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Kirke  
og Corona  – 
Dåb og corona?
Må vi få vores barn døbt?

Sådan er der en del, der forståeligt nok har spurgt i det 
forløbne år. For der har været meget skiftende regler for 
både samvær og muligheden for at komme i kirkerne.

Men DÅB, BRYLLUP og BEGRAVELSE har hele tiden 
været både tilladt og muligt. Lige for tiden er der de 
strengeste og hårdeste begrænsninger, fordi vi ikke må 
synge i kirkerummet, og fordi der skal være 7,5 m2 til 
hver person. Man kan ikke blive for gammel til at blive 
døbt. Kan man gå selv, er det ingen hindring - bortset 
fra at familiens dåbskjole måske er blevet alt for lille.

Hvor mange må vi være?
Indtil videre tyder det på, at vi indtil påske kun må 
være 10 personer i Mesing Kirke og 20 i Veng Kirke, 
men se efter på hjemmeside og/eller Facebook – der 
vil evt. ændringer komme til at fremgå.

Af Lise Palstrøm

Siden sidst
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Jul uden gudstjenester!
Af Lise Palstrøm

Efter måneders planlægning af ’corona-sikre’ ju-
legudstjenester var det noget af en skuffelse, at 
alt blev aflyst så sent som lillejuleaften til langt 
ind i Hellig3kongertiden og fasten. Året 2020 vil 
blive husket for mange ting, ikke mindst pande-
miens begrænsninger i alle vore vante traditioner.
Men jul blev det alligevel, og det var herligt at se 
folk ”gå julen” på den juledug, der var lagt ud på 
kirkegården på skift i Veng og Mesing. Julen brin-
ger budskab om lys, fred og glæde – og det var 
ikke mindre vigtigt at høre julebudskabet i år – 
tværtimod.
Mindeværdigt var det også at fejre en kort jule-
gudstjeneste i forbindelse med skolens morgen-
sang, hvor 5. og 6. klasse var med på skærmen, 
der stod på flyglet – og vinkede og sang med på 
julesalmerne. 

Vi er virkelig alle sammen blevet rigeligt udlært 
i at holde afstand, bruge mundbind, spritte hæn-
der og undlade at mødes med nogle, vi ikke ser 
så ofte – og jeg tror, vi alle glæder os helt vildt til 
at måtte mødes igen. Vaccinen er i gang og un-
dervejs, og plejehjemsbeboerne er i gang med an-
den vaccination, så de snart igen må få besøg, af-
holde sangtimer, gudstjenester, fødselsdage og i 
det hele taget mødes på kryds og tværs.

Klagesang og Påske
Forfædrene var også bange, forvirrede, ensomme, 
vrede og afmægtige, når tiderne var hårde og 
svære, når sygdomme og epidemier, konflikter og 
krige hærgede. I Salmernes Bog i Bibelens Gamle 
Testamente kan man finde ord, som udtrykker 
både klagesang og befrielsesfest.
I takt med at tiden går, og restriktionerne forlæn-
ges, er vi sikkert mange, der kan se os selv i sal-
misten, der for årtusinder siden råbte til Gud om 
hjælp mod fjenderne (virusset):

”Kom, og hold din hånd under mig, 
for jeg er alene og svag!
Tag angsten fra mig,
tag mine sorger fra mig!
Se, min fortvivlelse og min smerte, 
og tilgiv mig mine fejltrin!
Se, hvor mange fjender jeg har,
og hvor meget de hader mig!
Pas på mig, red mig.
Svigt mig ikke,
for jeg søger tilflugt hos dig.
Gør mig ærlig og uskyldig, 
jeg venter på dig.
Befri os alle fra sorgen.                                

Hvad enten vi må fejre påske med mange eller få, 
er der nok ingen tvivl om, at vi stadig ikke må fylde 
kirkerne helt, spise påskemåltid sammen i kirken, 
men!
Foråret kommer med lys og lune, med blomster 
og buske på spring – og minder os om det nye liv, 
der kommer og minder os om opstandelsesbud-
skabet: Livet sejrer over døden. Kristus lever, op-
standelsen er.

