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KONFIRMATION 2017
Søndag d. 21. august er der indskrivningsgudstjeneste 
til konfirmationsforberedelse og konfirmation 2017.
Undervisningen foregår dels i forbindelse med skoleti-
den, dels på ture og arrangementer i Veng-Mesing.
Konfirmationerne finder sted i Mesing Bededag, fredag 
d. 12. maj 2017 og i Veng, søndag d. 14. maj 2017.
Alle elever i Veng skoles 6. klasse modtager et brev om 
indskrivning, undervisning og konfirmation lige før sko-
lens sommerferie.
 
MINIKONFIRMANDER  
2016-2017
Efter sommerferien får alle børn i 3. klasse invitation til 
at blive minikonfirmand i det kommende skoleår. Un-
dervisningen begynder i september.

Sognerejse til 
det hellige land
I foråret 2017 har du muligheden for at komme til Bibelens 
lande, når vi arrangerer en fælles sognerejse for de fem 
sogne i kløverbladet.

På rejsen vil du kunne opleve bl.a. Oliebjerget, Getsemane 
Have og vandring i Jerusalems gamle bydel, Betlehem på 
Vestbredden, Galilæa med Genesaret Sø, Nazaret, Kaper-
naum og Kana, ørkenen, Det døde Hav og meget andet.

De seneste tre år har en fælles studiekreds læst Bibelen fra 
ende til anden, og det er et naturligt ønske at slutte læs-
ningen af med en rejse til de steder, Bibelen beskriver. Vi vil 
gerne indbyde alle interesserede til at rejse med.

Turen tager sin begyndelse fredag d. 24. marts med hjem-
komst fredag d. 31. marts 2017. Der vil blive indbudt til 
et uforpligtende orienteringsmøde tirsdag 16. august kl. 
19.30 i Sognegården i Hørning – følg med på hjemme-
side og Facebook.

Sognepræsterne Jacob Køhn Andersen og Lise Pal-
strøm vil lede sognerejsen.

Via Dolorosa i Jerusalem

 

Hjemmeside:
www.vengmesing.dk

 Veng-Mesing kirker

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

Organist for Veng og Mesing kirker
Pia Bech Pedersen, Vestbakken 4, Stjær, 
tlf. 86 95 00 40

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

Mesing Kirke
Graver Henning Jensen, Adelgade 114, 1.tv. 
tlf. 22 67 70 29.  Træffes bedst tirs-fre kl. 18-
19 og på kirkegården fortrinsvis tirsdag og 
torsdag eftermiddag
Kirkeværge Jens Henrik Kirkegaard
Foerlevvej 4, Mesing, tlf. 86 57 30 58

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

Forsidefotos: Konfirmanderne i Veng kirke 2016, 
foto Stougaard, Skanderborg
Foto af Veng kirke: Preben Heiring

Hvor intet andet er angivet, er fotos fra Veng 
Menighedsråd og Veng Lokalarkiv.

Næste nummer udkommer i uge 34 2016 
Deadline for næste nummer er 25. juli 2016

Siden sidst
ÅRETS KONFIRMANDER I VENG  Se forsiden. 

Drengene øverste række fra venstre:
Mads Brandt Mikkelsen, Kristoffer Bjerrisgaard Bjerrum, Magnus Hesel, Mikkel Frausing 
Poulsen, Alexander Lucas Lind Rasmussen

Næste række:
Magnus Wierenfeldt Kovdal, Magnus Andersen Schmidt, Anton Hoff Rasmussen, Albert 
Faurskov Christensen, Jens Kirkegaard, Jakob Broch Povlsen

Pigerne fra venstre:
Mie Maja Brink Jakobsen, Ronja Egeberg Andersen, Line Veedfald Boye Jensen, Nanna 
Hagen Mogensen, Astrid Korsgaard Nielsen, Klara Glerup Bak

Sognepræst Lise Palstrøm

Siden sidst
Bisatte, begravede i Veng: 
Meta Voigt Laursen,  
tidl. Søballe
Anton Røjling Jensen, Veng
Nanna Elisabeth Christensen, 
tidl. Søballe
Ejner Madsen, tidl. Nr. Vissing
Johanne Margrethe Balle, Hårby
Jytta Pedersen, tidl. Hårby

