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Kirke og Corona 
og advent og jul!– 

Det eneste jeg ønsker mig til jul … er et stop for Covid-19. 
Men det kræver stadig en hel del af os. Både omtanke, 
afstand og udholdenhed. Det bliver en anderledes ad-
vent og juletid i år, og det bliver svært, for der er ikke en 
højtid, der i lige så høj grad som advent og jul er forbun-
det med faste traditioner, som vi længes efter – og i me-
get lille grad kan gøre i år, fordi vi mindst af alt ønsker 
at smitte hinanden.

Mens vi alle sammen på én gang er ved at vænne os 
til restriktioner og begrænsninger OG ved at være 
grundigt kede af dem, må vi erkende, at det vist va-
rer længe endnu, før undtagelsestilstand og pandemi 
forsvinder. De seneste restriktioner – efter statsmini-
sterens pressemøde 23. oktober – har også betyd-
ning for livet i sognene. Dog må vi stadig fejre guds-
tjenester og kirkelige handlinger med begrænset 
deltagertal. Vi må også stadig have undervisning og 
studiekredse med afstand – bare vi bærer mundbind 
eller visir, når vi ikke sidder ned.
 
Til gudstjenester og kirkelige handlinger må vi være 
20 i Mesing og 50 i Veng – dog lidt flere, hvis fa-
milier og bofæller sidder tæt. Er I i tvivl, så kon-
takt gerne sognepræsten for at få afklaret.Salme-
sang er for mange af os et vigtigt omdrejningspunkt 
både i gudstjenesterne og de kirkelige handlinger; 
når vi synger, mærker vi fællesskabet og føler os 
inkluderede og fælles om at sige tak. Det er det, 
der forårsager, at vi så ikke kan være så mange, 
fordi sangen kræver større afstand. 
Skulle du være uheldig og komme til en fyldt 

Af Lise Palstrøm

Kirke og Corona og advent og jul! – 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
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Lise Palstrøm, Veng
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Erna Bachmann, Hårby (ansv.havende) mail: 
8660ryvejen43@gmail.com
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kirke, hvor der ikke må være flere, kan du altid få 
en gudstjeneste at se eller høre på Danmarks Ra-
dios hjemmeside under tv og radio. Morgenandag-
ten fra Københavns Domkirke sendes stadig hver 
morgen på radioens P2, hvor også morgensangen 
kan høres og desuden ses på tv. Som alle andre 
offentlige steder, skal vi også bære mundbind eller 
visir i kirkerne på vej ind og ud. 

Vi vil stadig opfordre jer til at holde jer orienterede 
på kirkernes Facebookside: Veng-Mesing Kirker. 
Andetsteds i SOGNET kan de foreløbige planer 
for de kommende arrangementer findes. Alle med 
forbehold, men også med håb!

Lad os holde sammen om at holde afstand. 

Siden sidst
Døbte i Veng
Evald Bjørnager Lambertsen, Hemstok
Matheo Dalgaard Kolling Pedersen, Galten
William Lykke Munk-Pedersen, Nr. Vissing
Ebbe Holm Sørensen, Hemstok
Josefine Gull Horsted Krage, Silkeborg
Freja Kongensholm Staal, Søballe

Hjertelig til lykke

Døbte i Mesing
Eline Brandt Nordqvist, Mesing

Hjertelig til lykke

Viet i Veng
Julie Krøyer Hindkjær 
og Thomas Krøyer Hindkjær, Aarhus

Hjertelig til lykke

Døde og begravede i Veng
Anna Gammelgaard Hansen, tidl. Søballe
Steen Kruse Hansen, Mariager

Æret være deres minde

Konfirmationer
Lørdag og søndag d. 29. og 30. august lykkedes 
det omsider at fejre konfirmationsgudstjenester 
for konfirmanderne fra Veng og Mesing og konfir-
manderne fra Jeksendalskolen. 
Det blev to fyldte, festlige og anderledes konfir-
mationsdage.
 SOGNET ønsker hjertelig til lykke

  Magisk aften  
Konfirmanderne og deres forældre fik en sær-
lig oplevelse, da Jesper Grønkjær gæstede Veng 
Kirke den første onsdag aften i november.
Globetrotteren og magikeren tog os med på en 
rejse ud i verden og hjem igen og fik os alle til at 
overveje, hvad der er vigtigt. At det er afgørende at 
træffe valg og tage ansvar, men også at erkende 
sårbarheden hos os selv såvel som hos andre. 

