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Tænd et lys
Søndag den 20. juli indviedes i Veng Kirke en lysstander, 
hvor besøgende kan tænde et lys og mindes en kær afdød, el-
ler man kan tænde et lys, bede en bøn for en eller flere, der 
har det svært med sygdom, i krig, eller som har andre proble-
mer. Jesus siger i Johannesevangeliet 8,12 ”Jeg er verdens 
lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have 
livets lys.”
Traditionen med lystænding i kirken lever i den ortodokse og 
i den katolske kirke. Besøger man disse kirker, er noget af det 
første, der fanger øjet, tændte lys. Det er en skik, der efter-
hånden også optræder igen på vore breddegrader, i de pro-
testantiske kirker.
En lysstander har fra et par kirkegængere været efterspurgt 
til Veng Kirke. På kapelloftet fandtes rester fra tagets restau-
rering i 1980’erne, næsten 1000 år gammelt egetræ, der af 
Nationalmuseet er dateret til sidste fjerdedel af 1000-tallet. 
Nationalmuseet sagde ja til at træet kunne fjernes, det tyn-

gede på kapelloftet, der havde fået en svag bue. Menig-
hedsrådet fik så den ide at lade en lokal kunstner, Lars 
Jakobsen, Veng, der også er kirkeværge, komme med 
et forslag, hvor det gamle egetræ, der har siddet i kir-
kens tagkonstruktion siden kirkens opførelse, indgik. 
Lars har selv udført arbejdet, og nu står lysstanderen 
smukt i kirken som en skulptur.
Det var en næsten fuld kirke, der deltog i højtidelig-
heden (der var også barnedåb). Efter gudstjenesten 
mødtes man i den solvarme sommerdag til en lille 
kold forfriskning og lidt frugt i våbenhuset.

Hjemmesider:
www.vengkirke.dk
www.mesingkirke.dk
www.vengmesing.dk

Sognepræst
Lise Palstrøm, 
Låsbyvej 123, Veng, 8660 Skanderborg, 
tlf. 86 94 37 33, mobil 24 95 33 37, 
mail: LPAL@km.dk 

Veng-Mesing Menighedsråd 
Formand Erna Bachmann, 
Ryvejen 43, Hårby,  tlf. 86 52 28 06 
mail: 8660ryvejen43@gmail.com

Veng Kirke
Graver Jesper Krongaard Jensen, 
Randersvej 103, Jeksen, 
tlf. 86 94 61 07, mobil 21 21 89 60
træffes  kl. 9-13 på hverdage

Kirkeværge Lars Jakobsen, Låsbyvej 101, 
Veng, tlf. 75 78 22 37

Organist Pia Bech Pedersen, 
Vestbakken 4, Stjær, tlf.  31 14 14 03

Mesing Kirke
Graver Henning Jensen, 
Adelgade 114, 1.tv. tlf. 22 67 70 29.
Træffes bedst tirs-fre kl. 18-19 og på 
kirkegården tirsdag og torsdag eftermiddag

Kirkeværge Jens Henrik Kirkegaard
Foerlevvej 4, Mesing, tlf. 86 57 30 58

Organist: Se under Veng Kirke

Kirketaxa (gratis), 
Skanderborg Taxa, tlf. 86 51 00 00 
senest dagen før gudstj./arrangementet 

Kirkekontoret i Hørning 
Nørre Alle 4, 8362 Hørning, tlf. 86 92 24 23. 
mail: hoerning.sognskanderborg@km.dk

SOGNETs redaktion: 
Lise Palstrøm, Veng
Lars Jakobsen, Veng, der også tegner ”ganske vist”
Claus Konradsen, Nr. Vissing
Flemming Schreiber Pedersen, Hårby
Erna Bachmann, Hårby (ansv.havende)
Layout: Stine Sandahl, Hårby, www.sandahls.net

Forsidefoto: Multiskolens 35 børn og deres 
fordboldtrænere - Martin Riis, Christian 
Røgen samt Mikkel Rasmussen – i hallen i 
Borgernes Hus, foto HIK81. Kirkerne på forsiden 
er fotograferet af Jes Lau Jørgensen og Myr 
Bondam. Hvor intet andet er angivet, er fotos fra 
Veng Menighedsråd og Veng Lokalarkiv. Næste 
nummer udkommer i uge 49-2014. Deadline for 
næste nummer er 1/11-2014

Af Erna Bachmann

Lars Jakobsen og kunstværket
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Vi er vant til at se et lille skib hænge fra lof-
tet i kirken. Men hvorfor egentlig? Hvad la-
ver de dér? 

