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Kirke 
og konflikt?
Storkonflikten blev afværget, og der blev indgået forlig 
mellem arbejdsgivere og arbejdstagere i den offentlige
sektor i både kommune, region og stat. Men for første 
gang nogensinde var hele det kirkelige landskab invol-
veret, og vi stod i Folkekirken mildt sagt famlende over 
for udsigten til strejke og landsdækkende lockout.

Men hvorfor, har flere spurgt, har kirken ikke tidligere
været omfattet af strejke og lockout? Det er i grunden
ganske enkelt: Kirkens medarbejdere har gennem ti-
den som oftest været ansat i tjenestemandsstillinger; 
først i de seneste årtier har tendensen gået mod flere 
og flere overenskomstansættelser både blandt præ-
ster, organister, kordegne og gravere. Som tjeneste-
mand har man ingen strejkeret, ligesom man ikke kan 
lockoutes.

De fleste medarbejdere i kirken er ansat af menig-
hedsrådene, mens præsterne er ansat direkte under
kirkeministeriet. Men overordnet set er Folkekirken
en statslig arbejdsplads, og derfor kom varslerne 
også til at omfatte de enkelte sognes medarbejdere.

Mange gruede for konflikt, der ville umuliggøre både
gudstjenester og kirkelige handlinger, og der var
blandt medarbejdere og menighedsråd en høj
grad af usikkerhed: hvad kan og må vi gennemføre i 
tilfælde af en konflikt.

Det blev en anledning til at spørge og samtale om
selve det at have offentligt ansatte. Hvad er det, vi
ønsker med at ansætte mennesker i forskellige of-
fentlige hverv? Det klareste svar er vel, at der er
nogle forhold, vi ønsker skal være gode for alle 
uanset økonomi; at vi ønsker, at alle skal kunne
blive behandlet bedst muligt inden for sundhed,
uddannelse, transport, tro og livskriser, og at det
gør vi ved at have en god og stærk offentlig sektor.
Så længe kirke og stat er tæt forbundne, er Folke-
kirken en del af det offentlige arbejdsmarked.

Samtalen er først lige begyndt. Det bliver spæn-
dende at se, hvordan den udvikler sig de kom-
mende år.

Kirkens kontaktpersoner 

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 
Anne Dorthe Frederiksen, Mesing 
Hedevej 1, 8660 Skanderborg, tlf. 86 57 
23 23, mobil 27 89 40 49, mail: a.dorthe.
frederiksen@gmail.com

Organist for Veng og Mesing kirker
Pia Bech Pedersen, Vestbakken 4, Stjær, 
tlf. 31 14 14 03

Veng og Mesing Kirker
Graver 
Mail graver@vengmesing.dk
Tlf.86 94 61 07

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

Hjemmeside: www.vengmesing.dk

Forsidebilledet: Konfirmanderne er fotograferet 
af Stougaard Foto, Skanderborg. De små fotos af 
Veng og Mesing kirker er af Erna Bachmann og 
Ole Berg.
Næste nummer 156 udkommer i uge 34 2018 og 
dækker perioden august, september, oktober og 
november 2018 
Deadline for næste nummer er 23. juli.

http://danmarkskirker.natmus.dk/aarhus/
mesing-kirke/

http://danmarkskirker.natmus.dk/aarhus/
veng-kirke/

Af Lise Palstrøm

SOGNEUDFLUGT
TORSDAG DEN 16. AUGUST TIL ALS 
Vil du på venteliste?
Der er fuldt besat i den store bus, der vil køre os til Als 
på sogneudflugt torsdag d. 16. august. Det er muligt at 
komme på venteliste ved at henvende sig til sognepræ-
sten (LPAL@KM.DK). I tilfælde af afbud vil der blive gi-
vet besked.

Siden sidst
Døde/Begravede/bisatte i Veng
Anna Lise Petersen, tidl. Nr. Vissing
Marie Sørensen, tidl. Hårby
Ejner Kofoed Ærø, Veng
Frede Brandt Korsgaard, tidl. Hårby
Salome Hedvig Helene Wohlert, Hårby
Gerda Kristine Pedersen,  
tidl. Nr. Vissing

Æret være deres minde

Døbte i Veng
Emma Maagaard Hagen, Skanderborg
Noah Ottendal Kaa, Toustrup
Liam Christian Johannes Jensen, 
Virring
Ludvig Farup Wermuth, Nr. Vissing

Hjertelig til lykke

Viede i Veng
Louise Bang-Pedersen og Niels Bjørn Hansen, 
Nr. Vissing

Hjertelig til lykke

Filmstudiekredsen er en realitet og fortsætter i efteråret. Første gang torsdag d. 6. september. Det 
blev besluttet at veksle mellem onsdage og torsdage – og enkelte tirsdage fremover. Tidspunktet 
ligger fast kl. 19.30-22.00 – med undtagelse af længere film. Sådanne aftener vil vi begynde med 
spisning, så vi kan få mest muligt ud af tiden. Alle, der er tilmeldt studiekredsen får tilsendt en over-
sigt over filmene, vi skal se. Datoerne vil løbende være tilgængelige i SOGNET.