Kort sagt: livet er uperfekt – lad os omfavne det!
”Du er god til noget – også selv om du endnu ikke 
ved, hvad det er”, sagde Jesper, mens han lavede 
hovedløse numre, fremtryllede kaniner og læste 
vores tanker. Døm ikke – men mød verden med 
smil – så vokser både du og verden. Med Jespers 
medrivende fortælling om mennesket bag både 
offer og bøddel, bliver man på én gang lille, stor, 
overrasket, taknemmelig og glad. 
En magisk aften.

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



Hørning Sognegård 
– fælles arrangementer 

Samværsgruppen
Har du mistet, er der mulighed for at mødes med lige-
stillede i Samværsgruppen i sognegården i Hørning. I 
denne sæson har vi så mange konfirmander, at Sam-
værsgruppen må holde flyttedag, så det er den første 
torsdag i månederne, gruppen mødes kl. 14-16. Alle 
er velkomne. Tovholderne er Karen-Inger Rasmussen, 
Marie von Hallas og Knud Erik Johansen med sogne-
præst 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 snart igen bliver muligt at fejre 
gudstjeneste indendøre i forhallen på Præstehaven.

Samtalesalon for kvinder
I Sognegården i Hørning mødes gæve kvinder en tors-
dag formiddag om måneden til Samtalesalon om ak-
tuelle og vedkommende emner. Salonens deltagere 
er velkomne til at komme med oplæg, som kan være 
ud fra en af Aarhus Universitetsforlags ”Tænkepau-
ser” eller et andet emne, vi ønsker at samtale om.  Der 
serveres en ’tør’ kop kaffe, og samtalen varer en god 
time. Datoerne er: 28. januar, 25. februar, 25. marts, 
alle dage kl. 10.00.

MINIKONFIRMANDER
Sognenes minikonfirmander har virkelig måttet 
være tålmodige i år. Ikke alene er deres skole-
gang blevet besværliggjort, men de er også ble-
vet forsinket i at blive minikonfirmander. Efter 
nytår skal de ikke vente længere, så bliver der 
minikonfirmandundervisning – fortrinsvist tirs-
dag eftermiddage. Indbydelserne bliver delt ud 
på skolen, så alle de ”Grønne” får chancen. 

Minikonfirmandernes store projekt, der skal vises 
frem for sognene op til påske, bliver det, der kal-
des et ”passionsspil”. I næste nummer af SOG-
NET vil der blive givet yderligere information om 
hvor og hvornår, man kan opleve påskens fortæl-
linger med minikonfirmander som skuespillerne.

4. s. i ADVENT
Søndag d. 20. december synger vi traditionen tro julen 
ind ved gudstjenesten kl. 16.00. Der vil være mere lys 
og flere salmer, og gudstjenesten vil slutte med julens 
evangelium. Hele forløbet vil blive optaget i lyd og bil-
lede og siden bragt på kirkens hjemmeside og Face-
book. Der er ca. 50 pladser.

JULEAFTENSDAG
I skrivende stund er der endnu ingen endelig afkla-
ring på juleaftens gudstjenester, men menighedsråd 
og præst arbejder på at afvikle flere gudstjenester i el-
ler omkring begge kirker. Hold øje med hjemmeside og  
Facebook for tidspunkter og antal. 

JULEDAG og JULESØNDAG
Både i Veng d. 25. og i Mesing d. 27. december vil der 
være julegudstjeneste kl. 11.00. I Veng er der plads til 
ca. 50 personer og i Mesing ca. 20.

H3K – helligtrekongergudstjeneste
Søndag d. 3. januar er der helligtrekongergudstjeneste 
i Veng Kirke kl. 16.00, hvor juletræet tændes for sid-
ste gang.

KYNDELMISSE
Konfirmandernes værkstedsgudstjeneste for hele pa-
storatet bliver på Kyndelmissedag, tirsdag d. 2. februar 
kl. 17.00. Det er endnu usikkert, om der vil være fæl-

les suppe bagefter. Men det er sikkert og vist, at guds-
tjenesten vil dreje sig om lysets komme til verden og 
den betydning, lyset/Jesus har eller kan have i tilvæ-
relsen. Konfirmanderne præsenterer både lys og bille-
der og ord, som de forinden har arbejdet med i gudstje-
nesteværkstedet nogle uger før.
 
BØRNEKOR-BESØG
I oktober og november havde vi fornøjelsen af Hør-
ning Kirkes børnekor med korleder og organist Stig 
Torndyb til gudstjeneste. De vil igen glæde kir-
ken med medvirken til gudstjenesten søndag d. 14.  
februar kl. 11.00. Sædvanligvis deltager Hørning  
Kirkes børnekor i gudstjenesterne i Hørning Kirke, men 
i denne ’afstands-tid’ er der ikke plads til dem i den lille 
kvaderstenskirke. Det kan vi i vores store frådstens-
kirke så nyde godt af. Der er plads til godt 30 personer 
foruden koret.