Siden sidst
Døbte i Mesing
Jens Edlund Thaysen, Gårslev

Hjertelig til lykke

Viede i Veng
Anne Katrine Wenzel Selvejer 
og Bjarne Damsgaard, Ry

Hjertelig til lykke

Døde, begravede, bisatte
Karin Rasmussen, tidl. Søballe
Anna Skouenborg Rasmussen, tidl. Hårby

Æret være deres minde

(fra Salme 25 i ny oversættelse)

Julen 2020, foto Lise Palstrøm

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



En påskehilsen
Med nogle af ordene fra sidste års påskehilsen vil 
SOGNET og præsten gerne ønske alle en glædelig 
påske med håb om, at vi snart må mødes i fællesska-
ber, foreninger, kirker og sogne.
Skærtorsdag må vi spise hver for sig uden påskemål-
tid og kun med et lille fællesskab i kirken – der er 
så meget, vi savner i denne tid og har savnet længe. 
Hvis nadveren ikke må fejres i kirken i fællesskab, 
kan man fejre den derhjemme.
Langfredag er voldsom – vi oplever sygdom og li-
delse omkring os, lever isoleret og kan ikke holde i 
hånd, hvor der er brug for det. Vi får lyst til at spørge 
som Jesus: Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt 
mig?
Påskedag er livets sejr over døden. Påskedag er hå-
bets sejr over frygt og uvished. Påskedag er lysets 
sejr over mørket. Påskedag er kærlighedens sejr for 
alle mennesker. At vi er elskede altid; hvadenten vi 
lever eller dør. Og at vi aldrig er alene eller helt for-
ladte, selv når det føles sådan.
Vi må fortælle det videre til alle dem, vi møder – på 
afstand: Livet sejrer! Det bliver godt igen! Graven var 
tom – for livet, lyset, glæden og kærligheden vinder. 
Påsken er! Opstandelsen er lige her! Glædelig påske!

Tekst og foto (2017)  Erna Bachmann

Fotografen har været ude og opdatere de nye gravste-
der; for Veng Kirkes vedkommende i december 2019
og for Mesing Kirkegård i juni 2020. Dog kan man kun 
se fotos indtil 2010, da der skal gå 10 år efter et men-
neskes død, før data må offentliggøres. (Persondata-
forordningen)

I finder foto af gravene på http://findengrav.dk/ 

Trods corona blev der afholdt valgforsamling i sep-
tember 2020. Her blev opstillet kandidater nok til en 
solid liste, der både kunne rumme 7 menighedsråds-
medlemmer og 4 stedfortrædere. Det nyvalgte råd 
trak i arbejdstøjet op til kirkens nytår – 1. søndag i ad-
vent, hvor den nye menighedsrådsperiode begyndte.

Det kommer til at vare nogen tid, før vi kan bringe et 
fælles foto, for det første møde blev holdt i novem-
ber med rigtig god afstand, og det næste i januar blev 
holdt hver for sig – på skærmen til et møde i teams. 
Men rådsmedlemmerne og nogle af funktionerne 
skal nævnes her:

Dorthe Frederiksen, Mesing – formand
Christina Nør Østbjerg, Nr. Vissing 
– næstformand og sekretær
Petsi Friis Tvørfoss, Veng 
– aktivitetsudvalg og kasserer
Knud Erik Jensen, Nr. Vissing 
– kirkeværge Veng
Jens Henrik Kirkegaard, Mesing 
– kirkeværge Mesing
Gunnar Andersen, Søballe 
– kirkegårdssamarbejdet 
Anette Sørensen, Nr. Vissing 
– kontaktperson

Siden sidst - fortsat

Menighedsrådsmøder 
i Sognehuset i Veng  
11. marts, 14. april og 20. maj– kl. 19.00 
Møderne foregår virtuelt eller i Sognehuset

Veng-Mesing sognes  
menighedsråd  
2020-2024:

