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Dit valg
og Kirken

Folketingsvalget finder sted lige nu – på Grundlovsdag. 
Siden reformationen har kirken været lidt uden for den 
demokratiske proces, og der er gennem tiden lagt stor 
vægt på, at Luther skilte det verdslige styre fra kirken, 
så kirken derfor hverken skulle eller kunne blande sig.

Desværre er det blevet misforstået i en kedelig retning, 
som har betydet, at der bliver set skævt til menigheds-
råd, præster og kirkelige organisationer, der har gjort 
opmærksom på uretfærdighed, fattigdom, mangel på 
samfundsmæssig omsorg, overforbrug og meget an-
det, der skader ’den mindste bror’ iblandt os.

I Danmark er vi velsignet med fredelige valg og en 
valgkamp, der i sit udgangspunkt giver alle mulighed 
for at ytre sig inden for lovens rammer.

SOGNET ønsker alle et godt valg, der vil tilgodese 
de svageste i samfundet – til fælles bedste.
   

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
pia@bechpedersen.dk

Kirkegårdene
Landsbykirkegårdene,  
ledende graver Peder Lund
Mail: landsbykirkegaardene@outlook.dk  - 
tlf. 30 43 17 80
Veng og Mesing kirkegårde: 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
Flemming Schreiber Pedersen, Hårby
Erna Bachmann, Hårby (ansv.havende)

Layout: Stine Sandahl, Hårby, www.sandahls.net
Tegner af ”GANSKE VIST”: Lars Jakobsen

Hjemmeside: www.vengmesing.dk

Forsidebillede: Konfirmander 2019Pernille 
Stougaard.  De små fotos af Veng og Mesing kirker 
er af Preben Heiring og Allan Faurskov.
Billederfra De 7 Dale: Allan Faurskov

Næste nummer 160 udkommer i uge 36 og dækker 
perioden sept. okt. nov. 2019.

Deadline for næste nummer er 5/8

Af Lise Palstrøm

Se TV2 udsendelse om Veng Kirke her: 

https://www.tv2ostjylland.dk/vil-du-se-min- 
smukke-kirke/veng-kirke-den-aeldste- og-bedst-
bevarede-klosterkirke-i-danmark

Siden sidst
Konfirmerede i Veng
Konfirmander fra Veng og Mesing
Lukas Vogel Andersen
Bertram Alexander Bachmann
Elias Drescher
Amalie Højvang Gustavussen
Valdemar Dyrholm Harbo
Emil Strandgård Juhl
Alma Høj Larsen
Nicolai Leth Madsen
Kristian Damsø Pedersen
Orla Lund Peters
Line Gødvad Petersen
Kathrine Victoria Lind Rasmussen
Emma Louise Schang Rasmussen
Andreas Kildevæld Sahl
Sofia Bregnballe Sørensen
Camilla Glerup Vestergaard
Jasmin Øster Wiggers
Caroline Højgaard Willumsen

Hjertelig til lykke

Døbte i Veng
Oliver Morgen Laursen, Søballe
Harald Buch Jordell Bertelsen, Silkeborg 
Caroline Højgaard Willumsen

Hjertelig til lykke

Døbte i Mesing
Bertram Alexander Bachmann, Skanderborg

Hjertelig til lykke

Døde, begravede og bisatte i Veng:
Barbro Hillevi Mathiesen, Galten
Helle Margot Bretlau, Nr. Vissing
Villy Iversen, Viby

Æret være deres minde

Døde, begravede og bisatte i Mesing:
Rigmor Haugaard, Jeksen

Æret være hendes minde

Konfirmerede i Veng
Konfirmander fra Jeksendalskolen
Oliver Grønlund Andersen, Mesing
Frederik Risum Krog, Horsens
Lasse Steen Løwenskov, Skanderborg
Viggo Helbo Post, Hørning

Hjertelig til lykke

Menighedsrådsmøder kl. 19.00  
i Sognehuset i Veng
20. juni, 22. august, 19. september

Gudstjenester torsdage på  
Præstehaven kl. 14.30 
27. juni, 22. august, 19. september

Samværsgruppen  
– for mennesker, der har mistet
Gruppen mødes den første onsdag i 
hver måned til et par hyggelige timer i 
Sognegården i Hørning kl. 14-16. Alle er 
velkomne.

