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Valg til menighedsråd 

2020
I år er det igen valgår for menighedsrådene, og der er 
kommet ny lovgivning omkring dette. Vi skal afholde et 
offentligt orienteringsmøde om valg, der skal indeholde 
det årlige menighedsmøde om arbejdet i den forløbne 
funktionsperiode, kommende opgaver, datoer; men 
også regler for valgforsamlingen og antallet af kandi-
dater, der skal vælges. Datoen er den samme over hele 
landet, nemlig den 12. maj 2020. Selve valgforsam-
lingen foregår den 15.september 2020. Her er der op-
stilling af kandidater og valg til det nye menigheds-
råd. Kandidaterne præsenterer sig, og der er mulighed 
for debat, inden der gennemføres skriftlig afstemning 
blandt de opstillede kandidater. Resultatet af afstem-
ningen afgør hvem, der bliver valgt til menighedsrå-
det.
Vi indbyder alle i Veng og Mesing sogne til det ind-
ledende orienteringsmøde i Sognehuset, tirsdag den 
12. maj kl. 19.00 – og byder på en forfriskning. Gode 
idéer til kirkens arbejde modtages med glæde.

Af Dorthe Frederiksen, 
menighedsrådsformand Kirkens kontaktpersoner 

 Veng-Mesing kirker
www.vengmesing.dk 

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) mail: 
8660ryvejen43@gmail.com

Layout: Stine Sandahl, Hårby, www.sandahls.net

Tegner af ”GANSKE VIST”: Lars Jakobsen

Forsidebillede: Erna Bachmann og Preben Heiring. 
Næste nummer 163 udkommer i uge 23 og dækker 
perioden juni, juli, august 2020. 

Deadline for næste nummer er 4. maj.

Det nuværende menighedsråd: Jens Jeppesen, Hårby. Lars 
Jakobsen, Veng. Ingelise Simonsen, Søballe. Gunnar Andersen, 
Veng. Jens Henrik Kirkegaard, Mesing. Anette Sørensen, Nørre 
Vissing. Dorthe Frederiksen, Mesing og Lise Palstrøm, sognepræst.

Se udsendelse om Veng Kirke her: 

http://danmarkskirker.natmus.dk/aarhus/veng-kirke/
https://www.tv2ostjylland.dk/vil-du-se-min-smukke
-kirke/veng-kirke-den-aeldste-og-bedst-bevarede
-klosterkirke-i-danmark
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Valg til menighedsråd 

2020
Konfirmander

Siden sidst
Døbte i Veng
Nicklas Ottendal Kaa, Toustrup

Hjertelig til lykke

Døde og begravede i Mesing
Grethe Johanne Kirkegaard Brandt, Skanderborg

Æret være deres minde

Døde og begravede i Veng
Henning Rasmussen, Kjællingdal, Søballe

Æret være deres minde

SOGNETS abonnenter
SOGNET er gratis for alle. Men at udsende et kir-
keblad er ikke gratis. Det er, når sandheden skal 
frem, dyrt, selvom det har lettet økonomisk, at de 
frivillige i arkivet har påtaget sig opgaven med at 
omdele bladet i lokalområdet. TAK for det.
Udenfor sognegrænserne har SOGNET et antal 
abonnenter. Til porto og administration beder vi 
om, at der betales minimum for porto, hvis man 
fortsat ønsker SOGNET tilsendt. Du kan også 
læse bladet på www.vengmesing.dk.
Konto: 2640 6650079809 
eller Mobilepay 958643

Menighedsrådsmøder kl. 19.00  
i Sognehuset i Veng
19. marts – 22. april – 12. maj – 18. juni.

Gudstjenester torsdage på  
Præstehaven.  
19. marts – 23. april – 28. maj – 25. juni

kl. 14.30.

TÆNKEPAUSER FOR MÆND og 
SAMTALESALON FOR KVINDER
En torsdag formiddag om måneden 
samles mænd kl. 9-10 og kvinder kl. 10-
11 i Sognegården i Hørning til samvær og 
samtale. Se i Aktivitetsprogrammet for 
forår 2020 i Hørning-Blegind-Adslev og 
Veng-Mesing sogne. Man møder bare 
op og er med. De kommende møder: 26. 
marts, 23. april, 28. maj.

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.

Bededag, fredag d. 8. maj 
Veng Kirke kl. 9.30
Konfirmander fra Jeksendalskolen
Rasmus Gibskov Fløe Andersen
Lucas Benjamin Bregenov Demant
Lucas Halager Selmer Mikkelsen
Casper Maarbjerg Møller
Mathias Holm Schmidt
Nickolas Vestergaard

Bededag, fredag d. 8. maj  
Veng Kirke kl. 11.30
Freya Stiller Christiansen
Kristine Kristoffersen Engelbrekt
Lukas Nedergaard Halberg
Anna Mathilde Nordvig Hansen
Tajs Hesel
Jonas Jensen
Daniel Jeppesen
Karoline Kjer Jeppesen
Emma Ladefoged Jepsen
Lukas Orholt-Jensen
Silas Winther Peters
Villads Østergaard Petersen
Bertil Stubberup Randel
Malthe Hoff Rasmussen
Sofus Lindhardt Thomsen
Nicolai Nør Østbjerg

Søndag d. 10. maj
Mesing Kirke kl. 11.30
Mads Hedegaard Jensen
Christian Krabbesmark Yding



Af Lise Palstrøm

Forårets filmaftener: onsdagene 18. marts og 15. april kl. 19.30-22.00.
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

3. marts
Den danske sang er en ung blond pige - men hvilken vej går hun i disse år?
Organist, komponist og højskolelærer Hans Dammeyer tager os med i overvejelserne til ny højskolesangbog, vi 
skal synge gammelt og nyt i Højskolesangbogen og høre om overvejelser fra redaktionsarbejdet.

