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Barnet 
er håb!
For nogle er december den skønneste af årets måneder, 
for andre er den så udpræget den korteste, hvor man 
haster afsted og slet ikke kan nå det hele. For nogle er 
det den sværeste måned af alle, som snegler sig af sted, 
mens sorgen og savnet fylder alle kroge af ens krop og 
sind, hjem og liv. Alle andre ser ud til at glæde sig, mens 
tomheden og sårbarheden river og flår.

Den gamle salmedigter Grundtvig oplevede julen som 
et sandt paradoks, hvor glæden og sorgen kæmpede 
om pladsen indeni. Han kæmpede både med sorgen 
over at miste og samtidig sit eget sinds dunkle kroge. 
Han skrev sig ud af sorgen, som flere af vores salme-
digtere har gjort det. I ”Velkommen igen, Guds engle 
små” skriver Grundtvig – nærmest som om, han insi-
sterer på troen, håbet og glæden – ”O, måtte vi kun 
den glæde se, før vore øjne lukkes! Da skal, som en 
barnemoders ve, vor smerte sødt bortvugges. Vor Fa-
der i Himlen! lad det ske, lad julesorgen slukkes!” 

Alle, der kender smerten, genkender det, Grundtvig 
rammer. Men også nyere julesalmer rammer det helt 
eksistentielle. Iben Krogsdal taler om, at ”i stuer, i 
kirker, i tanker, i år, ved sygehussenge, hvor håbs-
engle går, skal Guds hånd i nat trække angststikket 
ud og røre os stille, for julen er Gud”. Marcus Lau-
esen skrev i sin urovækkende og alt for aktuelle 
salme ”Fredløs er freden” lige ind i vores tid med 
falske nyheder og skruppelløse politiske ledere og 
finansfolk: ”Løgne så sorte som sydende tjære ud-
gydes tykt over sandhedens ord. Hånet blir den, 
som forsøger at bære byrden, som tynger en lem-
læstet bror.” Salmen slutter med julens evange-
lium: ”Det er fra Betlehem, sandheden lyder: Bar-
net er givet til frelse og fred!”

I håb om en fredfyldt adventstid, en glædelig jul og 
et velsignet nytår for alle SOGNETs læsere.
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www.vengmesing.dk
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Viede i Mesing
Mia Lejsted Madsen og Lars Lejsted Madsen, Me-
sing

Hjertelig til lykke

Døde, begravede og bisatte i Veng:
Marie Elisabeth Bruun, tidligere Hårby
Egon Haugaard Pedersen, tidligere Hårby

Æret være deres minde

Døbte i Mesing:
Saga Schreiber Børgesen, Mesing
Elvira Holm Bojsen, Hørning
Vega Holm Bojsen, Hørning

Hjertelig til lykke

Døbte i Veng
Emma Dam-Krogh, Jeksen
Ingrid Mazanti Bastiansen, Hårby
Nadia Krüger Emdorf, Hårby
Lærke My Flensborg Stobberup, Stilling

Hjertelig til lykke

Viede i Veng
Christina Sørensen Bastiansen 
og Robert Johni Mazanti, Hårby

Hjertelig til lykke

Nyt fra menighedsrådet
Af Lise Palstrøm

Graver. Når SOGNET er udkommet, har menighedsrådet i samarbejde med Ousted-Tåning-Hylke og Voerlade-
gård ansat en ledende graver til at varetage det nye kirkegårdssamarbejde fra årsskiftet. Vi glæder os til at kunne 
præsentere Inge Boisens nye kolleger i næste nummer af SOGNET.

Kirkegårdene. Sommerens tørke har drillet – også på kirkegårdene, hvor hække og sommerblomster har lidt, og 
nøjsomhedsplanter er skudt op, hvor de ikke er ønsket. Dejligt at gæster og gravstedsejere har været overbæ-
rende og forstående for både tørke og bemandingsproblemer. Samtidig har det været en stor fornøjelse at have 
haft Flemming Randel i praktik på kirkegårdene i dette specielle år.

Dåbsklude. Det er en glæde at have frivillige strikkere, som betyder, at alle dåbsfamilier modtager en dåbsklud i 
forbindelse med dåben i vore kirker. Tusind tak til strikkerne. Vi håber, I vil blive ved med at strikke.

