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Forenings– og kirkeblad
for Venøs beboere og venner af Venø

VENØ KIRKE

IDÉOPLÆG TIL ISTANDSÆTTELSE OG FORNYELSE!
— se side 2 og 3. (tegning: Bonde + Ljungar)

VENØ KIRKE
Venø Kirke — kontakter
Sognepræst
(stilling ledig)

RENOVERING AF VENØ KIRKE
Mandag den 26. marts mødtes Menighedsrådet med arkitekt Dan Ljungar,
kunstner Sonia Brandes, biskop Karsten Nissen og direktør Hans Edvard
Nørregaard Nielsen fra Ny Carlsbergfondet til ideoplæg om renovering/
udsmykning af Venø Kirke.

Formand
Ove Bjerre-Pedersen
e-mail: mr@venoe.dk
Graver og kirketjener
Anker Jensen
Tlf. 97 86 80 79
Organist
(stilling ledig)
Kirkesanger
Grethe Munk-Andersen
Tlf. 97 86 80 79
Kirkesanger
Irma Bjerre
Tlf. 97 86 82 00

Fotos: Ove Bjerre-Pedersen

Målsætning for ændringer og forbedringer:
• at styrke kirkens identitet i lokalsamfundet
• at styrke de landskabelige kvaliteter omkring kirken
• at styrke kirkens arkitektoniske identitet
• at lette tilgængeligheden og brugen af kirken
Der blev givet mange forslag hertil, og vi fik et indtryk at et velbearbejdet
ideoplæg, der tilgodeser de ønsker og behov, der blev givet til arkitekten for
et år siden.
Der foreslås skovbundsparti syd for kirkegården med bregner. Engparti øst/nordøst for kirkegården med vildtvoksende markblomster og græsser. P-pladsen nord for kirken foreslås nedtonet med armeret græsbelægning. Nyplantning i jævn takt af birketræer ved kirkediget for at styrke oplevelsen af kirkegårdsrummet. Kirkens relation til kapellet foreslås styrket ved
at etablere en åbning i stengærdet mod nord. Kapellet foreslås derfor pudset og kalket, så det bliver en naturlig del af kirkeanlægget.
Kirkens tagbeklædning foreslås udskiftet og tilbageført fra vingetegl
til egetræsspån. De små vinduer foreslås udskiftet til oplukkelige, hele glas
med smal stålramme. Det vil være reelle huller i den stærke mur og styrke
oplevelsen af kirke. Der foreslås en klokkestabel, der vil synliggøre kirkebygningen samt gøre det muligt for flere at høre klokken ringe.
Et nyt våbenhus er et forslag. Det skal give både bedre adgang til kirken og nye opbevaringsmuligheder. Materialet kunne være i hvidt beton,
så våbenhuset opleves som en krop, voksende ud af kirkeskibet.
I selve kirkerummet foreslås en symmetrisk indretning omkring kirkens hovedakse. Orglet bevarer sin nuværende placering og malerbehandles, så det fremstår med blank hvid overflade. Døbefonten flyttes til ny placering overfor orglet, hvor der vil være plads til at udføre dåbsritualet, tæt
ved vinduet, i et smukt lys. Over døbefonten hænger den bevarede, men afelektrificerede lysekrone.
Fortsættes på side 3

2

...
Kirkebænke foreslås udført som løs indretning, der giver mulighed for forskellige møblering, og som kan flyttes ud ved særlige lejligheder. Korets indretning er fast. Den nye altertavle, der spænder ud fra væg til væg og gulv
til loft, danner baggrund for et alterbord udført i egetræ, knæfald i rustfrit
stål og kernelæder, samt den eksisterende prædikestol, der er ophængt på
sydvæggen.
Gulvet laves i en jævn flade med fliser af blå Rønne-granit. Loftet
hvidtekalkes, hvilket vil give nyt lys og rummet vil opleves større og udgøre
en helhed med de kalkede vægge.
Der foreslås nyt lys med et alment lys i kirkerummet i form af små
pendlere over kirkebænkene samt skjulte spots til kor og altertavle. Hovedmotivet i altertavlen bliver Peters fiskedræt. Motivet passer til en lille ø omgivet af vand, og symbolikken i motivet – at tro på trods af viden – er smuk.
Hovedfarven er tænkt blå, og det at motivet kommer bag det klare glas korresponderer også godt med vandet. Desuden indgår fugle- og fiskemotiver
samt vindprægede træer. Som indramning af det hele er paradisets fire floder, hvor hjorte drikker af.
Nu skal ideoplægget dog først konsumeres og diskuteres med henblik på at komme videre, da projektet skal godkendes af Stiftsøvrigheden
/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen

PRÆSTESTILLINGEN
Der er ansøgningsfrist den 2.
april. Der har været henvendelser
og flere besøg på øen. Så håber
vi, at de efterfølgende vil skrive en
ansøgning til embedet. Der er
planlagt møde med biskop og
provst den 18. april.
SPISNING — SKÆRTORSDAG
Har du ikke tilmeldt dig til fællesspisningen på Efterskolen Skærtorsdag kl. 17:30, kan du nå
det endnu inden den 1. april til
Hanne Nielsen på tlf. 97 86 80 68,
mail: hannenielsen_@sol.dk eller
Lilly Møller på tlf. 97 86 80 68,
mail: lian@venoe.dk. Bagefter er
der kirkegang kl.19:30.
SALMEBØGER
Der er stadig udgåede salmebøger samt tillæg til afhentning i våbenhuset. Derudover vil der blive
lavet et sæt salmebøger/tillæg,
som vil kunne lånes til arrangementer. Henvendelse til graveren.
SOGNE INDSAMLING
Den 4. marts deltog 4 fra menighedsrådet i Folkekirkens sogneindsamling. Der blev indsamlet i
alt kr. 2.986. Flot resultat.
/ Venø Menighedsråd
— Ove Bjerre-Pedersen
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