Tirsdag d. 17. marts kl. 17.00
GUD OG SPAGHETTI I VENG KIRKE
’GUD’ er en kort gudstjeneste i børnehøjde.
’SPAGHETTI’ er den efterfølgende aftensmad i sogne-
huset. Den består af pasta og kødsovs – og agurke-
stave, gulerodsstave og små tomater. Ingen behøver 
derfor at haste hjem for at lave aftensmad. Vi drikker 
vand til. Det koster ikke noget at være med.
KOM BARE – Tilmelding er velkommen, men ikke på-
krævet. Denne gang handler det om frihed – set med 
barnets øjne.

21. april OBS! Bemærk dato.
Optakt til sogneudflugt
Grundet påskeugen flyttes forårets sidste sogneefter-
middag til den tredje tirsdag i april. Sogneudflugten lø-
ber i år af stabelen tirsdag d. 18. august, og turen går til 
Skive og Salling. På turen vil vi møde en ganske særlig 
guide, nemlig Henrik Friis, tidl. Søballe, der er flyttet til 
sin fødeegn og vil vise lidt af den frem for os. Flemming 
Schreiber Pedersen og Lise Palstrøm vil som vanligt for-
tælle om den egn, vi skal besøge – også noget af alt det, 
vi ikke når på turen, men som er med til at give os for-
nemmelse af stederne, vi skal besøge.

Sogneeftermiddage forår 2020  
i Sognehuset i Veng kl. 14

Kommende arrangementer
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Klimahjælp til verdens fattigste Sogneindsamling 8. 
marts 2020

Igen i år samler vi ind for Folkekirkens Nødhjælp den 
anden søndag i marts. Efter gudstjenesten i Veng 
Kirke kl. 9.30 udleveres indsamlingsmateriale, in-
den konfirmander og andre indsamlere befolker ru-
terne i landsbyerne mellem kl. 11 og 13. Vi håber, vi 
når rundt til alle i landsbyerne – og at der vil blive ta-
get godt imod indsamlerne.
Klimahjælp behøver hverken at være dyr eller kom-
pliceret. Der kan plantes træer, som modvirker jord-
skred, optager CO2 og giver livsvigtig skygge, mad 
og medicin.
Der kan introduceres sydamerikansk quinoa i Afrika. 
En afgrøde, der kan modstå utilregneligt vejr, og som 
kan tilberedes til sunde måltider.
Klimahjælp kan også være opbygning af nye diger 
og udgravninger af opsamlingssøer, så ekstreme 
vejrforhold som orkaner og oversvømmelser ikke 

koster menneskeliv. Opsamlingssøer giver vand i 
tørkeperioder og mad på bordet, fordi der opdrættes 
fisk i søerne.

Sammen klæder vi verdens fattigste på til et klima 
i hastig forandring – og hvert et skridt tæller den 8. 
marts.

Sogneindsamlingen d. 8. marts

Kan man sidde og spise i kirken? Ja, da – det kan 
man til påske! Blandingen af hyggeligt måltidsfæl-
lesskab og højtidelig gudstjeneste er helt speciel. Vi 
får helt bogstaveligt noget at tygge på både til krop 
og ånd. Kirken genlyder skiftevis af salmesang og 
skål, af munter samtale, læsninger og stille bøn.
Vi mener, at det er helt i tråd med Vorherre selv at 
gøre de gamle fortællinger levende, mens vi spiser 
sammen. Konfirmanderne dækker påskebordet, pil-
ler æg og snitter de ’bitre urter’, slagteren steger lam-
met, og præsten bager brødet.
Alle er hjertelig velkomne i Veng Kirke Skærtorsdag 
aften 9. april kl. 18.30.

Påskemåltid
Skærtorsdag i Veng Kirke
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Torsdag d. 30. april, kl 19.30
Veng-Mesing menighedsråd indbyder igen i år til Val-
borgaften bag Helligkilden Sct. Anne i Veng. Sangark 
deles rundt, og der fortælles om de gamles tro og over-
tro, legender og varsler – og selvfølgelig helgenfor-
tællingen om Valborg selv. På denne årstid holdt vore 
forfædre nøje øje med naturens skiften og tog der-
fra mange varsler. Man søgte at gardere og sikre sig 

mod ulykker og alskens ondskab. Overtro? Ikke kun! 
For hvor går egentlig grænsen mellem tro og overtro? 
Nogle af de gamle varsler genopfriskes denne aften. 
Valborgblusset tændes på skråningen uden for kirke-
gårdens sydøstlige dige, hvor vi mødes kl. 19.30. Lune-
fulde april fordrer varmt tøj – vi har prøvet alt fra solskin 
over regn til slud på aprils sidste aften! Menighedsrådet 
byder på varm kakao og boller.