Kistebærerlauget har der ikke været bud efter endnu, men vi kunne godt bruge flere frivillige, så vi er klar den 
dag, der måtte blive behov for hjælp.

Menighedsråd og præst vil også med glæde høre fra andre frivillige, der har lyst at give et nap med til eksempel-
vis Gud & Spaghetti eller Sogneindsamling.



Af:  Lise Palstrøm
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Kommende arrangementer 

Alle har ret til en fantastisk konfirmationsdag. En konfirmationsfest kan dog hurtig blive et uoverskueligt projekt 
med alt for meget, der kun skal bruges én gang og et budget, der løber løbsk.

Præsterne afholder i samarbejde med frivillige en konfirmandmesse til januar og igen i marts.
Her kan årets konfirmander komme og ”leje” sin kjole/jakke & bukser og få en masse gode idéer og inspiration til 
indbydelser, borddækning, blomster, håropsætning m.m. OG samtidig støtte en god sag, hvor overskuddet går til 
konfirmationshjælp til trængte familier.

Man betaler et symbolsk beløb på 100 kr. i ”leje” for tøjet og forpligter sig til at aflevere det rent efter festen, så tøjet 
kan genbruges af andre konfirmander. Der er masser af tøj til både piger og drenge i en utrolig høj kvalitet. Tøjet er 
doneret af både private og forretninger, og meget af det er ganske nyt.
Det bedste ved projektet er, at man som konfirmand OGSÅ er med til at passe på miljøet, da tøjet jo netop bliver 
brugt igen og igen.

Konfirmationsmessen finder sted onsdag d. 23. januar kl. 17-20 i Pavillon 5, Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10, 
8660 Skanderborg. Vil man kigge igen senere, har vi også åben tirsdag 12. marts kl. 17-20.

Vi modtager stadig gerne konfirmationstøj. Især fra sidste og forrige år. Så hvis du vil give din eller dit barns kjole 
eller konfirmationstøj til et godt formål, der både gavner miljøet og andre konfirmander, kan du aflevere tøjet hos 
præsten, i Sognehuset eller i Sognegården i Hørning.

Tirsdag den 5. februar. 
Historien om Giro 413. 
Sunget og fortalt af Karsten Holm, Stjær.

Karsten Holm synger et udpluk af de elskede Giro413 sange og fortæller historien  
fra udsendelsens første godt 60 år. De fleste af os har mange minder og stem-
ningsbilleder om ”Giro413”, hvad enten man er ung eller gammel. ”Giro413” 
er også duften af varm middagsmad om søndagen, flæskesteg, karbonader 
eller noget helt tredje. 

Statsradiofonien, som Danmarks Radio hed, fik i 1946 en idé om at lave 
nogle ønskekoncerter i radioen, hvor lytterne kunne samle penge ind til hjæl-
pearbejde blandt de massive flygtningestrømme over hele Europa efter 2. 
verdenskrigs afslutning. Som tak kunne lytterne få et musikønske opfyldt. 
Programmet hed: ”Lytternes ønskekoncert på grammofon”. 

Senere kom Otto Leisner til og fandt på det mundrette navn ”Giro413”, og 
resten er, som man siger, historie. Karsten Holm fortæller og synger fra pro-
grammets historie fra Aksel Schiøtz, Gustav Winckler og Frans Andersson 
til Bjørn Tidemann, Kim Larsen og Lars Lilholt. Det bliver en tidsrejse, der 
strækker sig fra midten af 40´erne til nu.

Tirsdag den 5. marts. 
Nordkorea
Billedforedrag m tryllekunstner og globetrotter 
Jesper Grønkjær ”På tur i verdens strengeste 
diktaturstat”.

Tryllekunstneren Jesper Grønkjær rejser klo-
den rundt for at skabe smil. Sidste år hørte vi 
ham fortælle om ”smil på Dødens Avenue”. 
Denne gang fortæller han om sin rejse til den 
lukkede diktaturstat Nordkorea. Planen var en-
kel, men udførelsen svær: at rejse ind i verdens 
mest lukkede land og dér sprede dansk smil og 
humor blandt de sky nordkoreanere.