Af:  Lise PalstrømKommende arrangementer

FILMSTUDIEKREDS



Af:  Lise Palstrøm
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Konfirmation 

Minikonfirmander
Har du lyst til at komme op på kirkens loft og se kirke-
hvælvingerne ovenfra? Eller komme op i kirketårnet og 
se ud over byen og markerne? 

Har du lyst til at komme ned i krypten, og har du lyst til at 
finde ud af, hvor hunden ligger begravet? 

Så skal du være minikonfirmand! Det kan du blive, hvis 
du går i 3. klasse/GRØN på Veng Skole. Du får også 
nogle af verdens bedste fortællinger og kan være med til 
at fortælle dem videre med optrin og krybbespil i kirken.

Du får en indbydelse på skolen lige efter sommerferien.
Foto: Udsigten fra klokketårnet i Veng er fotograferet af 
Flemming Randel

21. juni - 22. august
18. september - 25. oktober 
- 22. november

Menighedsrådsmøder 
kl. 19.00 i Sognehuset i Veng

Skal du konfirmeres i 2019?
Så er det vigtigt at dukke op til indskrivnings-
gudstjeneste søndag d. 19. august i Veng Kirke. 
Her kan du blive skrevet ind til konfirmationsfor-
beredelse og konfirmation i Mesing Kirke Bede-
dag, fredag d. 17. maj eller i Veng Kirke søndag 
d. 19. maj 2019.

Hvis du går i 6. klasse på Veng Skole, får du en indbydelse lige inden sommerferien. Hvis du går på en anden 
skole, men bor i Veng eller Mesing, skal du og dine forældre selv henvende jer til sognepræst Lise Palstrøm, så 
I også kan få en indbydelse og en indskrivningsblanket. Efter gudstjenesten d. 19. august er der en forfriskning 
i Sognehuset. Det er også her, I får udleveret årets program og kan stille alle de spørgsmål, I mangler svar på 
om undervisning, skolegang og konfirmation. Friluftsgudstjeneste

Har I set KFUM-spejdernes flotte bålhytte?
Ellers har I chancen til sognenes forsommergudstjeneste i det fri.

Søndag d. 17. juni kl. 11.00 fejrer vi sommerens komme med friluftsgudstjeneste på Veng-spejdernes grund 
ved Borgernes Hus. Man kan parkere ved Borgernes Hus, eller, hvis man vil tættere på, kan man køre ind 
ad spejdernes indkørsel.

Gudstjenesten er kl. 11.00, og vi håber, I tager madkurven med, så vi kan spise sammen i det grønne.  
Efter gudstjenesten vil der være fortælling om bålhytte-projektet. Der vil også være mulighed for at høre om 
hvem og hvad, KFUM-spejderne i Veng er.

Musikken leveres af Michelle Knudsen på trompet.

Indvielse af hytten i 2017. 
Foto: Esben Overgaard

Foto: Brian Sprogø

Kommende arrangementer - fortsat

Foto: Frede Farmand
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NYE TIDER PÅ KIRKEGÅRDENE
Hvad gør man, når graveren siger op – og man ved, vi 
også skal skære ned på timetallet, fordi vi ikke længere 
har gudstjenester hver søndag, når vi gennem mere 
end seks år kun har haft ½ præst?

Menighedsrådet valgte at begynde med at sige pænt 
farvel og tak til Henning Jensen for lang og fantas- 
tisk tjeneste på Mesing kirkegård og ønske ham alt 
godt som ’efterlønner’. Det var 1. januar, men allerede 
1. april sagde vi farvel og tak til Jesper Krongaard for 
7 år på Veng Kirkegård, hvor han med sit venlige væ-
sen har været særdeles afholdt af kirkegårdens besø-
gende. Menighedsrådet ønsker ham god vind med sit 
eget firma. 

Menighedsrådet undersøgte forskellige muligheder for 
samarbejde med andre kirkegårde for i mindre grad at 
være sårbare over for afløsning ved ferie og fri, sygdom 
osv.    

