
 

 
NYHEDSBREV  

 

Forår 2017  

”Nu har solen gule unger”……. 

Og efter en veloverstået generalforsamling er vi nu klar til at tage fat på forårets 

aktiviteter. 

 Den 22. - 23. og 29. marts er Venøsund reservefærge på Venøoverfarten.  

 Lørdag den 1. april indgår Venøsund i forestillingen ”AT FARE VILD SAMMEN I 

SAMME RETNING”. To unge performancekunstnere fra Italien og Ungarn vil 

kapre stemmer til KUNSTPARTIET til det kommende kommunalvalg. 

 Kom og se forestillingen på Venø Havn, hvor Jeppe og Linda som 

borgmesterkandidat og førstedame underholder og vil genåbne Det Gamle 

Posthus og uddele breve fra kl. 09.30. Det Gamle Posthus er det lille røde 

træskur, som har fungeret som posthus for Postbåden ”Svanen” indtil 1958.  

 Ønsk dem en god sejltur eller stig ombord, når Venøsund sejler parret ind til 

Struer, hvor de vil optræde på Struer Bibliotek inden de på tandemcykel vil 

begive sig på vej til Herning. Undervejs vil Jeppe holde Danmarks første 

cykeltale. 

 I påsken fra den 9. til den 17. april er der gratis overfart til Venø. Venøsund  

Færgelaug tilbyder små sejlture ud i fjorden skærtorsdag og påskedag. Begge 

dage kl. 15 med afgang fra Skonnertbroen i yderhavnen. 

  Tirsdag den 11. klokken 11 og 14 underholder Struer Shantykor (40 mand) med 

sang og musik fra de 7 verdenshave. 

 

 Limfjordsfortællinger: Vi starter palmesøndag kl. 10 på guidede ture med 

fortællinger om øens historie, havn, og kirke. Turene finder sted i hele påsken 

(se Skema) og man kan blot møde op ved færgeskuret på havnen eller ved Venø 

kirke. Særpris voksne kr. 25, børn gratis. 

Fra uge 19 kan man tilmelde sig ”Local Tellings” online på  
http://www.enjoy-limfjorden.dk/booking/21469 eller bare møde op. 

 

http://www.enjoy-limfjorden.dk/booking/21469


 

 
 Kunstudstilling: med akvarelmalerier, tegninger og kunstfoto med motiver fra 

Venø i Havnecaféen er åben alle dage fra kl. 13.00 til 17.00. 

 

 Fra den 17. til den 24.4. er Venøsund på bedding på Agger Værft. 

 

 Lørdag den 20. maj er der udflugts sejlads til Jegindø:  Vi tager madkurven med 

og hygger os på havnen. Pris 100,- kr. Tilmelding: Finn Husum tlf.27825106 eller 

fhusum@mail.dk 

 

 Lørdag den 10. juni kl. 10 – 16 Byjubilæum, Havnens Dag og ”Vild med vand”: 

Færgen sejles til Struer Havn. Programmet byder på musik, boder, kapsejladser, 

præsentations- og prøvesejlads med klassiske lystbåde og veteranbåde. 

Musikprogrammet byder på Shantykor, folkemusik og jazz fra scenen på kajen 

eller færgens dæk. (Nærmere program følger) 

 

Guidening Venø Havn kl. Venø Kirke kl. Gudstjeneste kl. 

9. april 10.00 13.00 14.00 
10. april 14.00 13.00  

11. april 14.00 13.00  
12. april 14.00 13.00  

13. april 15.00 13.00 19.30 
14. april 10.00 13.00 14.00 

15. april 14.00 13.00  

16. april 14.00 13.00 10.00 
17. april 15.00 13.00 14.00 


