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Forandringer på 
Veng Kirkegård

Veng kirkegård skal forskønnes. Vi vil derfor i efteråret 
påbegynde en plantning af stauder og buske på nogle af 
de tomme gravsteder. Meningen er at forskønne nogle 
af de inaktive gravsteder, hvor vi så samtidig kan hente 
blomster til alterdekorationerne. Vi håber også, at der 
med tiden vil være mulighed for, at besøgende på kir-
kegården kan plukke en buket blomster.
     
Vi har her i foråret påbegyndt en udskiftning af hække 
på Veng kirkegård. Der er mange hække, der er gået 
ud eller er blevet grimme. Det er min opfattelse, at 
det primært skyldes, at buksbom ikke er velegnet 
til denne placering (sol og tør jord). Vi skifter derfor 
hække ud nogle steder og flytter de pæneste busk-
bom sammen andre steder. Udskiftningen kommer 
til at tage tid, da der er mange meter hæk, der skal 
skiftes. Vi vil gerne selv gøre arbejdet, da vi kun øn-
sker at plante hæk ved aktive gravsteder, dvs. at der 
ved inaktive gravsteder ikke plantes ny fronthæk, 
før gravstedet igen tages i brug. Fortsættes side 3

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

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

Forsidebillede: Heine Schriver har fotograferet 
kirkens nærmeste ”naboer”.  De små fotos af Veng 
og Mesing kirker er af Preben Heiring og Allan 
Faurskov.

Næste nummer 161 udkommer i uge 48 og dækker 
perioden dec 2019, jan. feb. 2020.

Deadline for næste nummer er 28/10.

Af Peder Lund, Kirkegårdsleder
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Vi har valgt to nye typer hæk, som vi prøver med. Den 
ene er en god sort af en småbladet kristtorn, som vi 
ved vil kunne klare sig under disse forhold. Småbla-
det kristtorn er stedsegrøn og meget velegnet som 
klippet hæk. Den har et omfattende og dybtgående 
rodnet, der vil være gavnligt på dette sted.
    
En anden type er en plante, som vi ikke har nogen 
særlig erfaring med i Danmark, men voksested i na-
bolande ligner det, som den bliver udsat for på Veng 
Kirkegård, tør og sandet jord. 

Planten hedder på latin Escallonia, og den har ikke 
et dansk navn. Planten er stedsegrøn og småbla-
det. I august vil den kunne udvikle rødlige blomster. 
Den tåler klipning som hæk, så vi forventer, at den vil 
blive rigtig fin i løbet af nogle år.

Døbte i Veng
Anker Winther Lauridsen, Hårby
Merle Rosa Kannegaard Nielsen, Fårvang
Emilie Leth Schriver, Knudhule
Isaac McKenzie Lintrup, København
Niels Juul Rosenberg Rathcke, Skanderborg
Hugo Juul Rosenberg Rathcke, Skanderborg

Hjertelig til lykke

Døbte i Mesing
Oscar Elkjær Landrok, Mesing
Carl Edlund Thaysen, Gårslev
Jason Sean Hepworth, Skanderborg

Hjertelig til lykke

Viede i Mesing 
Susanne Kirk Palsson 
og Sigurgeir Kirk Palsson, Mesing 

Hjertelig til lykke

Viede i Veng
Louise McKenzie Lintrup 
og René McKenzie Lintrup, København
Anette Grindsted 
og Jonathan Clark Swift, London
Rikke Vangsø og Ib Christensen, Hårby
   Hjertelig til lykke

Døde, begravede og bisatte i Mesing:
Anders Hauberg, tidligere Mesing

Æret være hans minde

Døde, begravede og bisatte i Veng:
Merete Hedegaard Nielsen, tidligere Hårby
Niels Jensen, Skanderborg
Erik Holme, Hårby

Æret være deres minde

Menighedsrådsmøder kl. 19.00  
i Sognehuset i Veng
19. september, 30. oktober, 21. november

Gudstjenester torsdage på  
Præstehaven. Kl. 14.30 
19. september, 21. november.  
Den 24. oktober kl. 11,30 i Hørning Kirke  
med efterfølgende gule ærter  
i Sognegården.

