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VENØ  KIRKE 

DER BYGGES HISTORIE… 

Venø Menighedsråd har fået muligheder for at virkeliggøre, hvad det kun 

er få beskåret at gøre. 

 Med gennemførelsen af dette omfattende projekt, som restaurerin-

gen af Venø Kirke har været, er Menighedsrådet sammen med arkitekt og 

håndværkere med til at tilføje et nyt kapitel i Venøs og Venø Kirkes historie.  

 Navnene Anders Hunsballe og Dan Ljungar, henholdsvis den nyind-

rettede kirkes snedker og dens arkitekt, indskrives i dansk kirkehistorie.  

 I samarbejde mellem faglige kapaciteter: Håndværkere, Nationalmu-

seets eksperter, Viborg Stift og Struer Provstis økonomer og myndigheds-

personer fremstår Venø Kirke som centralt historisk og tidssvarende omdrej-

ningspunkt for lokalsamfundet. 

 Inden for de rammer, som VenøPosten har, har redaktionen gennem 

tillægget valgt at give nogle glimt fra kirken før, under og ved afslutningen 

af det omfattende restaureringsarbejde. 

 Med den genindviede kirke bekræfter venøboerne ønsket om at be-

vare kirken og Venø Sogn med egen hjemmehørende præst, som udgangs-

punkt for det kirkelige og folkelige arbejde i kommende generationer. 

 

/ VenøPosten — 

Jan Bendix 
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. . . IDÉEN 

VenøPosten har bedt arkitekten bag restaureringen af 

Venø Kirke, Dan Ljungar, om at skrive sine idéer og 

tanker i forbindelse med ændringerne af kirkerummet 

og indretningen: 

 

LYSET TILBAGE 

I september 2006 besøgte min ægtefælle, Charlotte, og 

jeg Venø for første gang. Jeg var blevet sendt af sted af 

Hans Edvard Nørregaard-Nielsen, med en kort besked 

om, at Venø Menighedsråd ønskede ny kunst til kirken 

og vistnok noget mere.  

 Dette var starten på en lang rejse, der nu nær-

mer sig enden. Det ”noget mere” var særlig tilgænge-

ligheden; kirkens syv forskellige gulvniveauer med fare 

for at falde både med og uden kister, kirkebænkenes 

dårlige komfort og påkaldelsen af den onde selv, når 

kirkens gæster inklusive prinsgemalen slog hovedet i 

våbenhuset; var alt noget Menighedsrådet ønskede at 

få løst. 

 Noget af det der slog mig ved det første møde 

var, hvor ”mættet” kirkerummet var indrettet og farve-

sat, hvor lidt af det oprindelige rum fra reformationen 

der kunne sanses og opleves. Det er i høj grad denne 

første oplevelse, og ønsket om at finde tilbage til de 

oprindelige rumlige kvaliteter, der har været den sty-

rende faktor i arbejdet med ombygning og nyindret-

ning af kirken. 

 Når kirken igen tages i brug, er det mit håb, at 

alt vil være nyt og samtidig genkendeligt. Fra man går 

ind ad kirkedøren i den nye brede mur, ind i våbenhu-

set, der nu får sit dagslys gennem en lille nordvendt 

lyre i taget, vil man opleve at det lille dunkle rum har 

fået en ny samhørighed med selve kirkerummet, efter 

det gamle hvælv over døren for første gang siden 

1863 er blevet synligt; og det gennemgående klinke-

gulv, der fører os videre ind i kirken. 

 Kirkerummet fremstår lyst og imødekommende, 

og det fornemmes større end før med de lave kirke-

bænke og det hvide loft. Solens stråler og himmellyset 

får lov til at komme helt ind og reflekteres af rummets 

lyse flader, og suppleres af det dæmpede lys fra pend-

lerne i loftet. 