I Veng og Mesing sogne har vi et enkelt og fint ek-
semplar hængende fra hvælvingen i Mesing Kirke. 
Skibet er både et symbol på den kristne kirke som 
sådan, på menigheden lokalt og på livets sejlads. 
Skibet hænger altid med spidsen pegende i retning 
mod øst, mod altret. Det kan opfattes som udtryk for, 
at livets sejlads har Kristus som mål, og at vi kryd-
ser op mod vinden for at komme frem. Samtidig kal-
des den store del af kirkebygningen, vi sidder i, kir-
keskibet som en ekstra understregning af, at vi som 
mennesker og menighed er på vej på livets færd. Der 
er utallige fortællinger om livet som en sejlads, der 
nogle gange er dejlig og uproblematisk, hyggelig, 
smuk og blidt vuggende og andre gange er farefuld, 
ødelæggende, skræmmende og voldsom. Både i det 
Ny Testamentes beretninger, i litteraturen og i poe-
sien finder vi mange eksempler på ’sejlture’. 

De lokale kirker.
I Veng og Mesing sogne har kirkerne både ligheds-
tegn og forskelle fra den typiske landsbykirke. 
Begge har de dog altret mod øst, mens tårnene afvi-
ger ved at være sydvendt i Veng og styltetårn i Me-
sing. Der er meget mere at læse om vore kirker på 
sognenes hjemmeside, på Nationalmuseets ’Dan-
ske Kirker’

FOLKEKIRKENS LOGO

Skibet
– Det vrimler med symboler.
Af Lise Palstrøm

LINKS:
http://vengmesing.dk/index.php/historie-og-arkitektur
http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Aarhus_3189-3256_01.pdf
http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Aarhus_3123-3147.pdf
http://geolex.dk/news.php?readmore=87

Veng og Mesing kirkers grundplan 
med skib og kor samt våbenhus. 
Kilde: ”Danske Kirker”



Fra en skøn forårssøndag 
i T ingdalen i Mesing

Nogle af deltagerne til friluftsgudstjeneste i Tingdalen 25. maj 2014. ”Kirkestolene” var 
halmballer, der venligst var udlånt af Hanne Brandt. 

Multiskole, SFO og spejdere i samarbejde

Forsiden viser de 35 børn, der igen i år havde meldt sig til DGI, SFO, HIK81 og spejdernes
multiskole i første uge af sommerferien. ”Formålet med multiskolen er at samle op på de børn, som
ikke nødvendigvis har lyst til at bruge en uge på fodboldskole eller kaste al energien i en uge med
anden idræt. Vi vil give børnene lyst til at røre sig ved at præsentere dem for en masse forskellige
ting. Derfor har vi lavet et tilbud, hvor alle kan være med, og vi må sige, at det har været en succes”
siger Esben Overgaard, arrangør af multiskolen ved HIK81.
Den nye skolereform lægger op til et samarbejde mellem idrætsforeninger, spejdere og SFO. SFO’en
og spejderne udtaler, at de ser muligheder i samarbejdet og at de – spejderne – herved får et ekstra
udstillingsvindue til at præsentere sine aktiviteter i, mens SFO’en kan bidrage med tryghed og
kendskab til børnenes legeprægede aktiviteter.
Kilde:Aarhus Stiftstidende, Skanderborg redaktion, 4. juli 2014
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til efterårets første sogneeftermiddag. Ja, vi skubber 
endda sogneeftermiddagen 14 dage, så det kunne lyk-
kes at få fortællingen om dette unikke museum i tide. 
Ovartaci-museets fremtid er nemlig ganske usikker, 
fordi Psykiatrisk hospital skal flyttes væk fra Risskov i 
de kommende år, og det er netop dér, museet ligger og 
dér, de 86 kunstnere, der er repræsenteret på muse-
ets kunstafdeling, har været i kortere eller længere tid. 
Mens museet stadig ligger i sine smukke omgivelser, 
får vi nu muligheden for at få fortællingen om stedet 
fra Rita Lienhøft, som ikke bare har et stort kendskab til 
det, men som virkelig brænder for det. At Rita Lienhøft 
samtidig også har relationer til Veng sogn, får det til at 
gå op i en højere enhed. Museets navn stammer fra ho-
spitalets mest produktive kunstner, Louis Marcussen, 
hvis kunstnernavn var Ovartaci.

