
Sogneblad for Veng  
og Mesing Sogne

34. årg. | Nr. 148 august – november 16

Kirkestafetten var en succes»

Ny provst3

Se side 11



 

32

Som det måske er menigheden bekendt, har provst for 
Skanderborg Provsti Jette Marie Bundgaard-Nielsen 
fået nyt job pr. 1. oktober 2016.

En provst bliver udnævnt af Dronningen efter indstil-
ling fra stift og provstiudvalg.  Da stillingen som provst 
i Skanderborg provsti samtidig er en stilling som præst 
i Hørning, Adslev og Blegind sogne, er menighedsrå-
dene her også med til at bestemme, hvem de vil ind-
stille til præste- og provstestillingen.

Biskop Henrik Wigh-Poulsen har derfor indkaldt de tre 
menighedsråd og provstiudvalget til møde om proce-
dure og de praktiske gøremål i forbindelse med ny-
besættelse af stillingen. Da jeg er én af de fem læge 

Valg til 
Menighedsrådet 
HUSK, at det er onsdag den 7.september 
kl. 19.00, at du har mulighed for at 
bestemme, hvem der skal ’sidde’ i 
menighedsrådet i den kommende fire års 
periode.

Mød op til informationsmødet og gør din 
indflydelse gældende. Vil du ikke selv 
vælges, så mød op alligevel, der skal 
også være stillere. 

Læs mere om menighedsrådets opgaver 
i sidste nummer af SOGNET. Opgaverne 
vil også blive gennemgået på mødet, og 
her vil du desuden kunne spørge og få 
svar på alt omkring vore to kirker.

VEL MØDT DEN 7. SEPTEMBER 
KL. 19.00.

 

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: Engedal foto. Fra børnehavens 
vikingeemne.

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

Næste nummer udkommer i uge 49 2016 og 
dækker perioden december 2016 og januar og 
februar 2017. Deadline for næste nummer er 7. 
november 2016

Siden sidst

NY PROVST I SKANDERBORG PROVSTI

Siden sidst
Døbt i Veng
Tristan Theo Skovlund  
Ludvigsen, Mesing
Mila Paulina Kasakaitis Mansen, 
Nr. Vissing 

Hjertelig til lykke

Viede i Mesing
Pernille og Thomas Egeskov 
Mogensen, Mesing

Hjertelig til lykke

Viede i Veng
Marianne Thvilum Kirkegaard og 
Niels Kirkegaard, Åbyhøj

Hjertelig til lykke

Døde i Mesing: 
Otto Svane-Sørensen, Mesing. 
Begravet i Skanderup

Æret være hans minde 

medlemmer af provstiudvalget (der også består af en 
af provstiets præster samt provsten), deltager jeg i mø-
derne og skal være med til at indstille den nye provst.

I vakanceperioden vil det være provsten for Faurskov 
Provsti, Anders Bonde, der vil tage hånd om opgaverne 
i Skanderborg Provsti, der omfatter 25 sogne, 15 pasto-
rater, 28 kirker og 27 kirkegårde.

Fra Veng-Mesing menighedsråd vil vi gerne sige Jette 
Marie Bundgaard-Nielsen tak for et godt samarbejde i 
de år, hun har virket som provst i Skanderborg Provsti, 
og ønske hende til lykke i det nye job som provst for 
Aarhus Søndre Provsti.  

Af Erna Bachmann
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SOGNEEFTERMIDDAG 
TIRSDAG D. 6. SEPTEMBER KL. 14.00:
Billedforedrag om middelalderens klosterliv langs 
Gudenåen, v. Erik Hofmeister (Se SOGNET 147)

SØNDAG D. 2. OKTOBER KL. 14.00: 
Efterårsmøde. Gudstjeneste og foredrag v. Jacob 
Rønnow i Veng kirke og sognehus.
Barske Bibelhistorier - Gammel Testamente i ucen-
sureret udgave. 
På ca. 65 minutter kommer vi igennem mange af de 
blodige, romantiske, erotiske, poetiske og højdrama-
tiske fortællinger. Samtidig får man på en meget un-
derholdende måde en oversigt til at se sammenhæn-
gen og forløbet i Gammel Testamentes slidstærke 
bibelhistorier. 

