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MENIGHEDSRÅDET I ARBEJDSTØJET 

Kirkens nytår begyndte med den første søndag i advent. Snart skriver vi et 

nyt år, 2006. Godt nytår ønskes alle inden- og udenfor kirken. 

 Mange gøremål forestår både på baggrund af menighedsrådets eg-

ne tanker og ideer, men også bl.a. på baggrund af, hvad der kommer fra 

menigheden, enten udtrykt mundtligt eller ved besvarelse af spørgeskema-

et. Dog var besvarelsesprocenten så lav, at besvarelserne ikke kan stå alene, 

men må sammenholdes med, hvad der ellers bliver udtrykt af menigheden, 

og med hvad menighedsrådet i øvrigt har af tanker og ideer. Men som en 

af første opgaver vil vi dog analysere besvarelserne og videregive disse. 

 På et fællesmøde med Struer Kommune, ejere af den gamle skole, 

børnehuset og menighedsrådet blev der lavet en fælles indstilling til Provsti-

udvalg vedrørende raftehegn mellem skole og børnehus. Indstillingen går 

på at sikre legepladsen samtidig med, at der er/forbliver et frit udsyn til kir-

ken. Kommunen har simpelthen overset/tilsidesat Exnerfredningen af områ-

det!!! Der vil først ske ændringer, når den endelige godkendelse kommer fra 

provsti-/stiftsudvalg. 

 Beplantningen syd for kirken er blevet tyndet kraftigt ud og kirken er 

blevet mere synlig igen, og vi vil til foråret vurdere, om det er tilstrækkeligt. 

Inde på kirkegården skal vi have lavet de ”ukendtes” grav. Flere gravsteder 

ønskes sløjfes, hvilket vi også må forholde os til. Skal vi have bare pletter el-

ler skal vi tilplante dem? Kirken skal kalkes udvendig og flere ting forstår ud-

vendig. Men de helt store planer håber vi, vil ske indvendig i kirken. Med en 

restaurering/renovering af kirken ønsker vi en mere adgangs- og bruger-

venlig kirke. Bedre siddepladser. Vi synes den nuværende alterudsmykning 

fra slutningen af 1800 tallet har udtjent, hvorfor der er planer om en anden 

udsmykning. Det var kun enkelte nyheder. Men Menighedsrådet vil løben-

de orientere om tiltag. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

FORVENTNINGENS GLÆDE 

Den 10. december var alle børn 

på øen inviteret til børnecafé i 

Præstegården. 11 børn, små som 

store, var mødt op, forventnings-

fulde. Der skulle laves 14 dekorati-

oner, hvoraf de 11 var til ældre på 

øen, mens de sidste 3 var til Elna 

på Solglimt i Hjerm, Tulle på Vest-

center Kilen og Agnethe og Jes 

på Enggårdscentret i Struer. 

 14 kurve med et stort blok-

lys var forberedt. De øvrige mate-

rialer som gran, buksbom, skim-

mia, ene, kogler, stjerner lavet af 

grene, ”bundter” af brænde, kug-

ler og glimmer lå klar.  

 Børnene viste deres kreati-

vitet og helt klare forestilling om, 

hvilke materialer de ville bruge, så 

som et trylleslag var alle 14 kurve 

snart færdige. Der blev skrevet en 

julehilsen til hver kurv.  

 Uden mad og drikke duer 

helten ikke. Det var nu tid at nyde 

æbleskiver og saftevand inden 

fotografering og udlevering af de 

flotte kurve. 

 Forventningsfulde var 

modtagerne også, for de enkelte 

steder var I ventet, og der blev 

disket op med kager, frugt og slik. 

 Tilbage til Præstegården, 

hvor nogle af børnene blev hen-

tet til et nyt arrangement!!! 

 Trods tidlig annoncering af 

cafedag så blev der åbenbart la-

vet et næsten parallelt arrange-

ment andet steds på øen. For-

ventning er omvendt proportio-

nalt med udbud. Hvornår lærer vi 

at koordinere tilbuddene??? 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

. . .  
Januar 2006 
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Nu blev det i hvert fald nemmere for den fraskilte kvinde at generhverve sig 

sit pigenavn og for stedbørn at få stedfars efternavn. 

 Den navnelov vi kender og som gælder lidt endnu, det er så den sid-

ste af navnelovene, nemlig loven af den 29. april 1981. Sagsgangen forblev 

den samme, men nu skulle det være muligt ret frit at ændre sit fornavn eller 

tage et efternavn, som ens forældre, bedsteforældre eller endda oldeforæl-

dre havde båret.  Dog med det ret store men, at man jo stadig ikke har måt-

tet tage et forbeholdt efternavn. 

 Så konklusionen må blive, at på trods af, at man i over hundrede år 

har arbejdet på, at færre skulle bære -sen efternavne, så var der i 1999 sta-

dig 58% danskerne af slagsen. Spørgsmålet er nu, om det vil ændre sig med 

endnu en ny navnelov af den 1. april 2006? 

/ Charlotte Rønhoff 

 

 

NY CARLSBERGFONDET RÆKKER HÅNDEN TIL VENØ KIRKE 

Vores kirke trænger efterhånden til en renovering. Den virker slidt sine ste-

der. Men efter menighedsrådets opfattelse er det tiden, at foretage et større 

indgreb, således at der både bliver en renovering og en fornyelse af ud-

smykningen i kirken. 

 En sådan beslutning vil altid dele en menighed op i lejre. De, der 

kommer tit i kirken, vil ofte synes, at det er godt med afveksling og fornyel-

se, mens de, der kommer sjældent og måske kun til kirkelige handlinger 

som dåb, bryllup og begravelse, gerne vil have kirken fremstår uændret, for-

di kirkens udtryk er forbundet med nostalgi, og de føler sig på den måde 

”hjemme”. På trods heraf har rådet taget beslutning om renovering og til-

førsel af ny udsmykning til Venø Kirke. 

 Menighedsrådet vil løbende holde sognet orienteret om renoverings- 

og udsmykningsplanerne. Senere vil menigheden også blive orienteret og 

medindraget, ligesom der påtænkes at lave en udstilling med skitseforslag 

og en præsentation af kunstneren. 

 De overordnede tanker er at få en mere funktionel kirke med bedre 

adgangsforhold. Her tænkes på gulvet og de mange niveauforskelle, der er 

i våbenhus/kirkerum. Desuden bør siddeforholdene forbedres. Vores alter-

tavle, der er en kopi fra Sankt Stefans Kirken i København, er fra slutningen 

af 18 hundrede tallet. Guldaldertraditionens naturalisme var på sin slutning, 

efterhånden noget udvandet og tilført en god portion sentimentalitet. Al-

terbilledet giver udtryk for en hel anden tid end den vi er i nu, hvorfor me-

nighedsrådet mener, at det har udtjent sin mission. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre Pedersen 

 

 

ÆNDRET DATO OG MØDESTED 

Desværre må vi udsætte den annoncerede debataften. Den vil finde sted 

tirsdag den 28. marts 19:30 på kroen. Og en anden ændring: Det of-

fentlige budgetmøde den 21. marts vil ikke være i Børnehuset, men der-

imod i præstegården kl. 19:30. / Charlotte Rønhoff 

BLADE FRA EN DAGBOG 
 
15. november 2005 
Introduktionsmøde med Henning 
Fogde og menighedsrådet. Hen-
ning Fogde er tidl. sem. rektor og 
forfatter til bøger om bl.a. kirkeud-
smykning. Hvad vil vi? Procesfor-
løbet? Demokrati i forløbet? Øko-
nomi? Det var nogle af emnerne 
ved mødet. Men rådet var enig 
om, at nu skulle det være!!! 
 
25. januar 2006 
Uformeldt møde med Hans Ed-
vard Nørregaard Nielsen, som er 
formand for Ny Carlsbergfondet. 
Han stillede i udsigt, at fondet 
ville gå ind i projektet og dække 
de kunstneriske udgifter, som han 
mente kunne løbe op i 2,5 mio. 
kr. 
 
7. februar 2006 
Endeligt tilsagn fra Ny Carlsberg-
fondet. Arkitekt på projektet bli-
ver Dan Ljungar, Ejby, som skal 
udarbejde et skitseprojekt med 
henblik på renovering. Som 
kunstner er udset Sonia Brandes, 
som er kendt for sine klip og for 
sin udsmykning af Sdr. Broby Kir-
ke. 
 
13. februar 2006 
Møde med arkitekt Dan Ljungar 
og hans kone Charlotte Bonde, 
der også er arkitekt. De arbejder 
en hel del med udstillingsdesign 
og er pt. i gang med et større ar-
bejde på Glyptoteket. De er et par 
”øjenåbnere”, der ser kvaliteterne 
i øen, ølivet, kirkegård, kirkerum. 
Kvaliteter, de gerne vil have frem-
met. De ser også fejl og mangler, 
som de gerne vil have fjernet og/
eller ændret. Efter et 6 timers mø-
de var de meget opsatte på opga-
ven. Her står vi så nu og afventer 
udspil fra dem. 
/ Fra Ove Bjerre-Pedersens  
dagbog 

. . .  
Marts 2006 
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SE MERE OM DIN KIRKE 

På hjemmesiden www.venoe.dk 

vil du nu kunne se gudstjenester-

ne resten af kirkeåret. Referater 

fra menighedsrådsmøder vil frem-

over blive lagt ind på hjemmesi-

den. 

/ Menighedsrådet  

— Ove Bjerre-Pedersen 

ARBEJDET MED VENØ KIRKES RENOVERING 

Hvad sker der egentlig med renoveringen af kirken? Er den opgivet? Nej 

den er ikke opgivet, og der sker forhåbentligt en hel masse. 

 Lige nu har arkitekten, Dan Ljungar, som er sat på projektet, afleveret 

sit arbejde med nyindretning af Glyptoteket i København. Næste arbejde 

bliver så Venø Kirke.  

 Menighedsrådet forventer indenfor kort tid at modtage skitse til reno-

vering/nyindretning af kirken. Menighedsrådet vil i første omgang tage stil-

ling til projektet. Hvis det fortsat er levedygtigt, vil det være naturligt at ind-

drage venøboerne i projektet med information, samtale og diskussion heraf. 

Dette finder Menighedsrådet meget vigtigt, da der ofte vil være modstand 

ved at lave noget som helst om. Sådan er tendensen alle steder, hvor man 

ønsker forandring. 

 Nogle vil synes, at det er nok at kalke og male, så det fortsat ser pænt 

ud. Andre vil synes, at det er vældig tiltrængt, og at det vil give kirken et nyt 

udtryk. Nogle er bange for, at der nu bliver noget abstrakt uforståeligt 

kunst. Med Sonia Brandes som kunstner, der i sine klip altid fortæller en hi-

storie, vil det slet ikke blive tilfældet. Derudover er Menighedsrådet blevet 

orienteret om, at der er udfærdiget en skulptur i bronze af Carl Johan Bon-

nesen (1868-1933) med titlen ”Daniel i Løvekulen”. Det er meningen, at 

skulpturen skal opsættes på en granitsokkel udenfor kirken. Denne kunst-

ner var en af tidens mest virtuose billedhuggere og er bl.a. repræsenteret 

med skulpturen ”Adam og Eva ved Abels lig” på Statens Museum for Kunst. 

Så begge valg er et udtryk for, at Venø Kirke ikke skal renoveres med det 

nogle kalder abstrakt kunst. 

 Vi glæder os til at kunne præsentere et eventuelt projekt, give infor-

mation herom, få talt om det og diskuteret projektet med venøboerne. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

Dan Ljungar og Charlotte Bonde, foto: Ove Bjerre-Pedersen 

 

VENØ  SOGN 

Indlæg til VenøPosten  

 

Indlæg, der ønskes bragt i Venø- 

Posten, august 2006 bedes sendt 

til: venoeposten@venoe.dk  

 

senest den  26. juli 

 

i elektronisk form (uden formate-

ring, indryk og spalter mm.). Ind-

læg er dog også velkomne fra 

folk uden elektroniske forsendel-

sesmuligheder. Men så vil redakti-

onen dog gerne have dem  

 

senest den  24. juli 

 

Redaktion og grafisk tilrettelæg-

ning: Bente Bjerre, Jan Bendix  

og Bettina Kjær. 

 

Trykning: Jan Bendix a/s 

 

www.venoe.dk/venoeposten/

vp.pdf 

Juli 2006 
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MENIGHEDSRÅDET ORIENTERER 

 

Fastelavn: Søndag den 18. februar starter vi med gudstjeneste i Venø 

Kirke kl. 10.00. Der er lagt op til en anderledes gudstjeneste, som du kan læ-

se mere om i Pia Lützens indlæg på side 2. Anderledes bliver påklædningen 

måske også, da der opfordres til at komme udklædt (der tænkes på børne-

ne !!). Efterfølgende tager vi til Venø Efterskole, hvor der bliver tøndeslag-

ning med to tønder, en til de mindre og en til de større børn. Der bliver ser-

veret fastelavnsboller, kaffe, the og saftevand. Arrangementet på Venø Ef-

terskole (gymnastiksalen) er umiddelbart efter gudstjenesten. Vel mødt til 

en festlig fastelavn. 