Vi har nu fået Ministeriets godkendelse til fælles kir-
kegårdsdrift med Voerladegård, Ovsted-Tåning-Hylke 
i en forsøgsordning fra 2019. Det betyder, at der skal 
ansættes en graver, som skal varetage al ledelse, plan-
lægning af daglige arbejdsopgaver og langsigtede pla-
ner på de seks kirkegårde. Alle medarbejdere fortsæt-
ter i deres hidtidige stillinger, men vil få en højere grad 
af samarbejde. Det betyder også, at I ude på kirkegår-
dene kan møde nye ansigter. I overgangsperioden ind-
til 1. januar 2019 har vi i Veng-Mesing Menighedsråd 
valgt at lade et anlægsgartnerfirma, Vibeke Overgaard, 
sørge for vedligeholdelsen på kirkegårdene. 

Inge Boisen vil I selvfølgelig fortsat kunne træffe – og 
nu på begge kirkegårde og i begge kirker. For at vare-
tage gudstjenester og kirkelige handlinger i Veng Kirke 
er Lone Skavhug Thorberg ansat som kirketjener. Både 
Flemming Randel og Steven Jensen har været med til, 
at vi har kunnet bevare roen og tage hånd om arbejds-
opgaverne. 

Det er menighedsrådets håb at gøre det så attraktivt 
som muligt at være kirkegårdsansat, og med færre ti-
mer og ansatte vil vi gerne fremtidssikre arbejdsplad-
sen med flere kolleger og med tiden også udbyde læ-
replads som kirkegårdsgartner. Det mener vi kan gøres 
med den fælles kirkegårdsdrift. 

Nyt fra menighedsrådet:

Det spurgte vi læserne om i nummer 154, 
og her kommer historien:.
Mesing Kirke. I våbenhuset over døren ind til kirken er 
denne tympanon af rødbrun granit, 70 x 145 cm. Inden 
for en glat ramme er der en trælignende vækst, der flan-
keres af to dyr. Træet står i feltets midte og spænder ud 
mellem den vandrette bundramme og buens top. Hvert 
dyr gør front mod træet og løfter sin ene forpote op imod 
dets stamme, mens tungen slikker kronen. Et par skud ved træets fod, dets grene og dyrenes haler afsluttes med 
enkle, spydbladlignende former. Der er kun få indristninger i relieffet, som har en udtalt flad karakter. Ved sit mo-
tiv, to løver, der kærtegner livstræet, er det beslægtet med adskillige i nabolaget, navnlig Blegind og Stilling. Læs 
mere på  http://danmarkskirker.natmus.dk/aarhus/mesing-kirke/
Kilde: Danmarkskirker/natmus.dk

Hvad er det?

Dette nummers lille gættekonkurrence – hvor finder vi 
dette motiv?

Det er ikke noget, vi ser på hver dag, Flemming Randel har 
fotograferet motivet. Hvad er det, og hvor i kirken findes 
det? Og hvad gør det godt for? Få svaret i næste nummer 
af SOGNET

Hvad er det?
”Kimer, I klokker!”

I Mesing kunne man en af-
ten høre kirkeklokken no-
get længere end vanligt – og 
flere var så flinke at hen-
vende sig til Inge Boisen for 
at spørge, hvad der var los. 

Klokke-automatikken var ganske enkelt gået i 
baglås, men er nu repareret, så der ikke skulle 
blive mere larm/alarm.

”Gør døren høj, gør porten vid!”
I Veng kan man inden længe se kirkedøren spær-
ret af en træplade. Det skyldes, at kirkedøren er i 
så ringe stand, at den skal pilles af og repareres. 
Kirkeværgen har sammen med en dygtig tømrer 
skaffet det rigtige træ, så døren kan blive så god 
som ny.

I dagtimerne vil bagdøren på nordøstsiden af kir-
ken være åben. Reparationen vil blive udført i juni 
måned

- og hvor og historien bag?  

Stemningsbillede fra skoven med skolens bål- 
hytte og shelter under et tag af nyudsprungne 
bøgetræer. Her har børnene mange herlige ti-
mer. De små boltrer sig i leg, og de store får un-
dervisning. I må også gerne gå en frisk tur i sko-
ven og tag bare et hvil på bænkene.

Foto: Knud Gammelgaard.

