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Der indkom kun èn liste til menighedsrådsvalget, der 
dermed blev aflyst. 

Det nye råd, der trådte sammen og konstituerede sig 
den 24. november, består af:

Formand: Dorthe Frederiksen, Mesing 
Næstformand og sekretær: Jens Jeppesen, Hårby 
Kasserer: Ingelise Simonsen, Søballe
Personalekontakt: Anette Sørensen, Nørre Vissing
Kirkeværge Veng: Lars Jakobsen, Veng
Kirkeværge Mesing: Jens Henrik Kirkegaard, Mesing
Kirke- og kirkegårdsudvalg: Gunnar Andersen, Veng 
Lise Palstrøm, sognepræst

Anette Sørensen og Gunnar Andersen er nyvalgte 
medlemmer, og SOGNET vil gerne byde jer velkom-
men til den opgave, det er at varetage kirkernes inte-
resse i den kommende valgperiode. 

At ”sidde i et menighedsråd” er ikke kun hyggeligt og 
socialt. Der skal også træffes nogle beslutninger om 
vedligeholdelse af de gamle bygninger, der er persona-
lespørgsmål, kirkens sociale liv drøftes, kirkegårdens 
tilstand og mange andre spørgsmål dukker op hen ad 
vejen. Et af de faste punkter er økonomi, og her er Bir-
git Skjøde Nielsen, vores faste regnskabsfører, den der 
har styr på tallene.

VELKOMMEN til jer, gå til opgaven med en positiv ind-
stilling og med kirkernes bedste for øje.

Vi er to ”gamle”, der har valgt at trække os. Lisbeth Leth 
har været med i 4 år, og jeg har været med i 8 år. Det 
har været spændende at være med til at påvirke det kir-
kelige liv i sognene, og det er med et vist vemod, vi har 
valgt at trække os – med hver vores begrundelse

I mine 8 år som formand har den største opgave væ-
ret at være med til at vælge ny præst, Lise Palstrøm. 
Et godt valg, synes vi.  I den forbindelse fik præsteboli-
gen en ”make over”. Af andre opgaver kan nævnes om-
lægning af kirkegården, projekt grøn kirke og den ydre 
renovering af Mesing kirke, hvor kvadrene i det nordve-
stre hjørne var i fare for at skride. Nogle ret tunge øko-
nomiske opgaver, som kirkens egen økonomi ikke altid 
har kunnet bære, så her har vi fået hjælp fra provstiets 
reservepulje.

Af nye opgaver, som der nye råd kommer til at beskæf-
tige sig med, er præstens have og den nye carport/ga-
rage, så præsten ikke skal bakke ud på den stærkt tra-
fikerede Låsbyvej. Rosenkrantzernes gravkapel skal 
renoveres. Der skal støbes en ny formur, fordi vejr og 
vind og frost og tø har løsnet den gamle mur fra selve 
kapellets kuppel. Begge dele bekostelige arbejder, som 
provstiet har bevilget penge til.
Så der er opgaver, der venter på det nye råd. Heldigvis 
er de ”gamle” i rådet godt klædt på og kender deres op-
gaver og vil kunne vejlede jer nye. VELKOMMEN.

 

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
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Lise Palstrøm, Veng
Lars Jakobsen, Veng, der også tegner ”ganske vist”
Claus Konradsen, Nr. Vissing
Flemming Schreiber Pedersen, Hårby
Erna Bachmann, Hårby (ansv.havende)
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Hvor intet andet er angivet, er fotos fra Veng 
Menighedsråd og Veng Lokalarkiv.

Næste nummer 150 udkommer i uge 10 2017 og 
dækker perioden marts, april og maj 2017. 
Deadline for næste nummer er 6. februar 2017.

