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Smag på fr isk seafood fra Limfjorden og besøg
Bang & Olufsen i  " lydens by" Struer

 
TEKNISK ARRANGØR: VENØ BUSSEN

TILMELDING TIL LÆSERKLUBBEN
 

 

Struer og Venø



Buskørsel og færgeoverfart
Buskaffe/the og et smurt rundstykke
Entré og rundvisning til Struer Museum
Burger og pomfrits på Værftet i Struer
Besøg hos Nordvestjysk Fjordkultur og Midt- og Vestjyllands Jernbanemuseum
Buskaffe og småkager
Rundvisning på Venø Fisk og Skaldyr inklusive østers og bobler
Aftensmad bestående af 3 stk. håndmadder
Guidet rundvisning på Venø

Østers er en underlig ting. De knoldede skaller på bunden af Limfjorden er en af verdens mest luksuriøse
fødevarer – til trods for at det står alle for at tage et par vaders på og gå direkte ud og samle dem op ad
vandet.  ”Østerskongen” fra Venø mener at ”jo mere du tygger på dem, des bedre smager de”. Det skal
komme an på en prøve, når Læserklubben 13. april tager mod Struer og Venø. 
Med os på turen har vi chefredaktøren fra Midtjyllands Avis, Hans Krabbe, der kommer fra Struer -og kan
fortælle et par spændende og måske også sandfærdige historier fra sin barndoms egn. 

Lydens by
Med afgang fra Silkeborg og Herning mellem klokken 07.50 og 08.30 kører vi mod Struer. Undervejs finder
vi et passende sted, hvor forårssolen forhåbentlig stikker hovedet frem, mens vi får en kop kaffe og et
rundstykke. 

Først på formiddagen når vi til Struer Museum. Her får vi en introduktion til B&O. Den gode lyd stammer
helt tilbage fra 1927, hvor de to ingeniører Svend Olufsen og Peter Bang startede deres virksomhed på
Svend Olufsens families gods Quistrup. Men danskerne var vilde med radio og deres foretagende voksede
sig hurtigt ud af loftsværelset på ejendommen. Virksomheden blev så populær at der med tiden blev
etableret en lille B&O-by med beboelse omkring fabrikken. I dag bliver noget den gode lyd stadig
produceret i Danmark og på fabrikken i Struer. 

Når vi forlader Lydens by, tager vi mod Værftet. Her får vi en caféburger og pomfritter. 

Fjordkultur og Jernbanemuseum
Foreningslivet i Struer er lige så aktivt som livet i Limfjorden. Vi skal besøge to aktive foreninger med hver
deres passion – fjordkultur og jernbaner. Vi bliver delt op i to grupper og besøger hver vores forening inden
vi bytter rundt. I hver forening fortæller en af medlemmerne om arbejdet i foreningen og giver os en
rundvisning. 

Ingen østers uden bobler
Sidst på eftermiddagen skal vi med færgen til Venø. Her venter der os en rundvisning på Venø Fisk og
Skaldyr. Her har en ung mand på 25 år gjort det til sit levebrød at tilbyde danskerne friske og
håndsorterede østers fra Limfjorden. Limfjordsøsters var en populær eksportvare inden danskerne for
alvor fik øjnene op for den lækre spise og i dag er det kun en meget lille andel, der bliver eksporteret. 

Vi fortsætter med guidet rundtur på Venø inden mørket sænker sig og vi sætter retning mod vores
hjembyer. Inden da stiller vi dog sulten med aftensmad, som i dagens anledning står på 3 stk. håndmadder. 
Forventet hjemkomst mellem klokken 21-21.30

Prisen for denne tur er kr. 995,- for avisens abonnenter. Ønsker du en bestemt plads i bussen kan denne
reserveres for 50 kroner per person.

Inkluderet i prisen: 

Bestilling gennem Læserklubben på 96263756/57 eller mail@laeserklubben.dk

Program


