


Venø Færgens 10-års fødselsdag
>> fredag den 7. august 2020 <<

Kl. 16:05 “Fødselsdagsbarnet” kommer til Venø

 Velkomst til gæsterne (inkl. Coronainfo)  
 v/overfartsleder Charly Clemmensen

 Borgmester Niels Viggo Lynghøj holder  
 fødselsdagstale for Venø Færgen

Kl. 16:30 Fødselsdagssang for Venø Færgen og Venøsund 

Kl. 16:40 VenøBoens formand Linda Tang ønsker tillykke

 Fællessang til lejligheden

Kl. 16:45 Forfriskning v/Venø Havnehus og Café

Ca. 17:30 Tak for i dag



Venøboerne på Færgen: ”LIVLINESANG”
Mel.: Vi er alle i samme båd

Endnu mere frit efter Bent Ole Pedersen, 1986
– Grethe Munk-Andersen og Marianne Pedersen, 2008/2020

1. Her er der nogle, som skal med færgen,
og er på vej til deres lille gerning ud:
Her er Knud med busser flere,
her er sære folk med mere,
her er Kroen, de har bøffer,
her er ”ellerter”, der tøffer, 
her er Ryan med sin trailer, 
her der ofte er en krejler,
her er folk fra Læseklubben,
her er dem i Stavgangstruppen.
Landmand og brandmand, håndværker, degne  
Tænker det samme, når køen vi har nå’d:
Stormer det slemt – bli’r man mon våd?
Vi skal jo alle med samme båd!!!”

2. Her er vi andre, som skal med færgen,
og er på vej til vores lille gerning ud:
Her er Havnekiosk Café,
badenymfer, man kan se,
her er Frede med teknik,
her er ofte travl trafik,
her er Lis med galleri,
og turister vi kan li’,
her er folk med hvem vi skåle,        
hundeglam, som vi må tåle. 
Landmand og brandmand, håndværker, degne
Tænker det samme, når køen vi har nå’d:
Stormer det slemt – bli’r man mon våd?
Vi skal jo alle med samme båd!!!”



3. Her er vi flere, som skal med færgen,
og er på vej til vores lille gerning ud:
Her er Laila med ”klinik”,
her er Pip med gårdbutik,
her er Kristian østers-mand,
her er folk med ”tidens tand”
her er ham, som Alfa kør’,
her er Søren ingeniør, 
her er hedninger og tro’nde,
alle bor i samme zone. 
Landmand og brandmand, håndværker, degne
Tænker det samme, når køen vi har nå’d:
Stormer det slemt – bli’r man mon våd?
Vi skal jo alle med samme båd!!!”

4. Her er vi alle, som skal med færgen,
og er på vej til vores lille gerning ud:
Her er Mortens bil ”la Val”,
folk på vej til festival,
her er Ane med sin have,
her er Trine, der kan ave,
her er Villy, se ham pege,
her elever, der er seje,
her er Bjarne med sydvest,
her er fiskefangst i blæst.
Landmand og brandmand, håndværker, degne
Tænker det samme, når køen vi har nå’d:
Stormer det slemt – bli’r man mon våd?
Vi skal jo alle med samme båd!!!”