DET NYE MENIGHEDSRÅD 
TRÆKKER I ARBEJDSTØJET

Af Erna Bachmann

Mens vi venter
Af Lise Palstrøm

Ventetid er noget spøjst noget. Det kan være forjættende og 
aldeles frydefuldt. Og det kan være skræmmende, stres-
sende og frygtindjagende. Det kommer meget an på, hvad 
det er, vi venter på. Og det kommer også an på, hvad vi fore-
stiller os, det betyder.

Er der noget skønnere end at vente på gode venners besøg, 
på stjerneklare frostnætter her om vinteren, på forårsbebu-
dere som vintergæk og erantis i haven? Nogle af os længes 
efter jul, efter ferie, efter fødselsdag, efter sjældne gæster 
– noget konkret, andet mere udefinerligt, abstrakt og svært 
at sætte ord på.

I kirken venter vi på Jesus! Her i advent er det en blanding 
af en venten på Jesu fødsel til jul og hans genkomst en-
gang. I foråret frem mod påske venter vi på, at Jesus igen 
skal overvinde døden og minde os om evigheden. Om 
sommeren venter vi på, at han skal gøre det tydeligt for 
os, hvad det vil sige at være en del af menighedens fæl-
lesskab. Og sådan kunne man blive ved.

Helt konkret venter vi lige nu på, at det nye menigheds-
råd sammen med sognene får en ny provst – og hjemme 
i familierne venter vi på jul!

Føles ventetiden for lang, er der mange muligheder: 
Se den nye film om Veng Kirke fra serien ”Vil du se min 
smukke kirke? ”. Den blev sendt på TV2 Østjylland i be-
gyndelsen af november og kan nu (eller inden længe) 
ses på kirkernes hjemmeside (www.vengmesing.dk).
Spørge naboen om man kan hjælpe med noget. Be-
søge en gammel bekendt, der er kommet på pleje-
hjem, på sygehus – eller er blevet alene.
Invitere nogle til at komme og hjælpe med juleforbe-
redelserne. Komme i kirke til julekoncerter, krybbespil 
og gudstjenester.

Bede om hjælp når ventetiden er plagsom.
Dele sin glæde når ventetiden er frydefuld.

SOGNET ønsker alle en fredfyldt og glædelig jul 
og et velsignet nytår.
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KULTURHATTEN 
– SÅDAN OMDØBTE VI LOKALT KOMMUNENS 
KULTURAFTEN. 
Idéen var, at alle institutioner og foreninger i Vesteg-
nen skulle gå sammen og vise, at vi holder sammen 
her i Vestegnen; at vi værner om skole, SFO, Ungdoms-
klub, Borgernes Hus, kirke, arkiv og spejderne. Kort 
sagt, at vi har et godt lokalt socialt sammenhold. Det vi-
ste sig at være en god idé. Til det første planlægnings-
møde mødte foreningerne, skolen og spejderne talrigt 
op, og alle var enige om, at vi ville skabe ”et brag af en 
kulturfest” i Borgernes Hus. ”Enighed gør stærk”, står 
der på stenen i Mesing, og endnu en gang viste det sig 
at passe. Alle aktørerne gik ind med liv og lyst, både i 
planlægningsfasen, men bestemt ikke mindre i udfør-
selsfasen.

Der var trængsel i det store hus´ forskellige afdelinger, 
mindst 500 lagde vejen om ad huset den 16. septem-
ber. Ikke mindst takket være skolens medvirken, hvor 
alle elever samledes om en festlig åbning med musik 
og sang. KFUM-spejderne regerede i spejderhuset og 
på spejdergrunden, hvor også hestefolket gav rideture 
på arealet. I Multisalen og hallen var der forskellig op-
træden med musik og dans og gymnastiske øvelser, og 
udenfor var der gang i klatring og udstilling af veteran-

biler. Kagedysten var ingen succes, der kom kun fire 
kager, og de blev hurtigt spist af caféens gæster. Caféen 
var i øvrigt den eneste aktivitet, der gav overskud, og 
overskuddet blev ligeligt fordelt mellem skolen og spej-
derne. Den lune eftersommeraften sluttede meget idyl-
lisk med fakkeltog

Hvor er det skønt, at man kan samles om et sådant ar-
rangement. ”Enighed gør stærk”. Det gør det sikkert 
også i 2017, hvor Borgernes Hus fylder 40 år. Så ses vi 
vel igen til et ”brag af en kulturfest”?

