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Corona, 
Covid19 – 
– det holder ikke op lige med det samme...

Under corona-virussens indflydelse – hvad må vi, og 
hvad må vi ikke? Det skifter lidt, og det eneste, der er 
sikkert, er, at vi skal passe på os selv og hinanden på 
alle tænkelige måder. 

De gode vaner, vi er ved at bygge op, er den flittige brug 
af håndvask og håndsprit. Når SOGNET udkommer, 
har vi forhåbentlig fået opstillet standere med hånd-
sprit i kirkerne og i Sognehuset. Indtil de kommer op, 
er der en flaske håndsprit sat frem. Indtil videre er det 
stadig meget begrænset, hvor mange vi må være i kir-
ken og Sognehuset – især hvis vi skal synge, skal vi 
holde afstand.

Af Lise Palstrøm

Corona – fortsat

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
Mail: 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
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Forsidebillede: Foto: Tove Skrumsager Hansen, se 
tekst inde i bladet. De små fotos af Erna Bachmann 
og Preben Heiring.
Næste nummer 165 udkommer i uge 48 og dækker 
perioden december 2020, januar, februar 2021. 
Deadline for næste nummer er 26. oktober

Mundbind
Lige nu i sommerferien, hvor SOGNET skrives, ser 
det ud til, at der vil komme mere brug af mundbind 
i den kommende tid – måske skal vi dekorere dem 
med Folkekirkens logo og fine farver? 
Vi vil gerne fra menighedsrådet understrege, at 
alle er velkomne efter de gældende regler. Kender 
du én, der trænger til et besøg og en samtale, vil 
præsten gerne høre om det.

Hvor mange må vi være?
Hvis vi ikke bor under samme tag eller er i tæt kon-
takt til daglig, skal der være god afstand i kirken, 
og da må vi være 20 i Mesing og 50 i Veng. Hvis 
vi derimod er i samme ”spytkreds”, som det så po-
etisk kaldes, må vi være flere. Der skal dog være 
mindst 2 m2 til hver person i lokalet.

Møder og andre arrangementer i kirken 
Som det er lige nu, må vi være flere i Veng Kirke 
end i Mesing Kirke eller i Sognehuset. Derfor vil vi 
opfordre til, at man lige tjekker, hvor et arrange-
ment holdes. Vi vil løbende give en melding på kir-
kens Facebookside og ofte også på hjemmesiden.

Er du ved at fortvivle?
Eller kender du én, som har lidt særlig meget un-
der pandemien? Alle kan have brug for at tale om 
det, der er svært, og præsten er der for at lytte. 
Ring eller skriv til Lise Palstrøm på mail: LPAL@
KM.DK eller telefon 8694 3733, så laver vi en af-
tale.

Valgforsamling 2020  
– bliv hørt!

Tirsdag d. 15. september kl. 17.00 afholder 
vi valgforsamling til det nye menighedsråd. 
Menighedsrådet har afholdt orienteringsmøde 
tirsdag d. 9. juni i kirken, hvor der blev fortalt om 
de sidste fire års menighedsrådsarbejde og om 

drømmene om de kommende års kirkelige ar-
bejde. Et par af vore gode menighedsrådsmed-
lemmer holder op efter mange års godt arbejde, 
så der er brug for nye kræfter. Hvis du er døbt og 
medlem af Folkekirken og bosiddende i Veng el-
ler Mesing sogne, kan du stille op til menigheds-
rådsvalget.
Helt nye regler giver os mulighed for at stille en li-
ste op og vælge det nye menighedsråd på valgfor-
samlingsdagen. Fyraftensmødet bliver formentlig 
afholdt i kirken, hvor der vil blive budt på lidt at 
spise og drikke.
Bliv hørt, få dine idéer taget op og vær med til at 
sætte dit præg på kirkernes liv de næste fire år. 
Alle nuværende menighedsrådsmedlemmer vil 
hellere end gerne give dig svar på de spørgsmål, 
du måtte have.