Kommende  
begivenheder
Af Lise Palstrøm

HOSPITALSKLOVNEN
TIRSDAG D. 1. NOVEMBER KL. 14.00: 
Mød hospitalsklovnen Trudi - og hør historien bag – og hør om historien bag hospitalsklovneriet. Hvad skal hos- 
pitalsklovnen? Og hvordan arbejder man med syge børn, familier, demente ældre og personalet på hospitaler og 
plejecentre. 
Hvad er det, der sker i mødet med klovnen? Hvorfor er det møde så anderledes end alt andet, vi møder på hospi-
talet, og er der noget, vi kan lære af klovnen?
Det drejer sig om nærvær, magi, tryghed, spejling, fokus, humor, spontanitet, kærlighed, leg og anerkendelse!

ONSDAG D. 21. SEPTEMBER KL. 17.00-19.30:
Sogne-fyraftensmøde om Katempris 

LEG OG LÆR! – OPGØR MED DEN 
SORTE SKOLE I AFRIKA

Onsdag d. 21. september kl. 17.00 indbydes ALLE in-
teresserede til et fyraftensarrangement med den dag-
lige leder af skolen KATEMPRIS i Tanzania, som er 
Veng-Mesing sognes nye skoleprojekt.
Skolen er oprettet af ægteparret Anne og Brighton Juel 
Katabaro for tre år siden. Det er indtil videre en skole 
for de mindste, men det er målet, at de med tiden vil 
udvide med en klasse om året, så det efterhånden vil 
blive en skole, der kan give børnene en fuld grundsko-
leuddannelse.

Blandt de store forskelle på skolen KATEMPRIS og 
andre tanzanianske skoler er, at eleverne ikke bliver 
slået, at eleverne leger lærdom ind, at eleverne får næ-
ringsrig kost i løbet af skoledagen, at eleverne under-
vises i engelsk og demokrati – kort sagt, at elevernes 

skolegang bliver til glæde og gavn for dem selv, fami-
lien og samfundet. 

Kom og se og hør om skolens tilblivelse, om dens virke, 
om dens kampe – og få lejlighed til at stille spørgsmål, 
når Anne Juel Katabaro er hjemme i Midtjylland på en 
kort visit.
Fyraftensmødet indledes med et billedforedrag, bagef-
ter er der fællesspisning, og til slut er der mulighed for 
spørgsmål og kommentarer.
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KULTURHATTEN
Aktiviteter i og omkring Borgernes Hus i Veng den 16. september 2016

KULTURHATTEN
Aktiviteter i og omkring Borgernes Hus i Veng den 16. september 2016

VENG KIRKE

SØNDAG DEN 11. DECEMBER, KL.19.00
JULEKONCERT I MESING KIRKE.
Salmetrio med Anette Buonaventzen, vokal, Pojken 
Flensborg, piano og orgel, Ulrik Bust, saxofon.
Den Nye Salmetrio præsenterer en række af de nye 
salmer i spændende arrangementer med underto-
ner af jazz og pop og masser af spændende solistiske 
indslag. Efter koncerten inviterer menighedsrådet på 
gløgg og æbleskiver i Forsamlingshuset.

TORSDAG DEN 8.DECEMBER, KL.19.30
JULEKONCERT I VENG KIRKE.
Traditionen tro medvirker lokale kor: Veng Skolekor og 
Veng Koret
Dirigenterne Petsi Friis Tvørfoss og Anja Rossau vil 
desuden være sangsolister med dejlige sange, der hø-
rer julen til.
Efter koncerten inviterer menighedsrådet på kaffebord 
i Sognehuset.

Musik i kirken
Af Pia Bech Pedersen

TIL FRILUFTSGUDSTJENESTEN DEN 4. SEPTEMBER i haven 
ved Kirkegaard i Nørre Vissing medvirker Kim Hansen, trompet.

Den nye Trio

Petsi Friis Tvørfoss

Anja Rossau

Arrangører: Kirken, Skolen, Hallen, Spejderne, Veng Lokalarkiv, HIK81, Lysthuset, Private