Siden sidst Kommende begivenheder
SOGNEEFTERMIDDAGE 

TIRSDAG D. 7. FEBRUAR: KURT KOM FORBI 
– og det gør han igen i Sognehuset denne eftermid-
dag. Eller vi skulle måske rettere sige: KURT VENDER 
HJEM! For vore sogne er barndommens land for Kurt. 
Mon ikke vi får en fortælling fra svundne tider? Kurt vil 
også fortælle om sine mange års ’kommen forbi’ alver-
dens mennesker og spændende lokaliteter, ligesom vi 
får muligheden for at varme op til KURTs besøg i Me-
sing.

Af Erna Bachmann Af Lise Palstrøm

TIRSDAG D. 7. MARTS.  DE 17 NYE GLOBALE MÅL  
– kommer det os ved? Og hvordan? Hvordan ser 
verdensmålene ud set fra en af vore unges syns-
vinkel. Anders Palstrøm vender hjem til Veng for 
en eftermiddag – for at tage os med på en hæsblæ-
sende tur rundt om og ind i de 17 nye verdensmål. 
Hvordan kan enkeltpersoner og små lokalsamfund 
spille med? Er det andet end ord?

Siden sidst

Døde, bisat, begravede
i Veng: 
Lili Mikkelsen, Them kirkegård
Chris Nikolaj Leth Langvad, 
Skanderborg Slotskirkes  
kirkegård

Æret være deres minde 

Viede i Veng
Bolette Halberg Martinsen og 
Mikael Halberg Martinsen,  
Silkeborg

Marie Bak Weigelt og Henrik 
Bak Weigelt, Ry

Hjertelig til lykke

Døbt i Veng
Milaz Schwartz, Låsby
Carl Winther Lauridsen, Haarby  

Hjertelig til lykke
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VENG KIRKE
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

MESING KIRKE 
SØNDAG DEN 11. DECEMBER KL. 19.30,  
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.

Musik i kirken
Af Pia Bech Pedersen

1. JULEDAG medvirker Kim Hansen, trompet, 
ved gudstjenesterne i Veng og Mesing.

Den nye Trio

Petsi Friis Tvørfoss

Anja Rossau

LUCIADAG
Glæd jer! Sådan står der mange steder i Bibelen – og 
med god grund. For der er meget at glæde sig over 
også ved vintertide midt i mørket.

PÅ LUCIADAG, TIRSDAG D. 13. DECEMBER, bliver ly-
set fejret. Sognenes konfirmander bærer lys ind i den 
mørke kirke, og vi får fortællingen om den legendariske 
LUCIA, der havde så meget lys, at hun kunne undvære 
sine øjne! Det er også her, man kan opleve minikonfir-
manderne opføre årets krybbespil, hvor adventsfortæl-
lingen kobles sammen med julens evangelium. Efter 
gudstjenesten indbyder menighedsrådet alle til en gang 
varm, styrkende suppe – og frugt og sødt bagefter.

SOGNEINDSAMLING 
SØNDAG D. 12. MARTS I VENG-MESING
GUDSTJENESTE KL. 9.30 
SOGNEINDSAMLING KL. 11-13.30
Du kan melde dig som indsamler hos sognepræsten, 
når vi for femte gang deltager i årets sogneindsamling.
På sognenes facebookside vil der løbende komme små 
opslag i årets første måneder.