SOGNEEFTERMIDDAGE
Tirsdag d. 2. februar og tirsdag d. 2. marts og tirsdag 
d. 6. april vil vi afholde sogneeftermiddag i Veng Kirke 
i tidsrummet 14.00 til 16.00. Skulle tiden gøre det mu-
ligt, flytter vi tilbage i Sognehuset. Der vil blive annon-
ceret forud, så I kan se indhold og sted.
Vi vil bl.a. få besøg af danskeren Sarah Lindner, der vil 
fortælle om et enestående kvindeprojekt i Israel-Palæ-
stina, og så skal vi have en eftermiddag om Skiveeg-
nen, som vi forhåbentlig får lov at besøge til sommer.

Af Lise Palstrøm

Filmstudiekreds
Årets to første filmstudiekreds-aftener bliver 
onsdagene 20. januar og 24. februar. Mødeste-
det er Sognehuset i Veng kl. 19.30 – 22.00, og 
aftenen indledes med en ’tør’ kop kaffe og en 
indledning til aftenens film. Efterfølgende ta-
ler vi sammen om filmen og dens tema over en 
ostemad og et glas. Det er alt fra det mindste til 
det største for alle i kløverbladets fem sogne. 
Kontakt sognepræsten, hvis du også gerne vil 
være med.

LUCIA
SØNDAG D. 13. DECEMBER, 
3. SØNDAG I ADVENT, bliver en anderledes Lu-
ciafejring. Velkommen i Veng Kirke kl. 17.00 til 
lysgudstjeneste. Der bliver ingen krybbespil og 
heller ikke fællesspisning, men konfirmanderne 
bærer lys, så det også i år kan blive en festdag 
midt i adventstidens forberedelser til jul.

Vi bruger ikke tilmelding, men håber, der bliver 
plads til alle. Der er ca. 50 pladser.

Kommende arrangementer
I den kommende tid bærer vi mundbind eller visir, når vi går ind eller ud ad kirken. SOGNEINDSAMLING

Søndag d. 14. marts vil vi efter gudstjenesten i 
Veng kl. 9.30 håbe på, at vi får lov til at samle ind 
til verdens fattigste med Folkekirkens Nødhjælp. 
Tiden vil vise, om vi må gøre det fysisk, eller om 
vi må ty til digital indsamling.

4 5



Da vi etablerede landsbyfællesskabet De 7 Dale, var 
det med store ambitioner. Vi er kommet rigtig godt fra 
start, men der er ingen tvivl om, at forsamlingsforbud 
og truende skolelukning har svunget taktstokken for 
arbejdet. Men nu skal vi fremad og sætte fart på det, 
der stadig står i vores magt.

Det er blandt andet etablering af trampespor i land-
skabet. Stier og spor, der også fysisk binder vores syv 
landsbyer sammen, og som gør det muligt for alle at 
nyde vores skønne område. De har allerede gjort det 
i Stjær-Storring-Søballe. Stjær Trampesti Laug har – 
med hjælp fra velvillige lodsejere og aktive frivillige, 
samt vejledning og støtte af projektet SPOR – etab-
leret et net af trampestier, så man kan komme ud og 
nyde landskabet. Et stort arbejde og et fantastisk re-
sultat.

Det vil vi også gerne. Vi har brug for at stå sammen for 
at lykkes med det. Skriv til os, hvis du kunne tænke 
dig at være med til at skabe trampespor i De 7 Dale, 
både som frivillig hjælp eller lodsejer: info@de7dale.
dk - så samler vi op og går i gang.

Stierne i De 7 Dale
Af bestyrelsen i De 7 Dale 

Fotos fra Facebook: Tove Skrumsager Hansen 

og De 7 Dale

Kommende arrangementer - Fortsat

Menighedsrådsmøder  
i Sognehuset i Veng 
De månedlige møder for 2021 
bliver fastlagt, når det nyvalgte 
menighedsråd træder sammen 
lige før 1. søndag i advent og vil 
blive offentliggjort på Facebook  
og kirkens hjemmeside.

 Menighedsrådet i Veng-Mesing 
Kirkeåret begynder den første søndag i advent. Det er også 
den dato, som det nye menighedsråd træder i funktion. I skri-
vende stund har rådet endnu ikke haft sit første møde. I næ-
ste nummer af SOGNET vil vi præsentere bladets læsere for 
medlemmerne.