Æret være deres minde  

Døbt i Veng
Sofia Jensen, Hårby
Leah Dam-Krogh, Jeksen
Anna Jordemann Laursen, 
Hårby

Hjertelig til lykke

Døbt i Mesing:
Elly Beck-Johannsen, Mesing

Hjertelig til lykke

500 ÅR MED LUTTER LUTHER!
I 2017 skal vi fejre 500-året for begyndelsen til kirkens 
reformation. D. 31. oktober 1517 slog Martin Luther sine 
95 teser op på datidens fælles opslagstavle, kirkedø-
ren, i Wittenberg. Næste år vil reformationsfejringen 
sprudle over det meste af verden – og selvfølgelig også 
her hos os. I Skanderborg provsti vil selve dagen blive 
markeret i Skanderborg Kulturhus, hvor præsterne vil 
indgå i et historisk optrin. Til det skal vi bruge dragter, og 
en sygruppe i Skivholme er allerede gået i tænkeboks. 
Har du lyst at være med, så se her:

Har du erfaring med at tilskære og sy beklædning?
Præsterne i Skanderborg Provsti skal klædes på til 
markeringen af Reformationen - det er oktober 2017.
Der skal nogle lokale ”sy”grupper til at fremstille de 24 
middelalderdragter. Er det noget du vil deltage i, hører vi 
gerne fra dig. Mail: ninaoghenrik@gmail.com på vegne 
af ”sy gruppen” i Skivholme, som er i inspirationsfasen.



SOGNEEFTERMIDDAG 
TIRSDAG D. 6. SEPTEMBER indledes sæsonens 
sogneeftermiddage med et besøg af lektor Erik Hof-
meister, der fortæller og viser billeder fra klosterlivet 
i Gudenådalen.

Gudenådalen blev i middelalderen et af de landområ-
der i landet med flest klostre – datidens betydnings-
fulde kulturcentre. Nonner og munke fra mange for-
skellige klosterordener slog sig ned i det uvejsomme 
landskab. 

Men hvem var de og hvad drev dem? Og hvad efterlod 
de sig? Hvilken betydning fik de? Tag med på en rejse 
tilbage til middelalderens klosterliv langs Gudenåen i 
dette billedforedrag.

Kommende  
begivenheder
Af Lise Palstrøm

FRILUFTSGUDSTJENESTE
SØNDAG 19. JUNI KL. 11.00. Forsommerens friluftsgudstjeneste er igen i år ganske særlig!
Veng skoles kor synger, Kim Hansen medvirker på trompet. KFUM-spejderne i Veng lægger grund til, og mad-
pakken kan nydes i de dejligste omgivelser ved Jeksenhytten på Dalvejen med udsigt over Sortemosen.

Alle er velkomne. Husk noget at sidde på – og madkurven. Der vil blive fortalt nogle af egnens fortællinger om 
bl.a. Skurve Jens og Bylli Ajs.

VENG KIRKE

SØNDAG DEN 14. AUGUST KL. 19.30.  
Sommerkoncert med vokalensemblet Gaia, dirigeret af Søren Kinch Hansen. 
Glæd jer til denne korkoncert.
Fri adgang.

Vokalensemblet Gaia samler ofte koncertprogrammet om en bestemt idé eller tema og opfører ofte vokalmusik, 
der sjældent er hørt i Danmark, og værker, der ofte stiller mere end almindelige krav til de udøvende. Gaia har ofte 
samarbejdet med instrumentalensembler og orkestre, f.eks. Århus Symfoniorkester, 

Musik i kirken Af Pia Bech Pedersen
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SØNDAG DEN 19. JUNI medvirker KIM HANSEN, TROMPET, og VENG SKOLEKOR, dirigent Petsi Friis 
Tvørfoss ved friluftsgudstjenesten i Veng (se også side 4)

Gert Bonde Nielsen, der er kirkesanger i Veng 
og Mesing, er medlem af koret. Han står som nr. 
to fra højre.
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Billedetekst??????