KONFIRMANDER I KIRKENS VÆRKSTED 
TIL KYNDELMISSE
Konfirmanderne arbejder på en værkstedsgudstjeneste 
til Kyndelmisse, der ligger midt i vinteren, 
TORSDAG D. 2. FEBRUAR. Kyndelmisse betyder ’kan-
delaber-messe’ eller ’lys-gudstjeneste’; så det er det 
kommende lys i flere betydninger, der er gudstjene-
stens tema. Konfirmander skal lære gudstjenesten at 
kende; og man lærer bedst ved at gøre! 
Derfor afvikler konfirmanderne midvinter-gudstjene-
sten. Se også bagsiden. Efter gudstjenesten serveres 
suppe i Sognehuset.

Kommende begivenheder - fortsat

Her er det skolens Lucia i 2015. 
Foto: Flemming Randel
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Det er sikkert heller ikke gået stille af, når munkene i 
Veng har sunget, gået i procession – og kun abbeden 
og den, der har haft præstetjenesten, fik lov at gå hele 
vejen op til altret. Flere tusinde års forskel i tid, og alli-
gevel har det med vores kirke at gøre!

KLOSTERKIRKEBYGGERI
Kirken i Veng er ganske særlig! Det synes alle. Alle vi, 
der bor her; men også alle der besøger kirken på bak-
ken i Veng. Det skyldes mange ting. Dels har den ligget 
her i næsten 1000 år, dels er byggestilen helt speciel. 
Dels er det Danmarks ældste klosterkirke, der stadig 
er i brug; og dels er den oprindelige udsmykning helt 
enestående. Da kirken blev restaureret sidste gang i 
årene 2003-05, blev flere meget gamle kalkmalerier 
igen synlige; og den oprindelige bemaling på selve al-
tret kom for første gang i flere århundreder frem i lyset. 

SJUSK?
Alterbordets forside er malet i fem felter, der underligt 
nok ikke har samme bredde hele vejen fra top til bund. 
Det kan godt undre. Hvad har de haft gang i? Når de nu 
var så dygtige som bygherrer og som malere, hvorfor 
har de så sjusket med de fem felter på højaltrets for-
side? Når man tænker på, at kirkeskibets gulv har lig-
get 55 cm dybere end det gør nu, så bliver man klar 
over, at alteret har været det helt centrale, højt hævet 
over gulvet i skibet. Det har været virkelig højaltret – i 
modsætning til de øvrige altre – man allerførst har set. 
Så det skulle være smukt, måske ærefrygtindgydende. 
Det må altså have været med vilje, de har ’sjusket’!

BIBELHISTORIE
Alle kalkmalerierne har villet fortælle historie, både bi-
belhistorie og kirkehistorie. Der har været en meget stor 
velsignende Kristus på blå baggrund på loft og væg lige 
bag og over altret – over østvinduet, hvor ’den soles sol 
fra Betlehem’ kunne skinne ind. På buen ind mod ap-
sis er der et herligt mylder af planter, dyr og mennesker 
hele vejen rundt – måske som en genfortælling i bil-
leder af hele skabelsesfortællingen fra Bibelens første 
kapitler. De store kalkmalerier på væggene i koret og 
hele vejen ned gennem kirken har muligvis vist både 
bibelhistorie og kirkehistorie – det allerseneste arkæo-
logerne arbejder med er en teori om, at de første kristne 
konger også kan have været afbildet her, flankeret af 
flere meter høje engle og andre bibelske væsener.

DET HELLIGSTE
Det centrale alter må være blevet dekoreret med no-
get helt særligt, som alle munkene kendte betydningen 
af. Noget særligt helligt – som altret selv. Og munkene 
i Veng har ved ankomsten i slutningen af 1000-tal-
let sikkert følt sig som små og fremmede i den væl-
dige natur. Hvis de har læst Det Gamle Testamentes 
beretninger om israelitterne på vandring mod det for-
jættede land, så kunne de dér læse om deres alter og 
pagtens ark, som skulle med på rejse i et mægtigt telt. 
Tabernaklet – eller Åbenbaringsteltet, som det hed-
der på dansk. ’Teltstængerne’ var lavet af akacietræ, 
der også var guldbelagt, og så var der teltdug hængt 
op i guldringe. Indenfor var der så flere forhæng, der 
skulle dække selve det allerhelligste: pagtens ark og 
altret. Forhængene skulle laves af fint linned, delfin-
skind, rødindfarvede vædderskind foruden purpurblåt, 
purpurrødt og karminrødt klæde. Det lavede munkene 
en kopi af.