Anette Sørensen
Christina Nør Østbjerg
Dorthe Frederiksen
Gunnar Andersen
Jens Henrik Kirkegaard
Knud Erik Jensen
Petsi Friis Tvørfoss
Lise Palstrøm, sognepræst

Musik i kirken Af Pia Bech Pedersen

Søndag den 6. december kl. 19.30. 
Julekoncert i Veng Kirke med guitarvirtuos Søren Bødker Madsen. 
Koncerten bliver en stemningsfuld og nærværende koncert, hvor Sø-
ren med musik og fortælling tager publikum med på en fantastisk rejse 
gennem sit repertoire: Kendt og elsket musik af gamle mestre, hvortil 
kommer arrangementer af pop og julehits, som indfanger instrumen-
tets uimodståelige karakter og charme.

Forårskoncert i Veng Kirke 
søndag den 14. marts kl. 16.
Solo og 4-hændig klaver-
musik med pianisterne 
Laurie Pickering og  
Ib Nørager Pedersen.
Læs mere i næste  
nummer af SOGNET

Første juledag medvirker 
Dorthe Højland, saxofon, 
ved gudstjenesten i Veng 
Kirke.

På grund af smittefare og de trange pladsforhold er der i år ingen julekoncert i Mesing Kirke. Der er bedre plads 
i Veng Kirke, så årets julekoncert holdes her. Der holdes afstand, så skolens kor og Vengkoret deltager des-
værre ikke i år.

I skrivende stund peger alting på, at vi får  
lov til at beholde vores fantastiske skole.  
Det er vigtigt for børnene og for fællesskabet 
og   for livet i De 7 Dale. Det har været en 
hård kamp, men resultatet er det hele værd. 
Så nu skal vi videre.

-  Kender du en god sti i dit 
lokalområde eller har et 
forslag til et godt spor?

-  Vil du være med i arbejdet 
som frivillig? 

-   Eller er du lodsejer og  
har en god idé til en 
markvej, et skel eller et 
sprøjtespor, hvor der kan 
laves et trampespor?

Så skriv til info@de7dale.dk eller ring til Jørgen 
Schytter på 40 45 57 88 – og lad os gå igang.

Skal vi også lave trampespor i landskabet  
og forbinde vores syv landsbyer?

  Projektet SPOR I LANDSKABET har 
Danmark over hjulpet landområder med at etab-
lere trampestier i landskabet og kan hjælpe med 
bla støtte og vejledning. 
Læs mere på www.spor.dk

SPOR er støttet af Nordea-fonden og Miljøministeriet,  
og Landbrug & Fødevarer. SPOR i Landskabet har 
eksisteret siden 1997 og er et samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening, Dansk Skovforening, Friluftsrådet, 
Kommunernes Landsforening, Landdistrikternes Fællesråd  
og Danmarks Jægerforbund.
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Mesing Borgerforening har fået 729.207 kr. 
fra Nordea-fonden til projektet ”Mesing
Forsamlingshus for alle”, der vil forny 
det naturlige mødested for Mesing og 
landsbyklyngen De 7 Dale. 

Med 729.207 kroner i støtte fra Nordea-fondens ”Her 
bor vi” pulje kan Mesing Borgerforening nu igangsætte 
projektet, der har været arbejdet på siden 2018. Pro-
jektet indebærer en tilbygning til vores forsamlingshus, 
som udvider husets funktionalitet og aktivitetsniveau 
til glæde for det lokale fællesskab. Tilbygningen vil 
lukke lyset og naturen indenfor og indeholder et min-
dre opholdsareal, som kan benyttes af de lokale for-
eninger, mødregrupper osv. Derudover bliver indgan-
gen flyttet væk fra den trafikerede vej, samtidig med 
at den bliver gjort mere tilgængelig for dårligt gående. 
I forbindelse med den nye indgang får Forsamlingshu-
set nye og tidssvarende toiletter, der er store nok til kø-
restolsbrug.

Formand for Mesing Borgerforening Niels-Ole Frede-
riksen glæder sig især til, at ”Vi kan give alle fra lokal-
samfundet adgang til Forsamlingshuset – også børne-
familier, dårligt gående og andre, der har brug for let 
og sikker indgang til Forsamlingshuset. Derudover vil 
vi nu kunne tilbyde endnu flere spændende aktiviteter, 
som bidrager til fællesskabet”.

Med Mesing Forsamlingshus for alle håber Mesing 
Borgerforening, at huset bliver endnu mere
indbydende for områdets borgere og bidrager til det lo-
kale fællesskab. Med det nye opholdsareal, den nye 
indgang og toiletfaciliteter bliver forsamlingshuset 
mere attraktivt til at afholde de arrangementer, som 
fastholder fællesskabet i landsbyen.