 

Præstestilling: Er blevet drøftet på et orienteringsmøde torsdag den 25. 

januar om den fremtidige præstestruktur på Thyholm, Venø, Resen-

Humlum og Struer. Mødet var indkaldt af biskop Karsten Nissen og indkaldt 

var præster og menighedsrådsformænd i de berørte sogne.  

 Sognepræststillingen på Venø bevares som en 35% sognepræstestil-

ling (bopæl på Venø), der samtidig er 65% sognepræst i Struer. Arresthuset 

løses fra Holstebro. Sognepræststillingen på Jegindø bevares som en 50% 

stilling. Derudover sognepræst i Resen Humlum for så vidt angår 50%. Sog-

nepræsten i Søndbjerg-Odby skal 40% arbejde som ungdoms- og IT-præst i 

provsti og stift. Det er de enkelte menighedsråd, der nu høres og giver tilba-

gemelding til biskoppen med hensyn til forslagene. 

 

Udsmykning og renovering af kirken: Projektet blev sat i gang for et år 

siden og Ny Carlsbergfondet gav tilsagn om kunstnerisk støtte hertil. Arki-

tekten Dan Ljungar og kunstneren Sonia Brandes mødes med Hans Edvard 

Nørregård Nielsen, Ny Carlsbergfondet den 30. januar og vil i februar kom-

me til Venø og præsentere skitseforslag til projektet. Udover Sonia Brandes, 

der skal forestå altertavleudsmykningen er der tale om en skulptur af Carl 

Bonnesen samt et maleri af Knud Agger, så der også bliver venøislæt i pro-

jektet. 

 

Kirkedage 2007: Afholdes den 17. - 20. maj i Haderslev. Emnet er ”Kirke 

over grænser” med 4 forskellige portaler: Danmark i verden/Verden i Dan-

mark — Grænser for religion? — Fordybelse og spiritualitet — Mellem men-

nesker. Der er blade i våbenhuset så længe lager haves ellers kan yderligere 

oplysninger hentes på www.danskekirkedage.dk. 

 

Solnedgangsmusik: Starter torsdag den 28. juni og er hver torsdag kl. 

21:00 frem til og med den 2. august. Forslag til emner for koncerterne mod-

tages på mr@venoe.dk. 

 

Kollekt: I december måned til Dansk bibelselskab – i alt kr. 148,50. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

MÅNEDENS BOGTIPS 

Bernard Cornwell: ”Det sidste 

kongerige” og ”Den danske ryt-

ter”. 

 Bøgerne foregår i 800-

tallets England. Uhrtred bortføres 

af de vilde vikinger, der vil gøre 

ham til dansker. Han kommer til 

at lære om de nordiske guder, 

kulturen og ikke mindst kriger-

håndværket. Det er romaner med 

fart over feltet for historisk interes-

serede og eventyrlystne.  

 Anmelderne skrev bl.a.: 

”Cornwell er en fantastisk fortæl-

ler, der medrivende får fortalt et 

vigtigt stykke historie omkring de 

mange intriger, der var i dansker-

tiden. Der er også hærg! plyndr! 

voldtag! for alle pengene, men al-

ligevel er den højt hævet over det 

kulørte. For både historisk interes-

serede og eventyrlystne læsere, 

der ikke længere må nøjes med at 

genlæse Røde Orm”. 

 

OBS! Bogbussen holder vinterfe-

rie i uge 7 og kommer derfor ikke 

til Venø tirsdag den 13. februar. 

 

/ Bogbussen — Bodil Sørensen 

VENØ  SOGN 
Februar 2007 
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Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst  

(stilling ledig) 

 

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 

 

 

Foto: Grethe Munk-Andersen 

Menighedsrådet fik 2. februar en henvendelse fra redaktøren og redaktio-

nen, at de planlagde en mere dybdegående omtale af kirken, dens opgave, 

rolle og konkrete organisering på Venø med følgende emner: præstestillin-

gen – nu og i fremtiden, kirkebetjeningen – nu og i fremtiden (større grad 

af frivillig indsats), sognearbejde, venøboernes engagement og støtte til kir-

kens arbejde, kirkebygningens indre i fremtiden, kirkens ydre vedligeholdel-

se samt hegnet ved skolen. 

 Omtalen skulle i martsnummeret og der blev spurgt til Menighedsrå-

dets (MR) interesse heri. MR var selvfølgelig interesseret, da det netop er det 

vi er valgt til. Men MR mente at redaktøren og redaktionen var for tidligt 

ude. Vi er midt i alt arbejdet om ny præst og renovering. MR har ikke planer 

på nuværende tidspunkt i brugertænkningens navn at inddrage sognet i 

forventninger og ønsker om ny præst og renovering af kirken. 

 Menighedsrådet er demokratisk valgt til at tage sig af de opgaver. 

Der er i denne periode afholdt 22 offentlige menighedsrådsmøder. Der er 

lavet spørgeskemaundersøgelse om kirke- og sognelivet. Der er arrangeret 

sognetur til Tuskær for at få et indtryk af kunstneren, Sonia Brandes, der er 

udpeget til udsmykningen af kirken. Der er givet løbende orientering i 

VenøPosten. 

 Kun til to af de offentlige møder har der været gæster (2 ud af 22!!). 

Spørgeskemaundersøgelsen gav kun forholdsvis få svar. Sogneturen blev 

aflyst på grund af manglende tilslutning!!!!!!!!!!!!!! 

 MR svarede redaktøren og redaktionen, at det godt ville vente med 

omtalen. Det er af redaktøren og redaktionen blevet opfattet som en klar 

afvisning af at gå ind i en åben orientering og debat om kirkens fremtid på 

Venø på nuværende tidspunkt!!!!! Redaktøren vil derfor begrænse omtalen 

af kirkens aktuelle situation til en ren redaktionel kommentar. 

 VenøPosten er et forenings- og kirkeblad for Venøs beboere og ven-

ner af Venø. Redaktørens fornemmeste opgave er at ordne og bearbejde 

stoffet til bladet. Stor kompliment hertil. Det er mere problematisk med de 

redaktionelle kommentarer. Repræsenterer de redaktørens eller øens me-

ninger? 

 Situationen lige nu er den, at den 15. februar faldt de sidste brikker 

på plads mht. præstestrukturen i de berørte sogne. Men der er ikke kommet 

officiel meddelelse herom. Vi har lavet vores embedsbeskrivelse. Struer laver 

først deres embedsbeskrivelse for de 65% i uge 9. Herefter skal de 2 menig-

hedsråd mødes. Når vi så har fået ansøgere, vil vi sikre at øens forhold og 

ønsker tilgodeses. Det fremtidige kirkelige- og sognearbejde vil vi naturligt 

indledningsvis diskutere med den nye præst. 

 Mht. renovering så er et skitseforslag klar, men vi mangler en dato, 

hvor biskop, provst, MR, Ny Carlsbergfonden, kunstner og arkitekt kan mø-

des. Der er bestilt kalkning udvendig af kirken. Der er rykket for nedtagelse 

af hegn overfor kommunen. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

PS: Har lige før deadline fået oplyst, at der ikke vil blive bragt kommentarer 

fra redaktør/redaktion om kirkeforholdene i martsnummeret!!!!!!!!!!!! 

VENØ  KIRKE 

Marts 2007 
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Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst  

(stilling ledig) 

Tlf. 97 86 80 15, omstilling 

 

Formand  

Ove Bjerre-Pedersen 

e-mail: mr@venoe.dk 

Tlf. 97 86 82 00 

 

Graver og kirketjener 

(stilling ledig)  

Tlf. 97 86 88 22 kan benyttes 

(Ryan Jensen) 

 

Organist 

(stilling ledig) 

 

Kirkesanger 

Grethe Munk-Andersen 

Tlf. 97 86 80 79 

 

Kirkesanger 

Irma Bjerre-Pedersen 

Tlf. 97 86 82 00 

PERSONALENYT 

Graver Anker Jensen har valgt at gå på efterløn efter 7 år som graver ved 

Venø Kirke. Stillingen er derfor ledig fra den 1. maj 2007. 

 Stillingen er blevet reduceret i timetal, eftersom der ikke længere er 

timer på skolen eller i børnehuset. Men menighedsrådet har udbedt en ny 

opmåling af stillingen og vil forsøge at få strikket den sammen, således at 

den fortsat kan være på fuld tid. 

 Præsteembedet har vi forhåbentligt snart på plads. Der er aftalt prø-

veprædiken med udvalgte kandidater og planlagt indstillingsmøde den 8. 

maj. 

 

 

RENOVERING AF KIRKEN 

Efter sidste indlæg i VenøPosten er der naturligt nok kommet reaktioner på 

ideoplægget. De spænder fra begejstring til negative tilkendegivelser. Men 

sådan vil det altid være. Det viser sig alle steder, hvor der forsøges foran-

dring på noget bestående og kendt. Hvis ikke, så var det nok ikke værd at 

gå videre med projektet. Vi vil snarest sende projektet til Stiftsøvrigheden 

med henblik på godkendelse. Men vi er klar over at der er lang vej endnu. 

Ud over at få godkendelse er der jo også den finansielle del. Her er økono-

mien i den nye kommune og provsti endnu uklar, hvorfor vi ikke ved, om vi 

kan få midler til anlægsrammen. 

 

 

EFTERLYSNING 

Menighedsrådet vil gerne have billeder af kirken, specielt indvendigt fra, så-

ledes at vi kan se, hvordan indretningen har været. Bl.a. hvornår de nuvæ-

rende bænke er opstillet. Vi har et fotogra-

fi fra 1905, hvor de står direkte på gulvet 

(uden den nuværende træforhøjning).  

Du må gerne sende billeder eller viden  

om indretning til mr@venoe.dk eller hen-

vende dig direkte til en fra menighedsrå-

det. 

 

Ca. 1905 

 

SKÆRTORSDAGSARRANGEMENT 

Denne aften stod i fællesskabets tegn. Vi mødtes godt 40, store som små til 

fællesspisning på Efterskolen. 9 kilo lækkert lammekød fra Nørskov, kyllinge-

lår, rollinge-kartofler m.m. blev spist. Snakken gik livligt henover bordene. 

Aftenen sluttede i kirken også i fællesskabets tegn omkring indstiftelsen af 

nadveren. Denne aften er blevet en god tradition på øen. Selvom vi var gla-

de for det store fremmøde, så er der plads til flere næste år. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

VENØ  KIRKE 

Maj 2007 
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Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst  

(stilling ledig) 

 

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 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Eng-

parti øst/nordøst for kirkegården med vildtvoksende markblomster og græs-

ser. P-pladsen nord for kirken foreslås nedtonet med armeret græsbelæg-

ning. Nyplantning i jævn takt af birketræer ved kirkediget for at styrke ople-

velsen af kirkegårdsrummet. Kirkens relation til kapellet foreslås styrket ved 

at etablere en åbning i stengærdet mod nord. Kapellet foreslås derfor pud-

set 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 kirkebyg-

ningen samt gøre det muligt for flere at høre klokken ringe. 

 Et nyt våbenhus er et forslag. Det skal give både bedre adgang til kir-

ken 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 kir-

kens hovedakse. Orglet bevarer sin nuværende placering og malerbehand-

les, så det fremstår med blank hvid overflade. Døbefonten flyttes til ny pla-

cering overfor orglet, hvor der vil være plads til at udføre dåbsritualet, tæt 

ved vinduet, i et smukt lys. Over døbefonten hænger den bevarede, men af-

elektrificerede lysekrone. 

Fortsættes på side 3 

VENØ  KIRKE 
April 2007 
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Kirkebænke foreslås udført som løs indretning, der giver mulighed for for-

skellige møblering, og som kan flyttes ud ved særlige lejligheder. Korets ind-

retning 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. Hoved-

motivet i altertavlen bliver Peters fiskedræt. Motivet passer til en lille ø omgi-

vet 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 kor-

responderer også godt med vandet. Desuden indgår fugle- og fiskemotiver 

samt vindprægede træer. Som indramning af det hele er paradisets fire flo-

der, hvor hjorte drikker af. 

 Nu skal ideoplægget dog først konsumeres og diskuteres med hen-

blik på at komme videre, da projektet skal godkendes af Stiftsøvrigheden 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

Tegninger: Bonde + Ljungar 

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 fælles-

spisningen på Efterskolen Skær-

torsdag 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 salmebø-

ger samt tillæg til afhentning i vå-

benhuset. Derudover vil der blive 

lavet et sæt salmebøger/tillæg, 

som vil kunne lånes til arrange-

menter. Henvendelse til graveren. 

 

SOGNE INDSAMLING 

Den 4. marts deltog 4 fra menig-

hedsrådet i Folkekirkens sogne-

indsamling. Der blev indsamlet i 

alt kr. 2.986. Flot resultat. 

 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen 

. . . 
April 2007 
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Fotos: Jan Bendix 

 

 

INDSÆTTELSESFEST 

Med 100 gæster blev Karin og Per 

budt velkommen af provsten og 

frue, familie, venner, gæster fra 

Struer menighedsråd samt venø-

boere ved en sammenkomst på 

Venø Efterskole. Der blev nydt 

lækker mad, der blev sunget, 

holdt taler og indslag, der gav et 

bredspektret indtryk af Per.  