Kirkegårdene i Veng og Mesing

Vidste du, at du kan søge på nettet og finde en bestemt grav? Hvornår var det nu, at den 
og den døde?  Det fremgår af gravstenen, ofte både fødsels- og dødsdato. 
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Vær med, når Folkekirkens Nødhjælps Sogneind-
samling løber af stablen søndag den 14. marts 2021. 
Sammen gør vi en forskel for mennesker i yderste 
nød. Lige nu står problemerne i kø for verdens fat-
tigste. Mens klimaforandringernes konsekvenser er 
en realitet, har corona-pandemien været med til at 
forværre problemer, der eksisterede i forvejen. Sult, 
ulighed og konflikter. 
Når vi samler ind den 14. marts, går pengene blandt 
andet til klimahjælp som:   
•  Træplantning, der modvirker jordskred og kan 

bremse voldsomme oversvømmelser
•  Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sik-

rer folk rent drikkevand 
•  Køkkenhaver og nye afgrøder, der kan klare tørke 

og omskifteligt vejr

Indsamlingen i år bliver udelukkende digital med mu-
lighed for at donere hjælp via sms (sms til nummeret 
1911 med teksten TRÆ – så støtter du med 75 kr. Skriv 
VAND – så støtter du med 150 kr. Skriv KLIMA – så 
giver du 300 kr.) eller Mobile Pay (til 114400 - skriv 
gerne ”8015” i kommentarfeltet, så man ved, at det 
fra vores område). Ude i verden gør indsamlede mid-
ler en kæmpe forskel – uanset om de er sendt digitalt!

Billedet: I Nepal ødelægger klimaforandringerne 
de traditionelle rismarker. I landsbyen Parsatal har 
indbyggerne fået hjælp til at lave de tidligere ris-
marker om til en fiskesø. Hvert år sætter Folkekir-
kens Nødhjælp 5.000 småfisk ud i den kunstige sø.  
Foto: Jakob Dall

Af Lise Palstrøm

Filmstudiekreds
Hvis vi må, mødes vi igen i foråret, og det er plan-
lagt til at være:
Onsdag d. 24. marts - Onsdag d. 21. april 
Onsdag d. 19. maj
Mødestedet er Sognehuset i Veng kl. 19.30 – 
22.00, og aftenen indledes med en ’tør’ kop kaffe 
og en indledning til aftenens film. Efterfølgende 
taler 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.

Tirsdag 2. marts med Sarah Lindner hænger desværre i 
en tynd tråd – se Facebook 

Tirsdag d. 6. april: Møde med den nye højskolesang-
bog! Inden corona-pandemien satte en stopper for 
mange ting havde vi i marts 2020 besøg af Hans Dam-
meyer, der ledte os gennem overvejelserne bag redak-
tionen af nye udgaver af danskernes fælles sangbog ud 
over salmebogen, nemlig Højskolesangbogen. Efter på-
ske håber vi at få lov til at synge sammen fysisk igen – 
måske i kirkerummet og med god afstand … og dermed 

få lejlighed til at lære den nye udgave, den 19. udgave, 
at kende. Hans Dammeyer vil igen lede os gennem san-
gene – og masser af spændende baggrundsstof.

Tirsdag 4. maj: Om sogneudflugt 2021
Forhåbentlig får vi muligheden for at tage på tur til Ski-
veegnen og bl.a. møde Henrik Friis, tidligere Søballe, 
der vil guide os i sine nye omgivelser. På sogneefter-
middagen vil der blive åbnet for tilmelding til udflugten, 
der gerne skulle løbe af stablen torsdag d. 9. septem-
ber 2021.

Pandemifri sommer?! 
Mens vi venter på vaccinen, kan vi jo drømme! Drømme 
om noget af alt det, vi snart kan gøre – sammen! Efter 
at have måttet undvære fællesspisninger i Borgernes 
Hus, påskemåltid i kirken, suppe i Sognehuset og hvad 
vi ellers har af dejlige traditioner i forbindelse med guds-
tjenester her hos os, drømmer vi i menighedsrådet om 
at kunne invitere til en kæmpefællesspisning til sommer 
– og gerne udendørs. Det kan vi forhåbentlig skrive mere 
om, og mere konkret om i næste nummer af SOGNET.

Måske er det sidste gang, vi er nødt til at skrive, at det er 
usikkert, om arrangementerne bliver til noget – det håber 
vi. Men altså, for en sikkerheds skyld: tjek hjemmeside, 
Facebook eller annoncer i Ugebladet. Her er det, vi håber:

Valborgaften
BEDEDAG, FREDAG D. 30. APRIL, håber vi, det bliver 
muligt at forsamles til valborgblus og fortællinger 
på engen sydøst for Veng Kirke. Med god afstand 
tror vi på, vi vil få lov til at byde på varm kakao og 
boller omkring bålet og høre de gamle varsler, tro og 
overtro – og nyde den første forårsaften i det fri. Hvis 
det lykkes, er det kl. 19.30 vi mødes. Husk varmt tøj 
og eget krus.