Skt. Mikaels Nat 
FREDAG D. 19. SEPTEMBER KL. 19.30
Mens vi bager middelalderbrød over bålet på skrånin-
gen sydøst for kirkegårdsdiget, vil der være fortællin-
ger om kirken og dens historie.  I Sognehuset vil Lo-
kalarkivet arrangere en lille udstilling med effekter fra 
kirken, du kan se frådsten og munkesten og gamle 
tegl, og gamle tegninger og sognekort vil også kunne 
studeres. Her vil der også være smagsprøver på mun-
kenes formodede bagekunst. Aftenen slutter officielt 
med en ’natkirkeandagt’ i kirkerummet med bl.a. stil-
hed, sang, bøn og lystænding kl. 21.30, så alle, der øn-
sker det, også kan nå at deltage i den afsluttende kon-
cert i Kulturhuset kl. 22.00.

Efterårsmøde
SØNDAG D. 5. OKTOBER KL. 14.00
i Veng kirke og sognehus. ”Den store krig og den lille 
mand.” Gudstjeneste og efterfølgende foredrag ved 
Morten Skovsted, historiker og sognepræst. Det er 100 
år siden første verdenskrig brød ud. Selvom Danmark 
ikke formelt var med i krigen, greb den store krig alli-
gevel ind i mange danskeres og dansksindedes liv. Et 
spændende og gribende foredrag om de store linjer, 
krigens årsager, forløb og konsekvenser. Og om en af 
soldaterne, Morten Skovsteds oldefar, Jørgen Eriksen. 
Foredraget bygger blandt andet på de 854 breve, Jør-
gen Eriksen sendte fra fronten.

Hverdagsgudstjeneste i Mesing
ONSDAG D. 27. AUGUST
Efter hverdagsaftengudstjenesten i Mesing serveres 
der kirkekaffe – kom og giv dit besyv med om Mesing 
Kirke og sogn. Hvordan kunne du tænke dig at komme 
til gudstjeneste i Mesing? Hvordan kan vi bedst opret-
holde og styrke kirkelivet i Mesing sogn?

Høstgudstjenester og kirkefrokost
Traditionen tro indbyder sognene til høstgudstjeneste 
i begge kirker i slutningen af september. Konfirman-
der og minikonfirmander bærer små tegn på høsten 
med ind i kirken til pynt og senere til glæde for bebo-
erne på Præstehaven og Palmehaven. Efter gudstje-
nesten er der frokost til alle, der har lyst – i Veng er 
det i Sognehuset, i Mesing i våbenhuset.

VENG KIRKE :
SØNDAG D. 21. SEPTEMBER KL. 11.00
MESING KIRKE:
SØNDAG D. 28. SEPTEMBER KL. 11.00

Kirken i Nr. Vissing
SØNDAG D. 7. SEPTEMBER KL. 14.00
Nu er det allerede en tradition at mødes til gudstjene-
ste i pastoratets kirke nummer 3 – den i Nr. Vissing – 
en søndag eftermiddag i høsttiden. Igen i år bliver det i 
haven på ’Kirkegård’ på adressen Låsbyvej 159. Der er 
parkeringsmulighed flere steder: fællesarealet på Vid-
kærvej, bag Kirkegård og inde på gårdspladsen. Fami-
lien Nøhr lægger velvilligt have til, hvor man også kan 
se en af vinduesoverliggerne i granit fra middelalde-
rens sognekirke. Menighedsrådet byder på kirkekaffe 
efter gudstjenesten.

Sogneeftermiddag
TIRSDAG D. 16. SEPTEMBER
”Museum Ovartaci 
– et unikt museum” 
v. cand. mag. Rita Lienhøft. 
Sognehuset, tirsdag d. 16.
september 2014, kl. 14. 
OBS! Bemærk dato!
Kunsthistorikeren Rita
Lienhøft kommer til Veng 

Kommende begivenheder Af Lise Palstrøm

Rita Lienhøft
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Gud og Spaghetti
TIRSDAG D. 4. NOVEMBER KL. 17.00 I VENG KIRKE
- med efterfølgende pasta og kødsovs i Sognehuset
Alle, der blev døbt i Veng og Mesing kirker i 2009 får 
en særlig indbydelse til denne gudstjeneste, der også 
er en slags dåbstræf, hvor der bliver fulgt op på då-
ben – i børnehøjde. Deres familier og alle andre er me-
get velkomne til en kort gudstjeneste og fællesspis-
ningen, der slutter, så alle kan nå hjem inden sengetid. 
Det forlyder, at tøjdyret Snapper kommer på besøg og 
vil lære os en sang.