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. Mødet d. 4. september er 
sammen med andre en sommerfest i 
Hørning Kirke og sognegård.

Småbladet kristtorn

Escallonia

Se TV2 udsendelse om Veng Kirke her: 
http://danmarkskirker.natmus.dk/aarhus/mesing-kirke/
http://danmarkskirker.natmus.dk/aarhus/veng-kirke/
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



Af Lise Palstrøm

11. september, 23. oktober, 14. november kl. 19.30 i Sognehuset 
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 menneskelivets krin-
kelkroge, tro og tvivl, magt og afmagt, sorg og glæde.
Giv os et praj, hvis du har lyst at være med.

FILMSTUDIEKREDS

Tirsdag d. 3. september kl. 14.00
På sporet af Emma Gad
- taktens tonemester gennem 100 år
Emma Gad – Taktens tonemester og meget mere.
Torben Brink fortæller levende og med slet skjult 
kærlighed om den gamle dame, der var Danmarks 
første kvindelige journalist, en dristig dramatiker for-
uden samfundsdebattør, kvindesagsforkæmper og 
fagforeningspioner.

Tirsdag d. 1. oktober kl. 14.00
Lutter Luther – og lidt lagkage. Om to uger i Witten-
berg, der åbnede verden.
Luther og de lutherske – i hele verden i det 3. årtu-
sinde. 
I marts 2019 deltog sognepræsten i et internatio-
nalt Lutherseminar i Wittenberg, hvor 25 lutherske 
præster fra 21 lande tog et spadestik dybere i Lu-
thers skrifter og ikke mindst deres betydning for os 
i verden af i dag. Det blev en overraskende øjenåb-
ner med masser af spændende perspektiver. Efter-
middagen forløber som et billedforedrag med fortæl-
ling om de mange lutherske kirker i verden og deres 
særpræg og fællestræk – og med eksempler på hvad 
Luther kan bidrage med til os i dag. 

SOGNEEFTERMIDDAGE

Kommende begivenheder

Mesing kirke, foto: Lise Palstrøm

Syng dansk
Torsdag d. 24. oktober kl. 17-18 i Veng Kirke
Vi gentager succesen fra sidste år. Kom og syng 
med. Børnekor fra Veng Skole medvirker. Fol-
der om sognenes ’status’ og mål udleveres ved 
samme lejlighed.

BUSK – 27 oktober kl. 11.00 - den sidste søndag i 
oktober i Mesing Kirke  - 
Når vi igen i år afholder BUSK-gudstjeneste i Me-
sing Kirke i samarbejde med KFUM-spejderne i 
Veng, har det ikke noget med buske at gøre. BUSK 
står for Børn Unge Sogn og Kirke og er en festguds-
tjeneste, der forsøger at understrege, at børn og 
unge har en meget vigtig plads i kirke og sogn. Ef-
ter gudstjenesten byder menighedsrådet på kirke- 
kaffe mm. i våbenhuset. Velkommen.

Tirsdag d. 5. 
november kl. 14.00
Færøerne og Veng
Mød lærer, sanger og korleder Petsi Friis Tvørfoss, 
Veng. En eftermiddag om Færøerne og Danmark, 
krydret med sang og musik. Læs mere i Ugebla-
det og på Veng-Mesings Facebookside.

Friluftsgudstjeneste
Søndag d. 8. september kl. 14.00 i Nr. Vissing
Alle er velkomne til gudstjeneste i familien Nør Østbjergs have netop dér, den gamle kirke i Nr. Vissing lå i mid-
delalderen. Trompetspil. Kirkekaffe og kage. OBS: Tøj efter vejret. 
Foto fra friluftsgudstjeneste i ”kirken” i Nørre Vissing 2018

Gud og Spaghetti – og dåbsjubilæum 
Tirsdag d. 12. november kl. 17.00 i Veng 
Børn, der blev døbt i 2014, indbydes særligt med de-
res familier til en kort, men festlig dåbsjubilæums-
gudstjeneste i Veng Kirke. Efterfølgende fællesspis-
ning i Sognehuset for alle.
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Veng Lokalarkiv, Veng-Mesing Sogne 
og ”De 7 Dale” byder i fællesskab til 
kulturaften i Sognehuset i Veng.