Kl. 15.30 Arrangementet åbner
Kl. 15.45 - 16.15 MULTISALEN - ”Det helt store kor” - alle Veng Skoles børn under ledelse af   
	 	 korleder	Petsi	Friis	Tvørfoss	og	akkompagneret	af	orkestret	Backflash
Kl. 15.30 – 21.30  MULTISALEN – Maleriudstilling – samt billedudstilling Veng Lokalarkiv. 
Kl.	15.30	–	21.30		 KLUBBEN	–	Biograf,	hvor	Veng	lokalarkiv	viser	gamle	Vestegnsfilm	og	skolens	
	 	 filmhold	viser	film	fra	skolen
Kl. 15.30 – 21.30 CAFETERIET – Cafè
Kl. 16.00 – 18.00 SPEJDERGRUNDEN - Islænderridning                            
Kl. 16.00 – 18.00 KLATREVÆGGEN – klatring med instruktør
Kl. 17.00 – 17.30 MULTISALEN - Pia Bech Pedersen - klavermusik
Kl. 17.00 SPEJDERGRUNDEN - Aktiviteter med bål, snobrød o.a.
Kl. 17.30 – 20.00 FORSAMLINGSSALEN – Birgittes buffet – tilmelding til Birgitte Seiling
Kl. 17.00 – ca. 20 HALLEN – HIK81 - Gymnastik, parcour og andet sjov for børn 
Kl. 17.00 – ca. 20 HALLEN – Julies manicurebod
Kl. 18.00 – 19.00 FORSAMLINGSSALEN – under spisningen - Lysthusets folkedansere optræder 
  med international dans, og ”Duo Henad” underholder med musik 
Kl. 19.00 – 19.45 MULTISALEN - Blegind Byorkester underholder med gårdmusik
Kl. 19.30 FORSAMLINGSSALEN – kagedyst, hvem bliver KulturHattens mesterbager?
Kl. 20.00 – 21.00  MULTISALEN – Folkedans – Bjedstrup danserne byder op med harmonika og   
	 	 tværfløjte	
Kl. 21.15 – 21.30 UDENDØRS - Som afslutning aftensang og fortælling om sognets historie –   
  fakkeloptog
Desuden kan der mellem de forskellige aktiviteter forekomme ”klovnerier”.

Der er et PR-hjørne, hvor foreningerne kan vise deres program, fx Egnsarkivet, pensionistforeninger, beboer-
foreninger, HIK81, Lysthuset, et litteraturhjørne med bogbytning, o.a.
Der tages forbehold for ændringer i tidspunkterne.
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Billedetekst??????

HVAD SKAL VI MED DET ’GRØNNE’?
FRA TID TIL ANDEN GÅR BØLGERNE HØJT I DET 
POLITISKE LIV, OG DER HAR VÆRET EN TENDENS 
TIL AT STEMPLE MENNESKER SOM POLITISK VEN-
STREORIENTEREDE, HVIS VÆRN OM NATUREN, 
ØKOLOGI, KLIMA OG MILJØSPØRGSMÅL STÅR 
HØJT PÅ DAGSORDENEN. DET ER EN MISFORSTÅ-
ELSE AF DE STORE. LIGESOM DER ER BÅDE ’RØDE’ 
OG ’BLÅ’ I EU-DEBATTEN OG SKOLEDEBATTEN, 
ER DER OGSÅ ALLE SLAGS POLITISK OBSERVANS 
BLANDT ’DE GRØNNE’.

Når vi taler om det grønne i kirken, er det ud fra et 
grundlæggende syn på livet og skabelsen som noget, 
der er givet af Gud og som noget, der er uendelig vær-
difuldt og uerstatteligt. Og at vi skal gøre vores til at 
værne om skabelsen. Det forsøger vi som Grøn Kirke at 
gøre ved at forsøge at genbruge, mindske spild, sortere 
affald, bruge færrest mulige tilsætningsstoffer, styrke 
mangfoldighed og biodiversitet og tale om vort ansvar 
for at overlevere kloden til vore efterkommere i så god 
stand som muligt.

At være Grøn Kirke handler også om at få øje på ska-
belsens storhed, at kunne undres over skønhed og 
mangfoldighed, at kende til og handle efter Vorher-
res bud om at elske både ven og fjende. Det betyder 
også, at vi som Grøn Kirke gerne fejrer gudstjeneste i 
det fri, hylder mangfoldigheden på kirkegårdene, for-
søger at kompostere på alle måder (og derfor også la-
der det bioklippede græs ligge) og i denne tid arbejder 
for at etablere børnehjørne på kirkegården, så børns 
sorgarbejde tages alvorligt, ved at tilbyde mulighed for 
at ’gemme’ sig i en stille stund i en pilehytte, plukke 
engblomster til det gravsted, man besøger, og med ti-
den også får mulighed for at hoppe sig gennem sorgen 
på stubbe i græsset. På Mesing kirkegård kan man al-
lerede se flere af disse tiltag i brug, og siden følger Veng 
kirkegård efter.