 En god start på en forhå-

bentlig inspirerende periode til 

glæde for Karin og Per samt de 

mennesker, de vil komme i kon-

takt med. 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen 

VENØ  SOGN 

PRÆSTEINDSÆTTELSE 

Per Mikkelsen blev den 1. juli indsat som præst i Venø og Struer Sogne. Han 

er Venøs 38. præst siden præsteembedet blev indstiftet af bisp Brorson i 

1750. Kravet var dengang, at man bandt sig for 7 år i sit præsteembede. 

Det bliver i gennemsnit 6,91 år for de 37 foregående præster, så det holder 

ganske godt. Men tid er noget relativt. Med en god præst er 7 år kun kort 

tid.  

 Jeg er ikke i tvivl om, at Venø har fået en god præst, en præst der 

passer til Venø. Han er nyuddannet og meget er nyt for ham. Et er at sidde 

på bænken og modtage, et andet er at stå overfor menigheden og holde 

styr på liturgien og ritualerne, men øvelse gør mester. Når Per Mikkelsen så 

starter sin prædiken, så er han ikke ny. Han kan fortælle og give teksterne liv 

og blod. Men fortælling har også været Pers liv som efterskoleforstander 

gennem næsten 20 år. Han har en fortællekilde, som ikke lige bliver tømt. 

Men som nyuddannet får han lov at øve sig. Inden for 8 dage har han haft 

6 gudstjenester, 4 barnedåb, 1 bryllup, 1 bisættelse, 1 solnedgangskoncert, 

1 velkomstarrangement samt samtaler forud for kirkelige handlinger, så sig 

ikke, at præsten kun arbejder 1 dag om ugen. 

 Per Mikkelsen og menighedsrådet prøver i denne begynderfase at stå 

hinanden bi, tager spørgsmålene og giver rådene hen ad vejen. Vi vil så i 

fællesskab i august måned tage fat på den fremtidige planlægning, der bl.a. 

vil omfatte gudstjenesten og dens liturgi, former for gudstjenester, samar-

bejde med efterskole og foreninger, samt kirkens rolle i lokalsamfundet. 

 Med Per er også hans kone Karin flyttet ind i Præstegården. Der er in-

gen tvivl om, at hun udover sit arbejde også vil være en god støtte og spar-

ringspartner for Per. Velkommen til jer begge med ønsket om gode og 

frugtbare år på Venø. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

KIRKERENOVERING 

Den indsendte ansøgning om renovering af Venø Kirke behandles af Struer 

provstiudvalg i august måned, inden den videresendes til Stiftsøvrigheden 

til vurdering. I skrivende stund har Dagbladet lige været på øen for at lave 

et indlæg om renoveringen. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

SOLNEDGANGSMUSIK 

Der er nu afholdt 5 koncerter, hvor omtale og billeder har været omtalt i 

Dagbladet samt Ugeavisen. Disse vil også blive lagt ind på hjemmesiden, 

når webmasteren vender hjem fra ferie. 

 Næste år vil vi rykke koncerterne, som skoleferien er blevet det, såle-

des at første koncert bliver den 3. juli 2008 og sidste koncert den 7. august. 

 Forslag til mulige kunstnere modtages gerne. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

August 2007 
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BOGTIPS FRA BOGBUSSEN 

Lørdag den 10. november ud-

kommer den sidste bog i Harry 

Potter-serien på dansk. Du kan al-

lerede nu blive skrevet op til bo-

gen i bogbussen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morten Sabroes nyeste bog ”Du 

som er i Himlen” er blevet rost til 

skyerne af landets anmeldere. Bo-

gen er en selvbiografisk roman, 

som handler om forfatterens kom-

plicerede forhold til sin mor. En 

barsk, hudløs og meget morsom 

bog, som kan anbefales. Reserver 

den i bogbussen på tirsdag. 

/ Bogbussen — Bodil Sørensen  

VENØ  SOGN  OG ... 

1. SØNDAG I ADVENT 

Et nyt kirkeår begynder. Vi holder familiegudstjeneste søndag den 2. de-

cember kl. 14:00. Børnene bærer de nye alterlys ind i kirken og advents-

kransen tændes. Efter gudstjenesten er der sammenkomst i præstegården, 

hvor vi synger sammen, nyder æbleskiver og gløgg/saftevand. 

 

Juledekorationer 

Skolebørnene vil få en invitation til lørdag den 8. december. Vi mødes i 

præstegården kl. 10:00. De næste par timer vil der blive lavet juledekorati-

oner og nydt lidt spiseligt. I tidsrummet kl. 12:00 - 13:00 vil børnene komme 

rundt til øens pensionister og aflevere en juledekoration med ønsket om en 

glædelig jul. 

 

Restaurering af Venø Kirke 

Struer provstiudvalg har fremsendt Viborg stiftsøvrighed en anbefaling til 

principiel godkendelse af projektet. 

 ”Kirken trænger til en hovedrestaurering, og i den anledning finder 

provstiudvalget det hensigtsmæssigt, at der er tænkt i alternativer i flere til-

fælde, så der opnås så optimal en løsning som muligt, hvilket er udarbejdet 

som idéoplæg maj 2007 af arkitektfirmaet Bonde + Ljungar, arkitekter MAA, 

 Ejby.” 

 

Dansk Røde Kors landsindsamling 

Indsamlingen den 7. oktober på Venø gav kr. 3.311, hvilket igen må siges at 

være et pænt resultat. 

 

Husk at sætte kryds i kalenderen. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

 

 

 

 

3. SÆSONKONCERT I VENØ MUSIKFORENING 

Søndag den 25. november er der koncert med  

pianisten Thomas Tronhjem. Han har før gæstet øen,  

og derfor ved vi, at vi kan glæde os til et genhør med  

en utrolig dygtig musiker og fortolker af klavermusik.  

Vi kan endnu ikke afsløre det nøjagtige program; men  

kun love, at der bliver tale om musik af Haydn, Mozart,  

Brahms og Chopin . 

 Velkommen til koncert på Nørskov denne søn-

dag  

eftermiddag kl. 15:00. 

/ Venø Musikforening — Grethe Munk-Andersen 

November 2007 

http://www.gyldendal.dk/webapp/wcs/stores/servlet/product+10001+10002+195317+1000+10071
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Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen 

Tlf. 97 86 80 15, mandag fri 

e-mail: pm@km.dk 

 

Formand  

Ove Bjerre-Pedersen 

e-mail: mr@venoe.dk 

Tlf. 97 86 82 00 

 

Graver og kirketjener  

(stilling ledig) 

Vikar Ryan Jensen 

Tlf. 97 86 88 22  

 

Organist 

(stilling ledig) 

 

Kirkesanger 

Grethe Munk-Andersen 

Tlf. 97 86 80 79 

 

Kirkesanger 

Irma Bjerre-Pedersen 

Tlf. 97 86 82 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra årets første arrangement. 

Foto: Kjeld Ravn Dalsgaard  

VENØ  SOGN 

NYT FRA MENIGHEDSRÅDET 

 

Menighedsrådsvalg: Som tidligere nævnt skal der vælges 5 medlemmer 

udover præsten, der er født medlem af rådet. Efter de nye regler bliver det 

ikke længere tilladt at have dobbeltmandater. Hvis du er ansat på mere end 

8 timer pr. uge ved kirken kan du ikke vælges til menighedsrådet. 

Så tænk allerede nu på, om det ikke kunne være spændende at stille op til 

menighedsrådsvalget og være med til at udvikle sognearbejdet til glæde for 

menighed, øens befolkning og vore gæster. Der vil blive indkaldt til oriente-

ringsmøde i begyndelsen af september. Annoncering herom i Ugeavisen i 

uge 34 samt i det næste nummer af VenøPosten. 

 

Renovering af kirken: Fredag den 15. august afholdes som tidligere 

meddelt et fællesmøde med stiftsøvrighed, konsulenter, arkitekt, direktøren 

for Ny Carlsbergfondet og Venø Menighedsråd. Emner for det grundlæg-

gende behov for renovering er bl.a. nye regler om tilgængelighed og krav 

til arbejdsmiljø i kirken. I Venø Kirke er de fysiske rammer ved fx begravelser 

således, at de kun kan gennemføres, hvis de pårørende selv kan sørge for 

ind- og udbæring af kisten. Menighedsrådet kan ikke pålægge denne opga-

ve til graveren efter de gældende regler. Vi finder det uværdigt, at det, som 

adgangsforholdene er nu, er nødvendigt at spørge de pårørende, om de 

selv er i stand til at kunne foretage ind- og udbæring. Andre emner er bed-

re siddeforhold, lysforhold, farvesammensætning og oplevelse af kirkerum-

met, som fx murværket, døbefont, kalkmalerierne og præstetavlerne. Ende-

ligt en ny alterudsmykning, som laves originalt til kirken til erstatning for det 

nuværende alterbillede, der er en kopi fra St. Stefans Kirken på Nørrebro. 

 Vi vil gerne om brugerne af kirken vil få en mere funktionel kirke, 

men hvor der er taget ærbødigt hensyn til kirkens historie og udtryk, såle-

des at dens mange kvaliteter fremmes i forhold til i dag. Vi vil gerne, at de 

mange besøgende, der kommer til kirken, får en større oplevelse end i dag, 

hvor mange er der under 5 minutter. 

 

Præstegårdshaven: Der er blevet ryddet op og tyndet ud. Der er blevet 

plantet en del stauder og sået knap 1400 m
2
 græsplæne, som nu står fint 

grønt. Til efteråret skal skråningen plantes til med bøg og eg. Inde i haven 

skal der plantes en østrigsk bjergfyr som erstatning for ”Pommerenckes fyr”, 

der væltede under en storm i 1934. Pommerenencke var præst på Venø 

1876-80. Vi glæder os til at vise haven til september i forbindelse med høst-

gudstjenesten. 

 

Solnedgangsmusik: I skrivende stund er 3 koncerter og en fortælleaften 

afviklet. Fra første færd har der været fyldt i kirken. Der har været mange 

gæster, og det er godt set ud fra et turistmæssigt synspunkt. Har fået gode 

tilbagemeldinger, dels pr. mail dels fra Turistkontoret om den helt specielle 

stemning, der skabes i det lille kirkerum, men også om det høje niveau kon-

certerne har. En del venøboere har desuden deltaget i musikaftener. Det 

har stor betydning, at vi deltager og støtter op om hinandens arrangemen-

ter, så vi undgår ”osteklokkementaliteten”, hvor enhver passer sit. 

 Fortsat god sommer ! 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

August 2008 
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Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen 

Tlf. 97 86 80 15, mandag fri 

e-mail: pm@km.dk 

 

Formand  

Ove Bjerre-Pedersen 

e-mail: mr@venoe.dk 

Tlf. 97 86 82 00 

 

Graver og kirketjener  

(stilling ledig) 

Vikar Ryan Jensen 

Tlf. 97 86 88 22  

 

Organist 

(stilling ledig) 

 

Kirkesanger 

Grethe Munk-Andersen 

Tlf. 97 86 80 79 

 

Kirkesanger 

Irma Bjerre-Pedersen 

Tlf. 97 86 82 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENØ  SOGN 

VENØ MENIGHEDSRÅD: HØRING OM KIRKERENOVERINGEN 

Den 15. august var de involverede parter, biskop, konsulenter, provst, arki-

tekt, Ny Carlsbergfondet og tre repræsentanter fra menighedsrådet samlet 

til høring. Mange vil naturligt formode, at der nu kan komme en fyldestgø-

rende redegørelse. Men hvor ting dog tager tid. Det lille vindue i Fousing 

kirke var 15 år undervejs. Så længe varer det her forhåbentligt ikke. Men 

efter udtalelser fra de enkelte parter om våbenhuset, kirkens eksteriør og 

interiør konkluderede biskoppen, at arkitekt og Menighedsråd kommer 

med et revideret forslag. 

 Står det til konsulenterne, skal der ske mindst muligt; der skal bevares 

mest muligt og evt. kun lægges lidt nyt til. Det er Menighedsrådets opfattel-

se, at en renovering skal have perspektiv og kunne holde mange år ud i 

fremtiden. Kan vi ikke få dette gennemført, så hellere lade være, fordi en 

middelmådig renovering kun vil lægge hindringer i vejen for dem, der kom-

mer efter os. Vi har god støtte heri fra Struer Provsti. 

 Ønsket er stadigt et større våbenhus, som vil være mere funktionelt, 

end det vi har i dag. Det vil give mulighed for at tage klokken ud i en klok-

kestabel, som vil kunne løse skærpede arbejdsmiljøkrav. Med hensyn til kir-

kens eksteriør er der et ønske om at få kirken til at ligne en kirke og give den 

tyngde ved ny tagbeklædning og nye vinduer. Ved kirkens interiør er det et 

plant gulv, nye og fleksible bænke samt nyt alterparti der ønskes. Det, der 

skal bevares og styrkes, er døbefont, prædikestol, kalkmalerierne, præstetav-

len og orglet. Det rustikke murværk skal fremhæves ved at få det meget træ 

(bænkene) ud, fordi det fylder for meget i det lille rum, og få kalket væggen 

og loftet med en hvidere kalk end den nuværende.  