Dannebrog 800 år. Glimt fra lokalhistoriens fortællin-
ger om Dannebrog – udstilling af den gamle fane fra 
pastor Pingels tid. Estlands opfattelse af Danerne, fla-
get og erindringerne.

De 7 Dale
Få historien om dannelsen af det nye landsbyfælles-
skab ”De 7 Dale”, som omfatter de syv landsbyer (Nr. 
Vissing, Søballe, Veng, Hårby, Mesing, Jeksen og Fo-
erlev) i skoledistriktet, de syv tilhørende dale, skolen, 
foreningerne, kirkerne og naturen.

Kl. 21.00. Aftensang i den gamle klosterkirke i Veng.
Der serveres kaffe mm. undervejs i aftenens program, 
og alle er velkomne til at komme og gå, som man nu 
kan få det til at passe i sit kulturaftenprogram.

I 2015 besluttede samtlige lande i FN at arbejde for en 
bæredygtig udvikling af hele verden. Målene kom til at 
hedde ”17 mål for global bæredygtighed.”

Verdensmålene består af i alt 17 mål – og hele 169 del-
mål – som handler om at løse mange af klodens stør-
ste problemer inden 2030. Vi skal gøre en ende på eks-
trem fattigdom og sult på globalt plan, mindske ulighed 

og bekæmpe klimaforandringer. Målet er at leve et 
godt liv nu og samtidig give verden videre i ordentlig 
stand til vores børn. FN har således sat fælles kurs mod 
en bæredygtig fremtid for alle på planeten Jorden.

Til at fremme kendskabet til målene blev der udarbej-
det et logo og en plakat, hvor hvert af de 17 hovedmål 
fik hver sin farve og symbol. 

KULTURAFTEN
Fredag 20. september kl. 19 – 21.30

Minikonfirmander i Veng-Mesing 
Vi er i fuld gang! 
Gennem Veng skole har de nye minikonfirmander modtaget indbydelse og program for sæsonens 
samvær. Skulle der være børn i området, der går på en anden skole, skal I forældre ikke tøve med at 
henvende jer – der er altid plads til en til. Vi begyndte tirsdag d. 27. august og mødes ca. hver anden uge 
indtil Hellig 3 Konger. Kontakt sognepræsten for at få program og yderligere oplysninger.

Musik i kirken Af Pia Bech Pedersen

Søndag den 8. september kl. 14.00 
medvirker Jesper Andersen, trompet, ved friluftsguds-
tjenesten i Nørre Vissing. Jesper Andersen er uddan-
net med trompet som hovedfag på musikkonservato-
riet. Han underviser på musikskole og spiller i mange 
sammenhænge. Assisterer bl.a. i Århus Symfoniorke-
ster og Randers Kammerorkester. Jesper spiller med i 
Orkester Midt-Vest, hvor han samtidig er instruktør for 
messingblæserne.

Til forskel fra tidligere verdensmål omfatter den nye 
strategi udfordringer og opgaver for alle verdens lande, 
hvor man tidligere havde fokuseret på udviklingslan-
dene. Det betyder, at vi her i Danmark også skal ar-
bejde for at leve op til en øget bæredygtighed på alle 
livets områder.Lidt forenklet kunne man sige, at det 
også er kirkens mål!

Kirken skal forkynde evangeliet om Jesus Kristus, og 
hans budskab fordrer kærlighed til næsten og hele ska-
berværket. Det er en af årsagerne til, at vi i Veng-Me-
sing er en del af netværket Grøn Kirke. Som Grøn Kirke 
arbejder vi for at mindske vores ’aftryk’ på kloden ved 
at tænke miljømæssigt, ved at affaldssortere, ved at 
minimere vort energiforbrug, ved at værne om og takke 
for skaberværket og meget andet.