Siden sidst

Døbte i Veng
William Flensborg Stobberup, Stilling

Hjertelig til lykke

Viet i Veng
Mette Hagen og Morten Hagen Maagaard, 
Skanderborg

Hjertelig til lykke

Døde og begravede i Veng
Karl Smed Kristensen, Nr. Vissing
Bodil Klærke, Solbjerg
Lis Wedell Pape, Veng
Bjørn Egelund Rønnow, Nr. Vissing

Æret være deres minde

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



MINIKONFIRMAND 2020
Det er de GRØNNE børn fra skolen, der får tilbud om 
at blive minikonfirmand og være med til at udforske 
kirken og kirkegården, lytte, lege og ’smage’ på kir-
ken og dens fortællinger. Indbydelsen bliver delt ud 
på skolen, og alle kan tilmelde sig til sognepræsten. 

KONFIRMANDER
I år er der ikke meget, der er, som det plejer! Hel-
ler ikke konfirmandindskrivning forud for næste for-
års konfirmationer, for den finder først sted 20. sep-
tember forud for høstgudstjenesten i Veng Kirke. Når 
SOGNET udkommer har vi lige fejret konfirmation for 
sidste sæsons konfirmander i den sidste weekend i 
august.

Persondataforordningen betyder, at kirken ikke må få 
en liste med navnene på de børn, der nu er gået ud 
af Veng skole for at gå i 7. klasse på Niels Ebbesen 
skolen eller andre steder. Men alle skulle gerne have 
fået en opfordring til at give sognepræsten besked, 
så konfirmandindskrivning kan finde sted. Skal I have 
konfirmation til foråret, må I endelig melde jer.

Forårets konfirmander, der først nu er blevet konfir-
meret, er blevet fotograferet – og konfirmationsfotos 
vil blive bragt på kirkens hjemmeside og Facebook, 
så snart det er muligt. Her får I et billede fra 2018 med 
konfirmander på studietur.

Minikonfirmand  
og konfirmander 2020

Minikonfirmanderne i tårnet 
i Veng Kirke 29/10 2019.
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Sognehuset i Veng får besøg af Mission 
Aviation Fellowship, der med deres små fly 
fragter nødhjælp ud til verdens afkroge. 
Generalsekretær Peter Hedelund vil fortælle om, 
hvordan Mission Aviation Fellowship (MAF) flyver 
nødhjælp til områder af verden, hvor fly er den mest 
effektive og oftest eneste måde at nå ud til menne-
sker i nød. 

MAF flyver for livet i mere end 25 lande
MAF er en international missions- og nødhjælpsor-
ganisation, der på verdensplan råder over flere end 
130 små fly. Flyene fragter alt fra læger og medi-
cin til bibler og levende dyr rundt i over 25 lande i 
Asien, Afrika og Sydamerika. Fælles for disse lande 
er, at flytransport er nødvendigt for at krydse ørke-
ner, jungler, bjerge eller sump og nå ud til menne-
sker i tide. 

MAF blev stiftet lige efter 2. verdenskrig af kristne pi-
loter fra Royal Air Force, der ønskede at flyve for at 
skabe fred i stedet for at sprede krig.

Senest har MAF haft fly i luften under corona-pan-
demien, hvor det mange steder har været den ene-
ste måde at udbringe nødhjælpspakker uden smitte-
risiko.

HISTORIER FRA VERDENS AFKROGE LANDER I VENG
SOGNEEFTERMIDDAG, TIRSDAG D. 6. OKTOBER KL. 14.00 

Af Lise Palstrøm

Filmstudiekreds
Efter en tvungen og lang corona- og sommerpause 
er vi klar igen med vedkommende film og samtale 
i ”kløverbladet”. Det foregår i Sognehuset i Veng 
med deltagere fra alle fem sogne i den gamle Hør-
ning Kommune. Første gang bliver tirsdag d. 22. 
september, og det er som altid kl. 19.30 – 22.00
Der serveres en kop kaffe eller te, hvorefter filmen 
introduceres. Når vi har set filmen, sætter vi os ved 
bordet og taler om den over en ostemad og et glas.
Alle er velkomne. Tilmelding til sognepræsten, så 
man kan komme med på maillisten. En uges tid 
før filmaftenen modtager man mail med oplysning 
om filmen.
Efterårets filmaftener er: tirsdag d. 22. september, 
tirsdag d. 20. oktober, onsdag d. 25. november.