Kommende 
arrangementer
Læs mere i næste nummer af SOGNET om:

8. september kl. 14 FRILUFTSGUDSTJENESTE 
i Nr. Vissing. 

11. september kl. 19.30 FILMSTUDIEKREDS
Samtalen om eksistens bliver vi aldrig færdige 
med! I sognenes filmstudiekreds vender vi hver 
gang et eller flere hjørner af tilværelsens store 
emner, når vi ser en film, der siger noget om men-
neskelivets krinkelkroge, tro og tvivl, magt og af-
magt, sorg og glæde.
Studiekredsen indleder næste sæson onsdag d. 
11. september kl. 19.30 i Sognehuset. Giv os et 
praj, hvis du har lyst at være med.

20. september KULTURAFTEN. Igen i år deltager 
kirken og arkivet i kommunens kulturaften. 
Se mere i SOGNET 160.



På sporet af Emma Gad
- taktens tonemester gennem 100 år

Emma Gad har i over 100 år været svaret på ethvert 
spørgsmål, der har med korrekt opførsel at gøre. 
I dag opfattes Emma Gad som en stramtandet regel-
rytter, og de fleste forbinder hende vist kun med ”Takt 
og Tone”. Men i virkeligheden var hun en populær og 
anerkendt dramatiker, der skrev stribevis af dristige 
skuespil til bl.a. Det Kongelige Teater. Hun var en ivrig 
samfundsdebattør, kvindesagsforkæmper og fagfor-
eningspioner. Og så var hun Danmarks første kvinde-
lige journalist.

Torben Brink fortæller levende og med slet skjult kær-
lighed om den gamle dame, og han krydrer sin be-
retning med både illustrationer og citater fra hendes 
kendte og mindre kendte værker.

SOGNEEFTERMIDDAG 
Tirsdag d. 3. september kl. 14.00

SOGNEUDFLUGTEN onsdag den 21. august
går i år til Aalborg, Nordens Paris og Nordjyllands hovedstad.
Turen er fuldtegnet. Alle tilmeldte får program tilsendt med afgangstider m.v. Ønsker man at komme på 
venteliste, så kontakt sognepræsten.

Musik i kirken Af Pia Bech Pedersen

Torsdag den 29. august kl. 19.30  
i Veng Kirke 
Folkemusikgruppen RASMUS spiller dansk folkemusik 
fra 1700 tallet.

Rasmus består af:
Ove Andersen, violin, Lars Lilholt, violin, Bent Melvej, 
violin og bratsch, Michael Sommer, violin, bratsch og 
oktavviolin og Benny Simmelsgaard, kontrabas.
Folkemusikgruppen RASMUS har genskabt dansk fol-
kemusik fra 1700 tallet. Det startede med en masse 

gode melodier fra Rasmus Storms nodebog (1760), og 
senere er det blevet til musik fra alle de andre danske 
spillemandsbøger fra 1700-tallet: Brødrene Bast, Erik 
Jensen og mange flere. RASMUS spiller musikken i 
egne arrangementer for violin og kontrabas, jævnligt 
krydret med andre strygeinstrumenter.

Pinsedag 
Pinsedag spiller Michelle Knudsen trompet til gudstjenesten i Veng kl  11.00.

Michelle fortæller: Jeg stammer oprindeligt fra Sennels, og startede med at 
spille cornet i en alder af 7 år. I sommeren 2016 blev jeg færdig med min kandi-
dat på Det Jyske Musikkonservatorium, og i dag spiller jeg Solo- cornet i Århus 
Brass Band og Es-cornet i Hinnerup Garden. Derudover er jeg bl.a. ansat ved 
Favrskov Musikskole og Steinerskolen i Århus

Folkemusikgruppen 
RASMUS

Hvad er det – og hvor – og historien bag?