Verdensmålene er sat op, så det er overordnede mål-
sætninger, vi selv skal arbejde med på hver vores sted. 
Kirken kunne være et af de steder, hvor der kunne 
spørges til, om ver-
densmål 8’s anden 
halvdel (økonomisk 
vækst) overhovedet 
er et mål for os på klo-
den i dag, hvis kloden 
skal kunne overleve-
res til de kommende 
generationer.
Det bliver spændende 
at se, hvordan den 
nye kirkeminister, Joy Mogensen, vil gribe denne bold.
Har du gode idéer til, hvordan vi lokalt kan blive bedre 
til det, er du mere end velkommen til at fortælle os det.

Kirken og Verdensmålene

Søndag den 3. november – Allehelgen kl. 19 
medvirker Veng Koret med Anja Rossau som dirigent ved gudstjenesten.
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Bønderne er afløst af folk, der arbejder i 
andre erhverv, de gamle gårdes bygninger 
anvendes til andre formål. Og markerne 
slås sammen og dyrkes effektivt fra store 
brug. Det samme med dyrehold; gårde med 
4-8 køer og et par grise hører fortiden til.
 

Dagligvarebutikkerne er væk, de små skoler er væk, 
men kroerne, kirkerne, borgerhusene, borgerfor-
eningerne og idrætsforeningerne er med til at fælles-
skabet stadig giver en oplevelse af en tryg tilværelse.
I alle byerne sker der forandring. I Søballe en ny by-
del, Gyvelhøj. I Hårby, Langagertoften. I Nr. Vissing, 

Bækgården. I Mesing, Karolinelund. Alle steder nye 
udstykninger, hvor gårdene har leveret jord til ud-
stykning.

I alle vore landsbyer er de gamle bygninger en-
ten faldet og nye skudt op på samme sted, eller de 
gamle er restaureret smukt. Et eksempel herpå er 
”Sparekassen” i Veng, som kromanden har restau-
reret og kraftigt ombygget.

I dette nummer af SOGNET har vi fokuseret på Me-
sing, hvor der netop nu sker store ændringer i gade-
billedet.

Tidligere var der to beboelser, hvor nordenden var 
bolig for folk fra Mesinggård. I 1780 boede Anders 
Christensen ”Træskomand”, kaldet Horn, i huset. 
Senere var det blandt flere familien Flensborg, der i 
1951 slog lejlighederne sammen til én beboelse. Bir-
the og Andreas Børgesen, Mesinggård, har fjernet 
huset i 2018 og er i gang med at forberede nyt byg-
geri. I det gamle hus, som netop er revet ned, boede 
byens vægter. Anders Horn, som han altid kald

tes, fordi han var kommet fra landsbyen Horn ved  
Hammel, flyttede i 1780 ind i huset ved ”Forten” i 
Mesing. Her blev sønnen Chresten Andersen født 
i 1789, og det er om Chresten, at sønnesønnens 
søn, Ansgar Andersen, skomager og museumsejer 
i Mesing, fortæller. Vægteren var en meget farve-
rig og spændende og social person, og der er ingen 
tvivl om, hvem Ansgar har arvet sin skrivelyst fra.  
Læs mere om ”Vægteren i Mjesing” på arkiv.dk.

Landsbyen  
i forandring

Tekst: Erna Bachmann
Foto: Anders Flensborg  
og Erna Bachmann

Rundt om i vore landsbyer sker der forandring.  
Og det skal der nødvendigvis, for uden forandring 
dør landsbyerne. Den gamle levevis er erstattet af 
den moderne tid. 

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

@de7dale
#de7dale

Ny Stillingvej 2, påbegyndt byggeri 2018.
 Foto januar 2019. Huset ligger på en grund, 
der er frastykket haven til Ny Stillingvej 2. 

Foerlev Møllevej 40
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Huset stod tomt i mange år og forfaldt, kaldet ’ruinen’ (1993). Det er nu nedrevet, og grunden og jordtilliggendet er 
nu Karolinelund-udstykningen, hvor der 2019 er en livlig byggeaktivitet.

I 1885 startede den første Brugsforening i Mesing i lejede lokaler på adressen Foerlev Møllevej 20. I 1902 flyt-
ter butikken over på den anden side af gaden i nr. 39. I 1947 åbnede brugsbutikken i en helt ny opført bygning 
på Foerlev Møllevej 45.