 Når det gælder kunsten, så er der tale om Knud Agger, Sonia Bran-

des og Mogens Bøggild. Muligvis får Knud Agger en mere fremtrædende 

rolle med et af sine stenbilleder. Sonia Brandes har, som ny opgave, fået til 

opgave at komme med forslag til udsmykning af klokkestablen. Det står fast, 

at det bliver en skulptur ”Daniel i løvekulen” af Mogens Bøggild, der skal stå 

udenfor kirken. 

 Men forinden forslag skal Nationalmuseet besigtige bænke, gulv, 

hvad der er under gulvet, kalken m.m. — så ”TTT” – ting tager tid. 

 Der vil blive orienteret om projektet i forbindelse med orienterings-

mødet til Menighedsrådsvalget. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen (fotos) 

September 2008 
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Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen 

Tlf. 97 86 80 15, mandag fri 

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen 

Tlf. 97 86 82 00 

mr@venoe.dk 

 

Graver, Struer kirkegård 

Kirkegårdsleder Bent Vincents 

Tlf. 96 84 92 09 

bent@struerkirkegaardskontor.dk 
 

Kirketjener Ryan Jensen 

Tlf. 97 86 88 22  

lian@venoe.dk 
 
Kirkeværge Ellen Hylleberg 
Tlf. 46 40 30 09 

ehy@mail.dk 

 

Organist 

(stilling ledig) 

 

Kirkesanger  

Grethe Munk-Andersen 

Tlf. 97 86 80 79 

gma@stgym.dk 

 

Kirkesanger 

Irma Bjerre-Pedersen 

Tlf. 97 86 82 00 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

VENØ  SOGN 

RENOVERING AF VENØ KIRKE 

Langt om længe har vi modtaget besigtigelsesrapporter fra Nationalmuse-

et. De blev foranlediget i august 2008, udført i november måned og nu 5 

måneder senere foreligger de. Kalkmalerierne trænger ifølge rapporten alle-

rede til en istandsættelse, som er anslået til ca. kr. 100.000. Desuden træn-

ger kalken på væggene til den store rensning. Dette vil naturligt indgå i 

projektet, hvis dette gennemføres, men skal under alle omstændigheder 

udføres. 

 Rapporten om det historiske inventar viser, at døbefont, prædikestol, 

præstetavle samt de to sidefløje er fra før den store renovering i slutningen 

af 1800-tallet, hvorimod resten, bænke og alterparti m.m. er fra ca. 1880. 

Inventaret er siden blevet malet 6-7 gange.  

 Der er således ikke belæg for, at der, som kgl. bygningsinspektør Ni-

els Vium anførte, er sket en gradvis og nænsom fornyelse af inventaret over 

mange år. Der er sket en radikal ”fornyelse” på en gang i slutningen af  

1800-tallet. Derfor er menighedsråd og arkitekt blevet bestyrket i at fortsæt-

te projektet, så der igen kan ske en fornyelse af kirke og inventar, hvor kir-

kens karakter vil fremstå stærkere, samt give bedre tilgængelighed og sidde-

komfort. Arkitekt Dan Ljungar har været på et kort arbejdsbesøg. Planen er 

nu at få ”konkretiseret” alterbilledet, således at det kan indgå i helheden, 

samt skabe kontakt til en anden kirke, der har foretaget en lignende renove-

ring og med lignende problemstillinger. 

 

BUDGET 2010 

Budgettet herfor er blevet vedtaget. Da vi står lidt i et vadested – renove-

ring eller blot almindelig vedligeholdelse – har det været en svær opgave. 

Vi er selvfølgelig også spændte på, hvor meget et faldende skattegrundlag 

pga. flere ledige, vil influere på de midler, vi vil få tilført. 

 Af nye tiltag vil menighedsrådet forsøge at fremme børnearbejdet og 

gerne i samarbejde med denne målgruppe og de ”institutioner”, der hen-

vender sig til børnegruppen. Her tænkes bl.a. på Børnehuset. Samarbejdet 

forventes startet efter sommerferien. 

 

KIRKELIGE HANDLINGER OG PRÆSTESTILLINGEN 

Præstestillingen på Venø udgør 35 % af en fuldtidsstilling. Den forrige præst 

havde en 50 % stilling, hvor de 15 % var som fængselspræst. Så procentuelt 

ikke nogen forandring og så alligevel. Der var lidt ”buffer” i den tidligere 

stilling. Det er der ikke i den nuværende, og det resulterer i flere gudstjene-

ster end højmesser. Af 17 planlagte kirkelige handlinger udgør de 10 guds-

tjenester og kun 7 højmesser. Dette har vi anført over for provst og biskop 

som uheldigt. 

 Menighedsrådet vil derfor arbejde for, at vi får opnormeret stillingen 

eller i det mindste får flere højmesser i Venø Kirke. Selvom det ikke er menig-

hedsrådet, der ansætter præsten, så har det dog et stort ansvar for at skabe 

gode forhold for præsten. Ellers kan det blive svært at holde præsten de syv 

år, som Brorson betingede sig ved præsteembedet på Venø. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

Maj 2009 
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 KIRKERENOVERING 

Den 30. januar holdt menighedsrådet møde med Dan Ljungar vedrørende 

kirkerenoveringen. 

 Halvandet år er gået siden der blev holdt stormøde med biskop, Kgl. 

bygningsinspektør, Nationalmuseet, provst, arkitekt og Hans Edvard Nørre-

gaard Nielsen. Dengang blev der lagt op til behov for revideringer af pro-

jektet, for at det kunne gennemføres. Desuden skulle der nye besøg til fra 

Nationalmuseet for at vurdere det aldersmæssige vedrørende kirkens inven-

tar. 

 Med hensyn til inventaret, så er det meste fra en stor renovering i 

slutningen af 1800-tallet, bortset fra døbefont og prædikestol. Sidefløjene, 

som hænger på sydsiden, har nok 2-300 år på bagen, men har været væk 

fra kirken, hvorfor det ikke giver anledning til problemer, hvis de nedtages. 

 På mødet den 30. januar kom arkitekten med et nyt forslag til våben-

hus. At det bygges op i munkesten, pudses og kalkes, og at der lægges tegl-

tag herpå. Idéen om at lægge tagspån på skibet fastholdes. Ligeledes at 

trærammerne i vinduerne udskiftes med støbte jernrammer. Klokkestablen 

bliver enkel i form af to egestammer. 

 Indvendigt diskuteredes gulvet – tegl/granit/egeplanker. Bænkeop-

stillingen bliver fast, så det giver indtryk af, at det er en kirke og ikke et multi-

mediehus. Altertavlen foreslås at blive et stenbillede af Knud Agger. Derud-

over ikke store forandringer indvendigt i forhold til det oprindelige projekt, 

men enkeltelementerne blev gennemgået og idéen bag dem drøftet. 

 Planen er nu, at arkitekten udarbejder et revideret projekt, som så 

skal igennem møllen igen, men hvor biskoppen kan tage den endelige be-

slutning. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

SKÆRTORSDAGSARRANGEMENT 

Fællesspisning på Venø Efterskole torsdag den 1. april kl. 17:30. 

Menuen står på stegt Venø-lam og frikadeller med tilbehør, is, vin og vand. 

 Af hensyn til køkkenet er tilmelding (til et menighedsrådsmedlem)  

nødvendig. Tilmelding senest den 28. marts. Arrangementet er gratis. 

 

Efterfølgende er der guds-

tjeneste ved Per Mikkelsen i  

Venø Kirke kl. 19:30.  

 Alle er hjertelig velkomne. 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen 

VENØ  SOGN 

VenøBoen 
 
Anker Jensen (formand) 
tlf. 97 86 80 79 
 
Karin Christensen (kasserer) 
tlf. 97 86 80 15 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 100,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
www.venoe.dk/venoeboen 
 
 
Venø Borger- og   
Grundejerforening 
 
Peter Henriksen (formand) 
tlf. 97 86 81 82 
 
Per Vestergaard (kasserer) 
tlf. 75 81 48 72, mobil 29 63 79 60 
 
Foreningen er åben for alle fastboende 
og/eller grundejere på Venø. Kontakt 
Peter Henriksen. 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
kan lejes af Børnehusets medlemmer for 
kr. 100 pr. døgn ved henvendelse til 
Antoinette Jensen på tlf. 97 86 81 95. 
 Medlemskab tegnes hos Børnehu-
sets kasserer, Helle Gjern, tlf. 97 86 83 
62, og koster kr. 75 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Riisvej 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

Marts 2010 
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September 2010 

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 97 86 82 00, mr@venoe.dk 

 

Graver, Struer kirkegård,  

kirkegårdsleder Bent Vincents,  

tlf. 96 84 92 09 

bent@struerkirkegaardskontor.dk 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 

 

Servicemedarbejdere: Lene Marie 

Jensen, tlf. 97 86 81 14 og  

Julie Gjern, tlf. 97 86 83 62 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.dk 

 

Organist Julia Tabakova 

 

Kirkesanger Grethe Munk-

Andersen, tlf. 97 86 80 79, 

gma@stgym.dk 

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 97 86 82 00, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

VENØ  SOGN 

Gæsteprædikant 

Søndag den 12. september kl. 10:00 forrettes gudstjenesten af sogne-

præst Jørgen Anker Jørgensen, tidligere Venø, nu Ølstykke. Efterfølgende 

er der stående kirkekaffe. 

 

Høstgudstjeneste og børnekor 

Søndag den 19. september kl. 10:00 er der høstgudstjeneste ved Per 

Mikkelsen. Der er udsendt brev til børnene, som traditionen tro spiller en 

aktiv rolle denne dag. De bærer høstofrene ind i kirken og er ved den efter-

følgende sammenkomst i præstegården de glade udbringere af gaverne 

ved det amerikanske lotteri.  

 De indkomne beløb vil gå til Børns Vilkår. I år vil vores nye fastansatte 

organist Julia Tabakova danne et lille børnekor, som vil synge i præstegår-

den. 

 

Lyt til gudstjenesten på radio Favorit 

Venø Kirke er med i gruppen af kirker, hvor søndagsgudstjenesten optages 

til radioen. Den 26. september kl. 14:00, hvor Per Mikkelsen prædiker, vil 

gudstjenesten blive optaget og sendt på radio Favorit mandag den 27. 

september kl. 18:00.  

 Frekvensen er 104,6 Mhz. Gudstjenesten vil i den efterfølgende uge 

også kunne høres på www.radiokirken.dk (her kan desuden findes oplys-

ninger om, fra hvilke kirker der sendes gudstjenester). 

 

Kollektbøsse 

I 1979 kreerede nu afdøde Kaj Mygind, Venø, en kollektbøs-

se, som blev skænket til Venø Kirke. Den har i mange år 

henligget i et skab, og er efterhånden blevet anløben. Me-

nighedsrådet har fået den omforkromet, og vil nu få den 

opsat i våbenhuset, hvor den skal bruges til de midler, der 

gives for brochurer m.m. Vi vil på den måde vise vores tak-

nemmelighed for det fine stykke arbejde, som Kaj Mygind 

har udført. 

 

Planer for efteråret 

Vi synes, at vores kirkerenovering samler støv. Der er en træghed i projek-

tet, som er svær at godtage. Derfor vil vi fyre op under projektet med for-

stærket kontakt til arkitekt Dan Ljungar og Hans Edvard Nørregaard Niel-

sen, Ny Carlsbergfondet. 

 Kirkeskoven trænger til en sanering, hvorfor vi får ekspertise herom, 

så den oprindelige idé med skoven genskabes. Idéer modtages gerne til 

anvendelse af skoven. Der har været tale om legeplads og hundeskov. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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Januar 2011 

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 97 86 82 00, mr@venoe.dk 

 

Graver, Struer kirkegård,  

kirkegårdsleder Bent Vincents,  

tlf. 96 84 92 09 

bent@struerkirkegaardskontor.dk 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 

 

Servicemedarbejder Lene Marie 

Jensen, tlf. 97 86 81 14  

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.dk 

 

Organist Julia Tabakova 

 

Kirkesanger Grethe Munk-

Andersen, tlf. 97 86 80 79, 

gma@stgym.dk 

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

VENØ  SOGN 

RENOVERING AF VENØ KIRKE 

For snart fem år siden tog Venø Menighedsråd kontakt til Hans Edvard Nør-

regaard Nielsen, Ny Carlsbergfondet, omkring renovering af Venø Kirke. Vi 

fik hurtigt tilsagn om kunstnerisk og økonomisk støtte fra Ny Carlsbergfon-

det. Arkitekt Dan Ljungar blev udpeget som arkitekt på projektet. Efter1 år 

blev det første udkast præsenteret for menighedsråd og for sognet i Venø-

Posten april 2007. 

 Vi har under hele processen fundet det vigtigt at informere menighe-

den og øens befolkning om renoveringsplanerne, da kirken for mange er 

forbundet med følelser og oplevelser, hvor forandringer kan gribe forstyr-

rende ind i disse oplevelser og minder. Her spiller kirkens interiør også en 

stor rolle, fordi de ofte er forbundet med ens oplevelser. Vi mærker, at den 

løbende information har haft  god virkning, fordi der hen ad vejen ofte er 

blevet spurgt til, om der ikke snart skete noget med den renovering. 

Men der er selvfølgelig mange andre instanser, der skal høres, provstiud-

valg, biskop, kgl. bygningsinspektør, kirkegårdskonsulent og Nationalmuse-

um. 

