


SOLNEDGANGSMUSIK I VENØ KIRKE 2012 

I juli og august danner Venø kirke igen rammen om de traditionsrige solned-

gangskoncerter. Koncerterne, der indgår i en kort andagt, begynder kl. 21:00 

og varer en lille time. Menighedsrådet byder alle velkommen i kirken til en 

stemningsfuld aften. 

 

 

Torsdag den 5. juli kl. 21:00 

In Bed Before Midnight 

Nystartet country/folk trio med garvede musi-

kere, hvor spilleglæden er den største drivkraft: 

Kurt Conradsen, guitar, bas, percussion & vo-

kal, Malene Meldgaard, vokal & percussion 

samt Scott Hoag, guitar og bas. Medlemmerne 

i bandet fandt sammen i fælles interesse for den amerikansk/irsk/skotsk inspi-

rede folkemusik. Malene skriver sange med lyrisk og melodisk sans, og tema-

erne er mange, lige fra beskrivelser af manden på bænken, mønsterbryde-

ren, skilsmissebarnet og til kærlighedssange med kant. Malene og Kurt spille-

de i 80érne i ”Lys Forude” og ”2 1/2 ” i bl.a. Skagen, Tønder og Tarm. Har 

desuden haft jobs udenlands, spillet på gaden i Tyskland og i metroen i Paris. 

Nu er Scott kommet til og trioen ”In Bed Before Midnight” er dannet. Scott 

kommer fra USA. Han har altid levet af at spille, både som underviser og ud-

øvende musiker i forskellige sammenhænge, primært i sit hjemland USA samt 

Danmark. 

 

 

Torsdag den 12. juli kl. 21:00 

Lissy Sørensen 

Lissy Sørensen er dette års fortæller. Fortællingen bliver på 

baggrund af Hvidstensgruppen, om hvem der for nyligt er 

lavet en stor filmsucces. Lissy Sørensen er født i 1940, som 

den ældste af 3 søstre. Hun er barn af møller Henning Ander-

sen og hans kone Marie. De havde på det tidspunkt Hvidsten 

mølle. Lissy Sørensen kalder sin fortælling ”2. verdenskrig set 

fra et barns synspunkt”. Hun var på det tidspunkt kun et lille barn, så det er 

mest som glimt, men hun husker perioden. Faderen havde 2 af sine brødre 

med i Hvidstensgruppen, og da hun var det ældste barn og ikke havde så 

mange at lege med, så lyttede hun nok lidt for meget efter, hvad de voksne 

talte om. Af de glimt, som står ret klart, er, da hendes far bliver hentet af  



Gestapos soldater, som en meget tidlig morgen dundrede på døren, hvoref-

ter de myldrede ind i soveværelset med maskingeværer. Herom og flere glimt 

venter tilhørerne. 

 

 

Torsdag den 19. juli kl. 21:00 

Hendrik Holm 

Hendrik fik som 9 årig et trommesæt 24/7, som greb ham 

mere end lektierne, der fik lov at vente til fordel for musikken. 

Var på Orkesterefterskolen i 2007 og er nu 3. års elev på Mu-

sikalsk Grundkursus i Holstebro. Hendrik spiller klassisk slag-

tøj, som hovedsageligt indeholder: pauker, lille tromme og 

marimba. Hendrik har valgt at spille på lille tromme, marimba 

og vibrafon. Han har en sidehobby som trommeslager i et progressiv/

hardrock-metal band kaldet ”Crippled Honesty”. En 20 årig knægt der selv 

kalder sig en kæmpe musik nørd. 

 

 

Torsdag den 26. juli kl. 21:00 

Nana Cecilie Bøvling og  

Rasmus Mollerup Christensen 

Nana og Rasmus er begge elever på Musikalsk 

grundkursus i Holstebro. De har dannet en 

ung duo, som spiller egne komponerede melo-

dier. De tager udgangspunkt i tilfældigheder, 

minder, mareridt og oplevelser. De er en guitar-sang duo, som beskriver de-

res musik som værende anderledes. Selv kalder de det for ”eksperimental mi-

nimalisme”. Så der venter tilhørerne en udtryktsfuld intimkoncert med alter-

native arrangementer af små egne komponerede pop melodier. 

 

 

Torsdag den 2. august kl. 21:00 

Julia Tabakova og Mikkel Lundkvist 

Julia Tabakova er organist ved Venø kirke. 

Hun er født og opvokset i Ukraine og uddan-

net på konservatoriet i Kiev. Hun kom til Dan-

mark i 2005 for at studere på Det Jyske Mu-

sikkonservatorium, hvorfra hun debuterede fra solistklassen i 2008. Hendes 

rødder i den ukrainske kultur og det russiske sprog gør hende stærkt optaget 



af at finde meningen i hvert eneste tone, og dermed musikkens inderste væ-

sen og budskab. Særligt finder hun musikken fra barokken interessant at for-

dybe sig i, så J.S. Bach vil sikkert være at finde på programmet til denne sol-

nedgangsmusik. Hun ledsages af violinisten Mikkel Lundkvist, som er lærer 

ved Holstebro Musikskole. 

 

 

Torsdag den 9. august kl. 21:00 

Connexion 

Connexion er et voksenkor på 8 personer un-

der ledelse af organist Lone Leuchtmann. Med 

udgangspunkt i Harboøre Kirke er Connexion 

et voksenkor af gode sanger fra Harboøre og 

omegn. Koret synger en del gospel. Derudover 

er repertoiret både klassiske danske salmer og 

nyere salmer – gerne flerstemmige reharmoniserede salmer og lovsange. Ko-

ret lægger sig ikke fast på en bestemt rytmisk eller klassisk genre. Salmer, san-

ge og klassiske satser, der lyder godt og har en værdifuld tekst prøver koret 

kræfter med. Connexion synger både på dansk og engelsk, og en enkelt 

sang er endda på latin. Måske kommer der også en sang på jysk!!! Denne 

koncert er den sidste i rækken af solnedgangsmusik. 

 

Aftenen slutter med en lille reception, hvor alle er velkomne. 

Tillæg til VenøPosten — juli 2012.  

Venø Menighedsråd — mr@venoe.dk 