I baggrunden Gl. Stillingvej 1 – Mesing Bageri, op-
ført 1909, nedbrudt 2018. Edith og Harry Andersen 
overtog bageriet i 1958. Ruth Rytter har til Sognet 
nr. 40 i 1990 interviewet bagerfolkene og skriver:  
”Mesing bageri var en institution ikke kun i byen, 

men på hele egnen. Alle kendte bagervognen med 
den muntre bager bag rattet”.  Sidste landtur kørte 
Harry Andersen i foråret 1992, hvor bageri og butik 
lukkede.

2019. Samme sted, samme vinkel. De gamle huse er 
væk, og grundene, som ligger i forlængelse af hinan-
den, ejes af Jens Ole Børgesen. Hvornår og hvordan, 
der bygges på dem, er endnu uklart.

Karolinelund

Foerlev Møllevej 20

Gl. Stillingvej 1 og Ny Stillingvej 9 og 11
Tre sammenbyggede huse, det mellemste benævnt ”Klem-imell”. 
Nedrevet i flere tempi, det seneste i 2015. 
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Følg De 7 Dale:

 facebook.com/de7dale

 @de7dale  #de7dale

Hvordan gør man miljøundervisning håndgribelig for 
børn? Hvilke muligheder kan man stille op, så medier-
nes snak om klimaforandringer og insektdød ikke lam-
mer barnet med angst, men giver barnet vilje og mod 
til at handle i stedet?

I det kommende skoleår vil vi på Veng skole starte et 
lille projekt omkring biodiversitet, som 5. og 6. klasse 
skal være en del af i årerne, der kommer: På skolens 
vestside, langs Låsbyvej, er der et græsstykke, som 
pedellen har slået med plæneklipperen en gang om 
ugen - og ellers har det bare ligget hen som buffer 
mellem vej og bygninger. Det stykke vil vi nu prøve at 
drive efter principperne ”Vild med vilje”, hvor man la-
der naturen få lov til at passe sig selv – vi hælder ikke 
blomsterfrø ud, vi vil se hvilke naturligt forekommende 
planter, som selv vil finde vej til området. Derfor skal 
eleverne i 5. og 6. klasse i forbindelse med deres un-
dervisning i natur/teknologi lave et feltarbejde med op-
tælling af arter i området – og i det hele taget følge ud-
viklingen i området. 

Ca. to gange om året skal der slås høslet på arealet og 
høet fjernes. Dette giver luft og lys til flere typer af væk-
ster, og når næringen fjernes, bliver der plads til andet 
end græs – og meget gerne til glæde for forskellige ty-
per af insekter.

For at forbipasserende ikke skal tro, at pedellen bare 
er blevet doven, er vi gået i et samarbejde med ung-
domsskolen, som på Finlandsvej i Skanderborg har et 
Makerspace, som kan hjælpe os med at lave skilte til at 
markere området.

I er meget velkomne til at følge med i vores lille projekt 
– og måske har I selv et areal hjemme, hvor I både kan 
spare tid og gøre noget for biodiversiteten. I kan læse 
mere på www.vildmedvilje.dk

Vi tror på, at hvis børn og unges bekymring for fremti-
den skal vendes til handlemod, så skal de ud og have 
erfaringer med naturen og opdage, at de kan være med 
til at gøre en forskel.
 

Det, der startede med en gruppe lokale med en god idé og en masse 
gå-på-mod, er nu blevet til to foreninger. 