Af Menighedsformand
Dorthe Frederiksen
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Der er mange ting i samfundet i dag, der understøtter den enkeltes personlige udvikling – og 
herunder også fokus på, hvad den enkelte kan og skal. Der er brug for at skille sig ud – og 
trække sit personlige særkende frem, så man ikke bare er som de andre. Også i skolen er der 
tendenser og krav, som også trækker i den retning: man tester og måler - og der er en lov-
mæssig forpligtelse til at udarbejde en elevplan til hver elev, som skal bruges til en systema-
tisk opfølgning af den enkelte elevs udbytte af undervisningen. 

Børn er noget ganske særligt – de adskiller sig f.eks. 
fra voksne. Og de har brug for at finde ud af, hvem de 
er. Men børn har et lige så grundlæggende behov for at 
føle sig som en del af fællesskabet. At høre til. At vide, 
hvordan man gør her, og at være en del af gruppen. Er 
der en god balance mellem opfyldelsen af disse behov, 
er vi nået langt i udviklingen af gode, hele mennesker.

På Veng Skole ønsker vi for børnene, at de lærer at 
tænke sig selv i et stort fællesskab. At de ikke ALTID 
skal mærke efter i egen mave, men ind imellem bare 
indordne sig i fællesskabets navn: ”Hvem går det ud 
over, hvis jeg afbryder, larmer, er sur osv. nu?”

Et af redskaberne, vi bruger til denne læring, er kor. Vi 
har i dette skoleår haft Store-kor med 3., 4. og 5. klasse 
og Lille-kor med 0., 1. og 2. klasse – begge med en time 
om ugen, hvor det ud over at lære nye sange – og nyde 
det at præstere sammen – også handler om at øve sig i 
at være i en aktivitet, som er afhængig af fællesskabet 
– altså det store ”VI”. 

For børnene bliver det italesat, at ”jeg´et” ikke er en 
skidt ting, men det må ikke få lov til at fylde så meget i 
koret. Det er ”vi´et” det handler om. Hvis ”jeg” kommer 
til at fylde for meget, lider ”vi”.
Det kræver træning og tilvænning, men med tiden op-
lever børnene jo, at hvis man overgiver sig til fælles-
skabet, kan man blive glad i låget af at synge – og man 
får succesoplevelser sammen: Vi gjorde det! Vi klarede 
det SAMMEN, selvom det var svært.

Det kan være svært at se betydningen af fællesskabet, 
når man selv har behov for hjælp eller lyst til at sige no-
get. Men der er andre grunde til, at det er godt at lære 
– mere end fællesskabet for fællesskabets skyld. Fæl-
lesskabet er rent psykologisk, biologisk og sociologisk 
afgørende for barnets sundhed, udvikling og socialise-
ringsevne. Det er ikke noget man kan træne alene – og 
derfor oplever vi det også som en del af skolens ansvar.

Der skal gøres  
plads  til ”vi’et”
Af: 
Musiklærer Petsi Friis Tvørfoss og 
skoleleder Linda Kolling



Ganske vist tegnes af Lars Jakobsen
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Begivenheder 
juni, juli, august 2018      

Kontaktpersoner:

Nr. Vissing og Omegns Beboerforening 
www.nrvissing.dk 
Søren Erik Pedersen, Vidkærvej 15                          
tlf. 24 23 14 43 mail: s.erik.pedersen@skanderborg.dk 

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

Hårby Beboerforening
http://8660haarby.dk/
Michael Ring, Hårby Bygade 23
mail: ring6367@gmail.com

Søballe Borgerforening: www.søballe.dk 
Lene Mikkelsen, Gyvelhøjvej 1, 
tlf.  21 25 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 
Mads Palmelund
Siimtoften 12, Hårby
mail: palmelund_johansen@hotmail.com

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
Linda Kolling Pedersen, 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@nrvissing.dk

Fællesspisning Mesing Forsamlingshus
Irene Vestergaard Nielsen
tlf.:  21 86 17 38, mail: kj-iv@pc.dk 

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

Veng Lokalarkiv, www.museumskanderborg.dk  
Søballevej 2 (i skolens kælder)
Åbent onsdage kl. 9-12 samt efter aftale. 
Lukket i skolens ferier.
Peter Mortensen, Ersholtvej 3, Nr. Vissing
tlf. 21 49 99  33. mail: petermortensen57@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 – BOGCAFE, 
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
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Følg os på  og på www.hik81.dk

Følg os på  og på www.veng-kfum.dk

Beboerforeningerne m.v.

Følg beboerforeningerne på FB og på hjemmesi-
derne, hvor aktiviteterne annonceres.