BUSK-gudstjeneste 
med KFUM-spejderne – og alle andre
SØNDAG D. 26. OKTOBER KL. 14.00 I MESING 
KIRKE.
Den sidste søndag i oktober vil Veng-spejderne igen 
være med til at sætte kulør på gudstjenesten om efter-
middagen i Mesing Kirke. Det bliver en gudstjeneste 
for flere sanser, og både spejderne og præsten vil gøre 
deres bedste for at alle skal føle sig velkomne – både 
små og store. BUSK-gudstjenesterne blev indført for 

mange år siden med det formål at sætte en tyk streg 
under, at kirken og gudstjenesten også er for børn og 
unge. Efter gudstjenesten vil der være kaffe/the/saft 
og kage til alle i våbenhuset.
 
Sogneeftermiddag
TIRSDAG D. 4. NOVEMBER KL. 14.00 
I SOGNEHUSET
Selma Lagerlöf og Kristusle-
genderne 
Selma Lagerlöfs værker er 
læst, genlæst, fortalt og filma-
tiseret, fordi de har en skønhed 
og en kraft, der gør dem aktu-
elle selv i dag 100 år efter, de 
blev skrevet.
Denne eftermiddag vil sogne-
præst Ane Ørgård Bramstoft, 
der tidligere har været præstevikar i Veng og Mesing, 
give et indblik i Selma Lagerlöfs liv og værker og gen-
fortælle et par af hendes udødelige Kristuslegender.

Kommende begivenheder fortsat...

Søndag den 7. september
medvirker Kim Hansen, trompet, ved friluftsgudstje-
nesten i Nr. Vissing.

Søndag den 9. november kl. 16
gæster Højbjergkoret Veng Kirke med en klassisk 
koncert med kormusik med værker af bl.a. Rheinber-
ger og Mozart. Ved koncerten medvirker udover ko-
ret sangsolister, strygere og cembalo. Dirigent Ulla 
Brahms.

Julekoncert i Veng Kirke 
TIRSDAG DEN 2. DECEMBER KL. 19.30.
Valdhornkvartet med musikere fra Århus vil spille ju-
len ind med musik af bl.a Bach og Mozart. Efter kon-
certen er der kaffe i Sognehuset.

Julekoncert i Mesing Kirke
TORSDAG DEN 27. NOVEMBER KL. 19.30
Søren Bødker Madsen, guitar, spiller klassisk og ryt-
misk guitarmusik ” fra Mozart til Metallica”
Julie Bech Spillemose synger popballader og egne 
sange. Og begge solister vil ikke mindst spille og 
synge musik, der hører julen til. Efter koncerten er 
der gløgg og æbleskiver i Forsamlingshuset.

Musik i kirken Af Pia Bech Pedersen

Julie Bech SpillemoseSøren Bødker Madsen

Ane Ørgård Bramstoft
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fortsat...

Den 11. august møder børnene i skole igen 
efter en dansk sommer, der har vist sig fra 
sin varmeste og skønneste side. Det der mø-
der dem, er en skole, der på mange punkter 
ligner den, de går i nu, men som også på en 
del punkter er forskellig. De kommer til at 
mærke at der er kommet en ny folkeskolere-
form, som trådte i kraft den 1. august.
 
Forud for reformens gennemførelse gik bølgerne højt 
i foråret 2013, hvor blandt andet en hel måneds lock-
out af lærerne i høj grad prægede stemningen og de-
batten. Denne lock-out, som i mine øjne var ganske 
meningsløs, efterlod naturligvis lærerne noget for-
slåede, frustrerede og uvenligt stemt overfor de nye 
tider. Og da der så oveni kom et lovindgreb om deres 
arbejdstid, der brød helt radikalt med den måde, læ-
rerne normalt arbejder på, så var det de fleste steder 
svært at få øje på den helt store reform-begejstring 
blandt lærerne. 
Da det også viste sig, at pædagogerne blev ramt på 
deres arbejdstid og jobmuligheder, var det jo heller 
ikke de helt store hurraråb, der kom fra dem.
Nu står vi så lige midt i indførelse af reformen med 
de længere skoledage, flere pædagogtimer i skolen, 
tidligere sprogundervisning, 45 minutters bevægelse 
hver dag osv. Og hvordan er stemningen så overfor 
det?
 
