fro-
kostplads og de nye fiskerskure. Vi 
skal snart til møde med Kommunen 
for at få rigtig gang i den varslede 
lokalplan, der skulle åbne mulighed 
for etableringen og få lavet havnen 
til en havn i juridisk forstand. 
 Budgetterne ser ud til at hol-
de, og vi arbejder p.t. på at få udbe-
talt en del af støtten, så rentebelast-
ningen ikke bliver for stor. Det er 
officielt sådan, at støtte først udbeta-
les, når et projekt er helt afsluttet, 
men vi håber på lidt velvilje i direkto-
ratet. 
 Der er stadig masser af arbej-
de til dem, der gerne vil! 
/ Havnestyrelsen — Peter Henriksen 

 

 

HAVEKALENDER  
- SEPTEMBER 
 
Omlæg køkkenhaven 
Inddel køkkenhaven i bede ad-
skilt af gangstier. Planlæg bede-
ne efter sædskifte og sørg for, at 
der er plads til forskellige blom-
strende planter. Husk – haven 
skal ikke efterårsgraves. 
 
Det er plantetid 
Nu er den bedste plantetid for 
stauder, roser, stedsegrønt, træ-
er og buske. Køb planter i potter. 
En god start giver sundere plan-
ter, der er modstandsdygtige 
over for sygdomme og skade-
dyr. 
 
Bunddækkende planter 
Bunddækkende stauder er gode 
til at holde ukrudt væk under 
buske og træer – plant dem in-
den frosten kommer 
 Inden du planter, skal du 
fjerne alt flerårigt ukrudt som 
f.eks. tidsler, senegræs og skval-
derkål. Vælg planter efter jordty-
pe og sol-/skyggeforhold. 
 

Den grønne havekalender er oprindeligt 

udarbejdet af Ikast Kommune og Ring-

kjøbing Amt i samarbejde med Den 

Økologiske Have. 
Foto: Jan Bendix 
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VENØ  MUSIKFORENING 

 

Carl Ulrik Munk-Andersen og Pernille Bach  
Den 28. februar 2010 kl. 15:00 på Nørskov 
”Årets gang i den danske sang”. I foråret 2003 indspillede de 
to kunstnere cd’en ”Se, nu stiger solen” med danske salmer 
og sange i smuk, enkel og stilren udførelse. Efterfølgende er 
det blevet til yderligere 3 cd’er:  ”Den danske sang” med san-
ge fra den danske sangskat i smukke, nye arrangementer og 
”Musicalsange” med nye og gamle musicalsange. 
 Som en hyldest til digteren Jeppe Aakjær udkom i 
2006 ”Rugens Sange”. Digtsamlingen, der i 2006 fyldte 100 
år, har fået nye melodier, arrangementer og fortolkning. Per-
nille Bach er uddannet med musik/psykologi og har efter 
endt uddannelse taget sangundervisning hos dels Elisabeth 
Brink i Aalborg og hos Lise Nees i København/Fyn. Carl Ulrik 
Munk-Andersen er til daglig organist i Taarbæk Kirke og fun-
gerer flittigt som kapelmester på diverse teatre, som pianist i 
bl.a. DR-Underholdningsorkestret og som akkompagnatør for 
bl.a. Kurt Ravn og trompetist Per Nielsen. Koncertprogram-
met ”Årets gang i den Danske Sang” er sammensat af sange 
fra de forskellige cd’er. Efter koncerten afholdes den årlige 
generalforsamling. Dagsorden ifølge vedtægterne. Venø 
Musikforening er vært ved lidt mundgodt! 
 
Kammerkoret Gesta Danorum  
Den 11. april 2010 kl. 15:00 i Venø Kirke 
Gesta Danorum betyder ”Danernes bedrifter” og kammerko-
ret kan fejre 20 års jubilæum i 2009. Det blev grundlagt af 
organist Ole Brinth, som samlede en flok korsangere fra Hol-
stebro og omegn, som ønskede udfordringer på et lidt avan-
ceret niveau. I årenes løb har koret haft forskellige dirigenter, 
over en længere årrække på skift organisterne Ove Pedersen 
og Mads Bille, og for et par år siden tiltrådte korets nuværen-
de dirigent, organist ved Holstebro Kirke, Niels Bitsch Nielsen. 
Udover at give koncerter alene har koret også medvirket ved 
opførelsen af store værker som Mozarts Messe, Bachs Jule-
oratorium, Haydns Skabelsen og Händels Messias.  