Ved ankomsten blev han modtaget af to vagter, 
der overvågede ham under hele turen. Han blev frataget sit pas og om aftenen lukket inde på hotellet. Han måtte 
hverken tale med eller fotografere lokalbefolkningen, men blev hver dag fragtet rundt til statslige monumenter, 
der alle hyldede Kim-dynastiets ledere.
Foredraget er en unik førstehåndsberetning fra et gådefuldt, mystisk og lukket land, møder og samtaler med af-
hoppere om deres liv og flugt og historisk indblik i en helt anden verden.

Tirsdag d. 2. april - Om sommerens sogneudflugt – Se mere i SOGNET 158

Sogneeftermiddage i foråret 2019. Sognehuset i Veng kl. 14-16.

Konfirmandmesse
- Min, din, vores fest – igen og igen

Hold forbruget nede af hensyn til miljøet og pengepungen.
Onsdag d. 23. januar kl. 17-20!

Veng konfirmander 1956. Sådan var moden dengang.
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Efter gudstjenesterne i Veng og Mesing 1. søndag i advent, hvor vi fejrer kirkens nytår, vil kirken også være re-
præsenteret på Julemarkedet i Hårby. Her glæder vi os til at kunne give ’et ord’, fortælle om kirken her hos os – 
eller svare på spørgsmål fra markedsgæsterne om det, det hele begyndte med. 

Skolens kor er med til årets adventskoncert i Veng Kirke, torsdag d. 6. december og allerede ugen efter, torsdag 
d. 13. december, er det Luciadag, hvor konfirmanderne traditionen tro vil bære lys ind i kirken til gudstjenesten, 
der begynder kl. 17.00 i Veng Kirke. I løbet af gudstjenesten vil minikonfirmanderne opføre årets krybbespil, 
hvor Veng Kirke for en stund bliver forvandlet til Betlehem og omegn. Efter gudstjenesten serveres der varm 
suppe til alle i Sognehuset med lidt frugt til dessert. Vi er mange, der glæder os.

Dagen før juleaften synger vi julen ind i Veng Kirke, juleaften er der gudstjeneste i begge kirker, juledag i Veng og 
julesøndag i Mesing, hvor vi har mulighed for at ønske hinanden godt nytår. Glædelig advent.

KYNDELMISSE
Lørdag den 2. februar kl. 17.00. Konfirmanderne 
forbereder og afvikler igen Kyndelmissegudstje-
nesten i Veng, den 2. februar. I år er det en lør-
dag, det er som altid kl. 17.00 – og der indby-
des til suppe i Sognehuset efter gudstjenesten, 
hvor man også kan få lejlighed til at se og høre 
om konfirmandernes værker, der indgår i guds-
tjenesten. Konfirmanderne arbejder lørdagen før 
med fotografering ud fra temaet lys og mørke i en 
workshop med fotograf og fotokunstner.

Fællessang er sundt
Vi kunne godt gøre lidt mere i en omgang fælles-
sang nu og da, og så er det ovenikøbet virkelig sundt 
for helbredet. Når man synger, er det også svært at 
være sur. Når man synger, får man sendt en masse 
gode signaler til hjernen, der sender det videre ud 
og rundt i hele kroppen. Så vi må gøre det lidt mere 
både derhjemme og ude – og gerne sammen med 
andre. 

Glad! Det er hvad man bliver, når kirken en 
helt almindelig torsdag eftermiddag pludselig er 
proppet til bristepunktet med sangglade børn og 
voksne. I løbet af en time blev der sunget 15 danske 
sange – helt fra runetiden op til sidste år. Så var det 
skolens Lillekor, 

så var det Storekor, så Fælleskor, så damekoret ½ 
Sød og selvfølgelig ind imellem os alle sammen. 
Sangen blev  akkompagneret med forrygende kla-
verspil leveret af Christian Spillemose, Petsi Friis 
Tvørfoss og Ellen Lystbæk.

SYNG DANSK
På nuværende tidspunkt er filmstudiekredsen i fuld gang med sæsonens film og samtaler. Vi har set 
”Strings”, ”The Mighty”, ”Luther” og ”Livet er smukt” og skal se flere film om mange af eksistensens 
hjørner.