EFTER SOGNEEFTERMIDDAGEN I APRIL GLÆDER 
TURARRANGØRERNE SIG ENDNU MERE TIL SOM-
MERENS TUR! BUSSEN ER BESTILT, OG NU BLIVER 
DER ÅBNET FOR TILMELDING TIL ÅRETS SOGNE-
UDFLUGT. TUREN LØBER AF STABLEN TIRSDAG D. 
23. AUGUST.

Det bliver en heldagstur til Vendsyssel gennem Øst-
himmerland. På udturen drikker vi formiddagskaffe 
og spiser rundstykker ved Mulbjerge, middagsmaden 
indtages på Sæbykanten, eftermiddagskaffen nær 
Bangsbo og aftensmadens sandwich spises et skønt 
sted på hjemvejen.

Det koster kr. 150,- at deltage. Tilmelding kan ske til 
sognepræsten, Lise Palstrøm, på mail (LPAL@KM.DK) 
eller sms (24 95 33 37) eller telefon (86 94 37 33). 

Der er plads til 50 deltagere, så vent ikke for længe 
med at melde dig. Når du har tilmeldt dig, vil du senere 
modtage et mere udførligt program i ugen op til afgang. 
Flemming Schreiber Pedersen og Lise Palstrøm forsø-
ger at tilrettelægge udflugten med historiske, nutidige, 
kulturelle og naturmæssige islæt – og vi synger da 
også fra højskolesangbogen og et par vendelbo-sange.
 
Måske genkender nogen situationen, hvor man er på 
vej til sit feriemål, som man kender godt og har besøgt 
mange gange, og så slår det pludselig én: den kønne 
by her - det smukke landskab, som jeg nu så ofte har 
kørt igennem, sku’ det mon egentlig ikke også være et 
besøg værd en dag!

Det ka’ være, vi ta’r fejl, men vi tror nu nok, at mange af 
jer på gentagne ture til Skagen ka’ ha’ fået den tanke, 

når I med 110 km/t lagde det østlige Vendsyssel bag jer.

Derfor har vi i år valgt at vise jer nogle af dette spæn-
dende landskabs herligheder – fra Hals over Dronning-
lund, Voergaard og Bangsbo til Frederikshavn. 
Som altid, når vi er på en længere sommertur, vil der 
være steder, vi har lyst til at besøge, som vi af tidsmæs-
sige grunde må gemme til en anden gang; vi lover imid-
lertid, at vi - som altid - nok ska’ lægge ruten sådan, at 
vi også får go’e oplevelser, når vi er i bussen. 

Vi har i sinde at lave en lille folder, som I vil få i bussen 
– en folder med nogle små korte illustrerede tekster, 
som fortæller lidt Vendsysselhistorie – med fokus på 
de steder, vi besøger; derfor – og da vi jo også har væ-
ret samlet til en sogneeftermiddag om sommerturen, 

får I på siderne her i ”Sognet” kun disse få faktuelle 
oplysninger.

Kortet er fra Broby-Johansens Kunstvejviser; marke-
ringer på kortet refererer altså ikke til vores 
kørerute på sommerturen.

Vi ska’ gøre vort bedste til, at vi alle sammen ka’ få en 
go’ sommertur til Vendsyssel.

Sommerturen   
til ”Landet norden for lands lov og ret”
Af Lise Palstrøm og Flemming Schreiber Pedersen
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KULTURHATTEN
Sæt X i kalenderen den 16. september og deltag i kommunens  kulturaften-
arrangementer. I år planlægger kirkerne sammen med samtlige foreninger i 
Vestegnen ”et brag” af en festlig dag og aften i Borgernes Hus med mange 
forskellige aktiviteter. Læs mere i næste nummer af Sognet og følg med i aviserne 
og på  .



Hvert fjerde år afholdes der valg til 
menighedsrådene overalt i landet. 
Valget har i mands minde foregået som 
aftalevalg, om det også sker her i 2016 vil 
vise sig på mødet d. 7. september.

Er folkekirken stadig for folket?
Hertil vil jeg svare: Ja. Interessen for kirken i vore to 
sogne er stigende – fornemmer vi. Det er derfor vort 
håb, at der også vil vise sig interesse for at deltage i 
menighedsrådsarbejdet, så der melder sig kandida-
ter, som er villige til at gøre et stykke arbejde for det 
lokale kirke- og folkeliv.