Søndag den 25. oktober kl. 16. Musik fra øverste hylde, når 
sangerparret, sopran Anja Rossau, og tenor Anders Hilde-
brandt, akkompagneret af pianist Vitalija Gurviciute, fremfø-
rer nogle af de største og mest kendte oratorier  med sange 
fra Händels Messias, Mendelssohns Elijah og Haydns Ska-
belsen. Smukke duetter af bl.a. Purcell, Molique og Men-
delssohn.
Musikken svinger fra højtidelig og inderlig til jublende og 
medrivende, så der skulle gerne være noget for enhver 
smag og til at holde ørerne skarpe igennem hele koncerten!

Friluftsgudstjeneste sommer 2020 
Husk tøj efter vejret!

SØNDAG D. 6. SEPTEMBER KL. 
14.00 –  hos familien Nør Østbjerg 
i Nr. Vissing, hvor den gamle kirke 
lå på hjørnet af Jaungyden og Lås-
byvej. Menighedsrådet byder på 
kaffe/saft og lidt sødt efter guds-

tjenesten. MEDBRING EGET KRUS/BÆGER TIL SÅVEL 
NADVER SOM KAFFE. Kim Hansen, kirkens ”hustrom-
petist” medvirker. Vi sidder med større afstand end vanligt 
grundet smittefare. Kulturaften  

Fredag d. 18. september 2020 
kl. 17- ca. 20

ÅRETS KULTURAFTEN FINDER STED I HELE SKAN-
DERBORG KOMMUNE. Her hos os vil vi forsøge at 
sætte spot på De 7 Dale og samles i og omkring Bor-
gernes Hus, Veng Skole og Børnehus til gode timer 
med nogle af de mange foreninger, vi har her i De 7 
Dale. Veng Lokalarkiv præsenterer Veng skoles histo-
rie, betydning og udvikling, KFUM-spejderne byder på 
bål og snobrød og HIK81 laver en række aktiviteter for 
store og små - bl.a. redskabsbane og badminton for 
alle. Der vil være forskellige muligheder for at spise, 
så man kan købe sig til aftensmaden, og når afte-
nen slutter, vil kirken sørge for aftensangen. Faklerne 
kommer med, så vi i fællesskab kan se at synge – og 
præsten vil give os et par ord at gå hjem på.

Kommende arrangementer
For alle møder og arrangementer tages der forbehold for at tilladelse gives jvf. coronasituationen

Musik i kirken
Af Pia Bech Pedersen

Søndag den 6. december kl. 19.30 er der julekoncert i 
Mesing Kirke med guitarvirtuosen Søren Bødker Madsen. 
Læs mere herom i næste nummer af SOGNET.

Sopran Anja Rossau, og 
Tenor Anders Hildebrandt
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Omdeling af SOGNET
Siden 2014 er SOGNET blevet omdelt af en 
række frivillige, som fordeler 550 blade fire 
gange årligt og på den måde sparer kirken for 
ca. 20.000 kr. om året i porto. Nu har Aksel 
Mortensen og Svend Aage Sørensen ønsket 
at blive løst fra opgaven. Redaktionen siger 
MANGE TAK for de år, som I har arbejdet gratis 
i kirkens tjeneste. 

Der har også meldt sig
en ny frivillig til Mesings
område: Ingrid Lautrup. 
VELKOMMEN til Ingrid. De øvrige omdelere 
fortsætter. For Nørre Vissing er det Connie og 
Villy Rathcke og Kirstine og Jørgen Christen-
sen, for Veng Karen Marie og Henning Hansen, 
for Søballe Judith Sørensen og for Hårby Flem-
ming Schreiber Pedersen og Erna og Henry 
Bachmann. 