 De kalkede mure med deres tydelige aftegnin-

ger af de istidsrundede mark- og strandsten, de er byg-

get af, dominerer rummet, mens det nye mønstrede 

klinkegulv og det nye inventar af sæbebehandlet eg 

og glasblæst rustfrit stål både supplerer og står i kon-

trast til kalken og naturens byggesten. Og danner bag-

grund for de bevarede inventardele; Prædikestol, døbe-

font, lysekrone, præstetavler, de gamle sidealtertavler 

og ikke mindst kalkmalerierne på nordmuren, der alle 

får en ny synlighed i kirkerummet. 

 Den hvide kulekalks iboende ”asketiske renhed”, 

har sammen med de særegne kalkmalerier været en 

ledetråd i projektet, og været bestemmende for valget 

af materialer til de nye bygnings- og inventardele og 

deres overfladebehandlinger. Der er ingen i dag, der 

har svaret på, hvorfor man i 1600-tallet valgte at male 

bænkegavle på væggen. Mit gæt er, at der ikke var 

hverken plads eller råd til så imponerende bænke, og 

at de bænke, der dengang stod i rummet, har været 

langt mere nøjsomme end dem, der er aftegnet på 

væggen. 

 Designet af alterbord, knæfald og bænke afspej-

ler både denne nøjsomhed og vor egen tid, men alt er 

udført med gamle teknikker, som man kan glædes 

over, når øjet hviler på kilen af sort moseeg i en af 

bænkenes tapsamlinger. 

 Fixpunktet i indretningen er koret, og Knud Ag-

gers Stenbillede, det nye alterbillede. Et maleri med en 

iboende åbenbaring, der sandt at sige er en forstørret 

afbildning af en af de flintesten, der ligeså godt kunne 

være blevet anvendt til at mure kirken tilbage i 1530’er-

ne. Men i stedet blev samlet op på stranden ikke langt 

fra kirken af Agger, der så lyset i den, og nu har givet 

dette lys tilbage til Venø, menigheden og kirkens gæ-

ster. 

 

/ Dan Ljungar 
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FAKTA OM VENØ KIRKE 

 
 

 

1512 

Visitatsoptegnelse  

bekræfter kirkelig aktivitet 

 

1597 

Anneks til Hjerm og  

Gimsing Kirke 

 

1638 

Omtales som  

”en lidell kiercke” - stråtækt 

 

1720 

Købt af ejeren af Volstrup, Struer 

 

1749 

Selvstændigt pastorat 

 

1860 

Pikstensbrolagt fortov  

omkring bygningen 

 

1863 

Våbenhus opføres – sydlig  

indgangsdør tilmures 

 

1897 

Pigtrådshegn holder fårene ude 

 

1911 

Overgang til selveje 

 

1950 

Indlægning af elektricitet 

 

2016 

Forandring af kirkerum 
 

 

 

Ref.: http://danmarkskirker.natmus.dk/

ringkoebing/venoe-kirke/ 
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. . . . . . 

Venøs sognepræst, Per Mikkelsen, om Venø Kirkes rol-

le: 

 

EN DANSK MIDDELALDERKIRKE  

– DEN ÆGTE VARE 

I Menighedsrådet besluttede vi i vinteren 2015/16, at 

under den kommende store restaurering af kirken kun-

ne vi passende få opstillet en flytbar pavillon som mid-

lertidig afløsning. Dels kunne vi fortsætte med de 

ugentlige gudstjenester, dels med de kirkelige handlin-

ger som dåb, vielser og bisættelser/begravelser. Desu-

den kunne vi dér afholde sommerens solnedgangsmu-

sik, som altid har stor søgning, og pavillonen kunne 

under restaureringsperioden også fungere som info-

center for besøgende til kirken. 

 Her efter et halvt års brug må vi sige, at pavillo-

nen har været en god idé. Den blev fint indrettet af 

vores arkitekt og tømrermester, så den fik et kirkeligt 

udtryk, og som infocenter har den rent ud været en 

succes at dømme efter de mange positive kommenta-

rer, som besøgende har udtrykt. Det eneste, der kan 

bemærkes om den, er, at som sanglokale har den ikke 

været optimal, men da den venøske menighed er en 

sangglad menighed, så vænnede vi os til den efter kort 

tid. 