Den 22. maj var der stiftende generalforsamling i Foreningen De 7 Dale og For-
eningen Veng Skole og Børnehus’ Venner. Foreningen De 7 Dale fortsætter ar-
bejdet for at skabe opmærksomhed om vores skønne område og gøre det endnu 
mere attraktivt at bo her. Det sker bl.a. ved at arbejde for bedre skoleveje og bedre 
adgang til naturen. Foreningen Veng Skole og Børnehus’ Venner arbejder for at 
forbedre og forskønne vores skole og børnehus. Alle der bor i De 7 Dale er auto-
matisk gratis medlem af De 7 Dale. Du kan melde dig ind i Veng Skole og Børne-
hus’ Venner på deres facebook gruppe:  @vengskoleogboernehusvenner

Vild med vilje

Tekst og foto: Skoleleder Linda Kolling

Hvad er det – og hvor – og historien bag?
I nummer 159 viste vi hunden på denne figur.  Den findes på Veng kirkegård og 
vogter sin herskerindes grav. Besøgende på kirkegården undrer sig undertiden 
over, om der er en hund begravet på et af gravstederne. Det er der ikke, men til 
minde om en trofast hund, der døde af sorg over sin herskerindes død, er der 
rejst et monument i støbejern over den trofaste ledsager.
     Det særprægede monument består af to dele, et egentligt gravmæle med 
skriftplade for Elisabeth Rosenkrantz, født 1824, gift 1854, død 1855 og et for-
anstående podium med en liggende hund.
     Elisabeth Rosenkrantz var gift med Ivar Rosenkrantz, amtmand i Thisted og 
en af sønnerne fra Sophiendal. Da Elisabeth døde, nægtede præsten at begrave 
hende i Veng, da hun aldrig havde boet her. Men baronen løste problemet ved at 
forære kirken den strimmel jord, hvor Elisabeth blev gravsat. Derved blev hun 
begravet på Veng kirkegård, men ikke i Rosenkrantzernes kapel.

Der gemmer sig en historie bag  
alle stenene på kirkegårdene: Også 
disse to sten, som vi fortæller om i 

de næste numre af SOGNET

Stenene er sat over
Karl Jensen, 11/6-1843, 9/4-1916 og
Marie Jensen, 29/4-1844, 8/11-1900.

Deres søn, Jens Møller-Jensen, har hugget 
stenene. Hvem forældrene var, og hvem 
stenhuggeren var, det vil vi fortælle i de næste 
numre af SOGNET.

De 7 Dale

Fra venstre:Stine, Sandahl, Jørgen Schytter, Kirsten Leth Reusing,  Lene Brandt Mikkelsen og Ole Thomassen. 
Manglende på foto: Stine Godsk og Niels Ole Frederiksen 

Stiftende general forsamling for det nye landsbysamarbejde:
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Følg os på  
og på 
www.hik81.dkFølg os på  og på www.veng-kfum.dk

Beboerforeningerne m.v.
Følg beboerforeningerne på Facebook 

Søballe  
•  Vandretur i området, mere info kommer  

senere.

Mesing Borgerforening og MUF   
• 6/9 – 18.00. Fællesgrill i MUF
• 3/10 – 18.00. Fællesspisning
• 12/10 – Høstfest
• 7/11 – 18.00. fællesspisning
•  22/11 – 18.00.  Liv i Forsamlingshuset  

med Tamra Rosanes 
•  20/3 2020. Sigurd Barret fortæller om  

Genforeningen, sæt X i kalenderen.

MUF og Kig-Forbí i Mesing
•  Fredagscaféen holder åbent hver fredag  

året rundt fra kl. 16 – 22.
• 25/10 – 18.00. Græskarsjov for børn
• 31/10 – 18.00. Halloween treats

Hårby Beboerforening  
•  4/9 – 19.30. Byvandring i Hårby. Mødested 

Skråvejen
• 5/10 – Dragefestival

 Nr. Vissing Beboerforening  
•  Alle tirsdage er der gåture i området indtil 17. 

sept – mødes kl. 19.00 ved Gadekæret.
• Fredagscafe: d. 6. sept.  og d. 4. oktober.
• Søndagsgåture: 6. oktober og d.  3. nov.