Det nuværende menighedsråd består af præsten 
plus syv folkevalgte medlemmer. I Veng-Mesing 
menighedsråd er vi i den heldige situation, at en 
del gerne vil fortsætte, men der er to, der ønsker at 
slutte, så der er plads til nye impulser. Dine måske?... 
Men i hvert tilfælde…. Mød op til opstillingsmødet og 
vær med til at sætte dagsordenen for den næste fi-
reårige periode. Mød op, også selvom du ikke selv 
er kandidat. Der skal også være stillere til en eller 

flere lister, så det er vigtigt, at så mange som mu-
ligt møder op.

Og hvad laver man så i et menighedsråd?

Medlemmerne af rådet har ansvaret for
•  Økonomien. Forvalter de midler, som provstiet stil-

ler til rådighed
•  Personalet. Ansættelse, personalepleje, APV, 

miljø etc.
•  Kirkens bygninger, sognehus, præstebolig. Vedli-

gehold, det årlige kirkesyn, hvor der bestemmes, 
hvad der skal udbedres i årets løb

•  Kirkegården. Omlægning, vedligehold, indkøb af 
materiel

•  Kirkelige aktiviteter. Medvirke og støtte præsten 
ved de mange forskellige aktiviteter f.eks. Valborg-
blus, påskemåltid, sogneeftermiddage, spaghetti-
gudstjenester o.a.

Og hvilke forudsætninger skal man så 
have for at blive medlem af rådet?
Ingen særlige, en sund fornuft og interesse for at ar-

bejde med kirkelige og kulturelle forhold er de væ-
sentligste forudsætninger. Om du er dagplejemor, 
tekniker, håndværker, landmand, ufaglært eller aka-
demiker er ikke afgørende. Det afgørende er interes-
sen og viljen til at indgå i det teamsamarbejde, som 
praktiseres. 

Jeg har nu siddet i menighedsrådet i to valgperioder – 
otte år. Og hvad fik mig til at melde mig som kandidat? 
Interesse for kirken og dens historie og et ønske om at 
være med til at præge det kirkelige liv i sognene. De 
otte år har været spændende og udfordrende. Der har 
været et godt sammenhold og et teamarbejde i rådet, 
som nye medlemmer godt kan glæde sig til.

At være menighedsrådsmedlem betyder, at du giver 
noget, men du modtager mindst lige så meget, og 
man har noget værdifuldt med sig hjem efter hvert 
møde i rådet eller efter et besøg på kirkegården og 
en snak med graverne. Har du derfor interesse for kir-
kens liv, for det lokale folkeliv og for kirkens historie 
og vil være med til at bevare de nationale klenodier, 
som kirkerne jo er, for eftertiden, så meld dig som kan-
didat eller stiller til valget den 7. september.

Meld dig som kandidat til menighedsrådet, når der onsdag den 7. september kl. 19.00 
indbydes til orienterings- og opstillingsmøde i Sognehuset i Veng

Kirken har brug for DIG!

98

Af Erna Bachmann. 
Udsnit af tegning til Kirkefondet, signeret Aabech

Veng og Mesing kirker 
er nu på Facebook.
Som omtalt i sidste nummer er kirkerne nu også 
på FB (Veng-Mesing kirker). Og vi kan konsta-
tere, at det er en succes. Der er f.eks. 3023 per-
soner, der har set billederne fra Anders` jubi-
læum. Flot.

Er man ikke på  , vil man fortsat kunne se 
nyhederne på hjemmesiden www.vengmesing.
dk, ligesom de fortsat bringes her i SOGNET.
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ROSENKRANTZERNES GRAVKAPEL
Dette skilt mødes I med på kirke-
gården i Veng lige nu.
Rosenkrantzernes underjordiske 
gravkapel har ikke været i brug 
siden 1962. Tilstanden er rime-
lig god med undtagelse af front-
muren, der er ved at løsne sig fra 
selve gravkuplen. Vi har derfor 

henvendt os til den kgl. bygningsinspektør, der har be-
sigtiget gravkapellet, og han er kommet med tre løs-
ningsforslag til udbedring af kapelmuren. 