ALTRET I VENG
Går man tæt på altret i Veng, kan man både få øje på de 
ringe, ’forhængene’ er hængt op med, sammensynin-
ger; men først og fremmest giver de ’skæve’ farvebaner 
mening, når man ser dem som delfinskind og rødind-
farvet vædderskind, der hænger side om side med fint 
linned af gedeuld. Altret viste på den måde den gamle 
pagt som baggrund for det nye i kristentroen. Fra altret 
skulle nemlig forkyndes den NYE pagt om syndernes 
forladelse og Guds endeløse nåde og kærlighed. En 
glæde, som er for hele folket: At der er født en frelser, 
Jesusbarnet i krybben, manden på korset, den velsig-
nende og opstandne Kristus: Glædelig jul!

(Man kan læse om indretningen af tabernaklet/åbenbaringsteltet 
i GT, 2. Mosebog kap. 25-30 og 35-40. En canadisk professor, 
der i sommer besøgte Veng Kirke med sin mand, havde forsket i 
kirkeindretning og dekoration i middelalderen. Hun var begejstret for 
at se et eksempel på ’tabernakel-kunst’ og delte gerne sin viden.)     

OFFER, FEST OG 
GUDSTJENESTE
Af Lise Palstrøm

Det har helt sikkert ikke gået stille for sig, når der skulle festes og ofres til Gud i Det Gamle 
Testamente! Der er blevet truttet i vædderhorn, der er blevet sunget, der er blevet danset og 
gået i procession – og det har været omgærdet af en masse hemmelighedskræmmeri, fordi det 
var delt op, så kun præsteskabet kunne komme ind i det helligste med alter og pagtens ark – 
nemlig Åbenbaringsteltet. 
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I Hårby har der 
været en disput 
på Facebook om, 
hvad man kan 
kalde en beboer i 
Hårby. Nogle me-
ner en hårby-gen-
ser, andre en hår-
by-boer, og jeg har 
hele tiden sagt, 
at vi hedder hår-
by-nitter. Det har 
Helle Overgård 
Thomsen kom-

menteret således: ”Hedder det virkelig Hårby-nit-
ter? Har aldrig mødt en nitte her i byen - kun gode 
gevinster”.

Men ja, det hedder vitterligt HÅRBYNITTER. Det 
kan man læse på http://www.xn--mlogmle-exan.
dk/MoM-arkiv/MoM_12/MoM12_3.pdf, hvor der re-
degøres for, hvad man kalder folk fra de forskellige 
byer og egne af landet.

Hårby: Navne, der ender på en selvlyd får tilføjelsen 
–it. Citat. Til dannelse af danske indbyggerbetegnel-
ser bruges - når stednavnet ender på en selvlyd - en 
sideform -nit: maribonit, nibenit, rødbynit, skibonit 
(fra Skive), sæbynit etc. Folk fra Hårby hedder altså 
HÅRBYNITTER.

Hvad hedder indbyggerne så i Veng? Og Mesing, 
Nørre Vissing og Søballe?