I Nørre Vissing mødes en gruppe vissinger hver tirs-
dag kl. 19.00, fra slutningen af april og til midt sep-
tember ved byens gadekær. Vi drager derefter på 
vandretur ud i det smukke landskab rundt om vores 
landsby. Den medbragte kaffe og kage nydes et pas-
sende sted på turen. Turenes længde varierer mel-
lem 4 og 7 km. Nabolandsbyerne aflægges også 
nogle gange et besøg. Vandregruppen med normalt 
10 til 15 deltagere pr. gang har gået i 18 år. Mange tra-
ditioner er kommet til med masser af hygge og fæl-
lesskab. 

Hver sommer tager vi en lørdag på enten en ø eller 
sø-rundtur. Årets lørdagstur var Bølling Sø rundt. Alt 
dette giver et godt sammenhold i vores lille landsby.
Forsidebilledet er fra ”en corona-tirsdag” – tirsdag 
den 9. juni 2020 - med rast på torvet i Veng. Billedet 
her er fra turen til Livø i 2019.

(Foto Tove Skrumsager Hansen).

Nørre Vissing Vandrerne
Af Peter Mortensen

Sogneblad for Veng  
og Mesing Sogne
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Vores stednavne – hvorfor hedder 
din by, som den gør?

»
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Borgernes hus udvides 

med en ekstra sal»

Æblefestival
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GUD & SPAGHETTI – DÅBSJUBILÆUM
Onsdag d. 18. november kl. 17.00 er der igen Gud & 
Spaghetti i Veng Kirke og sognehus. Som altid i efter-
året fejrer vi også dåbsjubilæum. I år vil børn, der blev 
døbt i 2015, modtage en særlig indbydelse.
Efter en kort gudstjeneste i børnehøjde serverer 
nogle af kirkens frivillige pasta og kødsovs og friske 
grønsager for hele familien. Det er gratis at deltage, 
og alle er velkomne. Det hele slutter i god tid til at 
komme hjem og blive puttet.

SYNG DANSK
Vi håber meget, at vi kan få lov til at mødes og synge 
sammen børn og voksne, unge og gamle efter efter-
årsferien i en time ved fyraftenstid. Der vil blive ad-
viseret på hjemmeside og Facebook om hvilke kor, 
der medvirker og under hvilke forhold, vi må mødes 
i kirken i Veng.
Onsdag d. 21. oktober kl. 17-18 – som optakt til Spil 
Dansk-ugen.

HØRNING SOGNEGÅRD 
– FÆLLES ARRANGEMENTER 
Samværsgruppen
Har du mistet, er der mulighed for at mødes med li-
gestillede i Samværsgruppen i sognegården i Hør-
ning. I den kommende sæson har vi så mange konfir-
mander, at Samværsgruppen må holde flyttedag, så 
det er den første torsdag i oktober, november og de-
cember, gruppen mødes kl. 14-16. Alle er velkomne. 
Tovholderne er Karen-Inger Rasmussen, Marie von 
Hallas og Knud Erik Johansen med sognepræst Lise 
Palstrøm tilknyttet.

Demenscafé
I skrivende stund er det ikke muligt at fortælle, hvor-
når vi kan genoptage møderne i den nystartede de-
menscafé; men der vil blive orienteret på diverse 
platforme og gennem pensionistforeningerne og Æl-
dresagen, når vi må komme i gang igen. Det har tidli-
gere været en tirsdag formiddag om måneden, og det 
er Bent Kjær, der samler trådene.

Gudstjenester på Præstehaven
Da gudstjenesterne på Præstehaven fik lov at be-
gynde igen, var det de første to gange udendørs. 
Vi håber meget, det nu igen er muligt at fejre gudstje-
neste indendøre i forhallen på Præstehaven.
Torsdag d. 17. september og torsdag d. 19. november 
kl. 14.30. 
I november er der sangcafé efter gudstjenesten.
Torsdag d. 22. oktober kl. 11.30 er der Gud og Gule 
Ærter med gudstjeneste i Hørning Kirke efterfulgt af 
gule ærter i sognegården.