 Men nu skal vi så igen til at gøre brug af vores 

gamle middelalderkirke, og det glæder vi os til. Her kan 

sangen og musikken igen komme til deres ret i det 

hvidkalkede rum med de tykke mure, der skaber en 

sval og klar atmosfære. Det er godt, at vi når at genind-

vie kirken inden jul, for en juleaftensgudstjeneste i 

Venø Kirke har en særlig festlig stemning over sig, som 

mange – også udenøs – værdsætter.  

 Jeg deltog for en del år siden som kirkesanger i 

en gudstjeneste i Tiset Kirke, en middelalderkirke på 

Aarhusegnen, hvor også domprovsten medvirkede. 

Han havde i mange år været landsbypræst i Nordjyl-

land, men deltog nu som præst i mange nyere kirker 

rundt i Aarhus. Efter gudstjenesten talte jeg med ham 

inde i kirkerummet, og han udbrød blot, at ”dette her, 

det er den ægte vare”. 

 Jeg deler hans anskuelse, og skønt man efter 

min opfattelse stort set kan holde en kristen gudstjene-

ste hvor som helst, så er der noget stærkt ved en gam-

mel landsbykirke. Den ligger der i landskabet med sin 

tyngde og vidner med sine mange år om vores slid-

stærke religion. Og sådan også med Venø Kirke. Den 

er nu med sine stenmure omkring 450 år gammel, og 

før den tid var der en trækirke, for en menighed på 

Venø kan historisk spores helt tilbage til 1512, og for-

modentlig er den langt ældre, så den venøske menig-

hed er af meget gammel oprindelse. 

 Restaureringen af landets mindste kirke har i 

forberedelses- og planlægningsfasen strakt sig i over 

10 år. Den nuværende restaurering er sket med næn-

som hånd. Udefra vil man ikke kunne se forskel. Kun 

våbenhusets dør er gjort mere tidssvarende, for skønt 

kirken er gammel, så er den en nutidig størrelse, der 

skal kunne bruges. Våbenhuset bliver mere anvende-

ligt; det nye gulv samt bænkene og alterbordet er af 

bedste kvalitet, og Knud Aggers gode billede skænket 

af Ny Carlsbergfondet som altertavle rummer også en 

fortælling om Venø. Men ellers vil den nyrenoverede 

kirke også indvendig fremstå som den hele tiden har 

gjort. Vi har i Menighedsrådet lagt vægt på, at kirken 

med sit interiør skal indrettes med døbefont, alterbord 

og prædikestol på sine faste pladser og med fastmonte-

rede bænke. For det er jo den ægte vare, vi har med at 

gøre! 

 

/ Per Mikkelsen 
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NY KUNST I OG UDENFOR  

Ny Carlsbergfondet har på flere måder medvirket til at 

virkeliggøre projektet om at genskabe Venø Kirke. I ru-

brikken på side 7, er der et klip fra Fondets hjemme-

side, er forklaringen på, at to af Ny Carlsbergfondets 

kunstværker er blevet væsentlige bidrag til projektet. 

 Ove Bjerre-Pedersen skriver om de to kunstvær-

ker: Mogens Bøggilds skulptur: Daniel i løvekulen og 

Knud Aggers maleri: Stenbillede. 

 

Daniel i løvekulen 

Som alterbilledet er skulpturen foreslået af Hans Ed-

vard Nørregaard-Nielsen. Ny Carlsbergfondet havde 

den som gips-/cementafstøbing i magasinerne. Fondet 

har fået lavet bronzeafstøbning og doneret den til 

Venø Kirke. 

 Skulpturen hedder ”Daniel i Løvekulen” og er 

skabt af billedhugger Mogens Bøggild (1901-1987) i 

1970.  Mogens Bøggild havde stor interesse for natu-

ren og senere for mennesker, hvor han med et indgå-

ende studium kombineret med det lyriske og fantasiful-

de skabte mange skulpturer, bl.a. ”Grisebrønden” i Aar-

hus (1941-1950). 