VALBORGAFTEN

TORSDAG 12. MARTS KL. 19.00 
I HØRNING SOGNEGÅRD
Genforeningsjubilæum v. tidl. provst i Sydslesvig 
Viggo Jacobsen og Anne Marie Henriksen, Kollund. 
Med smagsprøver på sønderjysk kaffebord. 

FREDAG 20. MARTS KL.19.30 
I MESING FORSAMLINGSHUS 
Fortællekoncert i Forsamlingshuset med Sigurd 
Barret om Genforeningen

TORSDAG 23. APRIL KL. 18.00
I HØRNING SOGNEGÅRD
Foredragsaften om statsminister Erik Scavenius – 
”Mellem løgn og overlevelse” v. forfatter Birgithe 
Kosovic. Aftenen indledes med fællesspisning kl. 
18.00. Foredraget efterfølges af ALSANG den 4. maj 
i Veng Kirke.

4. MAJ - ALSANG 
I VENG KIRKE KL. 19.00
I år er det 75 år siden, Danmark blev befriet fra den 
nazistiske besættelse – og det skal fejres med AL-
SANG om aftenen mandag d. 4. maj, hvor befriel-
sesbudskabet lød i radioen fra BBC i London. Vi skal 
synge og høre frihedsbudskabet sammen med et par 
af Bibelens tekster om frihed. Naturligvis skal der 
også sættes lys i vinduerne i den lyse sommeraften.

Se også den fælles Aktivitetskalender for sognene i 
Hørningområdet

MARKERINGEN AF GENFORENINGEN 
I 1920 OG BEFRIELSEN 1945

fylder meget i medierne i 2020. Også i Veng, Mesing og Hørning markeres det med foredrag og sang. 
Se også Hørnings aktivitetskalender.



Musik i kirken Af Pia Bech Pedersen

PINSEDAG medvirker Kim Hansen, trompet, 
ved gudstjenesten. Kim Hansen er til daglig 
ansat i Aarhus Symfoniorkester som solotrom-
petist. Han har tidligere været ansat i Prinsens 
Musikkorps i Skive. Kim har spillet til gudstje-
nester i Veng og Mesing siden omkring 2004, 

så han er et kendt ansigt i sognet. Kim er gift med Anne Mette, 
trompetist, som også har medvirket ved gudstjenesterne i Veng og 
Mesing.

STILLINGKORET ledet af Niels Jørgen Tranberg
 og VENGKORET ledet af Anja Rossau.
De to kor synger dejlige danske sange og 
klassiske korværker af store komponister 
som Mozart, N. W. Gade, Brahms, 
Mendelssohn m. fl.
Gratis adgang

FORÅRSKONCERT 
I VENG KIRKE
ONSDAG D. 13. MAJ KL. 19.30

FORÅRSKONCERT I VENG KIRKE
SØNDAG DEN 29. MARTS KL. 16
Solo og 4-hændig klavermusik med pianisterne 
Laurie Pickering og Ib Nørager Pedersen.
Veng Koret medvirker endvidere med en buket af for-
årets sange. Dirigent Anja Rossau. I klaverprogrammet 
skruer vi dagligdagens tempo ned og tager tilbage til an-
dre tider og deres værdier. 
Virtuos spilleglæde, uimodståeligt melodisk engage-
ment - champagne for sjælen

PÅSKEDAG medvirker Flemming 
Aksnes ved gudstjenesterne i Veng 
og Mesing.
Flemming Aksnes er til daglig 1. so-
lohornist i Aarhus symfoniorkester. 
Han har tidligere også været ansat 
i Det kongelige Kapel og DR symfo-
niorkesteret. Han kommer oprinde-
lig fra Norge, men har slået sig ned 
med sin familie i Hadsten udenfor 
Aarhus.

Stillingkoret 7



Vores landsbysamarbejde har ikke engang 
et år på bagen. Men allerede nu tegner 2020 
til at blive et strålende år for De 7 Dale. I 
hvert fald har vi lagt stærkt fra land – vi var 
ikke meget mere end en uge inde i året, da 
borgmester Frands Fischer (S) kom på besøg 
i sit ”rullende borgmesterkontor”.

Bestyrelsen i De 7 Dale havde inviteret borgmesteren. 
For at få muligheder og udfordringer ved landsbylivet i 
De 7 Dale på agendaen og for at få politisk fokus på vo-
res arbejde herude. Men også for at gøre opmærksom 
på, at vi er mere og andet end Jeksen, Mesing, Forlev, 
Nr. Vissing, Veng, Søballe og Hårby. Vi er et fællesskab 
på tværs, der gør en aktiv indsats for at gøre hele vores 
område endnu mere attraktivt at flytte til og til at bo i.