Samtalesalon for kvinder
I Sognegården i Hørning mødes gæve kvinder en 
torsdag formiddag om måneden til Samtalesalon om 
aktuelle og vedkommende emner. Salonens delta-
gere er velkomne til at komme med oplæg, som kan 
være ud fra en af Aarhus Universitetsforlags ”Tæn-
kepauser” eller et andet emne, vi ønsker at samtale 
om. 
Samtalesalon finder sted i Hørning Sognegård tors-
dagene 20. september, 29. oktober og 25. november 
kl. 10.00. Der serveres en ’tør’ kop kaffe, og samtalen 
varer en god time.

Kommende arrangementer - Fortsat

Menighedsrådsmøder i Sognehuset i Veng 
den 15. september og 29. oktober kl. 19 
og den 26. november kl. 18.00.

Kirkegården i Veng
Besøgene på kirkegården fortæller, at der også 
er firbenede på besøg: nemlig rådyr. Der er spor 
af klove på gravene, og der er gnavet af blom-
ster, især roser ser det ud til, at dyrene har en 
forkærlighed for. Graver Peder Lund bekræfter 
dyrenes tilstedeværelse og skriver: ”Ja, vi har 
rådyr gående, når vi ikke er der, de spiser rosen-
skud og parykbuske m.v. Vi finder dagligt spor 
efter dem, men har jo en glæde ved at de er der, 
men også lidt ærgrelser over de skader de laver. 
Vi er Grøn Kirke, og nogen sætter det lig med bio-
diversitet. Det er et af vores grønne mål at skabe 
mere liv på kirkegårdene, så det er jo en fjer i hat-
ten, at vi nu har rådyr.
Vi vil også gerne opfordre til, at man runder timian- 
plænen, der er i blomst og dufter, når man rører 
ved planterne. Vi har plantet fire forskellige typer 
med hver deres egenskaber.”
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Sommerferien er ved at være forbi for 
mange af os i De 7 Dale. Det er den også 
for politikerne i Skanderborg Kommune, 
og det betyder, at de genoptager arbejdet 
med skolereformen.Dét arbejde kommer 
i de kommende måneder til at dominere 
foreningsarbejdet i De 7 Dale og alle de 
andre landsbyklynger i kommunen.

På trods af COVID-19 nåede vi at koordinere en de-
monstration på Fælleden. Vi var ikke mange personer, 
men til gengæld var der rigtig mange sko. De blev stil-
let foran rådhuset for at vise opbakning til det fælles ar-
bejde for at bevare landsbyernes skoletilbud. 
Flere af de lokale politikere stillede også et par sko. Lad 
os minde dem om det nu hvor det gælder. Skolerne er 
vores livsnerve og en vigtig årsag til, at landdistrikterne 
i 8660 er attraktive for tilflyttere. Skanderborg Kom-
mune har de seneste år i ord sagt, at de vil os. Nu er det 
tid til at handle. 

Under overskriften ”Vi er en tredjedel” vil der blive gen-
nemført en kampagne, der understøtter de lokale sko-
ler. Vi er klar til at samarbejde med kommunen for at 
få den bedst mulige udnyttelse af de lokale skoler som 
lokale skoler for de lokale børn. 
Forhåbentlig er det lige så indlysende på Fælleden 
som ude hos os, at store bynære skoler ikke er et re-
elt alternativ. 
 
Så hold øje med hjemmesiden og De 7 Dales Face-
book-side og vær med til at vise, at vi står sammen om 
vores landsbyers fremtid. Det er rent faktisk det, der er 
på spil lige nu.

Af Jørgen Schytter, 
formand for bestyrelsen i De 7 Dale

Et meget vigtigt 
efterår!