Veng: Den type man afgjort støder hyppigst på 
blandt de danske indbyggerbetegnelser har afled-

ningsendelsen -er som i københavner. Den har også 
rødder meget langt tilbage i tiden, lånt fra latin til 
de germanske sprog. Christianshavner, fredensbor-
ger, hellerupper, kollinger, lyngbyer, vanløser, ve-
sterbroer er lidt tilfældigt valgte eksempler. Born-
holm-er, anholt-er og slesvig-er viser, at -er også 
anvendes til at stedfæste folk til områder. Folk fra 
Veng hedder altså VENGER. Men … da byen hed 
Venge, var det en ganske anden sag. Da hed de 
VENGEBOERE, se forklaringen til Mesing.

Mesing: Hvis man ikke i forvejen kender en gængs 
betegnelse for beboerne et sted, kan man i øvrigt 
næsten altid lave en med -bo, og det er nok en af 
grundene til, at ordet ikke sjældent forekommer i al-
ternative betegnelser. For en person fra Fanø findes 
eksempelvis ved siden af det velkendte fannik også 
fanøbo. Beboere i Bogense og Nibe optræder også 
som bogensebo og nibebo ved siden af de mere ud-
bredte r, bogenser og nibonit. Så mon ikke de folk i 
Mesing med rette kan kaldes MESINGBOERE.

Nørre Vissing: I byer, der ender på -ing bor ringkø-
bing-enser, sakskøbing-enser,  VISSINGENSER.  
Men forfatterne er ikke enige, så de vissingfolk kan 
ligeså godt hedde VISSINGFOLK og VISSINGBO-
ERE.

Søballe: Folk i Søballe er ikke helt let at placere.  
De kan hedde SØBALLER eller SØBALLEBOERE.
Er man i tvivl, så kan man som regel tilføje et –boer 
eller –folk efter by- og egnsnavnet.

Er I ikke enige med redaktøren, så hører vi gerne fra jer. Min viden 
er udelukkende baseret på ovennævnte link fra Mål og Mæle fra 
1988 (Vibeke Dalberg lektor ved Københavns Universitets Institut 
for Navneforskning), og min konklusion er aldeles uvidenskabeligt 
funderet.

Hvorfor hedder det ikke københavnenser, når det nu hedder esbjerggenser? 
Og hvad er der egentlig i vejen med en fynianer ?
Af Erna Bachmann

Indbyggerbetegnelser  
- hvad kaldes indbyggerne 
i vore landsbyer?
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Af Flemming Schreiber Pedersen, Hårby. 

Den 11. november 1916 kunne man i 
Skanderborg Amts Avis læse: 

”Folketingsmand P. Th. Nielsen har for en Tid 
siden ladet sig indlægge paa Rigshospitalet 
paa Grund af en Mavelidelse . . Efter hvad 
vi erfarer, er Folketingsmandens Sygdom 
Galdesten, og sandsynligvis vil den kræve en 
Operation.”

To uger senere måtte avisen – i sort ramme 
og under ovenstående billede af Nielsen – 
meddele:

Et Telegram, der bragte os den dybeste Sorg, 
ja, næsten virkede som et lammende Slag, 
indløb i Formiddags; det var et Telegram 
om, at Folketingsmand P. Th. Nielsen i Nat 
er afgaaet ved Døden paa Rigshospitalet i 
København, hvor han i Forgaars blev opereret 
for en Galdestenssygdom .”

Der var opstået komplikationer ovenpå 
den ellers banale galdestensoperation, 
og det overlevede Nielsen ikke. Efter 
mindehøjtideligheder i Folketinget og i 
Marmorkirken blev han under meget stor 
deltagelse begravet på Veng Kirkegård.

Om folketingsmand P. Th. Nielsen kan man læse i ”Sognet”, numrene 77, 79, 80, 82, 86 og 
87. Der blev senere rejst en mindesten over P. Th. Nielsen ved krydset Ryvejen – Låsbyvej.

For 

100 årsiden

Fremover vil I kunne møde en lille konkurrence i SOGNET. 
På det sidste redaktionsmøde besluttede vi at præsentere læserne for 
de sommetider lidt snurrige og morsomme detaljer i kirkerne. 
I dette nummer lægger vi ud med ”Hvad er det – og hvor?”, og i næste 
nummer får I så forklaringen og historien bag. Samt en ny lille gåde!