Murerfirmaet Harald Røgen og sønner har givet et bud 
på reparationen, og dette er sendt til udtalelse hos en 
af stiftets ingeniører. Denne har i store træk godkendt 
murerfirmaets plan, og nu er hele projektet ad de tjen-
stlige veje – provsti, stift, Nationalmuseum – sendt 
til udtalelse. Selve udbedringen forventes at komme 
i gang hurtigt, da Nationalmuseet og stiftet har givet 
grønt lys for planen. Omkostningerne hertil udredes 
af provstiets reservepulje, der er oprettet til uforudsete 
formål.

PRÆSTENS HAVE
Menighedsrådet har hidtil ikke beskæftiget sig med 
præstens have. Vi må nok erkende, at vi ”har sovet 
i timen”. For rent faktisk er det kirkens pligt at holde 
præstehaven, da den er mere end 1000 m2. Der er 
blevet ryddet op i forvoksede busketter, og haven om-
lægges, så den er mindre plejekrævende. Det bliver 
så gravernes arbejde at slå græs og beskære og holde 
bedene. Tiden hertil får de ved den omlægning af kir-
kegårdene, der er i gang, og i forbindelse med installa-
tion af automatiske låse skal de ikke længere bruge tid 
på at møde op morgen og aften.

Ved provstesynet i 2015 påtaltes det desuden, at det 
var uhensigtsmæssigt, at garagen var placeret, så 
præsten skulle bakke ud på den stærk trafikerede 
Låsbyvej. Vi har fra provstiet fået bevilget nedbryd-
ning af den gamle garage og bygning af carport læn-
gere inde på grunden med plads til at vende, så der 
fremover ikke skal bakkes ud på vejen. Arbejdet går 
i gang, så snart de kommunale tilladelser foreligger.

Nyt fra menighedsrådet

Pilehytten ved Mesing kirke viser de første 
grønne spirer, og graver Henning Jensen 
er krøbet i ly for at vise størrelsen. Hytten 
er et led i ”Grøn Kirke”, som både Veng og 
Mesing kirker er tilsluttet. 
Vi vil senere vende tilbage med temaet:  
GRØN KIRKE

Børnehjørnet på Mesing kirkegård – og på Rådhusplad-
sen i København!
Himmelske Dage er navnet på den kirkefestival, der løb 
af stablen i Kristi Himmelfartsdagene på torve og plad-
ser i København. 

På Rådhuspladsen kunne man finde Grøn Kirkes telt, 
hvor der bl.a. var ophængt billeder af forskellige nye 
idéer til social og grøn brug af kirkens jord – og her kunne 
man se, læse og høre om Æblefesten sidste år og den 
nyetablerede pilehytte på Mesing kirkegård. Det var 
også i Grøn Kirkes telt, der blev sat fokus på genbrug, for 

hele teltet var indrettet som et hjem med sofaer, borde 
og stole, reoler og skabe fyldt med krukker og kopper, 
genbrugstøj og ’upcycled’ modetøj, som også blev vist 
frem under et modeshow med Master Fatman som en-
tusiastisk konferencier.

København sydede af liv, latter, salmesang og debat-
ter i fire dage, hvor dansk kirkeliv i alle afskygninger og 
fra mange trossamfund og kirkelige retninger mødtes i 
økumeniske samtaler, politiske debatter, rollespil, pil-
grimsvandringer, gudstjenester, kaffepauser, kirkegårds- 
eksperimentarium, skriftestole, musik og kunst – for at 
inspirere, reflektere, debattere og meditere eller … Med 
mere end 400 programpunkter er det umuligt at remse 
det hele op.

Gik du glip af de Danske Kirkedage i år, kan du glæde dig 
til næste gang – i en by i Danmark i 2019.