Frands Fischer og repræsentanter fra De 7 Dales be-
styrelse startede dagen med morgenmad og snak på 
skolen. Herefter gik turen til Veng Lokalarkiv, ad den 
nye motionssti til Borgernes Hus, til Mesing for at se på 
lokalt erhverv og planerne for Mesing Forsamlingshus 
– og til sidst en frokost på kroen i Nr. Vissing. Borgme-
steren fik flere øjenåbnere på vejen, og vi er ikke i tvivl 
om, at det var en god formiddag. Både for borgmeste-
ren og for De 7 Dale.

NB. Den opmærksomme læser af SOGNET vil vide, at borg-

mesteren skulle have været her i november. Men selv en 

borgmester skal i ny og næ tage barnets første sygedag…

FØLG DE 7 DALE OG DEL OG LIKE!
Husk at du kan følge De 7 Dale på Facebook eller på In-
stagram, vi har hjemmesiden de7dale.dk, og vi vil altid 
gerne høre fra jer – skriv til info@de7dale.dk. 

facebook.com/de7dale
@de7dale
#de7dale

Af Stine Godsk

Borgmesterbesøg 
i De 7 Dale 

Kom og vær med:  GENERALFORSAMLING 
11. maj. Veng Skole og Børnehus – personalestuen.
- kl. 18.30. Generalforsamling Veng Skoles Venner.
- kl. 19.00. Generalforsamling i De 7 Dale
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I maj måned fik Veng Skole 
& Børnehus nye venner – 
rigtig gode venner.
Der er blevet oprettet en støtteforening, og den stif-
tende generalforsamling fandt sted onsdag den 22. 
maj 2019, og det var en succes! 
Foreningen er begyndt at tegne medlemmer og tæller 
indtil videre: 5 enkeltpersonsmedlemsskaber, 21 hus-
standsmedlemsskaber og 2 firmamedlemsskaber - alt 
i alt 49 medlemmer, og det er kun starten. Støttefor-
eningens formål er at yde ”Frivillig praktisk og økono-
misk støttesøgning til Veng Skole & Børnehus, samt 
dialog og samarbejde med De 7 Dale og andre interes-
segrupper om Veng  Skole & Børnehus.”

Foreningen har holdt det første bestyrelsesmøde og 
har formuleret nogle retningslinjer for arbejdet. Noget 
af det første, de vil kaste sig over, er at få lavet nogle 
skilte, så man fra Låsbyvej bliver opmærksom på, 
at der BÅDE er skole og dagtilbud på området samt 
hjælpe til med at pege i retning af de andre fællesska-
bende aktiviteter, der ligger ind ad Søballevej: Idræts-
faciliteter, spejder, forsamlingssal mv. 
Skulle du have lyst til at støtte foreningens arbejde, en-
ten via et medlemskab eller med praktisk arbejde, så 
tag gerne fat i formanden for Veng Skole & Børnehus’ 
Venner: Anders Krüger Emdorf mail@emdorf.dk

I uge 11 sker der igen nyt på Veng Skole – 
hele skolen bliver nemlig lavet om til et lille 
selvstændigt bysamfund: Vengkøbing, med 
egen valuta og små erhvervsdrivende, som 
man kan søge ansættelse hos. Alle er med, 
og udefra kan det sagtens se ud, som om vi 
alle leger i denne uge – og det føler nogle af 
børnene helt sikkert også, at vi gør. 

Vi har prøvet by-temaet før og holder en uge med det 
cirka hvert 3. år, så alle børn kan prøve det, både som 
lille og stor. I en uge, hvor skemaet bliver brudt op til 
fordel for en fælles aktivitet, får eleverne mulighed for 
at fordybe sig og være med til at udforme ”historien”. 
Den læring, der foregår, er hæftet op på noget konkret 
og bliver helt af sig selv aktuel og anvendelig. Det er 
jo klart, at hvis man har fået arbejde i banken, så fyl-
der matematik meget den uge. Det gør det måske også, 
hvis man ender i køkkenet, som laver mad til caféen – 
men omregning mellem deciliter og liter bliver ansku-
eliggjort på en anden måde, end hvis det handler om 
omregninger i matematikbogen. Uanset hvad bliver 
læringen mere gennem hænderne – uanset om man 
får ansættelse ved frisøren, børnehaven, gartneren el-
ler om man ender på borgmesterkontoret eller arbejds-
formidlingen. Endelig er der jo også nogle store elever, 
der skal være chefer og arbejdsgivere.

For mange elever gør disse tema-uger en forskel – de 
oplever det mere som leg end læring, og når tidligere 
elever kommer på besøg, er det helt almindeligt, at det 
er en tema-uge, de kan huske. De store tager sig af de 
små, og vi voksne får mulighed for at se børnene på en 
anden måde end i det daglige skema.
I den daglige undervisning, hvor meget læring bygger 
oven på noget tidligere indlært – og hvor en bog læses 
i kapitler – bliver en featureuge en parentes med inten-
siv fordybelse, hvilket er med til at krydre et skoleliv for 
både børn og voksne.