VENØ MUSIKFORENINGS PROGRAM 2009/10 
 
Kamilla Sørensen  
Den 4. oktober 2009 kl. 15:00 på Nørskov 
Pianist Kamilla Sørensen debuterede fra solistklassen i 2007 
og har bl.a. studeret hos Anne Øland og Erik Kaltoft samt hos 
Mirta Herrera i Rom. I dag er hun yderst aktiv i diverse kam-
mermusikalske sammenhænge og arbejder fast sammen 
med bl.a. klarinettisten Randi Østergaard fra Aalborg Symfo-
niorkester. Desuden er Kamilla Sørensen også en flittig ak-
kompagnatør for flere sangere. Denne søndag er hun solo, 
og vi skal høre værker af Haydn, Carl Nielsen og Schumann. 
 
Hans Esbjerg Trio  
Den 22. november 2009 kl. 15:00 på Nørskov 
På opfordringer bl.a. fra vores unge medlemmer, har vi sat 
jazz på programmet. Hans Esbjerg Trio spiller god, gedigen 
og swingende jazzmusik, hvor repertoiret inkluderer gamle 
travere fra sangbogen - The Great American Songbook" så-
som "I can't give you anything but love", men der vil også 
forekomme afstikkere til den danske sangskat som fx "Den 
allersidste dans". Det hele vil få pustet nyt liv i sig af Hans 
Esbjerg Trio, der består af: Hans Esbjerg: piano, Jens Kristian 
Dam: trommer; Thomas Sejthen: kontrabas. 
 
Den Danske Strygekvartet  
Den 7. februar 2010 kl. 15:00 på Venø Efterskole 
Til at markere Musikforeningens 20 års jubilæum spiller Den 
Danske Strygekvartet, som i april 2009 vandt førsteprisen i 
den prestigefyldte London International String Quartet Com-
petition. Det unge ensemble (gennemsnitsalderen er 25 år!), 
tidligere Den Unge Danske Strygekvartet, består af violinister-
ne Frederik Øland og Rune Sørensen, bratschisten Asbjørn 
Nørgaard og cellisten Frederik Sjölin. De er meget efterspurg-
te og har spillet koncerter i Europa og i USA. Ved jubilæums-
koncerten på Venø spilles bl.a. den Schubert-kvartetsats, som 
ensemblet vandt førsteprisen med i London. Desuden vil 
kompositioner af Carl Nielsen og Brahms blive en del af pro-
grammet. Koncerten arrangeres i samarbejde med Venø 
Menighedsråd. 

Musikforeningen byder velkommen til et nyt program, og vi begynder den 4. oktober  
kl. 15:00 med en klaverkoncert med pianisten Kamilla Sørensen. Hun debuterede fra solist-
klassen i 2007 og er allerede blevet et kendt navn inden for kammermusikken. Ved koncer-
ten på Venø kan vi glæde os til at høre værker af Haydn, Carl Nielsen og Schumann. 
 Sæsonen 2009-10 er også fejringen af foreningens 20-års jubilæum. Det sker ved en 
koncert med Den Danske Strygekvartet søndag den 7. februar 2010 på Venø efterskole. 
Sammen med Menighedsrådet har vi arrangeret denne koncert, som er for alle venøboere. 
De fire unge strygere har i år vundet førsteprisen i en international strygekonkurrence i  
London, så vi kan roligt sige, at kvaliteten her er i den absolut højeste top. 
 Foruden de klassiske koncerter er der i sæsonen også en jazz- koncert med Hans  
Esbjerg Trio og det bliver en fornøjelig eftermiddag med kendte numre i gode jazz-versioner, som alle kan nyde. 
 Et medlemskab af foreningen koster kr. 350 for en sæson (børn er gratis). Enkelte koncerter koster 85 kr. 
 Yderligere spørgsmål: kontakt Grethe Munk-Andersen på tlf. 97 86 80 79. Vel mødt til musik på Venø. 
/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen 