Lysthuset Nr. Vissing
• 14/9 – 14.30. Fernisering: Helle Guldsten
•  16/9 – 19.45. Den internationale folkedans 

starter
• 21/9 – 13.00. Svampetur
• 5/10 – 19.30. Cafe Karoline: Cabaretaften
• 26/10 – 14.30. Fernisering: Oskar Lilholt
•  5/11 – 19.30. Anders Errboe, ”Et liv i musik-

kens verden”
• 22/11 – 18.30. Julespiseaften
Læs mere på lysthusetnrvissing.dk

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 

• 10/9 – 12.30. Udflugt til Hornstrup
• 8/10 – 14.00. Foredrag. 37 år bag tremmer
• 12/11 – 14.00. Generalforsamling
Tilmelding til udflugten hos formanden

Veng Lokalarkiv      
Søballevej 2, www.museumskanderborg.dk

Arkivet er åbent hver onsdag kl. 9-12 undtagen i sko-
lens ferier. Arkivleder er Peter Mortensen, der træffes 
på tlf. 21 49 99 33 og på mail
pm@museumskanderborg.dk 

•  4/9 - 18.30. Byvandring i Hårby,  
mødested Skråvejen.

•  20/9 – 19.00. Kulturaften i Sognehuset. Se side 6
•  24/10 – 19.00. Fortællecafe i Sognehuset,  

Knud Gammelgaard
•  9/11 – 10-12. Arkivernes Dag i kælderen på Veng 

skole. Ivan Hansen om Hårby Savværk

Borgernes Hus kl. 18
Fællespisning: 30. sept. – 28. okt. – 25. nov.

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   
Veng Skole og Børnehus, www.vengskolebornehus.dk
Linda Kolling Pedersen Søballevej 2:  
tlf. 87 94 22 50, mail: veng@skanderborg.dk
Veng Skole & Børnehus’ Venner.
Anders Krüger Emdorf .  mail@emdorf.dk

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

Veng Lokalarkiv, www.museumskanderborg.dk   
Søballevej 2 (i skolens kælder) 
Peter Mortensen, Ersholtvej 3, Nr. Vissing          
Tlf. 21 49 99  33. mail: pm@museumskanderborg.dk 

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

De 7 Dale         
Jørgen Schytter, Låsbyvej 115, Veng jtschytter@gmail.com
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GANSKE VIST: Lars Jakobsen



GUDSTJENESTER september, oktober og november 2019

Dato Dag Veng Mesing Hørning Blegind Adslev

1. september 11. Trinitatis 11.00 MD/KS

4. september Sommerfest 14.00 KD

8. september 12. Trinitatis

                
14.00 LP Fri-
luft Nr. Vis-
sing

11.00 JKA

15. september 13. Trinitatis 11.00 MD 

20. september Kulturaften
21.00 Aften-
sang

19.30

22. september 14. Trinitatis
11.00 LP 
Høst kf #

11.00 MD Høst 
19.00 LP 
Høst

29. september 15. Trinitatis
19.00 LP 
Høst *

11.00 JKA
11.00 KS 
Høst

6. oktober 16. Trinitatis 9.30 LP 11.00 LP

10. oktober Gud og gullasch 17.30 MD

13. oktober 17. Trinitatis 11.00 MD

20. oktober 18. Trinitatis 11.00 MD

24. oktober SYNG DANSK 17.00
                    
11.30 MD Gud 
og gule ærter

27. oktober 19. Trinitatis
11.00 LP 
BUSK¹

11.00 KS 
BUSK

3. november Allehelgen 19.00 LP² 16.00 JKA/KS 11.00 JKA 16.00 LP

10. november 21. Trinitatis 11.00 KS 

12. november Gud & Spaghetti
17.00 LP 
dåbsjubilæum

17. november 22. Trinitatis 11.00 JKA 11.00 MD

24. november
Sidste s. 
i kirkeår

11.00 LP

1. december 1. advent 9.30 LP 11.00 LP  11.00 MD 15.30 KS 13.30 KS

LP – Lise Palstrøm, JKA - Jacob Køhn Andersen, MD - Majbrit Daugaard, KS - Katja Stritzinger, KD - Kresten Drejergaard.

Kf# - efterfølgende høstfrokost i Sognehuset
* - efterfølgende høstbidder i våbenhuset
1 – BUSK står for Børn Unge Sogn Kirke og KFUM-spejderne medvirker
2 – Navnene på det forgangne års døde og begravede læses – Vengkoret medvirker