Tekst og foto: Skoleleder Linda Kolling
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Rasmus Poulsen (f. 1805 i Astrup Sogn syd for Århus) 
og Helle Jensdatter (f. 1808 i Skanderup Sogn ved 
Skanderborg) blev gift den 12. december 1833 i Astrup. 
Da var Helle højgravid, for en måned senere fødte hun 
tvillingesønner. Den 10. november 1834 flyttede fami-
lien til Veng, hvor de overtog en gård. I folketællingerne 
for 1845 og 1850 er Rasmus Poulsen foruden at være 
gårdmand betegnet som hhv. sognefoged og sognefor-
stander. I folketællingen for 1834 for Astrup Sogn kal-
des Rasmus Poulsens kone ved sit døbenavn, Helle, 
men i folketællinger for Veng (1840, 1845 og 1850) kal-
des hun Helene.
I ægteskabet var der 8 børn. Der var tillige på gården 

både tjenestekarl og tjenestepige samt et par aftægts-
folk, gårdens tidligere ejere, Niels Nielsen og Maren 
Nielsen.
Helle (Helene) Jensdatter døde i barselsseng den 30. 
oktober 1851, og Rasmus Poulsen giftede sig igen den 
26. juni 1852 i Veng med en lokal pige, Kirsten Ras-
musdatter. I 2. ægteskab fødtes endnu 2 børn. Rasmus 
Poulsen døde den 16. november 1889 og hans kone 
Kirsten den 28. maj 1895.
Det fremgår af en sogneundersøgelsesprotokol i for-
bindelse med brandforsikring, at det nuværende hus er 
bygget i 1844. Gården var den østligste gård i Veng in-
den udskiftningen, og det nye hus har muligt erstattet 

Et hus i Veng
Låsbyvej 64 
– kaldet Trekanten – et stykke lokalhistorie

Ved siden af husets indgangsdør er indmuret en 
stentavle med følgende indskrift:
H og L er skrevet sammen, så nedstregen i Ĺet er 
lagt sammen med sidste nedstreg i H´et. Initialerne 
dækker over Rasmus PoulSen og HeLle JensDatter 
(I og J var dengang det samme).

Af Annemarie Myrup
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et tidligere stuehus. Gårdens udbygninger lå iflg. gamle 
matrikelkort der, hvor landevejen til Skanderborg (Lås-
byvej) nu går, og da den blev anlagt måtte udbygning-
erne nok rives ned, så kun stuehuset er blevet stående.

Forhistorie
Det fremgår af skøde- og panteprotokollerne for 
Hjelmslev-Gjern Herred, at Niels Nielsen, der ejede 
ejendommen matr.nr. 10, hvis lodder lå flere steder i 
Veng ejerlav, både sydligt, nordligt og midt i ejerlavet, 
solgte en del af den til Rasmus Poulsen, skødet ting-
læst den 7. december 1837. Denne del fik så betegnel-
sen 10a. Af 10a blev der senere udstykket et areal matr. 
nr. 10f med det nuværende hus, idet godset Sophiendal 
ved Gottlob E. Rosenkrantz købte det af Rasmus Poul-
sen i 1855.
I senere folketællinger findes familien fortsat under 
matr. nr. 10a på en gård på den del af den oprindelige 
ejendom, der lå nordligst i Veng ejerlav (betegnes her 
Sødal), hvor matrikelnummeret stadig figurerer.
Fra 1855 hørte huset således under godset og har for-
mentlig været beboet af medarbejdere på godset. Ef-
ter 1962, hvor mange af husene i Veng blev bortsolgt 
fra godset som selvstændige matrikelnumre, har ejen-
dommen fået matr. nr. 10q.

Heinrich Boock, Silkeborg, fortalte i 1982 under et be-
søg i huset, at hans bedsteforældre, der arbejdede på 
godset, i 1898 boede i huset, der benævntes Trekan-
ten. Hans far, Ernst Heinrich Boock, der siden stod mo-
del til plovmanden på 500 kr. sedlen, var født i Veng. 
Dengang boede der 2 familier i huset.
De forskellige data er hentet fra kirkebøger, skødepro-
tokoller og folketællinger af Hans-Ole Mørk, Aaben-
raa. Brandforsikringsprotokollen findes afbildet i bogen 
Østjyske Landsbyer, Århus Amt 1991.

