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En flok venøboere – Initiativgruppen - søsatte Venø Musikforening. 

Initiativgruppen talte Søren Baggesen, Jørgen Anker Jørgensen, El-

len Bjerre Kristensen, Nette Hunsballe, Hanne Meier og John Niel-

sen (Rytter).  

 

Foreningens første koncert blev afholdt søndag den 19. november 

1989 i Venø Præstegård med pianisten Lene Simonsen. Den første 

generalforsamling blev afholdt den 25. februar 1990, hvor Søren 

Baggesen blev formand, Jørgen Anker Jørgensen næstformand, 

Nette Hunsballe kasserer samt Johannes Meier revisor. 

 

Antallet af medlemmer har været stabilt i de 20 år med ca. 40 med-

lemmer i 1989 og 35 medlemmer i dag. Medlemskontingentet i 

1989 var 185 kr. for en hel sæson – den steg dog hurtigt til 225 kr.; 

i sæson 2009-2010 koster det 300 kr. I 1989 var entré for ikke-

medlemmer forskelligt alt efter koncert fra 30 kr. til 60 kr., i dag er 

der fast entré for ikke medlemmer – 85 kr. Børn har gratis adgang. 

 

Venø Musikforening - 20 år 

Louise Schrøder akkompagnerer Margrethe I. Sørensen – 24.02.2008 



Ved gennemgang af de mange årsregnskaber er det pudsigt at 

kunne konstatere, at regnskabstallene ikke har ændret sig væsent-

ligt, alt er naturligvis steget, men i 1991 var der 35 medlemmer, i 

2010, som nævnt også 35 medlemmer. Tilskud i 1995 var 10.000 

kr., i 2010 er tilskuddet 28.000 kr. Kunstnerhonorarer i 1991 er 

19.000 kr., i sæson 2009-2010 33.000 kr. 

 

Venø Musikforening har igennem de 20 år arrangeret mere end 

100 koncerter, primært klassiske koncerter, men også en del jazz-

koncerter, primært indendørs, men også musik i det fri som til vores 

10 års jubilæumskoncert med Den Kgl. Livgardes Messingkvintet i 

præstegårdshaven den 8. august 1999 – i øvrigt i delvist regnvejr! 

 

Koncerterne har altid en 1. og en 2. del med en pause i midten, 

hvor der serveres et glas hvidvin med tilhørende snack. Hertil en liv-

lig snak på tværs både blandt gæsterne, men også med masser af 

spørgsmål til musikerne eller sangerne om teknik og instrumenter. 

 

Kammerkoret Dorimus — 18.11.2006 



Den intime atmosfære med den korte afstand imellem gæster og 

de udøvende giver rig lejlighed til altid at få gode introduktioner til 

det aktuelle programs værker. 

 

Det har altid været meget vigtigt for Venø Musikforening at have 

et tæt samarbejde med Venø Menighedsråd og ligeledes med 

Venø Efterskole. Der har derfor igennem årene været arrangeret 

mange koncerter i fællesskab. Vores 20 års jubilæumskoncert er så-

ledes også i samarbejde med Venø Menighedsråd. 

 

Børnene har desuden været et omdrejningspunkt for Venø Musik-

forening, de har gratis adgang, og det har bevirket, at vi har haft et 

utal af primært Venø-børn med til vores koncerter; ikke nødvendig-

vis under hele koncerten, men i hvert fald til første del. Der er ingen 

tvivl om, at det har givet børnene et fundament, når det gælder 

klassisk musik samt en træning i at sidde stille i en lidt længere peri-

ode. Under anden del af koncerten er den vilde jagt så gået i de 

udendørs omliggende arealer under skrig og skrål! 

DR UngdomsEnsemblet (DRUEN) — 23.09.2007 



I 1999 stopper koncerterne i Venø Præstegård, og vi ”huserer” i 

2000 i ”Karls gamle Værksted” på Venø Efterskole. I 2001 får Venø 

Efterskole sin nye sal, og Venø Musikforening får i 2002 mulighed 

for at indkøbe eget flygel for en række donationer, som er blevet os 

til del, blandt andet fra Kirsten og Peter Bangs Fond samt Simon 

Spies fonden. Vores flygel står i dag i salen på Venø Efterskole, og 

bruges til dagligt af efterskolen i deres musikundervisning og til fæl-

lessamlingerne.  

 

I 2001 får Venø Musikforening en koncertsal mere til rådighed, idet 

Pip Thoustrup arver et flygel efter sin faster, og vi får herefter fast til-

holdssted i gildesalen på Nørskov, hvor det arvede flygel står. Og 

nu er fordelingen således, at er det store koncertarrangementer, fo-

regår de på Venø Efterskole, ellers på Nørskov. 

 

 

 

 

Trio Dania — 14.04.2007 



Vi kan ikke remse alle koncerterne op, men kun nævne spændet i 

årenes musikudbud, f.eks.:  

Koncerten med Trio con Brio i marts 2002, hvor de lige hav-

de vundet P2’s Kammermusik-konkurrence. 

Det Nordjyske Operakompagni med fuld opsætning og 

operasangere på skateboards. 

DR DRUEN med en stor flok musikivrige og meget dygtige un-

ge mennesker med en meget dedikeret Morten Ryelund som 

dirigent. 

Mozart for børn, hvor Tryllefløjten blev gennemgået med for-

klaringer for børn og os andre krydret med musik fra operaen. 

Denne søndag var vi Venø Kro, hvor vi også af og til har haft 

koncert igennem årene.  

Duo Kalinowsky (bratsch og pianist), hvor bratschisten kom 

lige fra en koncert, hvor han havde spillet sammen med ver-

densnavnet, cellisten Mischa Maisky i Østrig. 

Og for nyligt Hans Esbjerg Trio med god jazzmusik med til-

hørende fadøl og snacks. 

 

 

 

 

 

 

 



Venø Musikforenings formål er at arrangere en årlig koncertrække 

på Venø og i øvrigt støtte musiklivet på øen. Det mener vi, at vi til 

fulde har levet op til i de forløbne 20 år, og vi vil også frem over for-

søge at efterleve foreningens formål og gerne også fortsat i samar-

bejde med øvrige foreninger og institutioner på Venø på vej mod 

vores næste jubilæum. 

 

/ Grethe Munk-Andersen og Marianne Pedersen 

Barok Trio — 26.03.2006 



Formand: 

Grethe Munk-Andersen 
Riisvej 1, Venø 
7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 79 
gma@stgym.dk  
 

Lilly Møller 
Riisvej 5, Venø 
7600 Struer 
Tlf. 97 86 88 22 
lian@venoe.dk  
 

Helga Knudsen 
Tranevej 7, Bremdal 
7600 Struer 
Tlf. 97 84 10 10 
helga@freddyknudsen.dk 

Kasserer: 

Marianne Pedersen 
Riisvej 12 D, Venø 
7600 Struer 
Tlf. 23 37 83 71 
mp@viauc.dk  
 

Ejvind Juhl 
Riisvej 20, Venø 
7600 Struer 
Tlf. 97 86 82 08 
ejvind.juhl@c.dk  
 

Per Mikkelsen 
Klitten 1, Venø 
7600 Struer 
Tlf. 97 86 80 15 
pm@km.dk  

Ønsker du at blive medlem? 
Medlemskab tegnes ved henvendelse til formand Grethe Munk-
Andersen eller kasserer Marianne Pedersen - eller ved en af koncer-
terne. Koncertgæster fra fastlandet hentes gerne ved færgen, når 
det er aftalt på forhånd.  
 
Læs mere på: www.venoe.dk/venoemusikforening 

Bestyrelsen 
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