Hvad er det?
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Gode traditioner er vigtige, og de må gerne 
forandre sig med tiden.

I skoleverdenen sker der hele tiden forandringer. Der 
kommer nye love og regler, nye pædagogiske strøm-
ninger påkalder sig vores opmærksomhed, og det, der 
var vigtigt og rigtigt i går - er glemt i dag.

Alle disse forandringer, nye krav og ideer gør ikke nød-
vendigvis skolen bedre. Og det øgede fokus på det en-
kelte barn med individuelle mål er heller ikke frem-
mende for fælleskab og dannelse.

I den foranderlige skole er det vigtigt at holde fast i no-
get af det, der styrker fællesskabet.

Det er en vigtig årsag til, at vi på Veng Skole siden dens 
start for 62 år siden har holdt en daglig samling for alle 
børn og voksne på skolen.

Før hed den morgensang og var dagens første pro-

grampunkt - i dag kalder vi den fællessamling, og den 
ligger inden børnene går ud til deres store frikvarter kl. 
11.30.
 
Det er ikke kun navnet og tidspunktet, der er forandret. 
Fra skolens start og mange år frem foregik morgen-
sangen med god gammeldags disciplin under skole-
inspektørens ledelse: Der blev stillet op på rækker og 
slået hårdt ned på uro. Indholdet var et Fadervor og en 
salme, og der gik mange år, før andre sange end salmer 
sneg sig ind i repertoiret. Det var fædrelandssange og 
andre fra det klassiske dansk-sang-repertoire.

I dag synges der et betydelig mere blandet udvalg af 
sange. Der er stadig salmer og ”Der er et yndigt Land” 
iblandt, men nu også alskens nye og gamle børne-
sange samt en masse af de gode, danske pop-sange, 
der er blevet til landeplager gennem årene. Når hele 
flokken synger Kim Larsens ”Jutlandia”, er taget lige 
ved at lette.

Fra morgensang
til fællessang

Morgensang 1979

Fællessang Nov. 2016
og morgensang 1979

Stemningen omkring fællessamlin-
gen er også noget lettere end i den 
veldisciplinerede morgensangs tid. 
Der er jævnligt børn, der fremfører 
noget, de har øvet eller arbejdet med, 
og hvor det i tidligere tider var inspek-
tøren, der styrede morgensangen, er 
det i dag børn, der på skift ringer med 
klokken og sætter sangen i gang.
 
Men trods forandringerne - eller må-
ske netop på grund af dem - er fælles-
samlingen stadig et vigtigt element i 
dagligdagen på vores skole.

Tekst og 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 
december 2016 – marts 2017

Beboerforeningerne m.v.

Søballe: 25. feb. – Fastelavn

Nr. Vissing
•  26/2 kl 14:00 Fastelavn ved gadekæret hvor 

katten slås af tønden.
•  Første søndag i hver af måned kl 10:00 - gåtur 

fra gadekæret. Alle er velkommen

Hårby Beboerforening
•  15/12 – Spilaften i 9´eren
•  18/12 – Filmhygge i 9´eren
•  26/1 – Spilaften i 9´eren
•  27/1 – Filmhygge i 9´eren
•  14/2  – Generalforsamling
•  23/2 – Spilaften i 9´eren
•  26/2 – Børnene går Soldater
•  12/3 – F ilmhygge i 9´eren
•  23/3 – Spilaften i 9´eren

Mesing Forsamlingshus:
•  1/1 kl. 11.00 – Nytårsbrunch
•  2/2 kl. 18.30 – Fællesspisning
•  22/2 kl. 19.30 – Generalforsamling  

i vandværket
•  26/2 – fastelavnssoldater
•  3/3 – fastelavnsfest
•  11/3 kl. 18.30 – Forårsfest