Nordea-Fonden har bidraget med den største donation 
til projektet, men projektet har også fået god
økonomisk støtte fra Skanderborg Kommune,  
SmukFonden, Mesing Ungdomsforening og salg af
folkeaktier i lokalområdet.

Her bor vi-pulje på 60 mio. kr. uddeles til projekter, 
som styrker lokale fællesskaber og sammenhængs-

kraften i mindre byer. ”Det syder og bobler ude i de 
små bysamfund, og med dette økonomiske rygstød får 
de mange lokale ildsjæle i Mesing og De 7 Dale ekstra 
mulighed for at sætte deres virketrang i spil til gavn for 
Fællesskabet”, siger Henrik Lehmann Andersen, direk-
tør i Nordea-fonden, som støtter godt liv.

Tekst og foto: Bjarke Helms, Mesing Borgerforening

Mesing Borgerforening  
får støtte til projektet  
Mesing Forsamlingshus 
for alle!

To store donationer fra Nordea-fonden er tilflydt  
to projekter i De 7 Dales område:

•  Mesing Borgerforening har fået 729.207 kr. til 
ombygning og renovering af Mesing Forsamlingshus.

•  Veng Skole har fået 1 mio. kr. til projektet med en 
tunnel under Låsbyvej. Det bringer vi i næste nummer 
mere om.

Om Nordea-fonden

•  Nordea-fonden har et almennyttigt formål og støtter 
projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, 
motion, natur og kultur.

•  Med Her bor vi-puljen uddeles i 2020 60 mio. 
kr. til projekter, som skaber aktivitet og styrker 
fællesskabet i mindre byer med 200-5.000 
indbyggere. Projekterne støttes med mellem 100.000 
kr. og 1.000.000 kr., og foreninger, selvejende 
institutioner og kommuner m.fl. kunne søge puljen 
med ansøgningsfrist 1. august 2020.

•  Læs mere på www.nordeafonden.dk/herborvi

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 alle i vores område. 
– skriv til info@de7dale.dk.  
facebook.com/de7dale
@de7dale
#de7dale
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Legepladsen byder ofte på nye muligheder alt efter 
vejret, en stille regn skaber legemuligheder, og blæ-
sten skaber andre lege som at lave drager ud af en 
pind, lidt garn og en pose. Lige for tiden nyder vi alle 
de smukke farver naturen byder på, vi taler om farver 
og pynter vores sandkager på en anden måde end i 
sommer. Både børn og voksne har opdaget nye måder 
at lave de mere planlagte aktiviteter på, så vores lege 
med sprog og læsning er stadig en del af hverdagen, 
bare under nye forhold og nye rammer. Vi er ikke ude 
hele tiden, der er dage, hvor vi går indenfor, når bør-
nene bliver for kolde og våde. Det nyder børnene på 
trods af, at der ikke mere er så meget legetøj fremme 
ad gangen. Vi oplever os selv som en udebørnehave.

Naturinstitutioner/udeinstitutioner er ikke nyt i Dan-
mark, de første kom for mere end 60 år siden. Men 
tænk sig, at der skulle en corona-pandemi til, før vi blev 
en del af det selskab. Vore erfaringer indtil videre pas-
ser meget godt på de undersøgelser, der er lavet i Nor-

den igennem flere år, nemlig at pædagogisk arbejde 
udenfor fremmer/medfører: færre konflikter, mere kon-
centrerede børn, børn der fordyber sig, børn der leger 
lange lege, og det giver en bedre motorik, fremmer vo-
res sundhed og giver mindre sygefravær. 

Det er helt sikkert, at når vi engang er ude af pande-
mien, så fortsætter vi med meget mere udeliv og tager 
de gode erfaringer med os videre i Børnehuset.

Mindre end et år efter beslutningen om en fælles kirke-
lig indsats på skoleområdet tilbyder den nyoprettede 
Skoletjenesten i Skanderborg Provsti undervisnings-
materialer til alle kommunens folkeskoler og privat-
skoler. Tre forskellige forløb – et til hvert skoletrin – blev 
tilbudt skolerne op til sommerferien, og lærerne har ta-
get rigtig godt imod de gratis tilbud. Ikke mindre end 
850 børn fordelt på 38 klasser fra hele kommunen be-
nytter i dette skoleår Skoletjenestens materialer i kri-
stendomsundervisningen. Målet for skoleåret 2021-22 
er at udvide til omkring 10 forskellige forløb og events 
om kristendom og etik.