Lyttebiograf i Veng Kirke den 28. januar 2020. 
Lyt med: oplevgudenaa.dk/podcast

Trekanten, Låsbyvej 64, 1898 og 1997.
Personerne fra 1898 er Heinrich Boocks bedsteforældre og far
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Genforeningsstenen i Nørre Vissing 
(se forsiden) 
I vide kredse var stemningen opgivende efter nederla-
get i 1864. Nogle mente, at Danmark nu var så lille, at 
fremtiden som selvstændig nation var truet. Men an-
dre troede også på en fremtid, hvor de afgivne områder 
kom tilbage til Danmark. Det håb fik de så indfriet ved 
fredsforhandlingerne i kølvandet på verdenskrigen. I 
et forrygende vejr med storm og regn stemte man den 
10. februar 1920 med ¾ af de afgivne stemmer og en 
stemmeprocent på 91,5. Herefter blev grænsen truk-
ket, hvor den er i dag. ”Seks tusind unge sønners liv var 
dine løsepenge”, skriver Henrik Pontoppidan. Nu var 
Slesvig delt. Mange danske i Sydslesvig måtte forblive 
tyske statsborgere, ligesom mange  tyske i Nordsles-
vig nu blev danske statsborgere.
 Landet over rejstes der sten til minde om 1920, mange 
med Pontoppidans tekst, men Veng sogns eneste sten, 
har sin egen tekst og historie.
Lærer Jens Peder Hummeluhr i Nørre Vissing gjorde 
alvor af og med egne hænder huggede et minde i den 
sten, der stadig har sin plads i Nørre Vissing. Stenen 
har haft en omflakkende tilværelse, men er nu endt i 
et lille smukt anlæg på hjørnet af Låsbyvej og Javn-
gyden. Oprindeligt blev den anbragt på en bakke syd 
for byen, hvor den blev afsløret ved en fest den 15. juni 
1920. Pladsen omkring stenen – en gammel grusgrav 
– var i mange år samlingssted for byens borgere. Ste-
nen stod ret upåagtet hen i en årrække, og pladsen gro-
ede til. Men den 15. juni 1989 var der igen fest i byen, 

og stenen blev afsløret på pladsen foran kroen, hvor 
den stod indtil 29. august 1997, hvor den igen holdt 
flyttedag til den nuværende placering, hvor Javngyde-
vejen løber ud i Låsbyvejen. (Læg mærke til den lille 
fejlhugning i ordet Sønderjylland, hvor J´ et vender for-
kert. Mon det er tilsigtet?)

Blandt soldaterne var der i 1864 unge fra Veng og Me-
sing sogne, som deltog i slaget for fædrelandet. 
Måske der lokalt er flere historier om soldater fra 1864 
og 1920? Så hører vi gerne.

1864
Nørre Vissing mister en søn og en anden tages til fange.
Jens Nielsen, Nørre Vissing Højgård, har som 87årig i 
1921 nedskrevet sine erindringer. Om 1864 skriver han:
”I 1864 gik det så helt galt igen (Han har lige fortalt, 
at moderen døde i 1861). Begge sønnerne fra Højgård 
– Søren og Jens – blev indkaldt og deltog i slaget ved 
Dybbøl i 1864. Søren, den ældste, faldt, mens den 
yngste, Jens Nielsen, blev såret og ført i fangenskab 
i Østrig. 
Jens’ forlovede, Ane Elisabeth Sørensen Munk, tog til 
Østrig og fik ham fri af fangenskabet og fik ham med 
hjem”.
Jens Nielsen fik i 1914 af finansministeriet en 
”LIVSVARIG AARLIG HÆDERSGAVE for Deltagelse 
i Kampen for Fædrelandet i Aaret 1864 – ET HUND-
REDE KRONER”.

”Det lyder som et eventyr, et sagn fra gamle dage…

…En røvet datter, dybt begrædt,  
    er kommen frelst tilbage”.

Ordene er Henrik Pontoppidans fra 1918, hvor man efter 
verdenskrigens afslutning havde store forhåbninger om at 
genforene landet syd for Kongeåen med det øvrige Danmark, 
som vi i 1864 blev tvunget til at afstå til Prøjsen og Østrig. 
Historien om genforeningen kan læses i stort set alle medier 
her i 100 året efter, at Sønderjylland igen blev dansk. Men 
forud for Genforeningen mistede vi Sønderjylland og Holsten i 
Den 2. Slesvigske Krig 1864. 

Af Erna Bachmann – efter manuskript 
af Peter Friis Kristiansen

SØNDERJYLLAND 1864-1920
THI EVIGT DANSK ER JORDEN, SOM 
ER KØBT MED DANMARKS BLOD
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Jens Nielsen var en god handelsmand, der hjalp sin 
gamle far med ejendommen. De købte sammen flere 
jordlodder. I 1865 overdrager den gamle Niels Jensen 
”Birkesig” til Jens Nielsen og Ane Elisabeth Sørensen 
Munk, og så går det godt i en del år. De får sammen tre 
sønner. Jens køber flere og flere små jordlodder op, og 
det er ham, der omdøber ”Birkesig” til ”Højgaard”.
Det var Jens Nielsen, der samlede og skabte det 
grundlag, der står den dag i dag, dog nu kun med en 
enkelt original bygning tilbage, nemlig kampestens-
bygningen langs Vidkærvej.

Nørre Vissing Østergård – Anette og Søren Sørensen 
er efterkommere af Poul Sørensen, der også var med 
ved Dannevirke den 5. februar 1864 og i kamp i Søn-
derborg og Fredericia den 8. marts og igen den 20. og 
21. marts. Ved Dybbøl er han med i slaget den 18. april 
1864. Regimentet mister mange mænd, og mange bli-
ver taget til fange, heriblandt Poul Sørensen, der bliver 
ført til Minden, hvor han er i fangenskab indtil den 17. 
august 1864.