I nummer 158 viste vi denne anordning. Den findes i Veng kirke og 
er topfiguren på den ældste af kirkens lysekroner fra omkring 1550-1600. 

(Læs mere side 3242-43 
http://danmarkskirker.natmus.dk/aarhus/veng-kirke/

Dette nummers lille gåde, får I fortalt  
i næste nummer af SOGNET

Hvad er det – og hvor – og hvorfor?
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Det har været et utroligt positivt forløb 
med masser af konstruktive indspark til  
at få etableret et sådant samarbejde.  
Vores forbillede har været ” Ejer Bjerge”.

Vi er nu nået dertil, at vi, som ud over de oprindelige 
repræsentanter fra Mesing, Jeksen, Hårby, Søballe, 
Veng og Nørre Vissing, også udgør en pæn skare, 
som har deltaget i flere møder, er enige om, at idéen 
omkring et fælleskab - en paraply til at markedsføre 
nævnte byer + Foerlev – er en god ide.

Forskellige tiltag
Der kører nu flere grupper, som arbejder bredt med: 
naturstier - bedre skoleveje - markedsføring/kom-
munikation og en støtteforening til Veng Skole og 
Børnehus.

At finde et navn, som både dækker området, og som 
skulle have en positiv markedsføringseffekt, har 
været drøftet og vendt mange gange og af mange, 
og efter vejledende afstemninger i byernes Face-
book-grupper faldt valget på ”De 7 Dale”. Jeg synes, 
at valget på ”De 7 Dale” ligger godt på tungen, pas-
ser fint ind i området, hvor der findes mindst syv dale 
- og det signalerer noget roligt og positivt. 

Online tilstedeværelse
Idéen er, at hjemmeside og Facebook skal være bæ-
rende elementer i kommunikationen, når ex. bolig-
søgende skal se, hvad området har at byde på. Det 
være sig tilbud rettet mod det kulturelle, naturmæs-
sige, skole/børn/idræt/fritidsmæssigt og ikke at for-
glemme det socialt rettede aspekt.

De 7 Dale skal fungere som et samlende og mar-
kedsføringsmæssigt forum, som ikke skal tage inci-
tamentet fra de mange aktører, vi finder, som udøver 
en uvurderlig indsats i lokalsamfundene.                                        

Frivillig organisation
Der skal så opbygges en organisation til at styre hele 
projektet, og det skulle gerne være startet, når dette 
blad sendes på gaden. Nemlig en egentlig bestyrelse 
på 5 medlemmer + 2 suppleanter gennem en stif-
tende generalforsamling og med hvad dertil hører.
Derudover var idéen, at der under bestyrelsen opere-
rer en del under-arbejdsgrupper på tværs af byerne 
med projekter, som kan fremme området. Repræ-
sentanter fra disse arbejdsgrupper samt repræsen-
tanter fra områdets mange aktive interesseorga-
nisationer skal være at finde i en gruppering, - om 
det skal kaldes lokalråd, repræsentantskab, styre-
gruppe vides endnu ikke på skrivende tidspunkt.

Men nævnes skal skolen, kirken, arkivet, HIK81, 
spejderne, erhvervslivet, pensionistforeningen m. fl., 
som vil være vigtige aktører for, at ”De 7 Dale” kom-
mer i det rette gear.

Logo
Stine Sandahl fra Hårby har kreeret et smukt vare-
mærke, som skal pryde markedsføringsarbejdet.  
Et mærke så flot, som rummer året, dalene, lyset, at 
det næsten kan være et kirkevindue værdigt.

Er du på de socialemedier kan du 
følge/like De 7 Dale på Facebook og 
Instagram.
 