Her er vi ved godt mod!
Hele dette forår har her i Veng Skole & Børnehus væ-
ret en lang og ret dybtgående proces, hvor jeg og 
hele det involverede personale har forsøgt at vende 
alle de sten, der har skullet vendes for at nå i mål 
med en ændret skole, samtidig med at arbejdstid osv. 
er ændret. Heldigvis er der mange af tingene i refor-
men, vi allerede er på forkant med: Det obligatoriske 

tilbud om lektiehjælp er jo, hvad vi har gjort med vo-
res morgenflex, vi har også haft både engelsk og tysk 
et år tidligere end normalt, vi har gode erfaringer med 
at bruge bevægelse og ud-af-klasseværelset-aktivi-
teter i undervisningen, og det tætte lærer-pædagog-
samarbejde i skoletiden har vi praktiseret i mange år.
Så forandringerne bliver ikke helt så gennemgri-
bende, som man vil se dem andre steder.
 
I mine øjne bliver det allervigtigste, at vi får bedre tid 
til tingene i den længere skoledag. Vi skal ikke presse 
en mængde nye ting og aktiviteter ind, men vi skal 
netop sikre, at der bliver tid til at følge med, til at om-
stille sig fra det ene til det andet, til fordybelse, til at 
få luft og til at spise sin mad i ro og fred. Tid nok – og 
mulighed for at finde roen i sig selv, er nok det al-
lervigtigste og bedste, vi kan give børnene. Hvis den 
længere skoledag kan udnyttes til det, så er refor-
men et stort plus for vores skole.
 Det skal ikke være nogen hemmelighed, at pusle-
spillet har været mere kompliceret end sædvanligt, 
men både jeg og medarbejderne er fortrøstnings-
fulde. Og med stemningen på det forældremøde, vi 
holdt d. 17. juni, hvor der blev vist stor opbakning til 
den måde, vi forsøger at sætte tingene sammen, har 
vi det allerbedste udgangspunkt for en god start på 
den reformerede skole.
Stemningen, intentionerne og de pædagogiske over-
vejelser giver os et solidt grundlag, men nu trænger 
vi til at komme i gang og afprøve, hvordan det virker 
for både børn og voksne.
Sandhedens time er jo først, når vi er kommet i gang 
med dagligdagen efter sommerferien, for det er jo 
lige akkurat på børnenes trivsel, læring og udvikling,  
at vi kan se resultatet af vores bestræbelser.

af Henry Thomsen. 
Foto: Jens Peter EngedalSandhedens time
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HIK81 er klar til 2015!  

Er du? 
Kom og vær med til: 

 

Fodbold, Håndbold 

Badminton, Indoor cycling 

Springgymnastik, MIX ”Power” 

MIX Volley - NYHED 

Pigerytmik, Herrefræs, Klatring for alle 

Forældre/barn gymnastik 

Krudtugletons, Seniorgymnastik 

 

Se mere og tidspunkter på 

www.hik81.dk 
Borgernes Hus i Veng 

Søballevej 6A, 8660 Skanderborg     
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Årets Sportsfest 

Sæt X i kalenderen 

Lørdag den 13. september 
Program: 

13-17: Kiosken er åben 

13-17: Hoppeborg for børn 

13: Hårbyløbet for børn, 1 km 

13:15: Hårbyløbet, 5 km for alle 

14: Duatlon, kombineret løb og "skydning". 

Der vil være en hygge- og en sportsklasse 

15: By dyst på fodboldbanen 

16: Serie 4 kamp 

18: Festsalen åbner... 

