


SOLNEDGANGSMUSIK I VENØ KIRKE 2014 

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

gangskoncerter. Aftenerne har forskelligt indhold, og forskellige stilarter ud-

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

hænderne på musikere og kunstnere med professionel tilgang til deres ind-

slag. 

 Koncerterne begynder den første torsdag i juli kl. 21:00. Der er i alt seks 

koncerter og der er gratis adgang. Koncerterne indgår i en andagt og varer 

ca. 45 minutter. Koncerterne kan kombineres med en aftentur rundt på øen. 

Der er borde og bænke, hvor medbragt mad kan nydes. Der er også mulig-

hed for at spise enten i Havnekiosken, der vil have en speciel solnedgangs-

menu samt på Venø Kro. 

 Venø Menighedsråd byder alle velkomne til stemningsfulde aftener. 

 

Kirkens tradition 

Venø Kirke er bygget lige efter Reformationen, men fik først egen præst i 

1750. Præsten fungerede desuden som lærer ved Venø Skole. Kirken har væ-

ret et naturligt samlingspunkt for øens religiøse, sociale og kulturelle liv. Det 

dobbelte præste-/lærerkald sluttede i 2004, da Venø Skole blev nedlagt. Der 

er et bredt ønske om at bevare og styrke kirkens rolle som samlingspunkt, bå-

de i det daglige og her ved de velbesøgte koncerter, der retter sig mod turi-

ster og feriegæster på øen samt selvfølgelig øens beboere. 

 

 

Margrethe Ingemann Sørensen og Hans Sørensen 

Nordisk sommermusik 

Torsdag den 3. juli kl. 21:00  

Margrethe Ingemann Sørensen, sanger og sanglærer. Margre-

the Ingemann Sørensen er diplomuddannet i sang fra Vestjysk 

Musikkonservatorium i 2009. Har desuden bachelor fra Musik-

videnskab ved Aarhus Universitet. Underviser i øjeblikket på As-

sens og Odense Musikskoler, i klassisk og rytmisk sang. 

 

Hans Sørensen, organist ved Venø Kirke og far til Margrethe 

Ingemann Sørensen. Hans Sørensen stoppede efter 43 års vir-

ke i Struer Kirke i april 2013. Har derefter vikarieret i forskellige 

kirker hver søndag, men kunne mærke, at han savnede et fast 

tilholdssted. Da stillingen som organist blev ledig ved Venø Kir-

ke var der ikke tvivl, hverken fra Hans Sørensen eller Menig-

hedsrådet om, at det var et godt valg.  



Duo Aurora 

Mikael Børresen og Michael Turkat 

Torsdag den 10. juli kl. 21:00 

Mikael Børresen, klarinettist. Mikael Børresen er uddannet 

på Det Kgl. Danske Musikkonservatorium i København. 

Han har haft ansættelser som soloklarinettist i orkestre i 

Danmark, Østrig, Sverige og Tyskland. Spiller koncerter i 

hele Europa. 

Michael Turkat, organist. Han er uddannet fra Musikhochschule i Lübeck og 

ansat som organist ved Versöhnungskirche i Hamborg. En sjælden kombina-

tion af klarinet og orgel. Denne aften bliver der spillet George Gershwin og 

aftenen har overskriften ”Rhapsody in Blue”. 

 

 

Carsten Pedersen 

Torsdag den 17. juli kl. 21:00 

Carsten Pedersen, guitarrist. Carsten Pedersen er uddan-

net guitarrist på Det Jyske Musikkonservatorium samt på 

en lang række mesterkurser hos bl.a. David Russel, Manuel 

Barrusco, Costas Catsiolis og Roland Dyens. Har udgivet 

cd’en ”Aquarelle - guitarmusic from South America”, som 

fik ekstraordinært fine anmeldelser i den internationale 

fagpresse. Underviser på Musikskolen Laura i Aarhus.  

Carsten Pedersen fremfører et spændende og varieret koncertprogram på 

guitar, som tidsmæssigt spænder fra renæssancen til moderne klassikere. 

 

 

Ingeborg Hult Torstensson og Louise Bjerre-Pedersen 

Torsdag den 24. juli kl. 21:00 

Ingeborg Hult Torstensson, organist. Uddannet musiklærer 

ved Nordjysk Musikkonservatorium i Aalborg og har taget PO 

eksamen fra Løgumkloster Kirkemusikskole. Arbejder som or-

ganist ved Tvis og Nr. Felding kirker. Desuden musiklærer ved 

Struer Musikskole. 

 

Louise Bjerre-Pedersen, blokfløjtenist. Uddannet fra Det Kgl. 

Danske Musikkonservatorium i København. Louise har stor 

passion for at formidle musik fra barokken, hvorfor aftenens 

koncert vil være centreret om Telemann. Arbejder som musik-

lærer ved Struer Musikskole og Musikskolen Laura i Aarhus. 



Anette Kjær og Erling Lindgren 

Torsdag den 31. juli kl. 21:00 

Anette Kjær, sanger. Diplomuddannet sanger fra Det Jy-

ske Musikkonservatorium. En bred musikdramatisk erfa-

ring har hun hentet fra Aarhus Sommeropera og ikke 

mindst hos Den Jyske Opera både som solist og assistent i 

den Jyske Operas Kor. Er desuden uddannet organist fra 

Kirkemusikskolen i Vestervig. 

 

Erling Lindgren, organist. Uddannet fra Musikvidenskabeligt Institut, Aarhus 

Universitet samt fra Det Jyske Musikkonservatorium. Siden 1991 organist ved 

Lemvig Kirke. Leder af Lemvig Kirkekor og Lemvig Kammerkor. Er repræsen-

teret med 12 melodier i den nye Højskolesangbog, der også vil være grund-

laget for aftenens koncert. 

 

 

Esben Langkniv 

Torsdag den 7. august kl. 21:00 

Esben Langkniv, troubadour. Har spillet musik siden teen-

ageårene i bl.a. orkestrene Peace Train, Mazy, Tekla, Zox 

og Potters Jig. I 2000 valgte Esben at stille sin el-bas til side 

og påbegynde en karriere som akustisk troubadour, san-

ger og sangskriver. Hans musikalske fortælling om Jens 

Langkniv har bragt ham langt omkring, og det er da også 

den, der har givet ham tilnavnet Langkniv. 
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