I september 2019 mødtes repræsentanter fra alle kom-
munens menighedsråd og blev enige om at oprette en 
skoletjeneste i Skanderborg. Denne har til opgave at 
udvikle og tilbyde gratis undervisningsmaterialer, pro-
jekter og events til alle skoleklasser i kommunen, samt 
styrke relationen mellem skole og kirke i lokalmiljø-
erne. Materialerne, som alle er af ikke-forkyndende 
karakter, har til formål at puste energi og kreativitet ind 
i kristendomsundervisningen på skolerne og inspirere 
lærerne til nye undervisningsformer. Nogle af projek-
terne er også tværfaglige, så de afvikles i samarbejde 
med fx dansk, samfundsfag, historie, musik eller bil-
ledkunst. 

Andre forløb har et indbygget besøg i den lokale kirke, 
bl.a. forløbet ”Sorg og Livsmod”, som er et projekt for 
de mindste klasser. Gennem to ny-producerede tegne-
film introduceres eleverne for de følelser og reaktioner, 
som et barn kan opleve i forbindelse med sorg ved ek-
sempelvis død og skilsmisse. Projektet har til hensigt at 
klæde eleverne på til at forstå børn i sorg og give dem 
handlemuligheder til at komme den sørgende i møde. 
På kirkebesøget arbejder eleverne med bibelske fort-
ællinger og begreberne sorg, håb og trøst.

Skoletjenesten har til huse i Sognegården i Hørning, 
hvor to medarbejdere, Lotte Bratbøl og Jacob Neer-
gaard, står for den daglige drift. Lotte er uddannet læ-
rer og ansat som pædagogisk medarbejder på 50%. 

Samtidig er hun i udskolingen på en folkeskole i Od-
der, så hun fortsat har fingeren på pulsen i skoleverde-
nen. Den teologiske medarbejder, Jacob, er også ansat 
på 50%, og er derudover sognepræst i Låsby og ekstra 
konfirmandunderviser i kommunen. Denne sammen-
sætning skaber et stærkt bindeled mellem tjenesten og 
provstiets øvrige præster. 

Skoletjenesten hjemmeside er under opbygning, men 
alle er velkomne til at kontakte Lotte, LOSB@km.dk, 
eller Jacob, JHNE@km.dk, hvis der skulle være 
spørgsmål eller ønske om at høre mere. De kommer 
også gerne ud på skoler og i kirker, hvis I vil høre mere 
om Skoletjenesten i Skanderborg Provsti.

Tekst og foto: Gitte Jakobsen, 
daglig leder i Børnehuset

Vi passer stadig på 
hinanden og på os selv
Dagligdagen i Veng Børnehus er efter genåbning ved at blive til hverdag, en hverdag, hvor vi 
stadig følger de retningslinjer, vi har fra myndighederne. Men også en hverdag, hvor udelivet 
er blevet en rutine på den gode måde, både børn og voksne nyder, at vores læringsrum hele 
tiden er foranderligt

Nyt samarbejde mellem  
skole og kirke

Sidste nyt fra kommunen om 
skolestrukturen:

Der ligger 11 forslag til ny skolestruktur. 
Om vores skoles fremtid står der: “Veng 
Børnehus flyttes til lokaler på Veng Skole 
og samarbejdet med Jeksendalskolen 
styrkes” –  Og det er alt, hvad vi kunne 
drømme om.
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Trods nedlukning af arkivet fra marts og indtil videre er 
det lykkedes at få udarbejdet Årsskriftet for 2020. Det 
plejer at udkomme på Arkivernes Dag, som er tredje 
lørdag i november hvert år. Også i år holdes der åbent 
i arkiverne, men der er også nogle, der helt holder luk-
ket. Veng Lokalarkivs lokaler er små, og da vi bor i sko-
lens kælder, er vi underlagt de samme restriktioner 
som skolen. Vi er derfor nødsaget til at aflyse arrange-
mentet på Arkivernes Dag, hvor der plejer at være fuldt 
hus, i 2019 var hele 72 mødt op.

Men det betyder ikke, at man ikke får årsskriftet. Vi - 
de frivillige i arkivet - har arbejdet hjemmefra og gør 
det stadigt. Vi kommer rundt til medlemmerne af Støt-
teforeningen med bladet. Medlemmer af Veng Lokal-
forenings facebookgruppe kan læse bladet på Face-
book og på arkiv.dk. Man kan også, når samfundet 
åbner igen, få bladet udleveret på arkivet eller ved for-
tællecafeerne, som forhåbentlig kommer i gang igen. 
Netop fortællecafeerne er vi kede af, at vi ikke kan 
gennemføre. Dels giver det os kontakt med JER, der 

er interesseret i lokalhistorien, det giver os nye vinkler 
på historien, det giver os også nye afleveringer af ma-
terialer og fotos, der skal gemmes for eftertiden, men 
det giver  os også et lille økonomisk tilskud til arkivets 
drift, som er kærkomment.

