
22. maj 2022: VENØ – turleder Niels Kristian Overgaard. Ca. 60 km. 

 

Endelig oprandt dagen. Efter flytning og nedlukninger, var det nu tid for en fælles cykeltur med 

start i Holstebro. Der skulle cykles til Venø - og med mig som turleder, tænkte jeg lidt over 

turen og ruten, da jeg 

kørte afsted med 

cyklen bagpå bilen. 

Da jeg nåede frem til 

startstedet, var det 

dejligt at se, der var 

mødt en flok friske 

cyklister op. Med lidt 

hjælp fra Keld, fandt vi 

vejen ud af Holstebro 

og cyklede mod Hjerm 

kirke.  

Her har vi haft utallige 

cykelstop i tidens løb - 

uden at vide, hvad der 

gemte sig lige i nabolaget. 

For en måneds tid siden var jeg nemlig på tur til Hjerm Kalkgruber, med fortælling om stedet 

med kalk, flagermus og nu ostelager og gode smagsprøver. Alt nede i grotterne, men over 

jorden så vi det åbne brud, som nu lå hen med grønt græs. 

Nu tilbage til dagens 

cykeltur. Vi trak med 

cyklerne hen til et hul i 

læbæltet. Her fik vi et 

kig ned i kalkbruddet, 

hvor der nu græssede 

ungkreaturer, men 

også var bord og 

bænke. Vi talte om 

dengang - fra før 

nogen af dagens 

cyklister havde været 

med - da en lang flok 

på op mod et par 

Ved Hjerm Kalkgruber 

På Venø-færgen 



hundrede Holstebro cyklister, havde været på tur til Hjerm kalkgruber. 

Videre kørte vi ad den velkendte rute gennem Hjerm og langs fjorden til Struer havn, Bremdal 

og færgen. Vi otte cyklister kom godt over til Venø og cyklede til havnen, hvor vi godt sultne 

gik i lag med 

madpakken. Oppe på 

cyklerne igen, kørte vi 

den sædvanlige runde 

på øen, med stop ved 

kirken og ned til 

færgen. 

Tilbage i Struer og 

videre til Vejrum 

Kirkeby og 

Vejrumstad, hvor vi 

holdt pause og 

smagte på Bentes 

gode chokolade. 

Tilbage i Holstebro 

cyklede de forskellige 

fra, når det passede 

for den videre tur 

hjem. 

Da jeg læssede cyklen 

og kørte nordpå mod 

Thyholm, var det 

dejligt at tænke 

tilbage på endnu en 

god cykeldag - og at jeg snart måtte afsted igen på den næste fælles cykeltur... 

 

Tak for deltagelse i turen til Arne, Keld, Anna, Inger, Lene, Bente og Vera. 

 

Hilsen og god cykelsommer fra 

turlederen Niels Kristian 

Frokost ved VENØ havn. 