Følg De 7 Dale og del og like!
Husk at du kan følge De 7 Dale på Facebook eller på Instagram, 
vi har hjemmesiden de7dale.dk, og vi vil altid gerne høre fra jer 
– skriv til info@de7dale.dk.  
facebook.com/de7dale
@de7dale
#de7dale

Happeningen for bevarelse af 
landsbyskolerne i Skanderborg Kommune 
ved Fælleden den 10. juni 2020 

Lige inden dette nummer 
af SOGNET blev sendt 
i trykken kom den gode 
nyhed, at udvalget IKKE 
foreslår at lukke Veng 
Skole og Børnehus, 
men istedet på sigt flytte 
børnehaven over i skolen  
i bedre lokaler.
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Børnene kom helt tæt på en række spændende instru-
menter som flygel, klarinet, kontrabasklarinet og gong 
og fik at mærke, hvordan instrumenterne spænder vidt 
og kunne lede tankerne hen på forskellige stemninger, 
som fx elefantens tyngde og fisk, som myldrer under 
vandoverfladen. Et par af børnene fik prøvet at dirigere 
musikerne med store og små armbevægelser til stor 
morskab.

Dette var den første af en række af kulturarrangemen-
ter, som skolen er vært for i løbet af året. Både mu-
sikere, dansere og skuespillere kommer på besøg og 
sætter gang i børnenes fantasi og giver et kulturelt ind-
spark i skoledagen.

Kom og vær med!
Det er sjovt at være spejder! Fra man går i 0. og 1. 
klasse, kan man blive spejder! Det er supersjovt.
Vi mødes hver onsdag kl. 18 ved spejderhytten i Veng 
(bagved Borgernes Hus). Vi laver bål, tager på løb 
og løser opgaver, bygger ting og sager, leger, synger 
sange, lærer om naturen og meget mere. Vi slutter af 
kl. 19.30. 

Vi mødte dig måske til mødet den 26. august, ellers 
mød op en af de kommende onsdage.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kon-
takte:
Lisbeth, Bæverleder på tlf. 40614354.  
Jørgen, Ulveleder på tlf. 61305372.
Maria, Juniorleder på tlf. 22440839.     
Tinne, leder for de store spejdere på tlf. 21907938.

Mange spejderhilsner fra os 

Tekst og foto: Helle Lambertsen 

Et barn kan da godt 
dirigere et orkester

Her ses  Oda, 
der dirigerer musikerne

Duoen Krøyer & Winding lagde vejen forbi Veng Skole i sommerferien med en koncert  
for sfo- og klubbørn. 

Kære Bæver, Ulve, Juniorer… (børn fra 6 år og op til?? ).
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Begivenheder i De 7 Dale
september, oktober, november 2020                            

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

Beboerforeningerne m.v.

For alle foreninger gælder det, at der tages forbe-
hold for de planlagte arrangementer, der kun gen-
nemføres, såfremt reglerne for forsamlinger under 
coronasituationen kan følges. Følg med på hjem-
mesiderne og Facebook, der opdateres løbende.

Søballe Borgerforening   
Hold dig opdateret på Facebook og mails fra 
soeballe.borgerforening@gmail.com
•  19/9 kl. 10 - Affaldsindsamling, vi mødes på  

legepladsen
•  29/11 kl. 16 - Juletræstænding på legepladsen

Mesing Borgerforening og MUF    
       www. Mesing.dk
• 4/9 kl. 18.00 - Fællesgrill
• 13/9 kl. 10.30 - Lav din egen æblemost i MUF
• 17/9 kl. 19.30 - Generalforsamling i MUF
• 10/10 - Høstfest i forsamlingshuset
•  5/11 kl 18.00 - Fællesspisning  

i forsamlingshuset
•  Koncert med spisning i forsamlingshuset.  

Dato endnu ukendt

Kig-Forbí i Mesing: 
•  Fredagscaféen holder åbent hver fredag året 

rundt fra kl. 16.00 - 22.00.
• 27/10 kl. 16.00 - Græskarsjov
• 31/10 kl. 18.00 - Halloween treats

Hårby Beboerforening  
Følg med på Facebook og www.8660haarby.dk
•  Bogcafé i 9`eren (Siimtoften 9) hver lørdag kl. 