 Temaet stammer fra Det Gamle Testamente, 

hvor Daniel nægter at dyrke kong Dareios som gud, og 

meget mod kongens vilje straffes med løvekulen. Men 

Daniel undgår døden, fordi en engel ”lukkede løvernes 

gab”. 

 Skulpturen placeres på nordsiden af våbenhuset 

på en 1,1m høj sokkel af stokhugget bornholmsk gra-

nit, en ”blå Rønne”. 

KIRKEKUNSTEN 

 

Stenbillede 

Venø Kirkes nye alterbillede er et såkaldt ”stenbillede” 

af Knud Agger (1895-1973). Det er malet i 1970.  

 Stenbilleder malede han fra midten af 50-erne 

og indtil sin død i 1973. De tager udgangspunkt i 

strandsten fra Venø, hvor Agger købte sommerhus i 

1946. Når sommeren var ovre transporterede Knud 

Agger strandsten, ofte flintesten, med de mørke og ly-

se farver, hjem til Maryhill i Helsingør, hvor de store 

stenbilleder blev malet om vinteren. Disse frie komposi-

tioner, hvor han forstørrede stenens farveflader opfø-

rer, med Hans Edvard Nørregaard-Nielsens ord, 

”tankerne mod mælkevejen og andre steder i univer-

set”.  

 Ifølge sønnen Ib Agger ”havde hans mor et fa-

stere lyssyn på tilværelsen end hans far, og det blev 

hans ballast i svære tider”. 

 Selv sagde Knud Agger: ”Da jeg mødte Pyt 

(hendes kælenavn, fordi hun mødte problemer med et 

”pyt”) følte jeg hurtigt, at hun holdt Vorherre i hånden. 
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. . . . . .  

 Jeg tog hende i den anden, og det blev min forbindel-

se med Himlen.”  

 Lyset bliver en allegori på evangeliet. Vi ser lyset, 

vi bærer lyset, vi har lyset foran os og mørket vil være 

bag os. Maleriet giver mange forskellige udtryk, udsen-

der et specielt og stærkt lys selv på den gråvejrsdag, da 

det kom til øen. Kirkerummet, søndagens tekster og be-

tragternes ”øjne” vil fremover give mange forskellige 

oplevelser med det nye alterbillede i Venø Kirke. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Ny Carlsbergfondet 

Ny Carlsbergfondet er en privat og uafhængig 

kunstfond. At virke til bedste for kunsten i stifter-

nes fædreland er kernen i fondets fundats, der 

blev underskrevet den 20. januar 1902 af bryg-

ger Carl Jacobsen og hustru Ottilia Jacobsen. 

 Ved kunst forstås ikke blot billedkunst, men 

også kunstindustri, arkitektur og havekunst - og i 

øvrigt kunst i bredeste forstand, dvs. også hvor 

billedkunstneriske udtryk forbinder sig med be-

slægtede kunstformer og sammenhænge. 

 Ny Carlsbergfondet, hvis fundats og virke sta-

dig er præget af Carl Jacobsens lidenskab og 

handlekraft, arbejder for at fremme kunstens be-

tydning i det danske samfund med den overbe-

visning, at kunst kan berige menneskelivet og 

vores verden. Fondet ønsker at være en dynamo 

i synliggørelsen af kunst som en kraft, der kan 

skabe kritiske borgere med et nuanceret blik på 

verden.  

Ref.: www.ny-carlsbergfondet.dk/da 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julius Paulsen: Carl og Ottilia Jacobsen, 1924. 

Carlsberg Museum 
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KIRKEBYGGERNE 

ARKITEKTEN BAG… 

Arkitekt MAA Dan Ljungar har været 

manden, der sammen med Venø Me-

nighedsråd har udviklet idéerne til de 

forandringer, som nu er gennemført i 

Venø Kirke. 

 Dan har netop rundet de 50 år 

og har i en periode været 

”husarkitekt” for Ny Carlsbergfondet. 

Det var således Fondet, der i sin tid 

foreslog Menighedsrådet samarbej-

det med Dan. 