(2018. Foto: Erna Bachmann)

Gud og Spaghetti
TIRSDAG D. 11. MAJ KL. 17.00 er der gudstjeneste for de 
yngste og deres familier i Veng Kirke. Om vi får lov at spise 
sammen bagefter, vil tiden vise. Temaet vil være frihed – det 
er ugen efter befrielsesaftenen og måske også ved den tid, 
at vi er på vej til at blive befriet fra pandemiens jerngreb. 
(Foto 2018, Erna Bachmann)

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

SOGNEEFTERMIDDAGE  Tirsdage kl. 14.00-16.00:

SOGNEINDSAMLING 2021
VI SAMLER IND TIL VERDENS FATTIGSTE DEN 14. MARTS
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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 marts og april er det den første torsdag i måne-
den, fra maj igen om onsdagen kl. 14-16. Vi nåede d. 
3. december at afholde en dejlig ’corona-sikker’ jule-
frokost med afstand og servering, handsker, sprit og 
mundbind! Vi håber, vi snart må mødes igen. Alle er 
velkomne. Tovholderne er Karen-Inger Rasmussen, 
Marie von Hallas og Knud Erik Johansen med sog-
nepræst Lise Palstrøm tilknyttet.

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.  Der serveres en ’tør’ kop kaffe, og samtalen va-
rer en god time. Må vi samles, er det: Torsdagene d. 
25. marts, 22. april og 27. maj kl. 10.00

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.

Tænkepauser for mænd
Så vidt muligt den sidste torsdag i måneden kl. 9-10 i 
Hørning sognegård mødes en flok mænd til oplæg og 
samtale om et emne fra Aarhus Universitetsforlags 
lille serie ”Tænkepauser”. 

Tænkepauser Tro, Håb, Kærlighed
Dette forår håber vi på at kunne invitere til fælles sog-
neaften i Hørning om Tænkepauserne: Tro, Håb og 
Kærlighed. Sognepræst Majbrit Daugaard kommer 
med oplæg – og alle er velkomne til at deltage i den 
efterfølgende samtale. De er planlagte til 4. marts, 
7. april og 4. maj kl. 19.30

Gudstjenester på Præstehaven
Det er trist, at det endnu ikke er muligt at fejre guds-
tjeneste eller i det hele taget besøge beboere på ple-
jecentret Præstehaven. Men det lysner! Nu er alle 
beboere og en del personale blevet vaccineret mod 
Covid-19, så nu glæder vi os alle til at kunne genop-
tage besøg og gudstjenester inden længe.

I maj og juni 2020 havde vi nogle forrygende og opløf-
tende friluftsgudstjenester, men siden har det været 
umuligt at samles. Personalet og bruger-pårørende-
rådet har været ekstraordinært gode til at arrangere 
mindre sammenkomster, høstfest og Luciaoptog – og 
vi er mange, der aldrig vil glemme ”Danmark synger 
for Dronningen” i april for ikke at tale om den fanta-
stiske Sankt Hans-fest i det skønne midsommervejr.

Præstehaven synger for dronningen den 20. april 2020. 
Foto: Lise Palstrøm 

I efteråret har mange beboere været glade for de be-
søg, der var mulighed for at aflægge.
Der bliver sat opslag op på Præstehaven, så snart vi 
må komme igen! Indtil da kan man som beboer eller 
pårørende kontakte præsterne for et besøg. I nødstil-
fælde kan vi få adgang til en beboer efter aftale med 
personalet.

SKANDERBORG PROVSTI SKAL HAVE NY PROVST
Ved kirkeårets begyndelse i advent rejste vores 
provst, Jacob Køhn Andersen, til Aalborg for at til-
træde som domprovst dér, og Skanderborg Provsti 
er nu gået i gang med forberedelserne til at få ansat 
en ny provst for provstiet og en sognepræst i Hør-
ning-Blegind-Adslev. Mens vi venter, fungerer provst 
Anders Bonde fra Favrskov provsti som vikarprovst, 
og Jannie N. Fries som deltidsvikar på præstesiden.

