Familie og nære venner samvær 18. juni 2011
Sejltur med skonnerten SAGA og efterfølgende spisning på Venø Kro

SAGA

Anders Østergaard Jensen, boende i Frederikstad, Norge, havde den 18. juni 2011, for nære familie og venner
arrangeret sejltur med skonnerten SAGA, samt efterfølgende spisning på Venø Kro.
Anders Østergaard Jensen, samt nære famile, er fødte på Venø og er herfra efterkommer af den uafbrudte
slægtsepoke på Venø igennem tiderne 1832-2002, ved ejendommene Gadegaard, Nørreriis og Sønderriis, samt
Havstokken 16.
Tanke for samvær med sejltur Venø rundt, var for endnu engang at se Venø rundt - fra søsiden.
Dagen var ikke lige vejrgudernes gode dag, så turen måtte gennemføres i øsende regnvjr, som deltagerne tog
med godt humør og fik en meget god tur ud af det.
Under turen blev taget en del foto, herved opsat som billegalleri, men – billedkvaliteten blev p.gr.a. vand og
dug en del pløret. Har kørt dem en tur gennem ”vridemaskinen” - for at opnå bedst mulige resultater herved.

Billedgalleri for sejltur og samvær ved Venø Kro.

Uddrag fra skonnerten SAGA's hjemmeside
SAGA har i mere end 70 år sejlet havene tynde. Hun er bygget som fragtskib og 2-mastet skonnert/sejlskib uden motor. SAGA har først sejlet som fragtskib især med træ og sand, senere hun har sejlet langfart især til Caribien som social-pædagogisk skoleskib og i de seneste 10 år været ejet og drevet af Tina og
undertegnede (Jegvan) som udflugts & passagerskib på Limfjorden.
”SAGA” er idag godkendt til at kunne medtage op til 47 passagerer, og har en hyggelig salon med plads til ca.
40 spisende gæster.

Som man ser ovenfor er en tur med SAGA ikke bare en sejltur, men samtidig en kulturhistorisk oplevelse af et
gammelt sejlførende fragtskib, som er bygget i 1935 til at fragte især træ, men nu går ind i sin 12. Sæson som
passagerskib på Limfjorden

I forening med Limfjorden, som er et roligt farvand med en betagende natur, er en sejltur med Saga en
unik ramme for et selskab eller en firmatur.... en oplevelse som de fleste husker længe efter.
Så lad fjorden himlen og SAGA være rammen om dit næste arrangement, hvor gæsterne f.eks. kan prøve at
være med til at sætte sejl, mærke hvordan skibet bruser afsted - og nyde udsigten til de smukke Limfjordskyster.
Også i forbindelse med et møde, konference eller lignende, kan en tur med ”SAGA” være en helt anderledes
afveksling og et pusterum.
Saga er naturligvis ISM sikkerhedscertificeret og godkendt som passagerskib af Søfartstyrelsen.

Øvrigt vedr. SAGA kan indhentes på dennes hjemmeside

Venø kro
Forinden spisning på Venø Kro bød Anders Østergaard Jensen velkommen, og gav tilknytnings anledning for samværet herved, med tilbageblik for mange gode aflagte besøg igennem årerne på Venø
Kro.

Forhistorien for Venø Kro
Ægteparret Andrea og David, samt de 4 børn, havde et par år ophold i huset ved Ane Katrine ”Post”.
Med tiden blev pladsforholdene herved for trange og David Nygaard Madsen opførte så i 1903 et
husmandssted, nært beliggende herved. Dette husmandssted blev herfor oprettet som postbolig, som
af efterkommer igennem flere år senere, blev drevet som sommerpensionat ”Postboligen” - som nu i
nyere tid er det kendte "Venø Kro"
Mere herom kan ses herved
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