Kamilla Sørensen 
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DET  SKETE 

Foto: Jan Bendix 

TILLYKKE TIL VENØ BUSSEN 
Venø Bussen tager forskud på sin 
fødselsdag den 31. oktober. I au-
gust vandt Knud Overgaard licita-
tionen om kørsel med elever fra 
Struer Kommunes skoler til svøm-
metimer.  
 Resultatet er indtil videre et 
— grønt — busindslag i ø-billedet.  
/ VenøPosten — red.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotos fra www.struermuseum.dk 

VENØ PÅ MUSEUM 
Ups, den udstilling må jeg se! Og så bliver omtalen lagt til 
side! Hvem har ikke prøvet dette? Jeg ved ikke, hvorfor ”det 
kulturelle nærhedsprincip” ofte bevirker, at fx en udstilling 
syltes til tider, hvor vi tror, vi får bedre tid. 
 Tag nu Struer Museum som et godt eksempel. Det roses meget for 
dets om- og tilbygning og dets totale omkalfatring af den oprindelige udstil-
ling. Venø har haft en samlet tur derind – jeg var forhindret!  
 Nu har jeg været der og hvilken oplevelse, i sandhed en fryd for øjet 
både de fysiske rammer samt selve udstillingen. Jeg har aldrig forstået, 
hvorfor museet byggede nedad, men det er en anden historie, blot kan jeg 
konstatere, at resultatet er smukt og velovervejet. 
 En af de primære årsager til om- og tilbygningen var integreringen af 
B&O Museet. Det er en meget interessant og oplysende gåtur i radiofoniens 
og TV’ets historiske fodspor krydret med et væld af de gamle møbelklassike-
re. Yderst dygtigt lavet! Skulle jeg sætte en kritisk finger her, er det de mang-
lende arkitektnavne på den store møbelsamling samt engelske og tyske 
tekster ved alle B&O apparaterne. Til udstillingen knytter sig en kæmpe fin-
gertouch skærm, hvor udstillingsgæsten kan gå på selvvalgt opdagelse i 
B&O’s historie. I øvrigt lavet af Struer Museum. 
 I det hele taget er der over hele museet et festfyrværkeri af diverse 
B&O apparater, der udsiger historien om snart sagt alle emner, landbolivet 
her på egnen, bygnings- og jernbanehistorien, bare for at nævne nogle 
stykker. Og de tidligere udstillingsgenstande er integreret i nye sammen-
hænge, som giver dem plads og stor retfærdighed. 
 Hertil ny mindestue for Buchholtz, et væld af malerier af lokale fjord- 
og havmalere, bl.a. Niels Bjerre (hvis billeder også p.t. kan ses på en anbefa-
lelsesværdig udstilling på Museet for Religiøs Kunst på Strandvejen i Lemvig 
til og med den 15.9.2009), Jens Søndergaard, Knud Eel og Knud Agger. En 
bugnende museumsbutik med salg af både nyt og gammelt design og i 
umiddelbar nærhed en meget smukt indrettet cafe, som serverede prima 
sirupskage! Og som ekstra gevinst for en venøbo en stor portion motiver og 
effekter fra Venø! Herfra de bedste anbefalinger til en tur i kulturens tjene-
ste! / Marianne Pedersen, Riisvej 12 D 
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DET  SKER 
Marius og korthuset  

— aftenhygge i  

Havnehuset Venø. 

 
 

Åben Café  
Åben Café var en succes med 25 hyggende og glade menneske i alle aldre. 
Det gentager vi forskellige aftner et par gange om måneden. 
Idéen er, at man mødes til hyggeligt samvær på tværs af aldersgrupper, 
spiller spil, drikker varm kakao osv.  
 Næste gang bliver fredag den 11. september kl. 19:30, hvor bl.a. 
Eva Jaffkes superlækre gulerodskage kan købes. 
 