Grøn kirke Af Lise Palstrøm 
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25. maj – Blegind kirke

1. juni – Låsby kirke

8. juni - Ry kirke

15. juni – Storring kirke 

22. juni – Sjelle kirke

29. juni – Tåning kirke 

3. aug. – Veng kirke

10. aug. – Stilling kirke

17. aug. – Skovby kirke

KIRKESTAFETTEN 2016 
I 2015 var stafetten på besøg i ni af provstiets kirker. Der 
var flere end 1000 personer, der lagde vejen om ad og tog 
del i fremvisningen af kirkerne, så provstiet har besluttet 
at gentage succesen i 2016 med de næste ni kirker, og i 
2017 med de sidste ni af de i alt 27 kirker, der er i Skander-
borg Provsti.  Det foregår onsdage kl. 19 – ca. 20.
Hent en folder i kirkerne eller på bibliotekerne.
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Spørgsmålene er mange og nogle gange svære at svare 
på, når store som små børn lægger skoletimer og legetid 
i skoven. Skovbunden undersøges med forstørrelsesglas, 
de små går i gang med at save og snitte. Der trampes i 
vandpytter og laves bro over vandløb. Der bygges huler 
med grangrene. Der spises madpakker rundt om bålet i 
bålhytten, gynges, og der leges i shelteret. Nogle af sko-
lebørnene foretrækker at arbejde videre i skolebøgerne i 
skovhytten foran en tændt brændeovn. Der balanceres 
på de bjælker, som er det sidste nye tiltag, som skovejer 
Ernst Frandsen med hjælp fra de ansatte har lavet. Skov-

hytteområdet er flittigt brugt og til stor glæde for både 
børn og voksne, og næste gang du selv går tur i skoven, er 
du velkommen til at kigge forbi, måske møder du børnene 
eller måske tyrannosauruser …

Helle Lambertsen har fotograferet de glade børn i skov-
hytten en dag sidst i april, da det bare ”regnede skoma-
gerdrenge”. Men uanset vejret, så glæder børnene sig til 
turen i skoven, og ikke mindst til at få lidt blus på bålet i 
grillhytten.

Måske er der 
tyrannosauruser i skoven? 
Ja, måske …

Der findes ikke dårligt vejr kun dårlige klæ’r.
Veng-børnene er alle klædt varmt på til turen i skoven, men 
alligevel er det godt at komme i læ i bålhytten og få set hvad 
der er i madpakken i dag.

Emil er ikke bange for tyronusauruserne, og vandpytterne er 
jo herlige, så kom bare an!!

Hør, er det monstrene, der tuder i træerne? kan det være vinden?
Der er helt mørkt? det er fordi det regner.
Hvor er alle dyrene henne? De gemmer sig nok under bladene.
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Kontaktpersoner:

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

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

Hårby Beboerforening 
www.8660haarby.dk,  
Ronny Engstrøm,, Hårby Bygade 25A
mail: ronnyengstroms@gmail.com

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

Mesing Borgerforening 
Niels-Ole Frederiksen, Mesing Hedevej 1
tlf. 40 11 16 23, mail: mesingkranse@gmail.com

HIK81: www.hik81.dk
rikkepeters@yahoo.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

Alle adresser er 8660 Skanderborg

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

Fællesspisning Mesing Forsamlingshus
Mette Rasmussen, Vestermarken 6
tlf. 40 93 36 93. mail: sibiria@gdmail.dk

Veng 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@nr-vissing.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
Karina Tambo
mail: karina.tambo@gmail.com

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, Rosenvænget 35, 8362 Hørning
tlf. 86 57 17 27, mail: kirme@hotmail.dk

Begivenheder 
juni - september 2016

Sct. Hans aften 
torsdag 23. juni

Hårby: Gadekæret, Hårby Bygade 24. Vi tænder 
grillen ved Gadekæret kl 18, hvor Niels og Inga 
fra Hårby Slagtehus vil være værter for en god 
pølse. Medbring derudover selv kød og tæppe til 
hygge på plænen. Bålet tændes kl 19.30 med 
fællessang. Der vil være salg af øl og vand.

Søballe:  Grusgraven på Storringvej. Grillen star-
tes kl. 19.30, og bålet tændes ca. kl. 21.

Mesing: Grillen er varm kl 18 og bålet tændes kl 19

Vengelund: Grillen er klar kl 18.00 man skal selv 
have mad og drikke samt tallerkner og bestik 
med. Man må også gerne tage stol med. Bålet 
tændes omkring kl 20. Vi spiller rundbold inden 
vi tænder bålet.

Nr. Vissing 
Sankt Hans ved gadekæret fra kl. 18 med grill-
stegt gris, bål ca. kl. 20:30.

