
Ø-Turen 2022 i smukke Nordvestjyske landskaber 

 

Turens program er nu så fastlagt, som vi ønsker det, og prisen er fair trods den 
inflation, der rammer det meste. 

Af Jørgen Hansen 

 



Som anført i marts-udgaven af klubbladet vendes der hermed tilbage til det ”endelige” 
program for Ø-Turen 2022, der finder sted 

 

Fredag 2. til søndag 4. september 2022 

og udspiller sig i det smukke Nordvestjyske landskab med Thyholm og småøerne Jegindø 
og Venø samt Tambohus Kro som geografiske holdepunkter. 

 

Når programmet kun er 
”endeligt”, så skyldes det 
vores hidtidige Ø-Turs 
succeser med ikke at lave et 
alt for stramt program, men i 
stedet have et rimeligt fast 
”skelet” med nødvendige 
islæt, men også plads til 
intuitive programændringer 
eller udvidelse. Og først og 
fremmest have rum og tid til 
hyggeligt samvær! 

 

Tambohus Kro 
 

Hvad vi kommer til at opleve 

Vi mødes på Tambohus Kro fredag eftermiddag til kaffe med kage. 
 

Vel indkvarteret kører vi over 
dæmningen til den maleriske lille perle 
Jegindø, der er ca. 8 kvadratkilometer, 
har 507 indbyggere, en smuk kirke, en 
lille havn med det stemningsfulde lille 
fiskerimuseum Æ Fywerhus.  

Måske en lille forfriskning? 

 

Om aftenen en to retters middag med en halv flaske vin pr. kuvert, men hygge ad libitum. 

 

 



Lørdag efter morgencomplet en tur gennem det smukke Sydthy til Nordens største 
landsbykirke i Vestervig, hvor der er såvel rundvisning som foredrag. 

 

 

 

 

Tilbage gennem Thyholm og til færgen til Venø 
ved Kleppen Havn, der sejler mindst hver halve 
time, og hvor billetprisen er med i ”pakken”. 

Vestervig Kirke 
 

Venø er ca. 7 kvadratkilometer, har 185 indbyggere, foruden 96 
efterskoleelever. 

Øen har udover havnen en campingplads, Danmarks mindste kirke, 
smukke bakker, ca. 20 kilometer kystlinje og så en kro, der er kendt 
for ”Venø-bøffer”, som vi til frokost skal smage på uden at ødelægge 
appetitten til aftenens Galla-middag!  

Denne består af tre retter samt drikkevarer ad libitum i ”et passende 
tidsrum”! 

 

Søndag efter det store morgenbord i ro og mag køres sydover mod Struer, hvor vi får 
adgang til Struer Museum, som ikke kun residerer i en interessant bygning, men også har 
en række special-udstillinger, f.eks. knyttet til Bang & Olufsen, Jernbaneknudepunktet, 
Byen og fjorden m.fl. 

Tilmelding og betaling 
Vi synes programmet ser løfterigt ud, 
og er glade for at kunne tilbyde 
deltagelse for 

2.950 kr. pr. deltager 

Endelig tilmelding samt indbetaling af 
det fulde beløb senest den 15. juli til: 

 

KDAK’S konto i Skjern Bank: Reg. Nr.: 7780 konto nr. 2131977 
 

Venlig hilsen 

Klubledelsen for KDAK classic ® 