De næste gange er tirsdag den 8. januar og onsdag den 6. februar kl. 19.30-22.00. Vil du ikke gå 
glip af kommende gode film og en samtale om dem, kan man tilmelde sig hos sognepræsten.

FILMSTUDIEKREDS

Gudstjenester på Præstehaven
Mandag 24. december kl. 11.00
Torsdag 24. januar kl. 14.30
Torsdag 21. februar kl. 14.30

Samværsgruppen  
– for mennesker, der har mistet
Sognegården i Hørning den første onsdag i hver 
måned kl. 14.00-16.00

Julen er også til 
fællessang
I år falder Juleaften på en mandag, så der-
for er Lillejuleaften 4. søndag i advent. Det 
vil vi fejre med at synge julen ind søndag 
eftermiddag, sådan at vi kan indlede julen 
med en lille omgang fællessang. Det er igen 
i Veng Kirke, og det er søndag d. 23. decem-
ber kl. 16.00 – tag bare naboen med!

Krybbespil & Lucia,  
fællessang og juleaften

Advent og jul i Veng og Mesing
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Hvad er det - 
og hvor – og historien bag? 
I nummer 156 fik I ikke den sædvanlige lille 
gættekonkurrence på grund af pladsmangel. Vi 
fortsætter nu igen med små billeder og historier fra vore 
to kirker. Gæt med og se forklaringen og historien bag 
tingen i næste nummer af bladet.

Efter kommunalreformen i 2007 har Skanderborg 
Kommune videreført ”Ni’eren” som lokalt ældrecenter.
Gennem årene har ”Ni’eren” været besøgt af mange af 
byens og egnens ældre – og rummet mange aktivite-
ter, blandt andre kortspil, bankospil, små foredrag, sy-
geplejerske-besøg, film, gymnastik, computerunder-
visning og fællesspisning.

Antallet af ældre og dermed brugere af ”Ni’eren” er i 
årenes løb gået noget tilbage, hvad der har været at 
mærke på husets aktivitetsniveau, men nu er der igen 
mere liv i ”Ni’eren”. Der er en månedlig fællesspisning, 
hvor 12-15 ældre spiser sammen, der inviteres nu og da 
til film og klippe-klistre-aktiviteter, og flere lokale for-
eninger holder deres møder i huset. 

”Ni’eren” må benyttes af alle – altid med tanke på, at 
huset primært stadig er et ældrecenter. Der må ikke 
holdes private fester i ”Ni’eren”.

BOGCAFÉEN, ”Ni’eren”s seneste initiativ, vil frem-
over blive forsøgt holdt åben lørdage i lige uger, mel-
lem kl. 10 og 12. Når det er muligt, vil BOGCAFÉEN 

kunne være åben flere lørdage; man vil kunne orien-
tere sig om BOGCAFÉEN på Beboerforeningens face-
book-side og i ”Ni’erens” opslagsvindue.

I BOGCAFÉEN kan man bytte bøger – eller bare hente 
sig en gratis bog eller flere. Man kan få en diskussion 
om litteratur – ja, om hvad som helst – til en tår kaffe/
te/juice og en småkage. 

I udhuset til ”Ni’eren” finder man BOGHULEN, hvortil 
der altid er adgang. Her ligger der til stadighed bøger, 
man må tage, og bøgerne i BOGHULEN udskiftes med 
mellemrum. 
BOGCAFÉEN vil muligvis, hvis der er interesse for det, 
hen ad vejen kunne trække flere initiativer med sig – 
en læsegruppe, en sanggruppe, en skrivegruppe og en 
rejsegruppe, måske.

Velkommen i BOGCAFÉEN! 
Og – Velkommen i ”Ni’eren”!  
Skriv til schreiber.moos@gmail.com – hvis du har 
spørgsmål om BOGCAFÉEN, BOGHULEN og ”Ni’eren”.