Det viser sig i flere forskellige undersøgelser, at natu-
rens helbredende kraft ikke blot er fornemmelser, men 
ganske konkret og faktuelt. Jo større artsrigdom, jo 
bedre og des flere forskellige naturområder, des bedre. 
Det drejer sig om at finde fred og tryghed, at finde ’det 

vilde’, det tætbevoksede og det åbne side om side, lige-
som det har stor betydning for enhver at kunne færdes 
midt i vores egen kulturhistorie.

Gå dig en tur i kirken og på kirkegården og se traditio-
ner og fornyelser! Der er både historiske, lokale og bi-
belske planter og frugttræer på kirkegården til glæde 
og gavn, til fryd og fred – det er også en del af det at 
være Grøn Kirke. 

Billederne her er fra Mesing Kirke. Se flere på FB og på 
kirkens hjemmeside veng-mesing.dk.
Alle frugttræerne har nu fået navneskilte.

Grøn kirke 

Af Lise Palstrøm
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No ska I båre hyre. Æ war øver i Kjøvenhavnstrup si-
ste wunsdaw eller waret no tisdaw, næ æ tror no det 
var mandaw for ålle museer war lukket. Nå det æ no 
heller et det vigtigste.

Næ æ war op å Christiansborg å sæ goddaw te æ 
dronning. Do ka tro det var et flot sted. Føst sku man 
op a nogle fine trapper, å så kom man ind i en lang 
sal, ja møj længere en hjem i æ forsamlingshus, å 
et nok mæ det. Å begge sider stod der nogle sture 
mænd lavet i sten, å så ud som om de bar hele slot-
tet, det gjure de no vist nok å . Nå men for enden af 
den sture sal stod to fine soldater med sture swot 
hatte å og med en flot bøsse. Æ ved et om de stod å 
frøs, det var sommænd da godt varmt, men da a gek 
forbi smak de hælene sammen som om det kneb lidt 
med blodomløbet.

Nå så kom en ind i en sal med sofaer runtenom, hvor 
der sad en hel masse mænd å piger med nogle em-
blemer på, de sku vist å ind te dronningen. Men al-
lerførst sku a hen til et pult lisesom i skulen i gam-
mel daw. Der stor der fire mænd i flotte uniformer 
med mange flere embeblemer eller hva det no hed-
der. Man sku å opføre sæ ordentligt, da de to af dem 
havde store sabler og de to anner havde dolke hæn-
gende ved siden.

No sad vi så å vented på at kom ind te æ dronning. 
A fik en hyggelig snak med Vardes borgmeste, han 
havde haft besøg af dronningen i Varde å no var han 
på vej til at sige tak for en medalje han kaldte ridder 
af dannebrog. Om han så fik nogle ridetimer med i 
købet ved æ intet om. Men vi fek ordnet verdensi-
tuationen i hvert fald den lokale. Etter at all de anne 
havde vært in ved hende blev det min tur. I et bette 

forkontor fik æ lov te å lån et par hvide handsker å 
fik a vide at æ sku saj “Deres majestæt” å “De”. Så 
kom a ind i auditjanslokalet eller ha det no hedder, 
å der sad dronningen så og smilede te mæ. Vi fek 
en gu snak om vores kirke. A så te hende, at Erik 
Heide havde sat en kjøn figur op der mindede om 
Åby korset å det tøwv hun var vældig sjovt, hun sa 
no “det var da morsomt”. Æ gav hende den fine bog 
do havde givet mæ og hun blev vældig glad for den. 
Æ så å te hun et behøvet å læs det hele, men Bund-
gaaard havde skrevet en hiel masse om kirken. Fo 
at hon no et ska glemm hvem der havde bogen med 
og hvem der havde været redakteur så havde a skre-
vet foran: Til Dronning Margrete II af Danmark fra 
Erna Bachmann menighedsrådsformand i Veng og 
Anders Beck-Rasmussen. Etter at have fortalt Dron-
ningen, at æ godt ka li hennes billeder, det blev hun 
glad for å sagde tak, gav hun mæ hånden . Det be-
tød at så ku æ godt gå igjen. Æ fik da å lige sagt tak 
for medaljen å te æ æ moj glaj for den. Å det æ et 
løwn, Erna.