Se mere på 

www.hik81.dk eller på facebook 
Borgernes Hus i Veng 

Søballevej 6A, 8660 Skanderborg     
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Kontaktpersoner:

Nr. Vissing og Omegns Beboerforening: 
www.nrvissing.dk 
Per Andersen, Ersholtvej 3, 
tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk

Veng Beboerforening
Torben Møller, Veng Bakkevej 4,
tlf. 86 94 45 09, mail: dyrnesli@gefiberpost.dk

Hårby Beboerforening, 
Finn Korsholm, Hårby Bygade 11
Tlf.:21 44 99 32, Mail: fkorsholm@gmail.com

Søballe Borgerforening: www.søballe.dk
Lene Mikkelsen, Gyvelhøjvej 1, 
tlf. 86 95 06 95, mail: mikkelsen@gefibernet.dk

Mesing Borgerforening
Britha Rasmussen, Mesing Hedevej 2, 
tlf. 86 57 32 87,  mail: britha.rasmussen@gmail.com

HIK81: www.hik81.dk
Jane Bjerrisgaard, Hårby Bygade 18, 
tlf. 28 78 60 96, mail: jane-b@hik81.dk

KFUM-spejderne, www.veng-kfum.dk
Jørgen Berntsen, Låsbyvej 55, Foerlev
tlf. 61 30 53 72. mail: kajfoerlev@post.tele.dk

Veng Skole og Børnehus, www.vengskolebornehus.dk
Henry Thomsen, Søballevej 2: 
tlf. 87 94 22 50, mail: veng@skanderborg.dk

MUF – Mesing Ungdomsforening
Martin Larsen, Foerlev Møllevej 12
tlf.: 50 92 08 56, mail: Martin@skanderborg.net

Fællesspisningen Borgernes Hus
Per Andersen, Ersholtvej 3, 
tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk

Venge Pensionistforening
Kirstine Christensen, Vidkærvej 34, 
tlf. 86 94 37 72, mail: vidkaer@ofir.dk

Veng Lokalarkiv, www.skanderborgmuseum.dk 
Søballevej 2 (i skolens kælder)
Åbent onsdage kl. 9-12 samt efter aftale. 
Lukket i skolens ferier.
Erna Bachmann, Ryvejen 43, 
tlf. 86 52 28 06, mail: 8660Ryvejen43@gmail.com 

Lysthuset i Nr. Vissing: www.lysthusetnrvissing.dk
Aase og Anders Beck-Rasmussen, Vidkærvej 29,
tlf. 86 94 37 69, mail: kridthuset@nrvissing.dk

9’eren i Hårby, 
Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Bygade 15, 
tlf. 86 52 58 10, mail: schreiber.moos@gmail.com

Veng Koret: www.vengkoret.dk
Henrik Friis, Stjærvej 12, Søballe
tlf. 86 95 04 68, mail: henrik.friis@geo.au.dk, 

½ sød, rytmisk kor
Tina Thode Hougaard, Kærvej 7, 8362 Hørning
Tlf. 71 20 26 17, mail: tina@thodehougaard.dk

Besøgs- og hjælpetjenesten samt samværsgruppen for folk, 
der har mistet
Karen Inger Rasmussen, Ny Stillingvej 1, Mesing
tlf. 86 57 17 27, mail: kirme@hotmail.dk

Alle adresser er 8660 Skanderborg

Siden sidst 
Døbte i Veng Kirke
Sine Marie Kjær, Bjedstrup
Aksel Minet Karkov, Veng
Emma Holch Andersen, Jaungyde
Troels Dalgaard Kolling Pedersen, Galten
Tillykke

Viede i Veng Kirke
Kristina Skjærbæk Ribergaard &
Klement Værum Hinkbøl
Tillykke

Begravede/bisatte fra Veng Kirke
Bjarne Lynge Pedersen,
Hemstok/Hårby
Æret være hans minde

Begravede/bisatte fra Mesing Kirke
Thomas Peter Bojsen, Hårby
Æret være hans minde

Viede i Mesing Kirke
Katrin Ørskov & Per Ørskov
Tillykke
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Begivenheder 
august - november 2014

Veng Lokalarkiv
I finder os i kælderen 
på Veng Skole hver:

Onsdag kl. 9 – 12 
samt efter aftale.
Lukket i skolens ferier.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige. 
De afholdes i Sognehuset i Veng.

Onsdag 24/9 kl. 19.30
Torsdag 23/10 kl. 19.30 – kvartalsregnskab
Onsdag 26/11 kl. 19.30 – valg til udvalgsposterne

Efter gudstjenesten i Veng d. 16. november: 
Kirkefrokost og mulighed for at høre og kommentere menig-
hedsrådets arbejde, planer og visioner for kirkelivet i sognene.