 Dan har gennem mange af  

sine arbejder haft fokus på kulturarven, 

hvad også Venø Kirke har haft fornøjelse af. Det er blevet til mange dialo-

ger mellem arkitekt og håndværkerne. Adskillige detaljer i udførelsen af ny-

indretningen af Venø Kirke er resultatet af både de faglige og tekniske sam-

taler.  

 Dan har gennem sit arbejdsliv modtaget hædersbevisninger fra 

blandt andre Statens Kunstfond og Københavns Kommune. Nu har arkitek-

ten fået sat sit præg på en af Venøs fineste seværdigheder. 

 

/ VenøPosten — Jan Bendix 
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. . . . . . 

DE BYGGEDE KIRKEN 

Da der skulle vælges håndværkere til restaureringen af Venø Kirke betød 

prisen selvfølgelig noget, der var 4,1 mio. kr. at gøre godt med. Men vigtigt 

var det også at finde håndværkere, der kunne deres metier og erfaring i 

restaureringsopgaver. Det har vi fundet, og der har været en fin synergi 

mellem håndværkere og arkitekt, som vi ”menighedsrødder” har beundret 

fra sidelinjen. 

 Murer på opgaven har været Bjarne Ørts & Co, Vemb. Jens Tuborg 

har udført de fleste af deres opgaver. Kalkning af vægge, støbearbejde, op-

muring af knæfald, fundament til prædikestol, lægning af gulv og nu fær-

diggørelse af våbenhuset. Sommetider med assistance fra mester, Bent Ørts 

eller med Rasmus Ravnsbæk, og hele holdet har brændt for opgaven, der 

foregår på en helt anden måde end at bygge et nyt hus. 

 Ulfborg Byg ApS, Ulfborg med mester John Sandholm og Eigil Jør-

gensen stod fint for nedtagningen af gammelt inventar, og har senere i 

processen vist deres store restaureringsevner omkring de gamle vinduer, 

døren ind til kirkerummet og af nyt, dørkarmen ind til kirkerummet og de 

prægtige egespær til våbenhuset. Når der manglede en udskyder, fandt 

John den, og vinduerne blev isat antikt glas fra salmedigteren K.L. Aastrups 

fødehjem i Ulfborg. 

 På inventarsiden er det vores lokale tømrer, Anders Hunsballe, der 

har udført akkuratessearbejde på alle felter, ene mand. Bænke, paneler, 

håndgreb, skabslåger og det første vi vil komme til at møde, indgangsdø-

ren. Som hos de andre håndværkere har perfektion været målet, selvom vi 

har sagt, at i Guds hus er det ikke mennesket, der skal være perfekt, men 

det har været svært at overbevise Anders og de andre håndværkere om. 

Som underleverandør har Anders haft Struer Kleinsmedie A/S v/Iver Kjær til 

at lave bænkeholdere, knæfaldsværn, riste og møtrikkerne til bænkene.  

 Alterbordet er blevet tilvirket på Thysen Nielsen Møbel & Inventar-

snedkeri ApS, Albertslund. 

 Frank Nørgaard fra Asp El-forretning har sammen med sine medar-

bejdere stået for det store ledningsarbejde, der også skal til i en lille kirke. 

De har også sørget for, at der er fremtidssikret til styringer og automatisk 

klokkeringning. Meget af arbejdet bliver skjult, dog ikke opsætningen af de 

27 Trinitatispendler, der skal styres, så de understøtter det udefrakommen-

de lys. Hos Frank kommer den håndværksmæssige kunnen og interessen 

for restaurering også tydeligt frem. 

 Restaureringsmaler Simon Vejbæk Kinch har lært håndværket i Skjern 

og er blevet linoleummalingens mester. Der er blevet malet som i rigtig 

gamle dage med farvetoner sat af på palet. Arbejdet har fundet sted i kir-

ken, hos tømreren i Ulfborg og hos orgelfirmaet i Sønderjylland. 

 Det er mesterhåndværkere, der sammen med mesterarkitekten har 

genskabt mesterværket: Venø Kirke. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 
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BYGGEPROCESSEN 
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. . . REJSEGILDET 
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