
6  

ÅBNINGSTIDER  I  OKTOBER 
 
 

Gårdbutikken  på  Nørskov 
 

Salg af kartofler og frosset  
lammekød i forskellige udskæringer.  

Desuden lammespegepølser. 
 

Åbent efter forudgående telefonisk 
henvendelse på tlf. 40 31 83 02 

www.venoe-kartofler.dk 
 
 

Ö Ö Ö 

 
 

Venø  Havnehus 
 

Åbent: 
mandag-fredag fra kl. 12:00-18:00 

weekend fra kl. 8:00-18:00. 
 

Der er mulighed for bestilling af  
rundstykker inden kl. 18:00  
til afhentning dagen efter. 

 
Tlf. 97 86 85 30, mobil 40 20 00 10 

phendrix@mail.dk 
 
 

Ö Ö Ö 

 
 

Venø  Billedværksted 
 

Åbent efter aftale. 
 

Lis Jensen, Tangvej 1, tlf. 97 86 83 10 
www.venoe-billedvaerksted.dk 
lis.moeller.jensen@gmail.com 

 
 

Ö Ö Ö 

 
 

Venø  Kro 
 

Åbent mod forudbestilling af menu  
og min. 12 personer.  

Kontakt os for nærmere information.  
 

Bordbestilling: tlf. 97 86 80 06  
www.venoekro.dk — info@venoekro.dk  

FORBINDELSE TIL OMVERDENEN 
Opstilling af Telia  mobilmast.  

Fotos: Kai Rostrup Jensen,  

Preben Friis og Jan Bendix. 
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DET  SKER 

 

PLANERNE OM INDDÆMNING AF VENØ BUGT 

Under overskriften Danmark vokser, lanceredes så sent som i 1953 en stor-

stilet plan om at ændre Venø Bugts godt 8.000 hektar fjordbund til blom-

strende kornmarker. Man forestillede sig, at området ville give plads til ikke 
mindre end ca. 1000 husmandsbrug! Planen var væsentlig mere omfatten-

de end senere Skjern-Å-projektet. Planen blev ikke realiseret, men historien 

om den samt andre virkeliggjorte landindvindingsprojekter vil miljøskribent 
Kjeld Hansen fortælle om i Havnehuset den 27. oktober kl. 19:30. 

 Kjeld Hansen udgav i 2008 den anmelderroste bog Det tabte land, 

der handler om kampen for at ændre dansk natur gennem de sidste godt 
200 år. H.E. Nørregaard-Nielsen kaldte udgivelsen for ”årets mest nødvendi-

ge bog”. Veldokumenteret og spændende ofte som en kriminalroman frem-

stiller Kjeld Hansen her det natursyn, som herskede blandt Hedeselskabet 
samt politikere fra alle partier frem til det natursyn, som i dag har ført til vidt-

gående naturgenopretninger af fortidens landindvindinger. 

 Vi ser frem til en spændende aften, der handler om Danmarks natur 
– i fortid og nutid.  

/ Foredragsgruppen — Per Mikkelsen 

 
 

TELIA KOMMER TIL VENØ 

Mandag den 12. september rykkede Telia for alvor ind på Venø, da de - på 
beboernes opfordring - opførte en ny mobilmast, der skal sikre øboerne en 

meget bedre mobildækning. Signalet blev aktiveret fredag den 16. septem-

ber, og for at følge op på dette, kommer Telia Shop Nykøbing Mors nu på 
besøg hos venøboerne.  

 ”Vi regner med at komme på besøg tre gange i løbet af oktober til at 

begynde med. Og hvis det skulle vise sig, at der er behov for, at vi kommer 
på besøg flere gange, så gør vi bare det”, siger Shop Manager, Allan 

Markvorsen, Telia Shop Nykøbing Mors, og fortsætter: ”Vi glæder os meget 

til at komme på besøg hos vores naboer på Venø og til at vise, hvad Telia 
står for: smart, leading og local. Vi ser frem til et godt samarbejde med be-

boerne og erhvervslivet på øen.”  

 De udsendte fra Telia Shop Nykøbing Mors planlægger efter aftale at 
komme på virksomhedsbesøg om formiddagen for senere hen på eftermid-

dagen at kunne placere deres stand ved Havnehuset. På den måde får flest 

mulige beboere mulighed for at komme ned til en snak. Medarbejderne fra 
Telia vil stå til øboernes rådighed hele eftermiddagen, og de vil dele flyers 

ud med brandgode tilbud til de interesserede. Yderligere vil der være de-

monstrationer af det mobile bredbånd på laptops samt af 3G-nettet på 
smartphones. Du kan træffe Telia i Havnehuset følgende dage: 

 den 4., 7. og 13. oktober fra kl. 12:00-17:00. 
 
For yderlige spørgsmål er du velkommen til at ringe til Telia i Nykøbing 

Mors på tlf. 28 27 11 41. 

/ Telia — Allan Markvorsen Foto: Jan Bendix 

Kjeld Hansen 