FORÅRETS FRILUFTSGUDSTJENESTE

Søndag efter pinse, d. 30. maj, byder vi til forårets fri-
luftsgudstjeneste et smukt sted i sognene. Her vil vi 
fejre gudstjeneste og efterfølgende spise hver vores 
mad i det grønne. 

Sidste sommers friluftsgudstjeneste på Mesing He-
devej ved det fine lille vandhul på engen hos Kirsten 

og Erland står som et herligt minde, hvor vi kunne 
være sammen efter forårets corona-nedlukning i det 
smukkeste vejr med Kim Trompet (Hansen)s dejlige 
trompet i ørerne.  
 
(2020 Foto: Lise Palstrøm)

MINIKONFIRMANDER
Sognenes minikonfirmander har virkelig måttet være 
tålmodige i år. Ikke alene er deres skolegang blevet 
besværliggjort, men de er også blevet forsinket i at 
blive minikonfirmander. Efter nytår skulle de have 
været i gang. I stedet har de fået en pose med opga-
ver, udfordringer og selvfølgelig lidt at tygge på og i – 
og så ser vi frem til at måtte mødes fysisk. Måske er 
vi ved at være i gang, når SOGNET 166 er på gaden. 
Minikonfirmandernes store projekt, et ”passionsspil”, 
vil blive opført ved lejlighed. Vi havde håbet på Mariæ 
Bebudelse d. 21. marts, men vi må efter al sandsyn-
lighed vente lidt længere.

  
Eksempel på de mindstes produktion til julegudstjenesten for 
dagpleje og børnehus. Udsnit af Lise Palstrøms foto

KONFIRMATIONER 2021
Konfirmationerne er igen i år udskudt til sensomme-
ren – ikke mindst for at sikre bedre mulighed for at 
kunne holde coronasikker fest i forbindelse med kon-
firmationen.

Derfor kommer navnelister på årets konfirmander 
først i SOGNET 167

Konfirmationerne kommer til at ligge:

•  Veng Kirke lørdag d. 4. september kl. 9.30
– konfirmation af konfirmander fra Jeksendalskolen 

•  Veng Kirke lørdag d. 4. september kl. 11.00 
– konfirmation af konfirmander fra Veng og Mesing 
sogne

Kommende arrangementer - Fortsat
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Byggeriet er godt i gang. Der er nu lagt både gulv og 
tag. I uge 5 kommer der vinduer i. Vi forventer bygge-
riet færdigt sidst i marts.

Køb aktier!!!
Vi vil gerne have skiftet taget over salen, men vi har 
ikke alle pengene pt. Derfor er der stadig mulighed for 
at købe folkeaktier (á 2000 kr.) eller giv et andet beløb 
i støtte. Indbetaling kan foretages på Mobile Pay 672 
483 skriv folkeaktie + tlf nr. 

Der kan også overføres beløb til konto 5370- 0253968, 
skriv folkeaktie og tlf. nr. 
Planen over byggeriet kan ses i vinduet ved forsam-
lingshuset. Vi kan ikke sige noget om indvielsesfest i 
denne tid, så det må tiden vise. Evt. spørgsmål til Niels-
Ole Frederiksen, mobil 40 11 16 23. 

Da landsbyfællesskabet De 7 Dale blev en 
realitet for to år siden, var et af målene at 
sikre bedre adgang til naturen. Nu har vi 
med etableringen af De 7 Dales Trampesti-
laug taget første skridt – og vi glæder os til at 
komme i gang med arbejdet!

Succes med trampestier i De 7 Dale 
baseres på samarbejdsvilje 
Vi håber selvfølgelig først og fremmest på stor samar-
bejdsvilje fra lodsejerne. Både dem med meget og med 
lidt jord. Skel, sprøjtespor og glemte stier skal være det, 
der binder De 7 Dale sammen.

Vi håber også på stor samarbejdsvilje for alle, der 
gerne vil bruge trampestierne. For succesen kræver 
gensidig tillid, og at vi passer på vores fælles natur. At 
vi respekterer lodsejernes retningslinjer for, hvor man 
må færdes, hvor man ikke må færdes, og hvornår man 

må færdes hvor. Og vi håber på stor samarbejdsvilje 
fra alle, der kan give en hånd. Både med forberedelse, 
etablering og vedligehold.