Og har du selv taget et smukt billede fra 
området, så ”tag” dit billede med 
@de7dale eller #de7dale, så bliver det 
vist på hjemmesiden og instagram-
profilen

Website: www.de7dale.dk

De
Dale 7

Af Søren Erik Pedersen,
Nørre Vissing

For ca. 1 år siden satte repræsentanter for 
landsbyerne omkring vores skole og børnehus sig 
sammen med skolen for at drøfte et samarbejde 
med henblik på at markedsføre området og oplyse 
potentielle tilflyttere om områdets fortræffeligheder.

Find De 7 Dale på Facebook og Instagram:
facebook.com/de7dale

@de7dale
#de7dale

6 7



Hvilke kompetencer kræver fremtiden for at et barn 
kan blive en voksen, som klarer sig godt? Meget tyder 
på, at vi endnu ikke kender de kompetencer, som det 
bliver godt at besidde. Hvilke funktioner kan overtages 
af robotter med kunstig intelligens, og hvordan arbej-
der man godt sammen med dem? Får håndværksfa-
gene en renæssance, eller skal vi løse funktioner, som 
vi ikke har fantasi til at forestille os? 

Fremtiden kræver voksne, som selv kan definere deres 
opgave, være innovative, finde på alternative løsnin-
ger og skifte spor undervejs. Hvis den type voksne skal 
bruges i fremtiden, hvordan skal vi så tilrettelægge læ-
ringen for børnene?

Vi har sat det som vores overordnede opgave, at vi vil 
bidrage til udviklingen af livsduelige mennesker, som 
kan bære sig selv og bidrage til fællesskabet. Derfor vil 
vi også give plads til en høj grad af engagement, for-
søge at understøtte motivationen og give plads til aktiv 
deltagelse. I 2019 sætter hele Veng Skole & Børnehus 
spot på medbestemmelse bredt rundt i alle afdelinger: 
vuggestue, børnehave, skole, SFO og klub.

Selvfølgelig vil medbestemmelse komme forskelligt til 
udtryk, for der er stor forskel på, hvad man kan og skal 
have medbestemmelse i forhold til, når man er hen-
holdsvis 1 og 13 år, og derfor har vi holdt flere pæda-
gogiske aftener med personalet, som skal sætte pæ-
dagoger og lærere i stand til i fællesskab og enkeltvis 
at være afsøgende over for aktiviteter og undervisning, 
der indbyder til høj grad af medbestemmelse tilpasset 
alder og modenhed.

For det helt lille barn i vuggestuen kan det handle om 
at opleve, at de voksne fanger ens signaler, når der er 

noget, man ikke bryder sig om – eller måske enormt 
gerne vil.
Et børnehavebarn kan blive stillet overfor reelle valg i 
forhold til udvalgte aktiviteter i løbet af en dag eller at 
opleve, at den voksne vil arbejde med og hjælpe med 
at finde svar, hvis man f.eks. spørger om hvilken som-
merfugl, der er på legepladsen, eller hvordan en græv-
ling, som den i bogen, bor.

Vi har brugt noget tid på at spørge skolebørnene om, 
hvad det betyder for dem, at være med til at bestemme 
i deres hverdag. De svarer, at det gør tingene sjovere, 
og at tiden i skolen går hurtigere. Altså tydelige tegn på 
motivation for opgaverne. Når vi spørger dem om, hvad 
de godt kunne tænke sig, at børnene skulle kunne be-
stemme mere om, er de utrolig realistiske. Der var in-
gen, der sagde ting som frikvarter hele dagen eller slik 
og film, derimod kunne de godt tænke sig at få indfly-
delse på emner, arbejdsmetoder og mere bevægelse i 
undervisningen. Meget relevante og positive ting, som 
det er oplagt for lærerne at arbejde videre med. 

Når børnene om eftermiddagen går i SFO og klub, er 
det jo deres fritid, og de har faktisk ret vide rammer for, 
hvad de kan og må – her har opgaven for pædagogerne 
i høj grad handlet om at lade børnene få øje på dette 
store spillerum – og tilsvarende, hvad de kan bruge det 
til. 

