


SOLNEDGANGSMUSIK I VENØ KIRKE 2017 

 

Venø Kirke har i snart 30 år dannet ramme for korte andagter og musik ved 

solnedgang. Aftenerne har forskelligt indhold, og forskellige stilarter udgør 

den musikalske/kunstneriske del af forløbet, der hver gang lægges i hæn-

derne på musikere og kunstnere med professionel tilgang til deres indslag. 

 

Kirkens tradition 

Venø Kirke har i over 250 år været samlingspunkt for øens religiøse og kul-

turelle liv. I 1750 blev den første præst og lærer ansat i et kombineret em-

bede. Dette dobbelte kald varede indtil 2004, hvor Venø Skole blev nedlagt. 

Sognepræsten har bopælspligt på øen, hvilket også er med til at bevare og 

styrke kirkens rolle som samlingspunkt. 

 

Andagtens forløb 

De små aftenarrangementer, der har en varighed på ca. 45 minutter, ind-

ledes med præludium, velkomst, oplæsning af den kommende søndags  

tekst og en fællessalme. Herefter følger det kunstneriske indslag. Aftenen 

slutter af med Fadervor og en fællessalme samt postludium. 

 

Menighedsrådet byder alle velkommen i Danmarks mindste kirke 

Kirken blev genindviet den 18. december 2016 efter en indvendig restau-

rering. Orglet har fået tilført subbas med 21 piber. 

 

 

 

 

 

 

TORSDAG DEN 6. JULI KL. 21:00  

— Carsten Pedersen — 

Klassisk guitar i verdensklasse 
 

Carsten Pedersen er uddannet på Det Jydske Musikkonservatorium samt i 

udlandet hos Costas Cotsiolis, David Russell, Manuel Barrueco og Roland Dy-

ens. 

 Udnyttelsen af guitarens nuancerede klangrigdom, teknisk perfektion, 

stilsikkerhed og ikke mindst at spille musikken så udtryksfuldt som muligt, gør 

en koncert til en unik oplevelse. Har høstet flotte anmeldelser for sine cd’er. 

www.sologuitar.dk 



TORSDAG DEN 13. JULI KL. 21:00 

— Tina Lynderup og Lene Jensen — 

Nyfortolkninger af Luther - sang og orgel 
 

Tina Lynderup er fastansat som kirkesanger ved Videbæk Kirke. Har sammen 

med Willy Egmose udgivet 3 cd’er, med hvem hun også giver kirkekoncerter 

sammen med. Har deltaget i Skjern Operaen.  

 Ved koncerten i Venø Kirke akkompagneres hun af Lene Jensen, der til 

daglig er sosu-medarbejder i Videbæk. www.tinalynderup.dk 

 

 

 

TORSDAG DEN 20. JULI KL. 21:00 

— Ida Riegels og Louise Bjerre-Pedersen — 

Værker af A. Corelli - fløjter/cello 
 

Ida Riegels og Louise Bjerre Pedersen er begge uddannet fra Det Kongelige 

Danske Musikkonservatorium. Ida er både cellist og blokfløjtenist. Hun arbej-

der hovedsageligt med kammermusik, og hun interesserer sig for det, der 

sker mellem publikum og musikere samt hvordan en opmærksom lytter er 

med til at give musikken liv. 

 Louise underviser i blokfløjte på Musikskolen Laura og arbejder desuden 

som kirke-/kulturmedarbejder ved Møllevangskirken i Aarhus. Hun prioriterer 

at videregive musikglæden til sine elever og formidle den historiske musik, så 

den bliver levende og vedkommende. 

 

 

 

TORSDAG DEN 27. JULI KL. 21:00 

— Mikael Børresen og Michael Turkat — 

Swingit - klarinet/orgel 
 

Mikael Børresen er uddannet klarinettist fra Det Kongelige Danske Musikkon-

servatorium. Har deltaget i internationale konkurrencer og koncerter, og har 

udgivet en række cd’er samt komponeret talrige kirkemusikalske værker. 

 Michael Turkat er tysk orgelsolist og komponist. Har studeret kunstnerisk 

orgelspil og kirkemusik på Musikhochschule Lübeck. Ansat som organist og 

kantor ved Versöhnungskirche i Hamburg. 

 

 



TORSDAG DEN 3. AUGUST KL. 21:00 

— Margrethe Ingemann Sørensen og Helle Thun — 

Sommermeditationer med Nordisk Trylleri - sang 
 

Margrethe Ingemann Sørensen er diplomuddannet i sang fra Vestjysk Musik-

konservatorium. Helle Thun er privat uddannet opera-/klassisksanger ved 

bl.a. Flemming Hansen og Dame Emma Kirby (London). Sammen danner de 

Duo Saga. De synger nordisk musik – viser, kluning, salmer, improvisationer, 

lockeråb, tral og meget mere i en helt speciel atmosfære og ramme. 

 

 

 

TORSDAG DEN 10. AUGUST KL. 21:00 

— Julia Tabakova — 

Værker af Bach - orgel 
 

Julia Tabakova er født og opvokset i Ukraine og uddannet på konservatoriet 

i Kiev. Hun kom til Danmark i 2005 for at studere på Det Jyske Musikkonser-

vatorium. Hendes rødder i den ukrainske kultur og det russiske sprog gør 

hende stærkt optaget af at finde meningen i hver eneste tone, og dermed 

musikkens inderste væsen og budskab. Særligt finder hun musikken fra ba-

rokken interessant at fordybe sig i. www.juliatabakova.dk 

 

Tillæg til VenøPosten — juli 2017 

Venø Menighedsråd — mr@venoe.dk 