I skrivende stund er der knap 100 lokale, der har meldt 
deres interesse ved at følge trampesti-laugets Face-
book-side. Søg på ”De 7 Dales Trampesti-laug”, hvis du 
vil være med. Og tag endelig fat i os, hvis du har gode 
idéer og/eller vil give en hånd.

Vi glæder os til at komme i gang. Kom med!
På vegne af bestyrelsen for De 7 Dale
Jørgen Schütter og Stine Sandahl
stine@sandahls.net

Trampestier er spor i naturen, der laves på frivillig basis af jordejere 
og frivillige. Sporene er ikke permanente og kan til enhver tid slettes 
igen. Trampestierne er tænkt som en mulighed for bedre adgang til 
natur man normalt ikke kan tilgå og samtidig også skabe værdi for 
lokalsamfund og tilflyttere/ interesserede huskøbere.

To store donationer fra Nordea-fonden er tilflydt to projekter i De 7 Dales område  
(omtalt i SOGNET 165): 

•  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. 

Musik i kirken Af Pia Bech Pedersen

Forårskoncert i Veng Kirke 
søndag den 14. marts kl. 16

Bach Familien - Musikkens strøm fra 
generation til generation.
Solo og 4-hændig klavermusik med pianisterne Laurie 
Pickering og Ib Nørager Pedersen. I aftenens program 
skruer vi dagligdagens tempo ned og tager tilbage 
til andre tider og deres værdier.  Virtuos spilleglæde, 
uimodståeligt melodisk engagement, hemmeligheder 
og elegant veltalenhed – Champagne for Sjælen.   

Påskedag , 4. april, medvirker Flemming Aksness, 
hornist, ved gudstjenesterne i Veng og Mesing.
Flemming Aksnes er til daglig 1. solohornist i Aarhus 
Symfoniorkester. Han har tidligere også været ansat 
i Det Kongelige Kapel og DR Symfoniorkestret. Han 
kommer oprindelig fra Norge, men har slået sig ned 
med sin familie i Hadsten.

Pinsedag , 23. maj,  medvirker musiksolist ved 
gudstjenesten

Vengkoret holder Forårskoncert  
tirsdag den 1. juni i Veng Kirke kl 19.00.
Veng Koret vil synge et blandet, glad repertoire, der 
skal skubbe minderne om den mørke tid med corona 
på flugt og bane vejen for den lyse sommer. Vi håber 
på, at publikum til den tid også må synge med på 
nogle af vores elskede danske sommersange.

Udover Vengkoret vil dirigent og sopran Anja Rossau 
også optræde med dejlig livsbekræftende musik, der 
kan løfte sjælen og sætte et smil på læben. (Foto af 
koret: se forsiden) 

Under forudsætning at corona-restriktionerne 
lempes, afholdes der forårskoncerter i Veng 
Kirke, og der medvirker som sædvanlig  
eksterne musikere påskedag og pinsedag. 

I tilfælde af udsættelse/aflysning: Hold øje  
med dagspressen/kirkens hjemmeside og  
Facebook.

 Flemming Aksness, 
hornist,

Veng KoretAnja Rosseau

Mesing  
Forsamlingshus  
for alle
Af Niels-Ole Frederiksen

Foto 1, Niels-Ole Frederiksen, tilbygningen 26. januar. Foto 2, Erna 
Bachmann, den 31. januar kl. 10, hvor frivillige er i gang indendørs og 
med minus 7 gr. udendørs

De 7 Dale Trampesti-laug 
– Succes baseret på samarbejde

Ib Nørager Pedersn og Laurie Oickering
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Virtuel undervisning er, hvor eleverne sidder hjemme 
og bliver koblet sammen med deres lærere og an-
dre klassekammerater via nettet – typisk på compu-
ter, men for nogle også med brug af mobiltelefon el-
ler iPad. Den type undervisning havde vi allerede sat 
i gang for eleverne i 5. og 6. kl. før jul, da de jo blev 
hjemsendt 2 uger før ferien. Her møder eleverne ind 
om morgenen med tændt web cam, så de kan se hin-
anden og derved opretholde en smule fornemmelse 
for socialt samvær.
     
