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HVAD FINDES PÅ VENØ?
• Bed & Breakfast
• Busforbindelse til Struer
• Børnehus
• Campingplads
• Driftsikker færge fra 2010
• Efterskole
• Erhvervsdrivende
• Havnekiosk
• Idrætsforening
• Kirke og præst
• Kro
• Lystbådehavn m/sauna
• Musikforening

HVORFOR BO PÅ VENØ?
 På Venø kan man få det bedste af alle verdener:
• Et trygt lokalsamfund med sammenhold, engagement og hjælpsom-

hed.
• En dejlig natur med et righoldigt fugle- og dyreliv.
• Tæt på større byer med forretninger, kultur og spisesteder.

 
 
 
 
 
 
 



HVOR LIGGER VENØ?
Venø ligger i den vestlige del af Limfjorden 
umiddelbart nord for Struer. På Venø er der 185 
beboere, hvoraf 25 er børn og unge. De fleste 
venøboere arbejder på fastlandet.

ER VENØ AFSKÅRET FRA “SAMFUNDET”?
Nej, for færgen til Venø sejler tre gange i timen med en overfartstid på 
kun 3 minutter. 
Køretid fra Venø inkl. sejltur til:
• Skole og idrætshal: 12 min.
• Børnepasning: 12 min.
• Gymnasium/erhvervsskole: 15 min.
• Indkøb: 15 min.
• McDonald’s: 15 min. 
• Tog med direkte forbindelse til Aarhus, København og Kastrup 

Lufthavn: 15 min.
• Biograf: 15 min.
• Kurbad: 15 min.
• Bilka, Elgiganten og Harald Nyborg: 30 min.
• Teater: 30 min.
• Lufthavn med forbindelse til København: 55 min.



VIL DU VIDE MERE? 
Hvis du vil vide mere om, hvordan det er at bo på Venø eller 
i det hele taget har spørgsmål om Venø, er du velkommen til 
at ringe eller skrive til Linda eller Søren fra VenøBoen:

Formand
Linda Tang
tlf. 22 90 42 89
ltm@venoe.dk

Kasserer
Søren Lang Hindkjær
tlf. 42 12 58 99
soeren@venoe.dk

Se mere på www.venoe.dk eller www.facebook.com/venoestruer

Information om området og aktuelle begivenheder 
– se her: www.lydensby.dk
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