
Hvem 
… har spillet/sunget på Venø? 

 
 

Christina Bjørkø 

David Strong  

Den Danske Strygekvartet 

Den Jyske Saxofonkvartet 

Det Jyske Ensemble 

DR Ungdomsensemblet 

Fritz Helmuth 

Kaare Norge 

Lars Thodberg Bertelsen 

Morten Zeuthen 

Nis Bank- Mikkelsen 

Trio con Brio 

Ulrich Stærk 

Willy Egmose 

+ mange, mange flere! 

Hilsner 
… fra musikere 

 
 

Det er en særlig oplevelse at krydse det meget 
lille vand for at nå frem til den meget lille ø, men 
med meget stor musik i kufferten… Efter få mi-
nutter vider øen sig ligesom ud og kan rumme 
det hele: koncertsal, publikum, omklædning, 
nachspiel, bifald og fest. Utroligt! På vejen tilba-
ge over oceanet tænker man: Gid der var nogle 
flere Venøer. 
/ Morten Zeuthen  
 
 

Den 27. oktober 2002 havde vi (Trio Dolcemen-
te – harpe, fløjte og cello) den store fornøjelse af 
at være på Venø og holde koncert. Det var en 
dejlig oplevelse at være på Venø, og vi nød kon-
certen og de mange flinke mennesker vi var 
sammen med. Vi kommer gerne igen. 
/ Connie Kierstejn, Trio Dolcemente  
 
 
Jeg har besøgt Venø Musikforening 3 gange 

med forskellige besætninger og hver gang på 
Nørskov. Her er der en hyggelig atmosfære, et 
fint flygel og ikke mindst et førsteklasses publi-
kum! 
Jeg er efter hvert besøg taget fra Venø i bevidst-
heden om, at der på denne ø findes hjertevarme 
mennesker, der virkelig kan få en musiker til at 
yde sit bedste, fordi man føler sig så godt modta-
get og værdsat. 
TAK FOR DET :-) 
/ Hans Esbjerg  
 
 
"Tillykke med de 25 år!  
En lille ø med tradition for stor musik!" 
/ Jens Elvekjær  
 

Hvor 
… har der været koncerter? 

 
 

Nørskov 

Venø Efterskole  

Venø Kirke 

Venø Præstegaard 

Venø Skole 

Venø Kro 

Venø Camping 

 
 

Efterårets koncerter 
 

Den 25. oktober 2014 kl. 15.15 på Nørskov 
Løvfaldsjazz med Jacob Fischer på guitar, Karsten  
Kristensen på saxofon og Thomas Ovesen på bas. 

 
Jubilæumskoncert: 

Den 23. november 2014 kl. 15.15  
på Venø Efterskole, flygelsalen. Philippe Benjamin  
Skow på violin og Bjarke Mogensen på accordeon. 

DR UngdomsEnsemblet 
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Om Musikforeningen 
 
 
Venø Musikforening har til formål at arrangere 
en årlig koncertrække fortrinsvis på Venø og for-
trinsvis på søndage samt i øvrigt støtte musiklivet 
på øen efter evne. 
 
Koncerterne på Venø er noget ganske særligt. 
Dels fordi de foregår på en lille ø, hvor gæster fra 
fastlandet ofte kombinerer koncerten med en 
travetur i det fri - dels fordi Venø Musikforening 
altid serverer et glas vin, lidt mundgodt samt en 
musiksnak i pausen. Hovedvægten i program-

merne er lagt på kammermusikken, som netop 
her kommer til sin fulde ret. Ofte indledes kon-
certen med en introduktion til komponisten, in-
strumenterne eller ensemblet.  
 
Venø Musikforening råder over to koncertsale. 
På Nørskov, hvor vi har så meget gæstfrit råde-
rum, som vi kan ønske os – koncertsal med flygel 
og gode stole, køkken med det hele og udsigt til 
fjord, heste, får, rabarber, kornmarker samt vejr 

og vind. Desuden ejer Musikforeningen også 
selv et flygel, som er lånt ud til Venø Efterskole. 
Her afholdes også koncerter, især når det er lidt 
større ensembler. I den smukke flygelsal er der 
ligeledes strålende udsigt til fjord og land. 

Bestyrelsen 
 
 

Formand: 

Grethe Munk-Andersen 
Riisvej 1, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 21 43 22 79 
gma@stgym.dk  

 
Kasserer: 

Marianne Pedersen 
Riisvej 12 D, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 23 37 83 71 
mp@via.dk  

 

Ester Sagen 
Særkærparken 153, 7500 Holstebro 

Tlf. 24 84 56 30 
estersagen@postkasse.net  

 

Lilly Møller 
Riisvej 5, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 88 22 
lian@venoe.dk  

 

Axel Steenkjær 
Revlen 7, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 80 81 
axelsteenkjaer@gmail.com  

 

Per Mikkelsen 
Klitten 1, Venø, 7600 Struer 

Tlf. 97 86 80 15 
pm@km.dk   

 
 

Læs mere på foreningens hjemmeside:  

www.venoe.dk/foreninger/ 
venoe-musikforening/  

 
 
 
 
 

Tillæg til VenøPosten, oktober 2014 
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