Nu  ska do og Henry have manne hilsener å æ sku 
å hils fra Aase

Kjære Ajs å Aase
Manne tak, so rejti manne tak for din beskrywels å 
dit møe med æ dronning. No er´et så spændend om 
hon syns så godt om det, do fortalt om Weng kærk, 
så hon måske møder op til messe en daw.
Manne hælsner fra Erna og Henry

Kjære Erna og Henry.
De æ da å godt te anne ka se, ha de ska gøre, nær de 
ve øver å sej goddaw te æ dronning. Manne tak for 
din hælsen, å ha en gu sommer. Ajs

Udsnit af en mailkorrespondance, hvor Anders Beck-Rasmussen fortæller om audiensen 
hos dronningen for at sige tak for fortjenstmedaljen i anledning af hans 50 år som 
kirkesanger i Veng Kirke.

I audiens
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I forsommeren nåede kirkestafetten ud til seks kirker i Skanderborg provsti. Der har alle steder 
været stor tilslutning til møderne, i alt har de første seks arrangementer været besøgt af 798 
personer. De sidste tre kirker, der får besøg her efter sommerferien, er Veng den 3. aug., Stilling 
10. aug. og Skovby 17. aug., alle steder kl. 19 - ca. 20.30.

I Veng mødte der ca. 200 op for at høre historien om vores smukke kirke. Se flere fotos på 
kirkens hjemmeside veng-mesing.dk og på Facebook.

Da 

kirkestafetten 
kom til Veng
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Fra den 15. august bliver det som noget nyt 
muligt at få passet de 0-2 årige børn i Veng 
Skole & Børnehus. Skanderborg byråd har 
godkendt oprettelsen af 6 vuggestuepladser 
som supplement til de 16 dagplejepladser, 
der er i distriktet. 

Det er et stort ønske, der går i opfyldelse, siger pæda-
gogisk leder Linda Kolling fra Veng Skole & Børnehus. 
For med de nye vuggestuepladser kan vi meget bedre 
opfylde behovet for pasning her i området. Med kun 16 
dagplejepladser har mange været nødt til at søge andre 
steder hen for at få passet de helt små.

Linda Kolling fortsætter: For forældrene er det også et 
stort gode, at der nu bliver en valgmulighed i pasnin-
gen. Nogen foretrækker dagpleje, andre vuggestue, og 
nu kan vi altså tilbyde begge dele i vores distrikt.
Og som det allervigtigste: Vi får nu endnu bedre mu-

lighed for at skabe sammenhæng og en rød tråd i bør-
nelivet helt fra de 0-årige op til 13-års-alderen, hvor 
børnene sendes videre til overbygningsskolerne. Veng 
Skole og Børnehus har i forvejen arbejdet målrettet 
med at skabe sammenhæng og gode overgange for 
alle børn. Og i den forbindelse har børnehuset et tæt 
samarbejde med dagplejen, som holder legestue i bør-
nehuset en gang om ugen. 
Dette gode samarbejde fortsætter naturligvis, og det er 
bestemt ikke hensigten at udkonkurrere dagplejen med 
det nye tilbud, siger Linda Kolling.

At det er lykkedes at få vuggestuepladser skyldes først 
og fremmest et meget ihærdigt og solidt benarbejde fra 
bestyrelsen i Veng Skole & Børnehus, kombineret med 
massiv og aktiv opbakning fra forældre og andre i om-
rådet.

Så lykkedes det:  
Vuggestue i Veng

 

 
 
 

Vidste du at.. 
 

Vi har rigtigt mange gode tilbud til både børn og voksne! 
 

Vores medlemmer kommer fra bl.a. Skanderborg, Stilling, 
Hørning og Aarhus! 

 
 

- se hvad vi har af tilbud netop til dig og din familie på 
www.HIK81.dk 

 
Selv om vi er startet, er der altid plads til flere på holdene – bare 

mød op! 
Kom og bliv en del af fællesskabet 

 
 
 
 

Fest i Borgernes Hus for alle den 8/10-2016 - 
Nærmere info følger på hjemmeside og facebook. 

 
Sæt også x ved 16/9-2016, hvor HIK81 medvirker i 

KulturHatten. Se annoncen herfor på side 7. 
Tjek mere samt tidspunkter på vores hjemmeside. 