 Den første store høring kommer  i 2008. Denne høring medfører krav 

om besigtigelsesrapporter fra Nationalmuseet, og der går endnu et år. En-

delig har arkitekten haft store opgaver på Glyptoteket og senest ”renove-

ringsarbejde” på det nye radiohus på Amager, som lige skulle lovliggøres, 

så medarbejderne også måtte arbejde der. 

 Kort før jul 2010 blev medlemmer af Venø menighedsråd så endelig 

præsenteret for et revideret renoveringsprojekt af Venø kirke. 

Udadtil vil kirken bevare sit romantiske udtryk med det røde tegltag. Våben-

huset væltes og der bygges et nyt på 3 x 3 m (nu 2,5 x 2 m), og Venø kirke 

vil stadig være Danmarks mindste kirke. Våbenhuset bliver opført i teglsten, 

som pudses og kalkes. Tagbeklædningen bliver rødt tegl. Vinduerne i kirke-

skibet skiftes ud med jernvinduer, som de var før den sidste store renove-

ring i slutningen af 1800-tallet. Klokken tænkes ophængt i en klokkestabel 

sydvest for våbenhuset. 

 Nord for våbenhuset opstilles en skulptur, ”Daniel i Løvekulen” af Mo-

gens Bøggild (1901-87).  

 

 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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Januar 2011 

 

. . .  

Man kommer ind i våbenhuset ad en dobbelt egetræsdør. Naturlig lyskilde i 

rummet vil være en lysskakt i taget. Loftshøjden bliver på 2,4 m, så der kan 

undgås sammenstød med bjælker. Væggene vil blive beklædt med glatte 

sæbebehandlede brædder af eg . På nordvæggen i våbenhuset vil den 

gamle præstetavle blive ”indsat”. Gulvbelægningen vil, som i hele kirken, 

blive teglsten i 3 svage nuancer, lys gul, mørk tone og orange rødlig. Møn-

stret i gangarealet vil blive et mørkt kvadrat omkranset af lysere teglsten, 

med gul/sandsten som den primære farve. Under bænkene vil teglstenene 

ligge parallelt. Der vil blive gulvvarme, og der er samme niveau fra indgang 

og til knæfald. Bænkene udføres i eg med et ben ud mod gangen, mens de 

mod væggen hviler på et beslag i væggen. Det påtænkes at sandblæse 

prædikestolen, som ang. er af egetræ. Den vil blive guldstafferet. Over dø-

befonden ophænges den øverste lysekrone, som er skænket af familien Biil-

mann. Den omdannes til levende lys. Der vil blive en almen belysning i form 

af pendler (Exner), samt rettet lys på alterpartiet. 

 Knæfaldet er en lodret sten, som polstres og forsynes med lyst kærne-

læder. ”Rækværket ” dannes af glasblæst stål, hvor håndlisten er beklædt 

med eg. Alterbordet bliver ”åbent ” og er i egetræ som bænkene. Sluttelig 

”Stenbilledet” af Knud Agger (1895-1973). Et spring på 400 år fra man sam-

lede mark- og strandsten til kirkebyggeriet i 1500-tallet og til Knud Agger i 

1900-tallet samlede sten ved stranden. ”Sten som Agger opdagede havde 

billedmæssige muligheder og fandt ud af, at han ved hjælp af disse sten 

kunne omgå problemet med at fastholde himmelens skiftende lys. I stenene 

fandt han nemlig strukturer, som han kunne bruge som ”baggrunde”, som 

himle i sine billeder” (Thomas Bloch Ravn). 

 Menighedsrådet oplever ved det reviderede projekt, at kirkens ram-

mer bevares, og at nogle af dens oprindelige værdier fremhæves.  

Samtidig  indføjes nutid arkitektur og nyere kunst (har 30-50 år  

på bagen), således at kirkerummets originalitet kan løftes. 

Derfor er det vores håb og ønske, at menigheden vil  

føle, at de stadig oplever den samme kirke, men  

i en ny og mere tidssvarende skikkelse. 

 

Venø menighedsråd vil ønske menigheden  

og læserne af VenøPosten et lykke- 

bringende nytår. 

 

/ Venø menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Jan Bendix 
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November 2011 

BISPEVISITATS 

Søndag den 2. oktober havde 

Venø sogn bispevisitats af biskop 

Karsten Nissen.  

 Søndagen blev indledt med 

en højmesse ved Per Mikkelsen 

og biskoppen. Efterfølgende var 

der samtaler i præstegården. Bi-

skop, provst og sognepræst hav-

de den første samtale, hvorefter 

den fortsatte med Menighedsrå-

det, dog uden Per Mikkelsen. De 

vigtigste emner her var omfanget 

af sognepræstens arbejde samt 

renoveringsprojektet af kirken. 

 

Allehelgens gudstjeneste 

Søndag den 6. november  

kl. 19:30 afholdes der allehel-

gens gudstjeneste i Venø kirke. 

 Med tekster, salmer og bøn 

vil vi mindes de døde, give efter-

tanker til livet, døden og til håbet 

for livet efter døden. Efter gudstje-

nesten vil der blive budt på en 

kop kaffe og kage. 

 

1. søndag i advent 

Søndag den 27. november  

kl. 10:00 indleder vi det nye kir-

keår med højmesse/børneguds-

tjeneste i Venø Kirke. Børnene vil 

bære de nye lys ind i kirken. Efter-

følgende inviteres alle til sammen-

komst i præstegården, hvor der 

serveres gløgg og æbleskiver. 

 

/ Venø Menighedsråd 

— Ove Bjerre-Pedersen  

VENØ  SOGN 

SOGNEPRÆSTENS ARBEJDE 

Da embedet på Venø blev ledigt efter Charlotte Rønhoff, blev det reduceret 

til 35 % af et fuldtidsjob. Men det at være præst ved to sogne og at skulle 

samarbejde med to menighedsråd, hvoraf det ene sogn er et stort bysogn, 

der har mange udvalg under Menighedsrådet, giver et større arbejdspres. 

Antallet af bisættelser/begravelser og barnedåb, som naturligt medfører 

samtaler med pårørende og forældre, er betydeligt større i de uger, hvor 

Per Mikkelsen har vagten i Struer sammenlignet med tidligere, hvor samar-

bejdet var mellem Venø og Resen/Humlum. 

 Med baggrund i dokumentationen af arbejdets omfang ønskede Me-

nighedsrådet, at embedet blev opgraderet til 50 %. Men her var biskoppens 

svar et klart nej på grund af sognets størrelse. Derimod er der stor forståelse 

fra biskop og provst for, at Per Mikkelsens arbejdsbyrde skal reduceres. Der-

for tager de de nødvendige initiativer i forhold til Struer sogn.  

 Menighedsrådet fik nye redskaber til, hvordan vi eventuelt kan lette 

på arbejdsbyrden. En mulighed er at lave planlagte messefald. En anden 

mulighed er at holde degnegudstjenester, som er en kirkelig handling uden 

medvirken af præst (vores solnedgangsarrangementer kan godt kaldes 

degnegudstjenester). Derudover kan tidspunktet for gudstjenesten vurde-

res. Vi har for vane at tidssætte den til kl. 14:00, når der ikke er højmesse. 

Det tager vi op i Menighedsrådet og inddrager sognet heri, så det bliver til 

gavn og glæde for både sognepræst og sogn. 

 

Kirkerenovering 

Biskoppen kunne til vores overraskelse offentliggøre et svar fra kgl. byg-

ningsinspektør Niels Vium, dateret den 25. august, som vi ved en fejl ikke 

havde fået tilsendt. Konklusionen i brevet er, at Niels Vium fortsat foretræk-

ker en nænsom restaurering, som bygger videre på kirkens kvaliteter. Den 

kgl. bygningsinspektør er rådgiver for biskoppen. Det er Menighedsrådets 

opfattelse, at Niels Vium er blødt op i forhold til det oprindelige projekt, og 

biskoppen har stor vilje og tiltro til, at projektet kan gennemføres. Derfor 

har Menighedsrådet bedt arkitekten om at tage kontakt til biskop/kgl. byg-

ningsinspektør på baggrund af, hvad vi hørte på mødet og Menighedsrå-

dets holdning. Formålet med kontakten er at få ryddet misforståelser af ve-

jen, få argumenteret for de elementer i projektet, vi ønsker gennemført 

samt få lavet revideringer, hvor det er nødvendigt. Menighedsrådet mener, 

at vi er der, hvor der må hugges en hæl og klippes en tå, så projektet kan 

blive godkendt til udførelse. Det blev et inspirerende og positivt møde, som 

biskoppen ville mindes også på grund af frokosten, som Louise og Simon 

var ansvarlige for. En frokost med strejf af Venø og Limfjorden. Bakskuld, 

østers, lam, kartofler og brombær indgik i menuen. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

Kold blomkålssuppe med kamille granité,  

østers, hakkede mandler og pyntet med  

kronblade af kornblomst fra kirkeskråningen. 

Foto: Jan Bendix 
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RENOVERINGSOPGAVEN ET SKRIDT VIDERE 

Renovering af Venø Kirke er kommet et skridt videre, efter at der på stormø-

det den 22. februar blev givet en forhåndsgodkendelse af et revideret idé-

oplæg for Venø Kirke. 

 På mødet deltog biskop, stiftsamtsmand, kgl. bygningsinspektør, kon-

sulent fra Nationalmuseet, kirkegårdskonsulent, arkitekt, stiftsansatte, 

provst, præst og menighedsråd. 

 Udvendigt vil der ikke kunne ses de store forandringer, da menig-

hedsrådet går ind for at bevare det nuværende våbenhus og kirkeklokkens 

placering. Herved fastholder vi det miniatureudtryk, som våbenhuset giver, 

da det er bygget ind under klokken. Men vi ønsker bedre tilgængelighed, 

således at der skal være en bredere og højere dør. Samtidig skal grusbelæg-

ningen ændres til granitbelægning. Udvendigt vil også ses, at vinduerne 

skiftes ud med støbejernsvinduer. 

 Indvendigt fortsætter tilgængeligheden med plan gulvbelægning i 

teglsten helt op til knæfaldet. Her vil øjnene naturligt fange alterpartiet, 

med et stenbillede af Knud Agger. Billedet kaster et fantastisk lys fra sig, og 

har som bekendt Venø-relationer. Under alterbilledet står et egetræsbord, 

10 cm tyk planke, som giver tyngde. Egetræet er et vigtigt element i renove-

ringen i form af håndholdet (rækværket) ved knæfald og de nye bænke. 

Andre elementer er glasblæst stål, teglsten til gulvet samt sæbebehandlet 

kernelæder. 

 Den kgl. bygningsinspektør karakteriserede arkitekt Dan Ljungar som 

æstetiker ved sit materialevalg, hvilket ikke er det værste skudsmål. 

 Belysningen vil også komme til at opleves anderledes. De nye støbe-

jernsvinduer vil give bedre lysindfald. Loftbelysningen vil ændres til Exners 

trinitatispendel, som vil give en god almenbelysning. Billmanns lysekrone 

bliver ændret til levende lys og vil komme til at hænge over døbefondet.  

 Opvarmningen forbliver som nu, el-opvarmning, således at der ved 

brug af kirken sker en hurtig opvarmning med efterfølgende afkøling og 

udluftning. 

 Men for at få Nationalmuseet til at acceptere projektet, skal de til-

overs blivende effekter fra kirken behørigt opbevares. Her har Struer Muse-

um givet tilsagn til at modtage disse som gave, således, at de kan indgå i 

deres samlinger. 

 Planen er nu, at arkitekten på baggrund af mødet laver et endeligt 

skitseprojekt med budget til endelig godkendelse.  

 Herefter vil den næste store udfordring blive at få projektet finansie-

ret. Projektet vil nok løbe op i 4-5 mio. kr., og det vil medføre, at vi skal ud at 

søge fondsmidler. Det er ikke uvant at søge fondsmidler for projekter på 

Venø, og der vil vi selvfølgeligt bl.a. hente inspiration og hjælp. 

 Vi ser frem til de næste skridt! 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Ove Bjerre-Pedersen 
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Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 97 86 82 00, mr@venoe.dk 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.dk 

 

Graver, Struer Kirkegård,  

kirkegårdsleder Bent Vincents,  

tlf. 96 84 92 09 

bent@struerkirkegaardskontor.dk 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 

 

Servicemedarbejdere:  

Lene M. Jensen, tlf. 97 86 81 14  

Julie Gjern 

 

Organist Julia Tabakova 

 

Kirkesanger  

Grethe Munk-Andersen,  

tlf. 97 86 80 79, gma@stgym.dk 

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

VENØ  SOGN  

NÆNSOM RESTAURERING RYKKER NÆRMERE! 

Venø Menighedsråd har afholdt et sidste møde med arkitekten vedrørende 

renoveringsprojektet af kirken. Projektet ligger klar til afsendelse til Stiftet, 

når der er lavet et budget for omforandringen. 

 Det har været en sej proces - på godt og ondt. Det har til tider været 

svært at holde gnisten, fordi det har trukket i langdrag. Men godt, mener vi 

det er blevet, hvor vi ender ud i en meget nænsom restaurering af kirken. 