”Ni’eren” i Hårby 
– nu også med BOGCAFÉ

Tekst: 
Flemming Schreiber Pedersen

Nu er der snart gået et kvart århundrede, siden 
den daværende Hørning Kommune besluttede 
at etablere et lokalcenter for ældre i Hårby – 
som annex til kommunens dagcenter i Hørning, 
”Præstehaven”. Man valgte at indrette centret 
i et hus i en ny ældrebebyggelse i Siimtoften 
– hus nummer ni, og centret fik derfor navnet, 
”Ni’eren”. 

Søndag en 10. marts. Igen i 2019 er der sogneind-
samling i hele landet til fordel for Folkekirkens Nød-
hjælps store fasteindsamling til verdens mest udsatte. 
Den ligger søndag den 10. marts – en uge efter Faste-
lavn og et par dage efter fastelavnsfesterne. Alle kan 
være med til at gøre en kæmpe forskel ved at give et 
par timer af sin søndag som indsamler eller ved at have 
penge klar til indsamlerne. Man kan melde sig som ind-
samler til sognepræsten. Så vil man få en rute i en af 
vore landsbyer, der vil kunne klares på et par timer.

Mødestedet er Sognehuset i Veng, hvor man får udle-
veret sin indsamlingsbøsse og diverse materialer. Når 
man kommer tilbage til Sognehuset, kan man få sig en 
mad og noget varmt eller koldt at drikke. Der er også 
lidt sødt at styrke sig på, mens man får talt pengene op. 
I år er der ingen morgengudstjeneste som optakt; man 
møder bare op i Sognehuset kl. 10.
Konfirmanderne er med som indsamlere og går to og 
to. Minikonfirmanderne er også velkomne sammen 
med en voksen. Alle andre voksne går én og én eller to 
og to, som man nu selv synes.

SOGNEINDSAMLING

Provstirejse til passionsfestspillene i Oberammergau 2020
I samarbejde med Stilling Sogn arrangerer Skanderborg Provsti en rejse til denne helt specielle begivenhed. 
Udover passionsspil byder turen også på spændende besøg, f.eks. Eisenach, Wartburg, Bamberg og Garmisch 
Partenkirchen.
Det bliver en 6 dages tur med luksusbus den 22.-27. august 2020.
 
Turarrangør
Adm. leder ved Stilling Kirke, Poul Raaby – tidl. rejseleder.                       
Pris: Kr. 8.400 - 9.100 afhængig af overnatningskategori i Oberammergau. Prisen inkluderer stort set det hele: 
Transport i 4 stjernet langtursbus, div. udflugter og entreer, 2 overnatninger i selve Oberammergau by, 3 øv-
rige overnatninger (tillæg for enkeltværelse), 5 x morgenmad og 5 x aftensmad.
Tilmelding og yderligere information
Poul Raaby, 2343 1751, pora@km.dk 

Historien om Passionsspillene
Siden år 1634 har hele Oberammergau bys befolkning i det smukke sydtyske Bayern i nutiden hvert 10. år op-
ført Jesu lidelseshistorie. En professionel og fantastisk opsætning, som hver gang ses af mere end ½ mio. men-
nesker fra hele verden!
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En tilbagevendende “nyhed” i de danske me-
dier er, at børn og unge læser mindre. Det 
problematiseres, fordi deres læsemæssige 
færdigheder mindskes, men også evnen til 
fordybelse og vedholdenhed bliver fremhæ-
vet som områder, der lider under, at der bliver 
læst mindre. 

Det kan vi godt gøre noget ved - og her kommer tilmed 
et godt bud på hvordan: voksne skal læse mere, og der-
igennem vise at læsning er værdifuldt, og noget man 
skal bruge tid på.

Helt ned i vuggestuen har vi iagttaget børn, der leger, 
at de spiller på iPad, og det er helt almindeligt, at det 
største ønske for børn i indskolingen er en mobiltele-
fon - hvis de da ikke allerede har en. Og hvorfor? Fordi 
de ser, at det er det, de voksne vælger at bruge deres 
tid på.

Vi vil gerne bidrage til, at børn får mulighed for at se 
voksne, der læser. Derfor har vi oprettet et offentligt 
bogskab, som må benyttes af alle. Konceptet er helt 
enkelt: Får du lyst til at læse en bog, der er i skabet, så 
tager du den. Har du en bog, som du vil af med, og som 
andre kan få glæde af, så sætter du den i skabet. 