”Fællesspisning for 25” 
Torsdag den 17. september kl. 18:30 serverer vi forloren hare med 
hjemmelavet rødkål og efterfølgende kaffe. Pris 65 kr. Tilmelding til under-
tegnede senest dagen før. 
 
Kaffebord  
Kaffebord med boller og forskellige kager søndag den 27. september 
fra kl. 14:00. Pris 50 kr.  
 
Nyt 
− Skiveskåret røget lammekølle fra Nørskov kan bestilles. 
− Islagkager fra Polaris kan bestilles – udvalg ses i Havnehuset. 
− Sms-service: Alle der ønsker at modtage en sms med nyheder om arran-

gementer og tilbud i butikken kan meddele mig det på tlf. 23 27 22 99. 
 
/ Havnehuset Venø — Mette Jaffke (tlf. 97 86 85 30 / 23 27 22 99) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Færgetrafik  
i juli 

 2009 2008 
Passagerer ........... 32.976 ..... 31.376 
Personbiler .......... 13.112 ..... 12.708 
Busser ......................... 446 ........... 436 
Lastbiler ...................... 136 ........... 122 
Gods (tons) ............... 581 ............. 44 
Cykler ........................ 1318 ........ 1420 
Campingvogne ........... 84 ............. 76 

Foto: Jan Bendix 

Så vender vi kajakken! 

Her er et foto fra det polske værft: Pomera-

nia Service som bygger skroget til den ny 

venøfærge. Værftet ligger i Stettien i Po-

len. Når arbejdet her er slut sejles skroget 

til Hvide Sande, hvor det forventes at være 

fremme inden jul. 

Kran flytter til øen 

Det blev ikke den store kran som færgen 

kunne klare. Her er lillebror på vej om-

bord!  

Gnist til nyt havneanlæg 

Billedet viser et par trin på vejen mod  

den ny anlægshavn på Kleppen.  

 

 

 

/ VenøPosten — red.  

Foto: Jan Bendix Foto: Jan Bendix Foto: Pomerania Service, Polen 
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Månedens foto: Preben Friis 

5. september kl. 9:00 Dansk Ornitologisk Forening kigger på Venø- 
  fugle, mødested ved færgen 

6. september kl. 10:00 Højmesse v/ Per Mikkelsen 

10. september kl. 19:30 Beboermøde, Venø udviklingsplan, Efterskolen 

11. september kl. 19:30 Åben Café, Havnehuset Venø 

13. september kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Thorkil Lundberg 

15. september kl. 19:00 Menighedsrådsmøde i Havnehuset Venø 

17. september kl. 18:30 ”Fællesspisning for 25”, Havnehuset Venø  

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

19. september kl. 19:30 Hjem-Is bilen kommer til Venø 

20. september kl. 14:00 Gudstjeneste v/ Per Mikkelsen 

22. september kl. 18-21 Projekt ”Mørkemænd” - for børn over 13 år,  
  Malerskolen, sted: Venø Billedværksted 

23. september kl. 18-21 Projekt ”Mørkemænd” - for børn over 13 år,  
  Malerskolen, sted: Venø Billedværksted 

25. september kl. 16:00 Fredagsklub for ALLE børn på Venø 
  efter kl. 19:00 for børn over 8 år 

26. september kl. 10:00 Venø Bådelaug, generalforsamling, Venø Camping 

27. september kl. 10:00  Høstgudstjeneste v/ Per Mikkelsen 
  Efterfølgende arrangement i præstegården  

27. september  Søndagsbrunch, Venø Kro 

27. september kl. 14:00 Kaffebord, Havnehuset Venø 

28. september  Deadline for tilmelding til elevbesøg den 1/10 

29. september kl. 18-21 Projekt ”Mørkemænd” - for børn over 13 år,  
  Malerskolen, sted: Venø Billedværksted 

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 

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

 
Svømning: den 12., 19. og 26. september kl. 13:00 

Billard i den gamle skole: 7., 14., 21. og 28. september kl. 14:00 

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

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

VENØ  I  SEPTEMBER 

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

senest den 25. september 
 

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. september. 
 
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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