KFUM-spejderne samler aviser

lørdag den 13/9
lørdag den 29/11

www.veng-kfum.dk

Veng Sø. Foto: Myr Bondams

Sogneeftermiddage
i Sognehuset i Veng, 
tirsdage kl. 14
 
Tirsdag 16. september 
(bemærk dato)
Foredrag om museet på Risskov
Psykiatriske Hospital ”Museum
Ovartaci”, af Kunsthistoriker
Rita Lienhøft, se side 5

Søndag 5. oktober kl. 14
Gudstjeneste og efterfølgende
foredrag ”Den store krig og den
lille mand” ved historiker og
sognepræst Morten Skovsted
Se side 6

4. november: 
Selma Lagerlöfs fortællinger 
v. sognepræst Ane Ørgård Bramstoft

Venge Pensionistforening  
Sognehuset  tirsdage kl. 14.00 

Vil du være medlem, så kontakt formanden på tlf. 86 94 37 72
Tirsdag 9. september – Levefællesskabet HERTA i Herskind
Tirsdag 14. oktober – Billedforedrag om Grønland
Tirsdag 11. november – generalforsamling
Tirsdag 9. december kl. 11.00 – Julefest i Sognehuset

Fællesspisning
Borgernes Hus:
Kl. 18.00 :
Mandag d. 29. september
Mandag d. 27. oktober
Mandag d. 24. november

Mesing Forsamlingshus
Høstfest :  
Lørdag d. 27. september kl. 19.00 
Fællesspisning: 
Torsdag d. 6. november kl. 18.30
Mød op og hils på naboerne. 
Prisen vælter ikke budgettet, 
og der er særpriser for børnene.                                      

NR. Vissing 
beboerforening
Lørdag den 6. Sept.
fra kl 8:00 
Heldagsgåtur til
Rørbæk sø.



LP - Lise Palstrøm   JKA - Jacob Køhn Andersen    JN - Jette Marie Bundgaard-Nielsen  CKN - Christina Kleis Nielsen  MS - Morten Skovsted  
SKJ - Søren Skov Johansen  
kk - kirkekaffe   kf - kirkefrokost   BUSK - børn, unge, sogn, kirke   kf+ - kirkefrokost samt menighedsrådets visioner    *- krybbespil og Lucia 
  

Gudstjenesteliste – efterår 2014

Layout: sandahls.net

Gudstj. Veng Mesing Hørning Blegind Adslev

24. august 10. Trinitatis 11.00 LP  
indskrivning 11.00 JN

16.00 LP 
Gud, grill og 
gøgl

27. august Hverdagsgudstj. 19.00 LP kk

31. august 11. Trinitatis 11.00 JKA 
indskrivning

    

7. september 12. Trinitatis 14.00 LP            
Nr. Vissing

11.00 LP-CKN 
indskrivning

14. september 13. Trinitatis 9.30 CKN 11.00 CKN

19. september skt. Mikaels nat 21.30 LP 
”Natkirke”

21. september 14. Trinitatis 11.00 LP Høst kf 9.30 JKA 11.00 JKA 
Høst

28. september 15. Trinitatis 11.00 LP 
Høst kf

11.00 JN Høst 19.00 JN 
Høst   

5. oktober 16. Trinitatis 14.00 MS 
Efterårsmøde

11.00 JKA

9. oktober Gud og gullasch 17.00 LP

12. oktober 17. Trinitatis 11.00 SSJ

19. oktober 18. Trinitatis 11.00 CKN

23. oktober Gud og gule ærter 11.00 JKA

26. oktober 19. Trinitatis 14.00 LP 
BUSK

11.00 LP BUSK

2. november Alle helgen 19.00 LP 16.00 JN - 
JKA

11.00 JKA 16.00 LP

4. november Gud og spaghetti 17.00 LP 

9. november 21. Trinitatis 11.00 JN

13. november Gud og Gourmet 18.00 JKA 

16. november 22. Trinitatis 11.00 LP kf+ 11.00 JKA

23. november Sidste s. i kirkeår 11.00 JN musik

30. november 1. Advent 9.30 LP 11.00 LP 11.00 JKA kor 15.00 CKN 13.30 CKN

7. december 2. Advent 9.30 LP 11.00 LP

13. december Luciadag 17.00 LP *