Formiddagens undervisning starter med, at læreren 
kan holde lidt øje med, at eleverne faktisk er stået 
op og er til stede, da flere af disse 10-11-12-13-årige 
børn er alene hjemme, mens mor og far er på arbejde. 
Mange klasser prøver at gennemføre en morgensam-
ling, der minder om det, der sker ved fysisk frem-
møde: Det kan være snak om dato/vejr, elever, der vil 
fortælle noget, de har oplevet, eller læreren der læ-
ser et kapitel fra den fælles bog. Herefter går under-
visningen i gang. 

Hos os i Veng er der på en almindelig online-skoledag 
opgaver og fag frem til kl. 12 for 3. – 6. klasse. Her kan 
en lærer gennemgå noget stof, eleverne kan arbejde 
i online-grupperum, og endelig kan det være arbejde 
med individuelle opgaver, hvor det er muligt at række 
den elektroniske hånd op og få hjælp af læreren. Læ-
reren kan også tage en elev med i et online-gruppe-
rum, hvis der skal øves læsning eller hjælpes med 
et specifikt problem, som skal forklares flere gange. 
Selvom lærerne krydrer skoledagen med et filmklip, 
en kreativ opgave og prøver at være så tæt på den 
enkelte elev som muligt, så kan det være svært for 
eleverne at holde dampen oppe så længe af gangen. 
Derfor er der også indlagt pauser til bevægelse og en 
bid mad.

Eftermiddagen er derefter afsat til nogle mere projek-
torienterede eller praktiske opgaver. Det kan være at 
skrive og optage sin egen nytårstale, øve hækling el-
ler lave mad til familien. De praktiske opgaver har stor 

værdi, da børnene typisk mister den sociale tilkobling 
til klassen og i høj grad også muligheden for at kunne 
bidrage til et fællesskab og derigennem opleve at 
være værdsat og værdifuld for andre.
De yngste elever på Veng Skole (0. – 2. kl.) har også 
alle mulighed for dagligt at deltage i virtuelle fælles-
skaber, hvor de kan snakke med deres lærere og an-
dre kammerater. Her ved lærerne dog godt, at disse 
elever har mere brug for hjælp fra mor og far – både i 
forhold til at håndtere teknikken, men også i forhold 
til at være vedholdende i arbejdet med en opgave. 
Derfor er virtuel undervisning for de yngste elever et 
tilbud, men det er også muligt for familierne primært 
at benytte fjernundervisning. Her har lærerene fundet 
materialer frem til det enkelte barn til træning, og der 
kan også blive gennemført små emner, hvor eleven 
eksempelvis kan sende et billede af resultatet.

Det er klart at 6-7-8-årige ikke kan styre undervisnin-
gen alene hjemme, og at det for langt de fleste fami-
lier derfor også bliver det muliges kunst: Hvad kan 
spille sammen med de opgaver, forældrene har i for-
hold til at passe deres arbejde. Lærerene er derfor 
også til rådighed pr. telefon, hvor der både kan drøf-
tes konkrete opgaver eller pædagogik. 

Vi lærer jo, mens vi gør det – og hver uge kommer der 
nye tiltag fra lærerne, som prøver at optimere vilkå-
rene for børnene derhjemme: Både læringsmæssigt 
og socialt. Flere steder bliver der arbejdet på at give 
børnene det ikke-voksenstyrede, uformelle rum, hvor 
man bare kan sludre med sine venner eller prøve at 
gennemføre en online-legeaftale.

Fjernundervisning og virtuel undervisning vil aldrig 
kunne erstatte den undervisning, der foregår i et klas-
seværelse, og vi ser frem til at kunne mødes igen.  

Kun fremtiden kan vise, om vi kan huske tilbage på 
20-21, som noget ganske særligt, eller om det her bli-
ver en del af vores hverdag fremover.