Dannebrogsmand i Mesing 
– Peder Christian Jørgensen 
Menig nr. 468 ved 11. regiments 5. kompagni, veteran 
fra krigen 1864 tildeles Dannebrogsordenen. Peder 
Christian Jørgensen takker Ordenskapitlet for den til-
delte medalje og fortæller i det håndskrevne brev, at 
han ”den 3. februar 1864 var med ved slaget om Dan-
nevirke og blev taget til fange og ført til en fangelejr i 
Magdeburg. Efter ½ år sendes han hjem og har forskel-

lige pladser på gårde på Skanderborgegnen”. I 1885 
ender han på Arnelund i Mesing, hvor han er indtil sin 
død i 1929. Peder Christian Jørgensen var ugift, men 
en trofast kirkegænger. Han skænkede de to store ly-
sekroner til Mesing kirke. Disse er efter den sidste re-
staurering endt i kirken i Munkebo på Fyn.
Peder Christian blev anset som hørende til familien på 
Arnelund, og han er også begravet på Kirkegaard og 
Brandts familiegravsted på Mesing kirkegård. 

1920
Grænsen langs Kongeåen betød for de danskere, der 
boede syd for Kongeåen, at de blev indkaldt til el-
ler kunne risikere at blive indkaldt til militærtjeneste 
i Tyskland. For at undgå dette forcerede en del unge 
mænd grænsen og tog arbejde i Danmark. For fami-
lierne syd for grænsen kunne det være alvorligt, for 
manglede der en af sønnerne, blev en anden søn eller 
faderen selv indrulleret i den preussiske hær. 

Vi har i SOGNET nr. 99, 100, 101, 103, 104 intervie-
wet Alfred Jensen, den senere kromand i Veng, hvor 
han fortæller om sin barndom i Harreslev ved Flens-
borg i en dansksindet familie og om hans vej til Dan-
mark, til det fredelige Jeksen. Han beskriver tiden fra 
1914 til 1918, som han har fået det fortalt af sine for-
ældre, om varemangel, man halvsultede, om lusepla-
ger, om hans onkel Vilhelm, der blev skudt af russerne 
på vej hjem efter krigens afslutning. Så da forældrene 
med børnene købte hus i Jeksen i 1919 var det som at 
komme til Slaraffenland.

Alfred forest med sine forældre og 
søskende 1917

P. Kristian Jørgensen
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Kontaktpersoner
Alle adresser er 8660 Skanderborg

Følg os på  og  
på www.hik81.dk

Følg vores landsbyklynge
på

  og www.de7daledk
Følg os på  og  
på www.veng-kfum.dk

De 7 Dale, www.de7dale.dk        
Jørgen Schytter, Låsbyvej 115, Veng 
mail: jtschytter@gmail.com

Borgernes Hus, Veng    
Halbestyrer Inger Rasmussen
tlf. 30 52 63 79, mail: Inger.Rasmussen@Skanderborg.dk
Udlejning af sal, fester.. Birgitte Seiling, tlf. 86 95 02 44

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

Fællesspisningen Borgernes Hus
Per Andersen, Ersholtvej 3, 
tlf. 25 54 26 56, mail: per@nr-vissing.dk

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

HIK81: www.hik81.dk  

Hårby Beboerforening, www.8660haarby.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

Lysthuset i Nr. Vissing: www.lysthusetnrvissing.dk
Aase og Anders Beck-Rasmussen, Vidkærvej 29, 
tlf. 86 94 37 69, mail: andersbeckrasmussen@gmail.com

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

MUF – Mesing Ungdomsforening     
Christine Degn Aggerholm
tlf. 29 89 98 80
mail: cdegna@hotmail.com 

Nr. Vissing og Omegns Beboerforening: www.nrvissing.dk   
Søren Erik Pedersen, Vidkærvej 15                          
tlf. 40 20 61 25 mail: s.erik.pedersen@skanderborg.dk   
  
Søballe Borgerforening: www.søballe.dk    
Heine Thunbo, mail: heinethunbo@gmail.com

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

Veng Koret: www.vengkoret.dk
Henning Jakobsen
mail: niheja@city.dk 

Veng Lokalarkiv  
Søballevej 2 (i skolens kælder) 
Peter Mortensen, Ersholtvej 3, Nr. Vissing          
tlf. 21 49 99  33. mail: pm@museumskanderborg.dk 
  
Veng Pensionistforening
Birgit Kimer, Ersholtvej 5, Nr. Vissing
tlf. 30 20 94 87, mail: birgitkimer@live.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
  
9’eren i Hårby, Siimtoften 9, BOGCAFE                             
Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Bygade 15, 
tlf. 86 52 58 10, mail: schreiber.moos@gmail.com 
 
½ sød, rytmisk kor
Tina Thode Hougaard, Kærvej 7, 8362 Hørning
tlf. 71 20 26 17, mail: tina@thodehougaard.dk 

GANSKE VIST: Lars Jakobsen



Begivenheder i De 7 Dale
marts, april, maj, juni 2020

Beboerforeningerne m.v.
Følg beboerforeningerne på Facebook  og på 
hjemmesiderne, hvor aktiviteterne annonceres.