En væsentlig opgave, som også peger i retning af frem-
tiden, er, at vi lægger vægt på, at der er tale om MED-
bestemmelse – det er altså ikke den enkelte, som 
kan træffe valg. Det vil altid være under hensyntagen 
og ofte sammen med fællesskabet. Jeg’et skal have 
plads, men uden at det går ud over vi’et.

Missionshuset i Veng 
– Saron

Veng Lokalarkiv har flere gange efterlyst fotos 
af missionshuset i Veng – forgæves!  Men ny 
teknologi har også her vist sin berettigelse. Det 
kongelige Bibliotek har frigivet luftbilleder fra 
1950, så de er blevet tilgængelige for alle. Og 
vips, pludselig dukker missionshuset frem på et 
billede af Veng. 

Missionshuset blev bygget i 1901. Anders Chr. 
C. Overgaard var som kapellan i Veng meget 
ivrig tilhænger af Indre Mission, og han gjorde 
et stort arbejde for ungdommen, så der gik en 
vækkelse henover egnen. Han virkede også iv-
rigt i KFUM og KFUK. I de 13 år, pastor Over-
gaard virkede i Veng og Dover (1892-1905),  

boede han i en lille lejlighed oven på den gamle 
rytterskole i Veng. Anders Overgaard beteg-
nes som ”snaksom og munter og en stor fod-
gænger, der gik ikke blot hver anden søndag fra 
Veng til Dover kirke, men også til en månedlig 
gudstjeneste i Ry skole”. 

Missionshuset havde i starten stor tilslutning, 
men tilslutningen faldt fra, og i 1962 blev hu-
set revet ned. Kromanden Alfred Jensen brugte 
byggematerialerne til at forbedre Venge Kondi-
toris faciliteter, herunder køkken og toiletter.

Se flere luftfotos fra Veng og de andre lands-
byer på kd.danmarkfraluften.dk

Fælles fokus på 
medbestemmelse

Tekst og foto: Skoleleder Linda Kolling

 
I cirkelen anes også gavlen på Sophiendals fodermesterhus.  

På arkiv.dk, Veng Lokalarkiv, billede B3491,  
kan læses mere om fodermesterhuset og familien Neergaard.

Af Erna Bachmann
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Begivenheder 
juni, juli og august 2019

Kontaktpersoner:

11

Følg os på  
og på 
www.hik81.dkFølg os på  og på www.veng-kfum.dk

Beboerforeningerne m.v.
Følg beboerforeningerne på  Beboerforenin-
gerne m.v.

Søballe
•  23/6 – Skt. Hans i den gamle grusgrav. Gril-

len er varm fra 17.30.
•  17/8 – Byfest i Søballe, nærmere info kom-

mer på nyhedsmail og facebook
•  Upcoming: Vandretur i området, mere info 

kommer senere

Mesing Borgerforening og MUF 
• 7/6 –18.00 – Fællesgrill i MUF
• 15/6 – byfest på sportspladsen
• 23/6 – 18.00 – Skt. Hans og fællesgrill
• 5/7 – 18.00 – Fællesgrill i MUF
• 2/8 – 18.00 – Fællesgrill i MUF
• 6/9 – 18.00 – Fællesgrill i MUF
Fredagscaféen i Kig Forbi holder åbent hver fre-
dag året rundt fra kl. 16 – 22.

Hårby Beboerforening
• 2/6 – 10.00 – Havens dag, besøgshaver
• 9/6 – 10.00 – Pinsekaffe ved gadekæret
• 22/6 – 17.00 – Hårby Byfest
• 23/6 – 19.00 – Skt. Hans ved gadekæret
•  4/9 kl. 18.30  – Arkivet og Hårby Beboerfor-

ening står for byvandring
 Grillaftener bekendtgøres på FB og på tavlen 
ved gadekæret og 9eren.

 Nr. Vissing Beboerforening
• 7/6 – 16.00  – fredagscafé ved gadekæret
• 23/6 – 18.00 – Skt. Hans ved gadekæret
• 5/7 – 16.00  – fredagscafé ved gadekæret
• 2/8 – 16.00  – fredagscafé ved gadekæret
•  Alle tirsdage er der gåture i området – mødes 

kl. 19.00 ved Gadekæret.

