I årene 2000 og 2001 udarbejdede beboere på Venø en plan
for bevarelse og udvikling af Venø by.

1900-2000
Venø Kro

Projektet fik støtte fra indenrigsministeriets landdistrikspulje.
Under projektet blev nedsat en gruppe, som påtog sig at beskrive den historiske udvikling på øen.
Gruppen valgte at koncentrere sit arbejde om fire lokaliteter.

Maleri af Vagn Hasle Nielsen

De fire områder er:
Gården Sønderskov
Venø Kro
Venø Havn
Venø Færgefart
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Sommergæster

Venø Kro

Et spisested med lokal kunst

Venø Kro blev bygget i 1903 af David Madsen.
Samtidig indgik han ægteskab med Andrea Østergaard, som var
enke fra gården Nørskov.
David Madsen var fører af postbåden, som sejlede mellem Struer
og Venø. Han havde ansvaret for, at posten blev bragt ud. Derfor fik
familiens hjem navnet Postboligen.
Mange besøgende tog en søndagsudflugt til Venø og Postboligen,
som Andrea og hendes datter Agnes Østergaard fik gjort kendt som
Pension Postboligen.
Da Agnes var uddannet sygeplejerske, kunne hun annoncere med
rekreationsophold med diæthensyn, saltvandsbade ved strandene og
dejlige spadsereture i den rene, styrkende luft, som kunne få selv
søvnløse til at sove.

År efter år vendte sommergæster tilbage for at indtage deres sparsomt udstyrede værelser med fælles bad og W.C. Hele herligheden med fuld pension kostede i midten af 40erne 7 kr. pr. døgn. Maden var dagligdags, men
vel tillavet og sund. Et eksempel på forret kunne være kogt spidskål, hakket æg og smeltet smør. Om aftenen samledes de voksne på glasverandaen
omkring kaffen, kortspil, dans og aftenens hørespil i radioen.
Et kunstnerægtepar, som boede på Pension Postboligen flere somre i
træk, betalte for opholdet med malerier. Malerierne blev givet videre til lokale håndværkere som betaling for reparationer. Nogen givtig forretning
var Pension Postboligen sikkert ikke altid. Derfor undrede det også de
samme håndværkere, der engang arbejdede på stedet, at de fik hele 3
spejlæg til frokost. Forklaringen lå ligefor. Spejlæggene var tilberedt af indsamlede mågeæg.

Postboligen vedblev at være den foretrukne bolig for føreren af postbåden,
men efter skiftende ejerskaber blev Postboligen, nu Venø Kro, overtaget af
Lis og Jørgen Schrøder i 1970. Værelserne på kroen blev inddraget til privatbeboelse, og da det nye værtspar tog deres gode ry med fra restaurant
Borbjerg Mølle, startede en ny tid.
Stegte fjordrødspætter med persillesovs og Venøkartofler var kroens
mest populære menu i mange år.
Rødspætterne forsvandt imidlertid fra Limfjorden, og kroparret måtte se
sig om efter en anden specialitet. På rejse til Spanien smagte de en dejlig
krydret ret af tyndt skåret oksekød, som de blev begejstrede for.
Efter tilpasning til danske smagsløg blev retten serveret under navnet
Venøbøf. Retten blev en succes, og man kan nu i 2002 købe tyndt skåret
oksekød til Venøbøf i supermarkeder over hele landet.

I 1991 kunne Anne og John Thusgaard fejre deres 10 års jubilæum
for overtagelse af kroen.
Samtidig indviede de en ny festsal, sådan at kroen kunne modtage
større selskaber.
Venø Kro er nu et velrenommeret spisested med stor søgning fra
nær og fjern.
På Venø Kro hænger mange dejlige malerier.
En stor del er malet af Anne Thusgaards farfar Svend Emil Schrøder
og andre af Struers kendte maler Vagn Hasle Nielsen.
Venøs sidste færgemand ved den lille rofærge mellem Venø Odde
og Kleppen var også kunstmaler.
Han hed Albert Winther og er repræsenteret på kroen med et
landskabsbillede fra Venø.