 Mesing Borgerforening og MUF  
•  23/6 – 18.00 Fællesgrill MUF
• 23/6 – kl. 19.30 – bål sportspladsen
• 30/6 – byfest
• 6/7 kl. 18.00 fællesgrill MUF
• 3/8 kl. 18.00 Fællesgrill MUF

  Nr. Vissing Beboerforening
•  23/6 kl. 18. Sct. Hansfest ved Gadekæret. 

Grill-gris, serveres mod betaling, inden bålta-
len og bålet brændes af.

•  Fredagscafe, - den første fredag i juni, juli og 
august ved Gadekæret kl. 16.00

Hårby Beboerforening 
•  23/6 – Sct. Hans ved gadekæret

Søballe Borgerforening 
•  23/6 - Sankt Hans i den gamle grusgrav 
• 18/8 - Sommerfest på legepladsen 

Lysthuset Nr. Vissing: 
Læs mere om programmet på lysthusetnrvissing.dk

• 9/6 kl. 14.30 – ekstra sommerudstilling. Fotokunst, keramik, glasskulpturer, træskulpturer
• 16/6 kl. 10.00 – Pilgrimstur til Adslev 

Veng  
Pensionistforening 
– Sognehuset tirsdage kl. 14.00 
Vil du være medlem, så kontakt formanden  
på tlf. 86 94 37 72 eller Vidkaer@godmail.dk

•  12/6 kl. 12.30: Kør selv udflugt til Overtaci  
Museum

•  14/8 kl. 12.30 Udflugt til Danmarks Cykelmuseum. 
Tilmelding

Veng Lokalarkiv   
Søballevej 2 
www.museumskanderborg.dk
Arkivet er åbent hver onsdag kl. 9-12 undtagen i 
skolens ferier.

Arkivleder er Peter Mortensen der træffes på tlf. 21 
49 99 33 og på mail petermortensen57@gmail.com. 

BOGHULEN I HÅRBY  
(Siimtoften 9)
Mangler du læsestof i ferien? Så kig ind i BOGHULEN i Hårby, 
der er åbent alle dage døgnet rundt. I udhuset sørger Flem-
ming Schreiber Pedersen for, at der skiftes bøger regelmæs-
sigt. Og det er ganske gratis, og du behøver ikke  levere dem 
tilbage. Til efteråret fortsætter vi med bogcafe om lørdagen.



JKA - Jacob Køhn Andersen  MD - Majbrit Daugaard  TM - Therese Møller  KS - Katja Stritzinger  EN - Ejvind Nielsen
SS - Steen Skovsgaard  LP - Lise Palstrøm
Kf - kirkefrokost

Gudstjenesteliste juni, juli, august, september 2018

Layout: sandahls.net

Dato Trinitatis Veng Mesing Hørning Blegind Adslev

27. maj Trinitatis
11.00 LP
Kirke- 
vandring

9.30 
+11.00 JKA
Dåbsguds-
tjenester

3. juni 1.Trinitatis 11.00 MD

10. juni 2.Trinitatis 9.30 JKA
17. juni 3.Trinitatis 11.00 LP 

Frilufts
gudstjeneste

11.00 MD

24. juni 4.Trinitatis 19.00 LP
midsommer

9.30 MD 19.00 MD
midsommer

11.00 MD
midsommer

1. juli 5.Trinitatis 11.00 LP 11.00 TM
8. juli 6.Trinitatis 9.30 LP

15. juli 7.Trinitatis 9.30 LP 11.00 LP
22. juli 8.Trinitatis 11.00 JKA
29. juli 9.Trinitatis 9.30 MD 11.00 MD
5. aug. 10.Trinitatis 11.00 KS
12. aug. 11.Trinitatis 11.00 LP 19.00 KS/

JKA
indsættelse

19. aug. 12.Trinitatis 11.00 LP 
konf. indskr.

11.00 MD 17.00 MD
Gud & Grill

26. aug. 13.Trinitatis 9.30 LP 11.00 
KS-LP
konf. 
indskr.

16.00 MD
Adslev 
Skovkirke

30. aug. torsdag 14.00 SS
sommerfest

2. sep. 14.Trinitatis 9.30 LP 11.00 MD
konf. 
indskr.

9. sep. 15.Trinitatis 14.00 LP
Nr. Vissing

11.00 
EN-MD

16. sep. 16.Trinitatis 11.00 JKA
21. sep Kulturaften

21.00 LP
Aftensang

23. sep. 17.Trinitatis 11.00 LP kf
høst og 
jubilæum

11.00 KS 
høst

19.00 KS
høst