Tekst og foto: Linda Kolling

Vi er online!
Skolestart i 2021 var efter juleferien sat i kalenderen til mandag den 4/1, men allerede mens 
vækkeuret stod i ferie-mode, kom udmeldingen om, at skolerne var lukkede og eleverne 
hjemsendt. Der var i stedet nødundervisning på programmet, hvor lærerene skulle nå ud til 
eleverne gennem fjernundervisning og virtuel undervisning.
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Begivenheder i De 7 Dale
marts, april, maj, juni 2021     

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
• Generalforsamling ultimo marts
• 18/4 - Affaldsindsamling 
• 23/6 - Skt. Hans 

Mesing Borgerforening og MUF    
 www. Mesing.dk
Kig-Forbí i Mesing 

Hårby Beboerforening  
Følg med på Facebook og www.8660haarby.dk
• 23/5 - Pinsekaffe
• 23/6 - Skt. Hans

Nr. Vissing Beboerforening  
•  7/3 og 4/4 - Søndags-gåture fra - gadekæret kl. 

10.00  
•  20/4 - Tirsdags-gåture starter. Derefter hver tirs-

dag 
• 9/3 - Sangaften
• 23/6 - Skt. Hans

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 

•  9/3 Foredrag: Med Hurtigruten langs Norges 
kyst.

•  14/4 Foredrag ved Marie Gisela Tricart “Jesu små 
søstre”

•  11/5 kl. 7.30 Heldagstur til Klægagergård 
• Juni og juli ferietid
Pga. COVID- er der tilmelding til formanden til alle 
arrangementer. 

Lysthuset Nr. Vissing  
Se mere på lysthusetnrvissing.dk

Fællesspisning 
Borgernes Hus den  29/3. 
Mesing Forsamlinghus: Følg med på hjemmesiden 
og FB.

Veng Lokalarkiv            
Søballevej 2. www.museumskanderborg.dk 
Mail: pm@museumskanderborg.dk 
Arkivet er midlertidigt lukket gr. corona. 
Vi forventer ikke fuldt åbning før efter sommerferien, 
men vi arbejder hjemmefra og modtager gerne arki-
valier. Når restriktionerne bliver lempet så meget, at 
arkivet kan åbne, vil vi holde jer ajour gennem Face-
book. Her finder I også hver måned en ny ”Månedens 
Historie”. 

Bogcafé – Siimtoften 9 - Lørdage kl. 10-12  
Ingen betjening og ingen servering p.t. men døren er 
åben om lørdagen til selvbetjening. Alle dage (24/7) 
er BOGHULEN åben for selvbetjening. Følg med   

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 

Engen ved Stabelbæk, Hårby

GANSKE VIST: Lars Jakobsen



GUDSTJENESTER marts, april, maj 2021

Dato Dag Veng Mesing Hørning Blegind Adslev

28.februar 2. s. i fasten 11.00 LP 11.00 JF

7. marts 3. s. i fasten 11.00

14. marts Midfaste
9.30 LP
Sogneindsamling

9.30 MD
Sogneindsamling

19.00 LP
Fastegudstj.

21. marts Mariæ Bebudelse 11.00 LP 11.00 MD
28. marts Palmesøndag 11.00 KS JF 11.00
1. april Skærtorsdag 19.30 LP 16.00 MD
2. april Langfredag 11.00 MD
3. april Påskenat 23.30 KS
4. april Påskedag 11.00 LP 9.30 LP 11.00 MD
5. april 2. Påskedag 11.00 KS
11. april 1. s. e. påske 11.00 JF
18. april 2. s. e. påske 9.30 LP 11.00 LP
25. april 3. s. e. påske 11.00 KS
30. april Bededag 11.00 LP 11.00 JF
2. maj 4. s. e. påske 11.00 LP 11.00 MD

9. maj 5. s. e. påske 11.00 MD
11.00 LP 
Skoven

11. maj Tirsdag
17.00 LP
 Gud & Spaghetti

13. maj Kristi Himmelfart 11.00 KS 11.00 JF
16. maj 6. s. e. påske 11.00 KS
23. maj Pinsedag 11.00 LP 11.00 MD

24. maj 2. pinsedag
11.00 MD
pinsekaffe 
10.00

30. maj Trinitatis
11.00 LP
Friluftsgudstj.

11.00 KS

6. juni 1. Trinitatis 11.00 MD
KS - Katja Stritzinger      MD - Majbrit Daugaard      JF - Jannie Fries       LP - Lise Palstrøm

Afs.: Veng-Mesing Kirkekasse, Ringklostervej 7, 8660 Skanderborg