Søballe  
• 29/2 – Foreløbig dato for vandretur i området
•  3/3 – Generalforsamling i Grundejerforeningen 

Gyvelhøj 
•  25/3 – Generalforsamling i Grundejerforenin-

gen Søballe Villaby og i Søballe Borgerforening 
•  26/4 – Affaldsindsamling, mødes på  

legepladsen 

Mesing Borgerforening og MUF   
www. Mesing.dk 
•  20/3 – 19.30  Fortællekoncert i Forsamlings- 

huset med Sigurd Barret om Genforeningen 
• 21/3 – Store byttedag i Forsamlingshuset 
• 18/4 – 9.00  Arbejdsdag i MUF
• 26/4 – 10.00 i MUF. Affaldsindsamling
• 1/5 – 18.00  Fællesgrill i MUF 
• 1/5 – 20.00  Standerhejsning tennis
•  23/5 – Udflugt. Kig-forbi inviterer børn  

og forældre på tur. 
•  25/5 – 19.30  Borgerforeningens  

Generalforsamling i Forsamlingshuset 
•  5/6 – 18.00  Fællesgrill i MUF 
Kig-Forbí i Mesing: 
•  Fredagscaféen holder åbent hver fredag året 

rundt fra kl. 16.00-22.00.

Hårby Beboerforeninge  
Følg med på Facebook

Nr. Vissing Beboerforeninge  
•  1/3 – 10.00  Søndagsgåtur 
•  12/3 – 19.00  Generalforsamling  

på Nørre Vissing Kro 
•  5/4 – 10.00  Søndagsgåtur 
•  21/4 – 19.30  Sangaften i Lysthuset 
•   28/4 – 19.00  Tirsdagsgåture starter.  

Herefter hver tirsdag aften

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 

•  10/3 – 14.00. Hvad mulden gemmer.  
Allan Faurskov

•  14/4 – 14.00. Med Hurtigruten langs Norges kyst. 
Birgit Kimer

•  12/5 – 08.00. Udflugt til Klægagergård  
i Sønderjylland. Tilmelding til 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 

Fortælle café i Sognehuset kl. 19.00
•  27/2. Svend Erik Kragelund fortæller om dengang, 

der var aktivitet i Hårby Forsamlingshus, om Hårby 
Boldklub, Hårby Pigtrådscenter og om bygningen af 
Borgernes Hus.

•  2/4. Helga Voigt fortæller om sine forældre Eva og 
Erik Voigt og om deres tid som lærere i Argentina og 
Nørre Vissing.

Lysthuset Nr. Vissing  
Se mere på lysthusetnrvissing.dk
•  International folkedans 2/3 + 23/3 + 20/4 +11/5 kl. 

19.45 +17/5 kl. 14.30.
•  21/3 – 20.00  Jazzaften m/The Barrel House & 

jazzede viser 
• 25/4 – 14.30  Fernisering m. udstilling i haven 
• 2/5 – 10.00  Tur til ørnereservatet ved Silkeborg
• 17/5 – 14.30  Søndags matiné 
• 13/6 – 10.00  Pilgrimstur til Gjern Bakker

Fællesspisning 
Borgernes Hus. 30. marts kl. 18.00
Der er ingen fællesspisning i Mesing i marts.

De 7 Dale     
11/3 – Generalforsamling i Veng Skole og Børnehus´ 
personalestue
• kl. 18.30. Veng Skoles Venner.
• kl. 19.00. De 7 Dale



GUDSTJENESTER marts, april, maj 2020

Dato Dag Veng Mesing Hørning Blegind Adslev

8. marts 2. s. i fasten 9.30 LP inds. 9.30 KS inds.

14. marts dåbsgudstjeneste 11.00 LP
15. marts 3. s. i fasten 11.00 LP 11.00 MD 19.00 LP

17. marts Gud og Spaghetti 17.00 LP

22. marts Midfaste 11.00 JKA

29. marts
Maria 
Bebudelse

11.00 LP 11.00 KS

5. april Palmesøndag 11.00 LP 11.00 MD

9. april Skærtorsdag
18.30 LP 
måltid

16.00 KS tapas

10. april Langfredag 19.00 KS

11. april Påskenat 23.30 JKA

12. april Påskedag 9.30 LP 11.00 LP 11.00 MD

13. april 2. påskedag 11.00 MD

19. april 1. s. e. påske 11.00 KS

26. april 2. s. e. påske 11.00 LP 11.00 JKA

2. maj Konfirmation
9.00 KS
11.00 MD
13.00 MD/Ann

3. maj 3. s. e. påske 11.00 MD 11.00 KS
4. maj Dk's Befrielse 19.00 Alsang

8. maj
Bededag 
Konfirmation

9.30 LP 
11.30 LP

11.00 KS

9. maj Konfirmation 10.00 MD

10. maj
4. s. e. påske
Konfirmation 11.30 LP

9.30 LP
11.30 KS

9.30 KS

17. maj 5. s. e. påske 11.00 JKA

21. maj Kristi Himmelfart 11.00 LP 11.00 MD

24. maj 6. s. e. påske 11.00 JKA

31. maj Pinsedag 11.00 LP 11.00 MD

1. juni 2. pinsedag 11.00 LP

7. juni Trinitatis 9.30 LP  11.00 MD 
11.00 LP 
skovkirken

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