Ind imellem er der nogen, som lægger et bogmærke i 
bogen med en lille hilsen til næste læser. Det kan være: 
“Blev min redning i en meget regnfuld sommerferie” 
eller helt simpelt “En af de bedste bøger jeg har læst - 
starten er pudsig, men giv den en chance”. 

Der er umiddelbart ingen regler for skabet, ud over at 
målgruppen er de voksne
. 
Så kom - kig - snup - læs - giv - byt.
God læselyst.

Læs!
Gør noget godt for dig selv 
- og vær samtidig det gode 
forbillede.

Musik i kirken
Af Pia Bech Pedersen

Julekoncert i Veng Kirke 
torsdag den 6. december kl. 19

Medvirkende er: 
Søren Schelling, barytonsanger, Joost Schel-
ling, harpenist. 

Veng Skolekor, dirigent Petsi Friis Tvørfoss, 
Veng Koret, dirigent Anja Rossau.

Søren og Joost Schelling har begge et omfat-
tende koncertvirke, og Søren Schelling holder 
derudover en række koncertforedrag og opera-
fortællinger.

Programmet er bl.a Britten: A Ceremony of Ca-
rols og Julens Sange.

Læs mere om musikerne på vengmesing.dk

1. juledag medvirker trompetist



12 13

 

  

 

JULEMARKED  
I HÅRBY 2018

SØNDAG D. 2. DEC
KL 10-17

I DET GAMLE MEJERI
HÅRBY BYGADE 44

KOM OG HYG I HÅRBY

•  MASSER AF BODER MED KUNSTHÅNDVÆRK, DESIGN

 
  OG FOLKS FINE HJEMMESYSLERIER

•  MADTELT MED JULELÆKKERIER OG JULESUL

•  SALG AF GOD KAFFE, GLØGG OG ÆBLESKIVER

•  TRÆKKETURE PÅ ISLANDSKE HESTE

•  JULETRÆSSALG

•  MOONCARBANE OG ANSIGTSMALING FOR BØRN

•  LAGERSALG AF LÆKKERT OUTDOOR TØJ

Følg os på Facebook, 
/julemarkedhaarby

Juletræsfest 
d. 9. december i Borgernes Hus

Så nærmer julen sig og dermed også årets juletræsfest i Borgernes Hus for børn, bedsteforældre 
og andre interesserede.

Festen starter klokken 15, hvor julemagien spreder sig og der vil være sang rundt om det flot 
pyntede juletræ sammen med alle nissebørnene. Herfter kan børnene indløse deres billetter til 

en godtepose og sodavand/juice, men det er muligt at købe lidt lækkert ved kaffebordet.

Prisen er 35 kr per barn og billetten bestilles og betales på  www.hik81.dk under kontingent-
betaling senest d. 30. november. Tilmeld så det passer med antal deltagere, for at Birgitte ved 

hvormange der skal bages til.



Ganske vist tegnes af Lars Jakobsen
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Begivenheder 
dec 18, jan, feb 19

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
Jørgen Schytter, Låsbyvej 115. Veng
Mail: jtschytter@gmail.com

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
Henning Jakobsen
Mail: niheja@city.dk 

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

Besøgs- og hjælpetjenesten samt samværsgruppen for folk, 
der har mistet
Karen Inger Rasmussen, Rosenvænget 35, 8362 Hørning
tlf. 86 57 17 27, mail: kirme@hotmail.dk

Borgernes Hus , Veng   
Halbestyrer Inger Rasmussen
tlf. 30 52 63 79, mail: Inger.Rasmussen@Skanderborg.dk
Udlejning af sal, fester o.lign
Birgitte Seiling, tlf. 86 95 02 44
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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 hjemme- 
siderne, hvor aktiviteterne annonceres.

 Mesing Borgerforening og MUF  
•   6/12 kl. 18.30 – Fællesspisning i forsamlings-

huset
•  9/12 kl. 14-17. Juletræsfest i forsamlingshuset
•  1/1 kl. 11.00 – Nytårsbrunch i forsamlingshuset

Fredagscaféen i Kig Forbi holder åbent hver  
fredag året rundt fra kl. 16 – 22.