10-12, samt selvbetjening i BOGHULEN dagligt 
24/7.

• 27/11 kl. 17.00 - Juletræstænding

Nr. Vissing Beboerforening  
•  15/9 - Sidste tirsdag-aften gåtur. Herefter er der gå-

ture fra gadekæret søndagene 4/10 og 1/11 kl. 10.

De 7 Dale  
Følg med på Facebook og www.de7dale.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 

•  8/9 - Sang og musik ved Hanne og Åge fra Sor-
ring.

•  13/10 - Foredrag ved Bent Holm. “Er H. C. Ander-
sen kongesøn?” “Danmark i det 19-århundrede”

• 1 0/11 - Generalforsamling.

Veng Lokalarkiv  
  
Søballevej 2. www.museumskanderborg.dk
Arkivet er åbent hver onsdag kl. 9-12 undtagen i sko-
lens ferier.
•  22/10 - Fortællecafé i Sognehuset med Helga 

Voigt, der fortæller om sine forældre Eva og Erik 
Voigt og om deres tid som lærere i Argentina og 
Nørre Vissing 

•  21/11 - Arkivernes dag. Under hvilke former er 
endnu ikke bestemt. 

Følg med på Facebook. Hver måned en ny historie.

Lysthuset Nr. Vissing  
Se mere på lysthusetnrvissing.dk

Fællesspisning 
Borgernes Hus: kl. 18 den 28/9, 26/10, 30/11.
Mesing Forsamlingshus: Kl. 18 den 5/11 

Bogcafé – Siimtoften 9 - Lørdage kl. 10-12

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

Vengkoret: www.vengkoret.dk
Henning Jakobsen
tlf. 21 86 27 29
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, Dyrhøjvej 26, 8410 Rønde
tlf. 71 20 26 17, mail: tina@thodehougaard.dk 

GANSKE VIST: Lars Jakobsen



GUDSTJENESTER september, oktober, november 2020
Dato Dag Veng Mesing Hørning Blegind Adslev

6. september 13. Trinitatis
14.00 LP Nr. 
Vissing*

11.00 JKA
16.00 KS 
Skoven

13. september 14. Trinitatis 11.00 MD

20. september 15. Trinitatis
11.00 LP Høst  
Kirkefrokost*

11.00 KS Høst 
Kirkefrokost

19.00 KS 
Høst

27. september 16. Trinitatis
19.00 LP 
Høst*

11.00 LP
11.00 MD 
Høst

4. oktober 17. Trinitatis 11.00 LP*# 11.00 MD

8. oktober Gud og gullasch 17.30 JKA
11. oktober 18. Trinitatis 11.00 LP
18. oktober 19. Trinitatis 11.00 JKA
21. oktober Syng dansk 17.00 LP*

22. oktober Gud og gule ærter 11.30 KS

25. oktober 20. Trinitatis
11.00 LP 
BUSK+

11.00 MD BUSK

1. november Allehelgen 19.00 LP*§+ 16.00 MD/ JKA 11.00 MD 16.00 LP
8. november 22. Trinitatis 11.00 KS
15. november 23. Trinitatis 11.00 LP 11.00 MD

18. november Onsdag
17.00 LP  
Gud & 
Spaghetti

17.00 KS 
Gud og 
mormormad

22. november Sidste i kirkeåret 11.00 JKA

29. november 1. advent 9.30 LP 11.00 LP 11.00 MD 15.00 KS 13.00 KS

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

* -  afhænger af corona-forskrifterne. Vi håber, vi kan byde på kaffe mm i Nr Vissing, høstfrokost i Veng, høstbidder i Mesing, få lov at synge til SYNG 

DANSK og have kor med til gudstjenesten både i oktober og november

# Hørning Kirkes kor medvirker

§ Vengkoret medvirker

+ KFUM-spejderne medvirker. En bid mad og drikke i våbenhuset efter gudstjenesten.