Michael Sørensen skriver:
Den, under krigen 1940-45 og lidt efter selvforsy-
ningssituation af foder til grisehold på gårdene rundt 
om i landet, gjorde, at stat og kommune oprettede en 
organisation, der kaldtes LAB – Ledighedens Arbejds-
løshed Bekæmpelse, for at lette den store arbejdsløs-
hed i by såvel som på land i disse tider.

I Aarhus kørtes der rundt på trehjulede cykler hos ba-
gere, hoteller, borgere, hvor de samlede daggamle 
brød og madrester m.m. Alt dette blev kogt sammen i 
Midtkrafts bygninger og varmeværker. Når det var kogt 
igennem, påfyldtes det derefter på 200 liter tromler, 
og her kunne man så købe det, og få det leveret ud på 
landet til gårde med grise. 

Rasmus Andersen, Enghavegård i Mesing, der var 
foregangsmand inden for alsidigt landbrug og bedrifts-
form for mange områder, var den første i byen, der be-
nyttede dette tilskudsfoder, han brugte flere tønder 
om ugen i nogle år. Mesinggård og Foerlevgård lod af-

hente flere hele vognlæs affald af småkager, der under 
bagning og pakning havde taget lidt skade hos Jul A. 
Jørgensens småkagefabrik i Aarhus. Denne brug el-
ler genbrug til billige penge gav resultatet til, at der i 
Skanderborg oprettedes en LAB-afdeling på initiativ af 
Hans Peter Hauberg Lund, Mesinggård, som også blev 
formand.
Kogeriet lå på Vestergade i Skanderborg, hvor se-
nere landboauktionen ØLA havde til huse. Mesinggård 
aftog selv en stor ladning en gang om ugen. Sent hver 
torsdag eftermiddag afhentede Michael Sørensen 
dette. Resten på den fyldte lastbil, som Mesinggård 
ikke kunne anvende, kørtes ud på gårde på Mesing 
Mark samt Hårby Mark. Men efterhånden, som kunst-
gødning og foderkorn igen kunne importeres, blev der 
avlet mere på markerne, så landbruget blev selvfor-
synende igen, blev denne gode anvendelse af madre-
ster i LABs ordning overflødig, og et efter et nedlagdes 
disse kogerier igen. 

Covid-19 og lokalarkivet i Veng  

Årsskriftet 2020 indeholder bl.a. historier om:
• Branden i Veng i 1828, 
•   Helligkilden i Hylling Skov, kilderne i Søballe  

og Tingdalen i Mesing.
• Danseskolerne i Nørre Vissing, Hårby og Mesing
• Pandemier i 2020, 1920 og 1785
•  Vi sætter sten, om sten i Veng og Mesing sogne og Hørning
• Hørning Kro
• Og meget mere!

Vil du støtte foreningen, så meld dig ind som medlem af 
Støtteforeningen for Hørning og Veng Lokalarkiver. Det koster 125 kr. 
om året, du får årsskriftet tilsendt 

- og du får gratis adgang til Skanderborg Museums afdelinger – 
Perron 1 i Skanderborg, Ry Mølle, Øm Kloster, Ferskvandsmuseet, 
lokalarkiverne i Skanderborg, Fruering-Virring, Ry, Galten, Hørning 
og Veng.  

Kontakt arkivar Peter Mortensen, se adressen i adresselisten på 
næstsidste side.

GENBRUG af skrald 
1940-45

Af Erna Bachmann, Veng Lokalarkiv Af Erna Bachmann, Veng Lokalarkiv

Genbrug har i snart mange år været ”in”, vi skal værne om kloden og dens ressourcer. 
Ikke blot FORbruge, men tænke os om og GENbruge, ikke af nød her og nu, men forbruger 
vi mere, end vi kan genopbygge, så er det MISbrug, og der kommer en tid, hvor der vil 
være ressourcemangel. Det var der også i 1940-45 under sidste krig. Michael Sørensen, 
vognmand i Mesing, har samlet Mesings historie, og arkivet har arvet fire flyttekasser 
efter boet fra Rigmor og Aksel Brandt. Michael var meget historisk interesseret, ikke blot 
i lokalhistorien, men i Danmarks og Verdenshistorien. Kasserne rummer mange, rigtig 
mange, historier, som arkivet er lykkelige for at Hanne Brandt har skænket os. Vi dykker ned 
og genfortæller en enkelt historie, der i en retrotid maner til eftertanke.