Lysthuset Nr. Vissing
•  22/6 – 10.00 – Pilgrimstur til Præstegårds-

stien og Ousted Kirke

Veng Pensionistforening 
– Sognehuset tirsdage kl. 14.00 

Vil du være medlem, så kontakt formanden på  
tlf. 30 20 94 87 eller på birgitkimer@live.dk 

• 13/8 kl. 13.15 – Bowling i Silkeborg
•  10/9 kl. 12.30 – Udflugt til Hornstrup
Tilmelding til begge arrangementer hos formanden

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. 

Byvandring i Hårby i september 

Fortællecafè  fortsætter i efteråret, 
følg med på Facebook og UgeBladet

Der holdes Skt. Hans 
fest 23. juni i:
• Hårby ved gadekæret
• Mesing på sportspladsen
• Nørre Vissing ved gadekæret 18.00
• Veng ved Vengelund 19.00
• Søballe i grusgraven ved Storringvej

Aktiviteterne afviger lidt de forskellige steder.  
Der bydes på bål, båltaler, midsommersang, grill/
helstegt gris/pølser, øl/vand o.a.

Vær selv opmærksom på, om der kommer forbud 
mod afbrænding på grund af tørke.

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   
Heine Thunbo, mail: heinethunbo@gmail.com

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

MUF – Mesing Ungdomsforening   
Martin Larsen, Foerlev Møllevej 12
tlf.: 50 92 08 56, mail: Martin@skanderborg.net

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

Veng Pensionistforening
Birgit Kimer, Ersholtvej 5, Nr. Vissing
Tlf 30 20 94 87, mail: birgitkimer@live.dkk

Alle adresser er 8660 Skanderborg
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

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

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

11

GANSKE VIST: Lars Jakobsen



GUDSTJENESTER juni, juli, august 2019

Dato Veng Mesing Hørning Blegind Adslev

2. juni
6. sø.  e. påske

14.00 IS
*Døvegudstj.

11.00 MD

9. juni - Pinse 11.00 MD 11.00 KS

10. juni
2. pinsedag

11.00 MD

16. juni - Trinitatis 9.30 LP

23. juni
1. Trinitatis

11.00 LP 11.00 JKA 17.00 JKA

30. juni
2. Trinitatis

9.30 LP 11.00  KS 11.00 LP

7. juli
3. Trinitatis

11.00 JKA

14. juli
4. Trinitatis

9.30 LP 11.00 LP

21. juli
5. Trinitatis

11.00 KS

28. juli
6. Trinitatis

11.00 MD 9.30 MD

4. august
7. Trinitatis

11.00 JKA

11. august
8. Trinitatis

11.00 MD

18. august
9. Trinitatis

11.00 LP
Konf. indskr

11.00 KS
16.00 KS
Gud og grill

21. august
onsdag

Gud og Pasta
17.00 MD

25. august
10. Trinitatis

9.30 LP 11.00 MD/KS/LP
16.00 MD
Skoven

1. september
11. Trinitatis

11.00 KS/MD/NN

8. september
12. Trinitatis

14.00 LP
Nr. Vissing

11.00 JKA

15. sept.
13. Trinitatis

11.00 MD

20. sept.
fredag

21.00 LP
Kulturaftensang

22. sept.
14. Trinitatis

11.00 KF 
Høst

11.00 MD
Høst

19.00 LP
Høst

29. sept.
15. Trinitatis

19.00 LP
**Høst

11.00 JKA
11.00 KS
Høst

JKA – Jacob Køhn Andersen    MD – Majbrit Daugaard   KS – Katja Stritzinger   LP – Lise Palstrøm 

IS* – gudstjeneste for døve og hørehæmmede v. døvepræst Irene Schjødt   *Døvegudtjeneste   **Høstbidder  KF   Kirkefrokost


