
Gratisfærge



Fredag den 6. oktober

09:00 - 14:00  Åbent hus hos Venøsund Fisk og Skaldyr

10:00 - 17:00 Åbent galleri på Nørskovvej 2

10:00 - 17:00 Venø Galleri holder åbent - arbejdende værksted ved  
trykpressen - maleri og grafik 

11:30 - 14:00  Venø Kro holder åbent

13:00 - 16:00  EDC holder åbent hus i Venø huse, der er til salg  
- tilmelding på tlf. 97 85 19 00

13:00 - 17:00 Havnehuset holder åbent for kaffesalg m.m.  
Kirsten Yde udstiller akvareller 
Christian Mortensen udstiller fotos

15:00 - 16:00 Besøg den restaurerede Venø Kirke, kirkegården og se det 
nyindrettede kapel. Repræsentant(er) fra kirken vil vise 
rundt efter behov og besvare spørgsmål.

17:30 - 21:00 Venø Kro holder åbent

Lørdag den 7. oktober

10:00 - 17:00  Åbent galleri på Nørskovvej 2

10:00 - 17:00 Venø Galleri holder åbent - arbejdende værksted ved  
trykpressen - maleri og grafik 

10:00 - Naturvandring ved Nørskov Vig v/Anders Ulfkjær  
- mødested bag Nørskov ved parkeringspladsen

11:00 – 12:00 Besøg den restaurerede Venø Kirke, kirkegården og se  
det nyindrettede kapel. Repræsentant(er) fra kirken vil  
vise rundt efter behov og besvare spørgsmål.

11:30 – 14:00  Venø Kro holder åbent

12:00 - 16:00  Venø Efterskole holder åbent hus - prøv klatrevæg og lav 
pandekage over bål

13:00 - 16:00  EDC holder åbent hus i Venø huse, der er til salg  
- tilmelding på tlf. 97 85 19 00



13:00 - 17:00 Havnehuset holder åbent for kaffesalg m.m.  
Kirsten Yde udstiller akvareller 
Christian Mortensen udstiller fotos

14:00 Kort sejltur med Venøsund, Venø Havn

14:00 – 14:20 Orgelmusik i Venø Kirke v/Erik Foged

14:30 – 14:50 Orgelmusik i Venø Kirke v/Erik Foged

15:00 - 16:00 Besøg den restaurerede Venø Kirke, kirkegården og se  
det nyindrettede kapel. Repræsentant(er) fra kirken vil  
vise rundt efter behov og besvare spørgsmål.

15:30 Kort sejltur med Venøsund, Venø Havn

17:30 – 21:00  Venø Kro holder åbent

Søndag den 8. oktober

10:00 - 11:00 Højmesse i Venø Kirke v/sognepræst Per Mikkelsen

10:00 - 17:00 Åbent galleri på Nørskovvej 2

10:00 - 17:00 Venø Galleri holder åbent - arbejdende værksted ved  
trykpressen - maleri og grafik 

11:00 - 12:00 Få historien om restaureringen af Venø Kirke. Mulighed for 
kirkegårdsvandring og for at se det nyindrettede kapel  
v/Ove Bjerre-Pedersen.

11:30 - 14:00  Venø Kro holder åbent 

12:00 - 16:00  Venø Efterskole holder åbent hus - prøv klatrevæg og lav 
pandekage over bål

13:00 - 16:00  EDC holder åbent hus i Venø huse, der er til salg  
- tilmelding på tlf. 97 85 19 00

13:00 - 17:00 Havnehuset holder åbent for kaffesalg m.m.  
Kirsten Yde udstiller akvareller 
Christian Mortensen udstiller fotos

17:30 - 21:00 Venø Kro holder åbent



Akvareller og fotokunst 

Venø Café og Havnekiosk, Havstokken, Venø Havn

• Kirsten Yde udstiller akvareller

• Christian Mortensen udstiller fotos

Udstillingen er åben fra den 6. til 8. oktober kl. 13:00 - 17:00

Venø Bussen

Tlf. 97 86 81 00, mail@venobussen.dk, venoebussen.dk

- se køreplan på midttrafik.dk/search/?search=346

Venø Café og Havnekiosk

Havstokken, Venø Havn

Åbent for køb af kaffe m.m. fra den 6. til 8. oktober kl. 13:00 - 17:00 

Der kan også købes produkter fra Venø kartofler & lam

Venø Færgefart

Tlf. 97 86 80 44, info@venoefaergefart.dk, venoefaergefart.dk

Gratis overfart i dagene 6. til 8. oktober

- se sejlplan på venoefaergefart.dk



Venø Galleri

Tangvej 1, tlf. 27 62 03 87, veno-galleri.dk

Udstillingen er åben: 

den 6. og 7. oktober kl. 10:00 - 17:00 og 

den 8. oktober kl. 10:00 - 16:00

Venø Kirke

Klitten 1

Kirken er altid åben for et besøg. Kirken blev genindviet den 18. december 
2016 efter en indvendig restaurering. Der findes en folder i våbenhuset.  
I kapellet kan ses eksemplarer af de gamle bænke, alterbordsfrise,  
antependium samt syvarmet lysestage fra den "gamle" kirke.

Venø Kro

Havstokken 22, Tlf. 97 86 80 06, info@venoekro.dk, venoekro.dk

Åbent fra den 6. til 8. oktober til frokost fra kl. 11:30 - 14:00  
samt aften fra kl. 17:30 - 21:00 

Menu: Venøbøf og pandekage med is, kr. 200,- pr. person

Husk venligst bordbestilling



Venø Klit Camping

Klitten 10, venoecamping.dk

Venø Klit Camping "Limfjordens perle" ønsker at give turister/gæster en 
god oplevelse på Venø og har fra den 6. - 8. oktober nedenstående tilbud:

• Alle overnattende personer er gratis

• Udlejningsvogn: 135 kr. inkl. strøm pr. dag

• Campingvogne, Autocamper, Camp-let og telte: 35 kr. inkl. strøm pr. 
dag pr. enhed

Brug weekenden til at slå teltet eller vognen op - med familie og venner -  
og for næsten ingen penge, har man nu muligheden for en fantastisk 
weekend på Venø - Limfjordens hjerte.

Venø Klit Camping er en af de frie campingpladser, hvor naturen og sam-
været er prioriteret meget højt. 

Venøsund (museumsfærge)

Venø gl. havn, Havstokken, info@venoesund.dk, venøsund.dk

Venøsund Færgelaug fortæller om Venø og færgehistorien.  
Vi sejler to småture lørdag den 7. oktober kl. 14:00 og 15:30. 



Venøsund Fisk og Skaldyr 

Sønderskovvej 20

Åbent hus den 6. oktober kl. 9:00 - 14:00

Åbent galleri, Nørskovvej 2

Udstillingen er åben den 6., 7. og 8. oktober fra kl. 10:00 - 17:00

• Malerier af Karin Kristensen

• Skulpturer af Per Vestergaard

• Strik af Aase Askanius

EDC, Struer

Åbent hus fra den 6. til 8. oktober kl. 13:00 - 16:00

Det er muligt at tilmelde sig åbent hus i de Venø huse, der er til salg

Tilmelding sker på EDC.dk eller ved at ringe på tlf. 97 85 19 00 

venoe.dk  -  visitvenoe.dk 

facebook.com/VenoeStruer
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