Michael Sørensen, vognmand, Mesing og Johs. Rasmussen, 
vognmand, Jeksen. Tiden er 1943, hvor Michael Sørensen blev 
beordret til at køre for tyskerne. Her med en kanon på ladet.
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Begivenheder i De 7 Dale
december, januar, februar, marts 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
•  I juleferien - Fælles gåtur i området (nærmere 

info kommer senere)
• 13/2 kl. 14 - Fastelavn 

Mesing Borgerforening og MUF    
       www. Mesing.dk
•  13/12 14.00-17.00 – Juletræsfest i  

forsamlingshuset
• 31/12  11.00-15.00 – Godt nytår

Kig-Forbí i Mesing holder midlertidigt lukket.

Hårby Beboerforening  
Følg med på Facebook og www.8660haarby.dk
•  31/12 - Nytårskur
• 23/2 - Generalforsamling

Nr. Vissing Beboerforening  
•  14/2 14.00 – Gadekæret, fastelavn
•  Gåture – Gadekæret kl. 10.00  

– søndage  den 3. januar og 7. februar

Borgernes Hus
• 13/12 15.00-17.00 - juletræsfest

Lysthuset Nr. Vissing 
Se mere på lysthusetnrvissing.dk

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

Fastelavn 
Fastelavnssoldaterne kommer rundt søndag den  
14. februar, såfremt det er tilrådeligt aht. smitte. 
Samme forbehold er der til festen efterfølgende.
Følg med på  

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 
•  8/12 kl. 11. - Julefrokost og generalforsamling  

(afholdes i Borgernes hus).  
Tilmelding senest 3. december.

•  12/1 - Besøg Skanderborg Bryghus.  
Tid og sted senere. Tilmelding senest 5. januar.

•  9/2 - Bankospil. Tilmelding senest 8. februar.
Pga. COVID-19 vil vi opfordre til tilmelding til alle  
arrangementer. I tilfælde af aflysning er det nem-
mere at melde ud.

Veng Lokalarkiv  
Søballevej 2. www.museumskanderborg.dk
Arkivet er midlertidigt lukket gr. corona. 
•  Den er planlagte fortællecafé med Helga Voigt, 

der fortæller om sine forældre Eva og Erik Voigt 
og om deres tid som lærere i Argentina og Nørre 
Vissing gennemføres, når det er forsvarligt aht. 
smitte.

•  Årsskriftet for 2020 er udkommet. Se omtalen 
side 12. Du kan også læse det på arkiv.dk.

Følg med på Facebook. Vi arbejder hjemmefra og 
modtager gerne arkivalier.  
Hver måned en ny historie.

med mindre andet er nævnt

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 

Bogcafé – Siimtoften 9 - lørdage kl. 10-12.
Alle dage (24/7) er BOGHULEN åben for selvbetje-
ning. Følg med på  

GANSKE VIST: Lars Jakobsen



GUDSTJENESTER september, oktober, november 2020

Dato Dag Veng Mesing Hørning Blegind Adslev

1. Advent 29. november 9.30 LP 11.00 LP 11.00 15.00 KS 13.00 KS

2. Advent 6. december 11.00 MD
3. Advent 13. december 17.00 LP Lucia 16.00 KS
4. Advent 20. december 16.00 LP 11.00 JKA
Juleaften 24. december 16.00 LP* 14.45 LP* i hallen 13.30 JKA 14.45 JKA
Juledag 25. december 11.00 LP 9.30 & 11.00 KS
2. juledag 26.december 11.00 LP
Julesøndag 27. december 11.00 LP 11.00 MD
Julefest 27. december 14.00 MD-LP
2021
Nytårsdag 1. januar 15 & 16.30 JKA
H3K 3. januar 16.00 LP 11.00 KS 19.00 KS
1. s. e. H3K 10. januar 11.00 LP
2. s. e. H3K 17. januar 11.00 LP 11.00 MD 14.00 MD
S. s. e. H3K 24. januar 11.00 MD
Septuagesima 31. januar 11.00 LP 11.00 JKA 19.00 JKA
Kyndelmisse tirs 2. februar 17.00 LP 
Sexagesima 7. februar 11.00 KS
Fastelavn 14. februar 11.00 LP - kor 11.00 MD 14.00 LP
1. s. i fasten 21. februar 11.00 MD
2. s. i fasten 28. februar 11.00 LP 11.00 JKA
3. s. i fasten 7. marts 11.00  

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

*  vi håber på at kunne tilbyde flere julegudstjenester juleaftensdag – se tidspunkter i Ugebladet, 

på  www.vengmesing.dk og på Facebook Veng-Mesing kirker.

SOGNETs redaktion ønsker  
alle en Glædelig jul  
og et godt – og coronafrit – nytår!