Borgernes Hus 
• 9/12 kl. 15-17 Juletræsfest
• 28/1 – 25/2 – 25/3 – kl. 18 Fællesspisning
• 8/3 kl. 19. Fastelavnsfest

Nr. Vissing Beboerforening
•   2/12 kl. 16.00 - Juletræet tændes, der serve-

res sodavand, gløgg og æbleskiver.
•   3/3 Fastelavssoldaterne og kl. 14.00 slås  

katten af tønden ved gadekæret.
•   14/3 kl. 19. Generalforsamling på kroen.
 
Hårby Beboerforening
•   25/11 kl. 17. Juletræstænding.  

Gløgg og æbleskiver
•   2/12 kl. 10-17. Designjulemarked i det gamle 

mejeri

Fastelavnssoldaterne kommer rundt søndag
den 3. marts. Tag godt imod dem!

Lysthuset Nr. Vissing 
– Følg os på lysthusetnrvissing.dk

SOGNETs redaktion ønsker GLÆDELIG JUL og 
GODT NYTÅR.

Veng  
Pensionistforening 
– Sognehuset tirsdage kl. 14.00 
Vil du være medlem, så kontakt formanden  
på tlf. 86 94 37 72 eller Vidkaer@godmail.dk
•  8/1  – Fortælling fra og om Tanzania
• 12/2 – Banko
• 12/3 – Fortælling fra og om Rumænien

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. 

Fortællecaféerne fortsætter efter nytår, men endelig 
dato og indhold er ved deadline endnu ikke fastlagt. 
Følg med på Facebook og i UgeBladet.

Menighedsrådsmøder 
kl. 19.00 i Sognehuset i Veng
Menighedsrådsmøderne for 2019 fastlægges 
først efter SOGNETS deadline.



Dato 
Gudstjenester    Veng              Mesing         Hørning          Blegind         Adslev    

 
2. december 
1. søndag i advent 9.30 LP 11.00 LP 11.00 JKA 15.30 KS 13.30 KS 

7. december 
Fredagskirke   19.00 MD-KS   

9. december 
2. advent   11.00 MD   

13. december 
Luciadag-torsdag  

17.00 LP 
Lucia- og krybbespil     

16. december 
3. advent   16.00 LP 

Lucia   

23. december 
4. advent 16.00 LP 

Vi synger julen ind  11.00 MD   

24. december 
Juleaften 

16.00 LP 14.45 LP 

9.45 KS 
11.00 KS 
13.30 MD 
14.45 JKA 
16.00 MD 

13.30 JKA 14.45 MD 

25. december 
Juledag 11.00 LP  11.00 JKA   

26. december 
2. juledag  - 
(Skt. Stefans dag) 

 
    

11.00 KS 

28. december 
Julefest   14.00 KS   

30. december 
Julesøndag  11.00 LP 9.30 LP   

1. januar 
Nytårsdag   16.00 MD   

6. januar 
H3K 16.00 LP  11.00 MD 19.00 MD  

13. januar 
1. s. efter H3K   11.00 JKA   

20. januar 
2. s. eft. H3K 11.00 LP  11.00 MD  14.00 MD 

SKOVEN! 
27. januar 
3. s. eft. H3K  11.00 LP 9.30 LP   

2. februar 
LØRDAG 

17.00 LP 
Kyndelmisse  11.00 KS 

Dåbslørdag   

3. februar 
4. s. eft. H3K   11.00 KS 

(uden dåb) 
19.00 KS 
Kyndelmisse  

10. februar 
Sidste s. eft. H3K   11.00 JKA   

17. februar 
Septuagesima 9.30 LP  11.00 LP   

22. februar 
Fredagskirke   19.00 KS/MD   

24. februar 
Seksagesima  11.00 LP 11.00 MD   

3. marts 
Fastelavn 11.00 JKA  11.00 KS   

LP=Lise Palstrøm, JKA=Jacob Køhn Andersen, KS=Katja Strikzinger, MD=Majbrit Daugaard 

Dato Veng Mesing Hørning Blegind Adslev

GUDSTJENESTELISTE – december18 –  januar – februar 2019