 Vi bibeholder således det lille våbenhus, der er blevet bygget ind un-

der klokken. Dog gør vi adgangsforholdene lettere, dels ved en højere 

rundbuet dør og et loft i kip, dels ved et plant gulv fra indgang og til alteret. 

De to små vinduer i våbenhuset sløjfes, og der laves indvendigt opbeva-

ringsskabe og hylder ved siden af indgangsdøren. De tre sydvendte vinduer 

i skibet skiftes ud med støbejernsvinduer, hvor de smallere sprosser vil give 

et større lysindfald. 

 Gulvbelægningen bliver tegl i tre farver. Der designes nye bænke i eg 

og døbefonten bevares. Det samme gør prædikestolen, der sænkes. Prædi-

kestolen er sandsynligvis af eg. Hvis dette er tilfældet, vil den således kom-

me til at fremstå med bladguld. Den øverste lysekrone skænket af Biilmann 

vil komme til at hænge over døbefonden. Nyt almenbelysning med Exner 

pendler opsættes. Præstetavlerne bevares ligesom alt kirkesølv.  

 Alterpartiet bliver et stenbillede af Knud Agger skænket af Ny Carls-

bergfondet sammen med en bronzeskulptur af Mogens Bøggild. Skulpturen 

skal stå uden for kirken til venstre for indgangsdøren. 

 Men spændende bliver det at få de sidste godkendelser. Og så kom-

mer det næste store spørgsmål. Hvornår kan vi gå i gang? Det kræver, at 

finansieringen kommer på plads. Vi skal finde fondsmidler, da vores egen 

økonomi ikke giver mulighed for at få pengene derfra. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen (se også tegning på side 3) 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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FOLKEKIRKEN  

FÅR NYT LOGO 

Så blev det Folkekirkens tur. Kirke-

ministeriet har udsendt en de-

signmanual, der viser, hvordan 

den grafiske branding af Folkekir-

ken skal tage sig ud. Det er et fint 

lille stykke grafisk arbejde udført 

af Jacob Jensen Design. 

 VenøPosten har taget det 

nye logo i brug, som det kan ses 

nederst på modsatte side. 

 Som alle logoer er, så rum-

mer også Folkekirkens en masse 

symboler. Med en figur fra manu-

alen gengiver VenøPosten betyd-

ningen af de mange symboler, 

som mange genkender fra sko-

lens kristendomsundervisning, 

men måske ikke lige husker be-

tydningen af! 

 I aviserne har der allerede 

været mange kritiske synspunkter, 

hvad der er helt normalt(!) for 

kirkestof. Den grafiske linje er pris-

værdig enkel og ligetil! (se mere 

om den på www.folkekirken.dk/

aktuelt/visuel-identitet) 

/ VenøPosten — Jan Bendix 

VENØ  SOGN 

TRIN PÅ VEJEN… 

Vi bringer her et klip fra de skrivelser, der giver Menighedsrådet grundlag 

for at arbejde videre med projektet, der drejer sig om renovering af kirke-

rummet i Venø Kirke. Som det fremgår, så er der mange myndigheder, der 

skal vurdere, om det nu også er en god idé, den Menighedsrådet fik for år 

tilbage. Heldigvis er der nu givet grønt lys til detaljeprojektering. Når den er 

afsluttet, skal myndighederne igen se efter, at der er taget højde for ønske-

de ændringer. 

/ VenøPosten — Red. 

http://www.folkekirken.dk/aktuelt/visuel-identitet/
http://www.folkekirken.dk/aktuelt/visuel-identitet/
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HVAD SKER DER I KIRKEN OG PÅ KIRKEGÅRDEN  

DEN KOMMENDE TID? 

 

Gudstjenester 

Som det kan ses af kalenderen, er der ikke gudstjeneste søndag den 28. 

april. Der er planlagt messefald, idet Per Mikkelsen har konfirmation i Struer. 

Når vi kommer til maj måned vil vi som sidste år flytte eftermiddagsgudstje-

nesterne fra eftermiddags- til morgengudstjenester. Tidspunktet bliver kl. 

8:30. Vores erfaring fra sidste år er, at der kommer lige så mange i kirken 

om morgenen som om eftermiddagen. Det gælder også gæster på øen. 

 Fra den 1. april dette år vil der blive gennemført en tælling af delta-

gerantallet (kirketælling) ved gudstjenester, kirkelige handlinger og arran-

gementer i Viborg stift. Det er en beslutning, der er taget af biskop Karsten 

Nissen, fordi han ønsker, at der gives klare og præcise oplysninger til offent-

ligheden om brugen af kirkerne. Der er mange myter om kirkegangen, ofte 

skabt af medierne, hvorfor det er vigtigt, at kirken selv systematisk laver kir-

ketælling. Men det er selvfølgelig ikke kun for offentlighedens skyld. Det vil 

også selv give os nyttig viden i forbindelse med tilrettelæggelse af det kirke-

lige arbejde for så vidt angår fastlæggelse af tidspunkt mv. for de forskellige 

gudstjenester og arrangementer. Resultatet af tællingen vil naturligvis kun-

ne indgå i overvejelser om den fremtidige kirkelige struktur, men det er ikke 

et hovedmål for tællingen. Efter min mening har Venø sogn heller intet at 

frygte desangående. Der er god opbakning til gudstjenester og arrange-

menter, som kirken arrangerer eller deltager i. 

 

Kirken kalkes 

Kirken trænger til en opfriskning både ude og inde. Per Mygind har givet 

tilsagn om, at kirken kalkes udvendigt inden konfirmationen Store Bededag, 

at kirkedøren friskes op og endeligt kalkes der indvendigt. Indervæggen i 

kirken virker nærmest beskidt. Vi har længe udskudt kalkning her pga. en 

forestående renovering. 

 

Renovering 

Pt. forsøger vi med hjælp fra Jan Bendix at finde et økonomisk grundlag for 

at kunne gå i gang med en renovering. Vores egne muligheder i Venø 

sogn for at rejse penge til projektet ligger på et lille sted, da der ikke gives 

mulighed for at spare op. Det er provstiets politik, at pengene skal ud at 

arbejde og ikke ligge på kistebunden. Men samtidig er det også vigtigt, at vi 

som kirke viser, at vi vil en renovering og selv kan medvirke til finansierin-

gen, inden vi går ud og søger fonde. 

 

Kirkegården 

Kirkegården fremstår ikke i forårstegn med stedmoderblomster og påskelil-

jer. På mange gravsteder ligger der stadig vinterkranse. Det har ganske en-

kelt, pga. frost i jorden, ikke været muligt at fjerne alt vinterpyntning.  

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.dk 

 

Graver, Struer Kirkegård,  

kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 

 

Servicemedarbejdere:  

Lene M. Jensen, tlf. 97 86 81 14  

Julie Gjern 

 

Organist Julia Tabakova,  

pt. orlov 

 

Kirkesanger  

Grethe Munk-Andersen,  

tlf. 97 86 80 79, gma@stgym.dk 

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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ENDNU ET TILLYKKE TIL…. 

Årets konfirmander: Gertrud 

Damgaard, Anders Skadhede og 

Viktoria Bjerre Jensen. 

VENØ  SOGN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIDLER TIL RENOVERING AF KIRKEN 

Provstiudvalget ved Struer Provsti er indstillet på at afsætte ligningsmidler til 

renter og afdrag svarende til et stiftsmiddellån på 25 % af udgiften til pro-

jektet dog højest kr. 1.500.000, således at resten af projektet må finansieres 

via fondsmidler. 

 Tilsagnet er vi meget tilfredse med, fordi det vil signalere overfor de 

forskellige fonde, at også kirken vil det her. Men vi er også klar over, at pen-

gene ikke hænger på træerne, hvorfor et grundigt arbejde forestår med at 

få udarbejdet et godt ansøgningsmateriale til fondene. 

 Vi vil desuden på vores hjemmeside orientere sognets beboere samt 

interesserede om projektet og dets status. 

 Der vil være mulighed for at enkeltpersoner kan indsætte et bidrag til 

renoveringsprojektet. Dertil har vi oprettet en konto i Sparekassen Vendsys-

sel: 9070 1623929554. Alle bidrag modtages med tak! 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

Fotos: Karen Damgaard 
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VENØ MENIGHEDSRÅD 

De bedste ønsker for 2014 for vores ø og kirke. At vi i fællesskab må styrke 

og udvikle vores ø og gøre kirke- og ø-lukninger til skamme. 

 

Ny organist 

Organist Hans Sørensen begynder i Venø Kirke fra januar 2014. Hans Sø-

rensen stoppede som organist i Struer Kirke april 2013. Efterfølgende har 

han vikarieret i forskellige kirker, men da stillingen som organist ved Venø 

Kirke blev opslået, passede det godt for Hans Sørensen at få en fast kirke.  

 Det passede på alle måder også os, da Per kender Hans fra Struer 

Kirke, og vi kender Hans som organist fra gudstjenester og koncerter. 

 Vi byder dig velkommen, Hans Sørensen. 

 

Stort beløb er bevilliget til renovering af Venø Kirke 

I september søgte vi A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond 

til almene Formaal om midler til renovering af Venø Kirke. 

 Den 9. december fik vi afgørelsen. Fonden har bevilliget kr. 

2.000.000 til renoveringen. Sammen med de midler vi har fra Struer Provsti, 

er vi nu oppe på kr. 3.500.000. 

 Vi har altså et stykke vej endnu inden målet, men ser frem til, at skulle 

i gang med nye fondsansøgninger i det nye år. 

 Der skal lyde en stor tak til Jan Bendix for hans professionelle og en-

gagerede arbejde i forbindelse med udarbejdelse af fondsansøgningsmate-

rialet. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

Tegning fra fondsansøgningsmaterialet — Bonde + Ljungar, arkitekter MAA. 

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.dk 

 

Graver, Struer Kirkegård,  

kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 

 

Servicemedarbejdere:  

Lene M. Jensen, tlf. 97 86 81 14  

Julie Gjern 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesanger  

Grethe Munk-Andersen,  

tlf. 97 86 80 79, gma@stgym.dk 

 

Kirkesanger Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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Arkitekt Dan Bonde-Ljunkar og fondens 

repræsentant Lars Reuter (t.h.) ser på 

forslag til gulvbelægningssten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Både pil og ledestjerner. Foto: Jan Bendix 

FONDSBESØG TIL VENØ KIRKE 

Lars Reuter, der repræsenterer A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney 

Møllers Fond til almene formål, besøgte i marts Venø Menighedsråd. Fon-

den har ydet 2 mio. kr. til renoveringsprojektet. Formålet med Lars Reuters 

besøg var dels at træffe initiativtagerne og dels at opfordre Menighedsrådet 

til at påbegynde projektet. 

 Lars Reuter foreslog, at Menighedsrådet gennemfører prioritering af 

sine ønsker, som de er fremkommet i den oprindelige ansøgning. Lars Reu-

ter bekræftede, at Fonden vil medvirke med det fulde støttebeløb, selv om 

Menighedsrådet er nødsaget til at skære i projektet for at få pengene til at 

slå til. 

 Resultatet af mødet er, at projektets arkitekt, Dan Bonde-Ljungar, i 

den kommende måned vil opdele og prissætte elementerne i projektet, så 

Menighedsrådet derefter kan tage stilling til prioriteringen. Det er Fondens 

ønske, at de første resultater af renoveringsopgaven står færdige i decem-

ber i år. 

 Menighedsrådet har udarbejdet en liste over håndværkere, der skal 

indbydes til at give tilbud på de udvalgte opgaver. 

/ Venø Menighedsråd – Ove Bjerre-Pedersen 

Prospekt 

 

 

SKÆRTORSDAGSARRANGEMENT 

Fællesspisning på efterskolen den 2. april kl. 17:30. 

 Du kan nå det endnu, hvis du skulle have glemt at tilmelde dig. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen  

 

 

Foto: Jan Bendix 
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Nielsen, daværende direktør for Ny Carlsberg Fon-

den. Han blev vores kunstneriske vejleder. Udover 

donationen af Knud Aggers ”Stenbillede” donerede 

fonden også en bronzeskulptur ”Daniel i løvekulen” 

af Mogens Bøggild. Skulpturen skal stå udenfor kir-

ken. Derudover blev arkitekt Dan Ljungar fra arkitekt-

firmaet Bonde og Ljungar sat på opgaven. Dan Ljun-

gar er bl.a. kendt for sin indretning af Middelhavsho-

risonten på Glyptotektet i København.  

 Det har været en lang proces, men gavnlig på 

flere måder. Det begynder måske lidt flyvsk, alt skal 

mere eller mindre laves om, men i procesforløbet 

lærer man også at sætte pris på de kvaliteter kirken 

har, så det er endt ud med en nænsom renovering 

og nyindretning. Med de mange års arbejde med 

projektet bliver det også lettere for omgivelserne at 

vænne sig til omforandringerne. Der vil altid være 

reaktioner, når en kirke ændres. Der er ofte forbun-

det oplevelser og følelser med kirken. Der er man 

døbt, konfirmeret eller viet, og man synes, det skal 

vedblive at være som det altid har været. Det samme 

gælder for besøgende. Den er så hyggelig den lille 

kirke, det må I ikke ændre. Derfor møder vi heller ikke 

den modstand som i starten. Så de mange år med at 

nå frem til det endelige resultat, har i stedet medfødt 

spørgsmål, om vi ikke snart skulle i gang.  