Borgernes Hus
•  11/12 kl. 15.00 – Juletræsfest,
•  30/1 kl. 18.00 – Fællesspisning,
•  27/2  kl. 18.00 – Fællesspsining 
•  3/3  kl. 19.00 – Fastelavnsfest
•  27/3  kl. 18.00 – Fællesspisning 

Menighedsrådsmøder
afholdes i Sognehuset
d. 17/1 kl. 19.00
d. 23/2 kl. 19.30
d.21/3 kl. 19.00

Sogneeftermiddage
Starter tirsdag den 7/2 kl. 14.00 i Sognehuset i 
Veng, d. 7. februar, d. 7. marts, d. 4. april
se side 5

Veng Pensionistforening  
Sognehuset tirsdage kl. 14:00

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

10/1 –  Birthe og Knud Gammelgård, Søballe, fortæller 
om New Zealand

14/2  – Margaret Skovsen, Gjern, fortæller om Island
14/3  – Banko
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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

26/1 kl. 14-16   Kursus i slægtsforskning 
           i Sognehuset i Veng

Arkivets årsskrift er udkommet. Medlemmer af Støt-
teforeningen har fået det tilsendt, andre kan hente det 
i arkivet i Veng og Hørning.
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Følg os på  og på www.hik81.dk

Følg os på  og på www.veng-kfum.dk

Efterlysning
Er der nogen i Sognet, der har dette postkort af Veng Kirke med teksten 
”Glædelig Jul”? Så vil vi gerne låne det og skanne det. Mvh Redaktionen



JKA - Jacob Køhn Andersen  CK - Christina Kleis  LP - Lise Palstrøm MBR - Majbrit Billesø Rasmussen - JHL - Jørgen Højland Lorenzen
* Lucia og krybbespil ved konfirmander og minikonfirmander med efterfølgende suppe i Sognehuset. Se side 6

Gudstjenester  december 2016 - marts 2017

Layout: sandahls.net

Dato Veng Mesing Hørning Blegind Adslev

4. december 2. Advent 11.00 JKA

11. december 3. Advent 16.00  MBR

13. december Lucia og Krybbespil* 17.00 LP 

18. december 4. Advent 11.00 LP

24. december Juleaften 16.00 LP 14.45 LP 11.00 MBR
13.30 MBR
14.45 JKA
16.00 JKA

13.30 JKA 14.45 JHL

25. december Juledag 11.00 LP 9.30 LP 11.00 JKA

26. december 2. Juledag 11.00 LP

28. december Julefest 14.00 MBR

1. januar Nytårsdag 16.00 JKA

8. januar 1. s. e. H3K 11.00 LP 11.00 CK 19.00 CK 

15. januar 2. s. e. H3K 11.00 LP

22. januar 3. s. e. H3K 9.30 JKA 11.00 JKA

29. januar 4. s. e. H3K 11.00 LP 11.00 JKA 19.00 JKA

2. februar Kyndelmisse 17.00 LP 

5. februar S. s. e. H3K 11.00 CK 19.00 CK 

12. februar Septuagesima 11.00 LP 11.00 JKA

19. februar Seksagesima 11.00 JKA

26. februar Fastelavn 11.00 LP 9.30 LP      
11.00 CK 
fam.

14.00 CK 
fam.

5. marts 1. s. i fasten 11.00 LP 11.00 JKA

12. marts 2. s. i fasten 9.30 LP sogneinds. 9.30 CK 
sogneinds.

16. marts konfirmandgudstj. 17.00 JKA/
CK/LP 19.00 
JKA/CK/LP

19. marts 3. s. i fasten 11.00 JKA 19.00 JKA 
faste

23. marts Gud og Spaghetti 17.00 LP 

26. marts Midfaste 11.00 LP 9.30 JKA 11.00 JKA 
faste

2. april Mariæ Bebudelse 11.00 LP 11.00 CK