Menighedsrådsmøder
Torsdag 9. juni kl. 19.00
Torsdag 18. august kl. 19.00
Opstillingsmøde Tirsdag 7. september kl. 19.00
 – se side 8
Møderne holdes i Sognehuset, alle er velkomne

Sogneeftermiddage
Starter igen efter ferien tirsdag den 6. september  
kl. 14.00 i Sognehuset i Veng
Se side 5

Veng Pensionistforening  
Sognehuset tirsdage kl. 14:00

Vil du være medlem, så kontakt formanden på 
tlf. 86 94 37 72 

14. juni: Papirfabr. i Silkeborg – kør-selv-tur – tilmel-
ding
9. aug: Bustur til Olsens Paradis – tilmelding
13. sep: Kør-selv-tur til Sølund – tilmelding
11. okt. Foredrag Aage Christensen, Haldgården
8. nov: Generalforsamling
13. dec: Julefrokost – tilmelding

Medlemmer har fået udleveret program, hold selv øje 
med tilmelding og mødesteder.

Borgernes Hus
Fællesspisning starter op igen den 26. september.

ARRANGEMENTERNE I SOMMER 

ANNONCERES PÅ OG PÅ WWW.HIK81.DK
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Nr. Vissing Beboerforening 
Tirsdags gåture starter fra gadekæret
hver tirsdag kl. 19 til 20. september.
Heldagsgåtur til Hjarnø lørdag den 
20. august fra Kl. 8:00.

Veng Lokalarkiv  
I finder os i kælderen på Veng Skole 
– onsdage kl. 9 – 12 samt efter aftale.
Lukket i skolens ferier.Vi er også på Facebook 
og på www.museumskanderborgdk.dk
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I gang igen i det nye år? 
Så er det hos HIK81 

i Borgernes Hus det sker! 
 

Kig ind på www.hik81.dk eller på Facebook og find 

netop det hold der passer dig…  

 

Indoor cycling, Badminton, Fodbold, Håndbold, Motionsgymnastik, 

MixVolley, Spring og meget meget andet… 

 

Sæt kryds i kalenderen: 

26. februar kl. 19.30 - Generalforsamling i HIK81 
 22. marts kl. 13.00 - Gymnastikopvisning i HIK81 

 

 

 

HIK81 står for Hårby Idrætsklub af 1981. 

Borgernes Hus i Veng 

Søballevej 6A, 8660 Skanderborg  

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår! 



JN - Jette Marie Bundgaard-Nielsen  JKA - Jacob Køhn Andersen  CK - Christina Klejs  LP - Lise Palstrøm  
SLH - Søren Lodberg Hvas 

Gudstjenester  juni - september 2016

Layout: sandahls.net

Dato Veng Mesing Hørning Blegind Adslev

5. juni 2. Trinitatis 11.00 LP 11.00 JKA

12. juni 3. Trinitatis 9.30 CK
19. juni 4. Trinitatis 11.00 LP kor 

friluftsgudstj. 
Sortemosen

9.30 LP 20.00  LP 

26. juni 5. Trinitatis 11.00 LP 11.00 JKA 19.00 JKA 
Midsommer

3. juli 6. Trinitatis 11.00 LP 11.00 JN
10. juli 7. Trinitatis 11.00 LP

17. juli 8. Trinitatis 11.00 LP 11.00 CK
24. juli 9. Trinitatis 11.00 CK
31. juli 10. Trinitatis 11.00 JKA 9.30 JKA

7. august 11. Trinitatis 11.00 JKA
14. august 12. Trinitatis 11.00 LP 9.30 LP
21. august 13. Trinitatis 11.00 LP 

konfirmand-
indskrivning

11.00 JN 16.00 JN/
JKA
Skovkirken

28. august 14. Trinitatis 9.30 LP 11.00 CK/
LP

  16.00 CK       
Gud, grill og 
leg

30. august Sommerfest 14.00 SLH    
4. september 15. Trinitatis 14.00 LP 

Nr.Vissing
11.00 JKA

11. september 16. Trinitatis 11.00 CK 
18. september 17. Trinitatis 9.30 JKA 11.00 

JKAHøst
25. september 18. Trinitatis 11.00 LP Høst 19.00 LP  

Høst
11.00 JN 
Høst

19.00 JN 
Høst