 Vi håber på en god licitation og forventer at 

påbegynde renoveringen i det nye år, så vi kan være 

færdige til sommerferien. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STEN VISER VEJ 

To nyopsatte vejvisersten er sat op ved indgangene 

til henholdsvis Venø Kirke og til Præstegårdsskoven. 

Den første har erstattet et af de traditionelle tavleskil-

te, den anden vil formentlig åbne for en øget brug af 

det lille velplejede skovområde nord for kirken. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

RENOVERING AF VENØ KIRKE  

– KLAR TIL GENNEMFØRELSE 

Viborg Stiftsøvrighed har godkendt en indvendig 

istandsættelse af Venø Kirke. Til grund for afgørelsen 

er udtalelser fra kgl. bygningsinspektør Niels Vium, 

museumsinspektør Sissel Plathe, Nationalmuseet og 

Kirkeministeriets varme-, energi- og varmekonsulent 

Poul Klenz Larsen. Der er lagt vægt på, at der er tale 

om et smukt gennemarbejdet projekt i alle helheder 

og detaljer. Men vi er dog stadig ikke i mål, da der nu 

forestår en licitation.  

 Vi har 4,1 mio. kr. at gøre godt med. 2 mio. kr. 

er en donation fra A.P. Møller og Hustru Chastine  

Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål/Den A.P. 

Møllerske Støttefond, mens de 2,1 mio. kr. er et 

Stiftsmiddellån. Oprindeligt var budgettet på ca. 6 

mio. kr., men det beløb har ikke været muligt at ind-

samle. Struer Provsti øgede dog deres bevilling med 

0,5 til 2,1 mio. kr., således at det blev muligt at skabe 

en helhed af indretningen i kirkerum og våbenhus. 

 Det, man vil opleve efter renoveringen, er, at 

kirken udadtil vil være næsten den samme som i dag. 

Dog skal indgangsdøren gøres højere og bredere. 

Indvendigt i våbenhuset skal loftet gå op i kip og 

man skal ikke længere gå foroverbøjet for at komme 

under bjælkerne. Der skal være ens klinkegulv fra 

indgang og til koret. Gulvniveauet skal være plant 

imod nu syv forskellige niveauer. Det har været vig-

tigt for os at bedre adgangsforholdene for gangbe-

sværede og kørestolsbrugere, både ved kirkelige 

handlinger, men også for de mange besøgende til 

kirken. Om sommeren besøges kirken ofte af 2-300 

mennesker om dagen. Der kommer nye bænke, som 

vil være mere siddevenlige end de nuværende. Der 

kommer ny almen belysning, mens den gamle lyse-

krone skænket af overlæge Billmann, vil blive forsy-

net med levende lys og komme til at hænge over 

døbefonden. Der kommer et nyt alterbillede 

”Stenbillede” af Knud Agger. Det er fra 1970 og ma-

let på Venø, hvor Knud Agger gennem mange som-

re opholdt sig i sit hus på Havstokken. Der kommer et 

nyt alterbord og knæfald. Prædikestolen sænkes. Nyt 

energivenligt varmesystem installeres. Når orglet spil-

ler, vil det have mere klang og dybde, da det tilføres 

en subbas. 

 Renoveringstankerne begyndte for lidt over 10 

år siden, hvor vi kontaktede Hans Edvard Nørregaard  

 

Fotos: Jan Bendix 
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FRILUFTSGUDSTJENESTE  

2. PINSEDAG 

Årets fælles friluftspinsegudstjeneste  

for hele Struer Provsti afholdes i år 2. 

pinsedag mandag 16. maj kl. 10:30 

på Herregården Hindsels, Hindselsvej 

24, 7790 Thyholm (pressefoto). 

 Her på det nordøstligste hjørne af Thyholm vil den historiske gamle 

herregård med haveanlæg og græsarealer lige ned til Limfjorden danne en 

inspirerende ramme om årets pinsegudstjeneste. Provstiets præster har alle 

en funktion ved gudstjenesten, og børnekor fra de forskellige kirker i prov-

stiet samles og synger sammen. Børne- og ungdomsorganisationerne er 

med til at gøre dagen festlig med faneindmarch. Efter gudstjeneste er der 

mulighed for at købe lidt mad, vand og kaffe mv. – eller man kan spise sin 

medbragte mad i anlægget. 

/ Per Mikkelsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDVENDIG RENOVERING AF KIRKEN 

Der bliver nu en periode, hvor tingene ikke er, som de plejer at være. De 

indledende møder er afholdt mellem arkitekt og håndværkere og tilbud 

afgives i uge 17. Den sidste gudstjeneste i Venø Kirke i nuværende form 

blev holdt søndag den 24. april. 

 Pavillonen, der skal være det nye kirkerum, mødelokale, infocenter 

mm. opsættes i uge 19 og skulle være klar til pinsegudstjenesten (se teg-

ning af facade). Derfor er der planlagt messefald den 1., 5. og 8. maj. Pavil-

lonen får et alterbord i samme mål som det nye alterbord i kirken. Det sam-

me sker med knæfaldet, så vi på den måde kan afprøve, om det dur. Alter-

partiet bliver de gamle sidefløje (se side 3). 

 Der vil blive opsat en fladskærm, så videofilm om kirken kan vises/ses. 

De traditionsrige solnedgangskoncerter samt Limfjordsfortællinger vil blive 

afholdt som sædvanligt. Vi vil løbende på stedet informere om renoverin-

gen samt på vores hjemmeside og via Facebook, som vi vil oprette en profil 

på.  

 Alle er velkomne til at ringe og komme med spørgsmål eller kommen-

tarer til Menighedsrådet eller byggeudvalget, som består af Hanne Nielsen, 

Kirsten Yde og Ove Bjerre-Pedersen. 

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

Enhver kan få en samtale med 

præsten. 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.dk 

 

Graver, Struer Kirkegård,  

Kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 

 

Servicemedarbejder 

Sârka Wiesnerova 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesangere:  

Grethe Munk-Andersen,  

tlf. 97 86 80 79, gma@stgym.dk 

Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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. . .  

Preben Friis har tilbudt sin hjælp med løbende at ta-

ge billeder og videoer af renoveringen. Det er vi me-

get taknemmelige for. Hvis andre skulle fange en 

situation med kameraet, er de meget velkomne til at 

delagtiggøre os andre. Hertil vil vi bl.a. bruge Face-

book. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

I renoveringsperioden vises en video med fortælling om Venø 

Kirke nu og i fremtiden: www.kortlink.dk/m3yh 

 

 

DET ”NYE” GAMLE ALTERPARTI 

De to bevarede sidefløje skal i renoveringsperioden 

fungere som alterparti. Historisk stammer altertavler-

ne fra omkring 1600. De har indgået i en luthersk 

fløjaltertavle (triptykon) med et midterstykke samt et 

halvcirkulært topstykke.  

 Den nuværende udsmykning stammer antage-

lig fra 1845, ganske svarende til den samtidige ud-

smykning af Nees Kirke. Midterpartiet var et maleri af 

Nadveren og topfeltet viste Tro, Håb og Kærlighed, 

”symbolsk fremstillet” i form af en kalk med korslagt 

kors og anker. 

 Vurderingen af alterpartiet var dengang som 

nu meget forskellige. Omkring 1862 berømmedes 

figurerne i midterfeltet sammen med tavlens øvrige 

malerier som ”intet mindre end kunstværker”, mens 

de i 1879 af Løffler blev kritisk karakteriseret som 

”fuldstændige karikaturer”. 

 Ved opsætningen af altertavlen ”Jesus hos 

Maria og Martha” i 1882 (udført af Anker Lund som 

en kopi af Anton Dorphs altermaleri fra 1874 i Sct. 

Stephans Kirke) blev de kasserede dele lagt op på 

kirkens loft. Her blev de i 1933 omtalt som ”stærkt 

medtagede af ælde”. De istandsættes i 1939 af Chr. 

Gade Humlum og sidefløjene opsættes i kirken på 

nordvæggen, mens midterfeltet overførtes til Struer 

Museum, hvor det senere blev kasseret.  

Vi må håbe, at der bliver passet 

bedre på alterbilledet (1882-2016), 

der nu kommer på museum. 

 

Beskrivelse af de to sidefløje 

Rammerne fra omkring 1600 er 

udskåret i et lavt relief med enkle 

bladornamenter på teglrød bund, 

mens profillisterne er henholdsvis 

gyldne, grønne og hvide (lignende 

ramme findes på triptykon fra Vren-

sted Kirke). Felterne fra omkring 

1845 viser enkle kristne allegorier 

placeret på podier under et op-

hængt draperi og på baggrund af 

en stærk blå farve. Teksten, der er 

tilgrundliggende for allegorierne, 

er fra JOH 1 17 ”Loven er given 

ved Moses” (Lovens Tavler) 

”Naaden og sandheden er bleven wed Jesum 

Christum” (et brændende lys i en stage). De to side-

fløje udtrykker allegorisk, hvad der står i et enkelt vers 

om lov og evangelium. Derfor vil vi nu, hvor de skal 

være alterparti i pavillonen, hænge dem sammen, 

fordi de tekstmæssigt hører sammen. 

 Historisk må de betragtes som bevaringsværdi-

ge, fordi rammerne er noget af det ældste i kirken, 

kun overgået af døbefonden i romansk stil (har sand-

synligvis tilhørt en anden kirke, som kunne være 

Gimsing Kirke).  

 Budskabet er essentielt for kristendommen. De 

er enkle og på ingen måde prangende og kendeteg-

ner på den måde det samfund, de er skabt i. Derfor 

bør de forblive i den renoverede Venø Kirke, måske 

ophængt samlet over for kalkmalerierne i kirken, så 

de giver hinanden et modspil. 

 

Kilder:  

 Danmarks Kirker, XVIII bind 2, udgivet af National-

museet, Ringkøbing Amt 

 www.sogn.dk - Venø Kirke 

 Mikael Wivel, Kunsten i kirken - Danske kirkeud-

smykninger fra de sidste hundrede år 

 Inga Mygind, Venø - interview 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

http://www.kortlink.dk/m3yh
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INDVENDIG RESTAURERING AF VENØ KIRKE 

Den 2. maj begyndte Anders Hunsballe nedtagningen af kirkeinventaret 

samtidig med, at der var over 100 besøgende i kirken, og det på det almin-

delig tirsdag. Noget er allerede kørt til Struer Museum, mens resten er op-

magasineret for nærmere vurdering. Selv små ting som et stykke indpak-

ning fra en guldbarre med nødder, hvor der på bagsiden er skrevet ”Poul 

Hansen 1978 – malet PH Sevel & Vinderup”. Det lå bag ved alteret. Større 

ting som prædikestol skal inspiceres af en konservator, da der er spor af bo-

rebiller. Men intet bliver smidt væk, før det er vurderet og fotograferet. Det 

vil indgå i et fotoalbum/dagbog, som vi har under planlægning. 

 Pavillonen er taget i brug. Akustikken er ikke som i kirken, men vi vil 

forsøge at bedre det efter vurdering fra vores organist. Videoen, som vi har 

fået produceret, kan ses i pavillonen. 

 Kirken er nu tømt og allerede i uge 21 forventer vi at støbe nyt gulv 

ovenpå det eksisterende dæklag, som er fuldstændig intakt og tørt. 

Gå ind på www.venoe.dk og se mere om restaureringen. 

 

Legat til kirken 

Den 18. maj fik vi meddelelsen om, at Kirsten og Peter Bangs Fond, Struer 

har besluttet at uddele et legat på kr. 25.000 til Venø Kirke. Beløbet er øre-

mærket til etablering af højtalere i våbenhuset og udenfor kirken. 

 Vi er meget glade for tildelingen af legatet, da det er sket uopfordret. 

Det tyder på god opmærksomhed på det, der sker på Venø, og i det her 

tilfælde kirken. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

Enhver kan få en samtale med 

præsten. 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.dk 

 

Graver, Struer Kirkegård,  

Kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 

 

Servicemedarbejder 

Vikariat 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesangere:  

Grethe Munk-Andersen,  

tlf. 97 86 80 79, gma@stgym.dk 

Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

Foto: Lise Thillemann Sørensen Foto: Ove Bjerre-Pedersen 

Foto: Preben Friis 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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SÆSONSTART 

Se programmet for solnedgangs-

musik, som var vedlagt i VenøPo-

stens juninummer.  

/ VenøPosten — Red.  

KIRKEN I JULI MÅNED 

Vi har undtagelsesvis planlagt messefald i juli måned, mens Per Mikkelsen 

holder ferie. Vi forsvarer dette ved, at vi hver torsdag holder solnedgangs-

musik, hvori der indgår en kort andagt. I år begynder disse aftener kl. 20:20, 

så der forinden koncerten er en kort information om restaureringen med 

video og indlæg.  

 Om torsdagen vil der kl. 15:00 være Limfjordsfortællinger omkring 

kirken.  