 
Dagplejerne med børn mødes hver uge i børnehaven. 
Vuggestuen får plads i børnehavens bygninger, 
omgivet af stor legeplads. 
Foto: Henry Thomsen
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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

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: : andersbeckrasmussen@gmail.com

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

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

Begivenheder 
september – november 2016

Hårby Beboerforening

21.august: 
HÅRBYDAG – Bagagerumsmarked kl.10.00 - 
13.00, Byvandring v. Erna kl.15.00, 
Grillaften ved Gadekæret kl.17.00

18.september:
GRILLAFTEN v. Gadekæret

13.november: 
JULEKLIP til byens juletræ i 9´eren v. Pernille 
kl.12.

27.november:
JULETRÆSTÆNDING & DESIGNERJULEMAR-
KED I HÅRBY 
– se mere her: https://www.facebook.com/
events/1744826775733574/

Menighedsrådsmøder
Tirsdag 7. september kl. 19.00 – opstillingsmøde 
– se side 2
Torsdag 22. september kl. 19.30
Torsdag 27. oktober kl. 19.30
Torsdag 24. november kl. 19.00, konstituering
Møderne holdes i Sognehuset, alle er velkomne

Sogneeftermiddage
Starter tirsdag den 6. september kl. 14.00 i Sogne-
huset i Veng, se side 4

FYRAFTENSMØDE  
Onsdag d. 21. september kl. 17 – 19.30. 
Om skoleprojektet i Tanzania, se side 5

Veng Pensionistforening  
Sognehuset tirsdage kl. 14:00

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

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,  er d. 26 september - 24. oktober- 
og d. 28 november. Kl 18 
Juletræsfest, 11. dec. kl. 15.00 i Borgernes Hus

Mesing Forsamlingshus
Fællesspisning 27. okt. og 1. dec. kl. 18.30
Juletræsfest 4. dec. kl. 14.30
Anne Dorthe Michelsen optræder 12. nov. kl. 18.30 
i fbm. ”Liv i Forsamlingshusene”.

JULEMARKED 
I HÅRBY
SØNDAG D. 27. NOV 
I MEJERIET
SE MERE PÅ WWW.8660HAARBY.DK
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Nr. Vissing Beboerforening 

Tirsdags gåture slutter den. 20 September kl 
18:30 

Søndags gåture starter d. 2 oktober kl 10:00 fra 
gadekæret. 

Heldagsgåtur til Hjarnø lørdag den 20. august 
fra Kl. 8:00.

Årets sidste fredags Café er fredag den. 2 sep-
tember kl 16:00 ved gadekæret.

Juletræet tændes 27 november kl 16:00 ved 
gadekæret.

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.museumskanderborg.dk
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JN - Jette Marie Bundgaard-Nielsen  JKA - Jacob Køhn Andersen  CK - Christina Kleis  LP - Lise Palstrøm
SLH - Søren Lodberg Hvas  JR - Jacob Rønnow  
BUSK er en familiegudstjeneste, hvor Vengspejderne medvirker, og der bydes på kaffe og kage i våbenhuset efter gudstjenesten.

Gudstjenester  august - december 2016

Layout: sandahls.net

Dato Veng Mesing Hørning Blegind Adslev

21. august 13. Trinitatis
11.00 LP 
konfirmand-
indskrivning

11.00 JN 16.00 
JN/JKA

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 Friluftsgudstjeneste     
Nr. Vissing 14.00 LP

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 

kirkefrokost
19.00 
LP  Høst     
tapas

11.00 JN 
Høst og 
afsked

19.00 JN 
Høst

2. oktober 19. Trinitatis 14.00 JR       
Efterårsmøde

11.00 LP

9.oktober 20. Trinitatis 11.00 CK

11. oktober Gud og 
fællesspisning

17.00 CK

13. oktober Gud og 
fællesspisning

17.30 LP

16. oktober 21. Trinitatis 11.00 LP 9.30 LP
23. oktober 22. Trinitatis 11.00 JKA
27. oktober Gud og Gule 

Ærter
11.30 JKA

30. oktober 23. Trinitatis 14.00 LP 
BUSK#

11.00 LP 
BUSK

3. november Gud og spaghetti 17.00 LP
6. november Alle helgen 19.00 LP 16.00 

JKA
19.00 
JKA

16.00 LP

13. november 25. Trinitatis 11.00 CK
20. november Sidste i k-året 11.00 LP 11.00 JKA
27. november 1. Advent 9.30 LP 11.00 LP 11.00 JKA 15.00 CK 13.30 CK
4. december 2. Advent 11.00 JKA