 

Status på restaurering  

Nu er vi godt seks uger henne i restaureringen. Gulvet var støbt i forvejen 

tilbage omkring 1940, det var tørt og uden revner. Det er nu reguleret, der  

er monteret bænkebeslag og gjort klar til at lægge 7 cm sand på, som tegl-

stenene til gulvet skal ligge i.  

 Murværket er renset ned. Det er repareret med kalksand, så skader 

på murværket nu er usynlige. Der er givet kalkmælk efterfulgt af tre gange 

kalkning. Loftet er renset ned, grundet og har fået to gange linoliemaling i 

en grå umbra. Knæfald og fundament til prædikestolen er under opmuring 

og kirkerummet begynder at tage form.  

 I begyndelsen af juli skal gulvet i våbenhuset fjernes, og der skal gra-

ves 60 cm ned for at kunne opnå en mere vandsikker fundering. Lige pt. 

trænger der vand ind. Denne udgravning foregår under museal overvåg-

ning fra Nationalmuseet. 

 Kirken er åben under restaureringen, så jeg kan kun anbefale at tage 

en tur omkring kirken og følge processen. 

 Du kan også følge med på Facebook. I pavillonen ligger der en foto-

dagbog, som kort beskriver udviklingen. Vi arbejder også på at lave en bil-

ledserie til kirkens hjemmeside. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre Pedersen 

Fotos: Ove Bjerre-Pedersen 

Juli 2016 
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 ALLEHELGEN 

Der er Allerhelgens gudstjeneste søndag den 6. november kl. 19:30. 

Det er en aften, hvor vi mindes dem, vi har mistet i det forgangne og dem, 

vi har mistet tidligere. Efter gudstjenesten er der kaffe i pavillonen. 

 

Fredsvalg 

Sidste frist for at indlevere en alternativ liste til menighedsrådsvalget 2016 

var den 27. september. Da der ikke indkom yderligere liste(r), er der således 

fredsvalg. I alfabetisk rækkefølge er valgt: 

 Ove Bjerre-Pedersen 

 Helle Gjern (ny) 

 Susanne Marie Jensen 

 Hanne Nielsen 

 Kirsten Ethelberg Yde 

 Suppleanter: Dorthe Gramstrup Brødbæk og Bodil Stenkjær 

 

1. søndag i advent 

Søndag den 27. november er det 1. søndag i advent. Der er den traditi-

onsrige familiegudstjeneste, hvor børnene bærer de nye lys ind. Vi tænder 

adventskransen og Per fortæller sikkert en god historie for både børn og 

voksne. Efterfølgende er der sammenkomst i Præstegården, hvor der serve-

res gløgg og æbleskiver. Alle er velkomne. 

 

Genindvielse af kirken 

Genindvielsen var oprindelig planlagt til 1. søndag i advent. Men da det 

trækker ud med godkendelse af, hvordan vi funderer våbenhuset, vil vi først 

kunne oplyse nærmere herom i decembernummeret af VenøPosten. 

 Vi kunne godt have genindviet kirken, så vi kunne tage den i brug, 

men det ville ikke blive lige så festligt, som når kirken er færdigrestaureret. 

 

/ Venø Menighedsråd  

— Ove Bjerre-Pedersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den første bænk er samlet - og godkendt! 

Dan Ljungar og Sussie Jensen følger processen. 

Bænkene fremstilles af Anders Hunsballe.  Fotos: Ove Bjerre-Pedersen 
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VENØ KIRKES RESTAURERING  

I GLIMT 

Museal udgravning af våbenhus. Der er 

soldet 38 trillebøre fulde af jord, ler m.m. 

Af metalfund var der 7 kr. i gangbar mønt 

samt nogle nitter. Intet af arkæologisk inte-

resse. Midt i våbenhuset lå en samling 

knogler, som højest sandsynlig alle er dy-

reknogler. De er vurderet af Pip Thoustrup, 

en zoolog samt en læge, som konkluderer, 

der er tale om knogler/-stykker fra en kalv 

eller en lille ko. Vi overvejer at få dem tids-

bestemt, så vi kan finde ud af, om de er fra 

før våbenhuset blev bygget i 1863 eller 

nedlagt i forbindelse med indlæggelse af 

strøm i 1950. 

 Mere interessant og udfordrende er 

det, at der ikke er et fundament under vå-

benhuset. Denne mangel sammen med et 

dårligt dræn bevirker, at fugt trænger op i 

murværket. Op i 50 cm højde er murstene-

ne mørnede og fugerne kan skrabes ud 

med en finger. Arkitekten er gået i tænke-

boks for at finde en løsning på problemet. 

 

Anvendelse af birkebark. Birkebark – never 

er birketræets yderbark. Birkebark er fugt-

afvisende. Det er fundet ved udgravninger 

af Jættestuer, hvor det har ligget mellem 

stenene for at holde fugten ude. Tage på 

hytter er ofte blevet gjort vandtætte ved at 

lægge 5-6 lag bark, inden græstørven blev 

lagt op. Egtvedpigen havde to barkæsker 

med sig i graven. Billedet viser birkebark 

lagt i pres. Det skal hos os bruges til at læg-

ge mellem en fugtig mur og dørkarm indtil 

langskibet for at beskytte træværket. 

 

Loft, mur og gulv. Loftet er færdigmalet i 

en grå umbratone. Murværket har fået to 

gange kalkmælk og syv gange kalkning, 

og skal nu have lov at tørre, hvorfor yder-

døren står åben. Det har en kat også fun-

det ud af og den synes, den har verdens 

største kattegruskasse i Danmarks mindste  

kirke. 

Venø Kirke — kontakter 

 

Sognepræst Per Mikkelsen, 

tlf. 97 86 80 15, mandag fri,  

pm@km.dk 

Enhver kan få en samtale med 

præsten. 

 

Formand Ove Bjerre-Pedersen, 

tlf. 20 42 72 44, mr@venoe.dk 

 

Kirkeværge Ellen Hylleberg,  

tlf. 46 40 30 09, ehy@mail.dk 

 

Graver, Struer Kirkegård,  

Kirkegårdsleder Ole Møller  

Andersen, tlf. 96 84 92 09 

 

Kirketjener Anker F. Jensen,  

tlf. 97 86 80 79, frimodt@live.dk 

 

Servicemedarbejder 

Vikariat 

 

Organist Hans Sørensen 

 

Kirkesangere:  

Grethe Munk-Andersen,  

tlf. 97 86 80 79, gma@stgym.dk 

Irma Bjerre-Pedersen, 

tlf. 27 21 07 49, 

ibjerrepedersen@hotmail.com 

mailto:ibjerrepedersen@hotmail.com
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Vinduer. Trævinduerne bevares, men trænger til 

reparation. Glasset skiftes ud med antikglas fra 

1890, som tømreren har fundet. Glasset stammer 

fra salmedigteren K.L. Aastrups fødehjem i Ulfborg. 

Da både øverste og nederste del af vinduet skal 

kunne åbnes, bliver der brug for seks udskydere. 

Tidligere har de været alm. på stald- og tagvinduer.  

Efterlysning: Er der venøboere, der ligger inde 

med seks udskydere, som vist på billedet, så kon-

takt undertegnede. 

 

 

KIRKE, LIMFJORDSFORTÆLLINGER OG SOLNEDGANGSMUSIK 

Pavillonen bliver flittig brugt. Dels til tjenesterne og dels til at orientering om 

Venø Kirke. Orienteringen sker i forbindelse med Limfjordsfortællinger tors-

dag eftermiddage og før solnedgangsmusikken. Videofilm gør det muligt 

for turister dagen igennem at få et indtryk af Venø Kirke og restaureringen. 

Selve restaureringsarbejdet kan følges på Facebook og gennem fotodagbo-

gen i pavillonen. 

 Årets sidste solnedgangsmusik gennemføres i pavillonen torsdag 

den 4. august kl. 21:00 med kirkeorientering fra kl. 20:20. Ved koncerten 

optræder den dansk-norske vokalgruppe: Nordlyd. 

 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen (bearbejdet af red.) 

 

 

Cellist og blokfløjtenist Ida Riegels ved solnedgangskoncerten den 21. juli. 

VenøBoen 
 
Aase Askanius (formand) 
tlf. 97 86 80 59, askanius@privat.dk 
 
Søren Lang Hindkjær (kasserer) 
tlf. 97 86 84 00, soeren@venoe.dk 
 
Medlemskab af VenøBoen opnås ved  
at indbetale kr. 125,- pr. voksen til:  
Hvidbjerg Bank, konto 75005004298. 
 
venoe.dk/foreninger/venoeboen 
 
 
Venø Børne- og Ungdomshus 
 
Børnehuset kan lejes af alle! Hvis man 
som ”udenøs” forudlejer Børnehuset 10 
gange, får man dagslejen til 175 kr. 
mod forudbetaling. 
 
Priser for øboere: 
1 dags leje:  150 kr. 
Døgnleje: 350 kr. 
2 døgns leje:  600 kr. 
 
Priser for ”udenøs”: 
1 dags leje:  500 kr. 
Døgnleje: 800 kr. 
2 døgns leje:  1.500 kr. 
 
Henvendelse vedr. udlejning samt med-
lemskab skal ske til Ingrid Skadhede, tlf. 
42 43 21 33. Et medlemskab koster kr. 
100 pr. person pr. år. 
/ Bestyrelsen 
 
 
Sygeplejerske på Venø  
 
Mette Jaffke, Strømmen 14, Venø 
tlf. 97 86 80 76, mobil 23 27 22 99 
 
 

Hjertestartere 
 
- Cykelskuret ved Venø Efterskole,  
  Nørskovvej 8, Venø. 
- Ved Børnehuset, Lønningen 2, Venø 
 
 
Se mere om Venø på: www.venoe.dk 

Fotos på side 2 og 3: Ove Bjerre-Pedersen 
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TID TIL FORANDRING 

Søndag den 18. december, 4. søndag i advent, bliver Venø Kirke genind-

viet. Et mål er nået, og det vil være naturligt at se på processen, der har ført 

os hertil. 

 Tilbage i 2005 fandt det daværende Menighedsråd, at tiden var inde 

til forandring. Der var kommet nye vejledninger om tilgængelighed, bruge-

re klagede over siddekomforten på bænkene. Alterbilledets udtryk var fra 

en kort epoke af kirkens historie i forbindelse med en indremissionsk væk-

kelse i slutningen af 18-hundredtallet. 

 Daværende direktør for Ny Carlsbergfondet, Hans Edvard Nørre-

gaard-Nielsen tog imod opgaven i begyndelsen af 2006 og mente, at arki-

tekt Dan Ljungar var den rette til at løse opgaven.  

 Et helhedsprojekt blev hurtig beskrevet, så der blev tale om en ud- og 

indvendig restaurering og en nyindretning, hvor kirkens mange funktioner 

blev inkorporeret. Det var rigtig sundt at vende det hele på hovedet, men 

ved denne proces fandt vi også værdien og kvaliteten i mange af kirkens 

elementer. Døbefonten, prædikestolen, kalkmalerierne, sidefløjene, lysekro-

nen og de små sprossevinduer var væsentlige at bevare. Det må også lige 

siges, at konsulentsystemet med bl.a. Kgl. Bygningsinspektør og National-

museum sætter grænser for, hvorvidt der kan laves om. De ville helst, at vi 

skulle male om endnu en gang, for 9. gang siden 1882. Vi endte ud i en 

nænsom restaurering med nyt gulv, bænke, kunst, belysning og et mere 

grønt energiforbrug. 

 Kirken har de fleste et tilhørsforhold til, og ikke alle bryder sig om for-

andringen. Det har vi oplevet fra unge venøboere, som fx har et billede af 

kirken i forbindelse med deres konfirmation. Sådan vil det typisk også være 

for fastboende, som bruger kirken til de store begivenheder i livet. Kirken 

skal helst fremstå, som den altid har gjort. Derfor er vi i Menighedsrådet 

også glade for, at det har taget så lang tid. Der er kontinuerligt blevet infor-

meret i bl.a. VenøPosten. Der har været menighedsrådsvalg i 2008 og 

2012, hvor medlemmer af sognet har haft demokratisk mulighed for at på-

virke eller vrage projektet, men det er ikke sket. 

 Vi har haft stor hjælp til fondsansøgningen af Jan Bendix. 2 mio. fra 

A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål 

samt et stiftslån på 2,1 mio. har gjort det muligt at gennemføre projektet. 

Derudover har vi fået en donation fra Bang Fonden og fra familien Biil-

mann. 

 Det vil glæde Menighedsrådet at se alle til genindvielsen den 18. de-

cember. 

/ Venø Menighedsråd — Ove Bjerre-Pedersen 

….OG SÅ JULER VI 

Aase Askanius er også i år leve-

randør af ældre julekort, som 

præger Venø Postens sider. Vi 

håber på at kunne fastholde tradi-

tionen og medvirke til at skabe 

stemningen, som hører til decem-

ber måned. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSIDEN 

Billedet på Venø Postens forside 

er en gengivelse af alterbilledet, 

som fremtidigt vil være i Venø 

Kirke. Det er malet af Knud Agger 

i 1970. Læs mere om det i tillæg-

get til decembernummeret. Foto: 

Christian Mortensen. 

/ VenøPosten — Red. 

 

 

Parafrase over julemotiv af Sven Havsteen-

Mikkelsen af Thomas Skovhøj. 

December 2016 
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