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Kirke og Corona– 

Håbet er lysegrønt!
Og håbet lever netop nu og giver os anledning til at tro, 
at vi nu må noget mere og nogle flere.

Som vi har erfaret gennem de sidste 1½ år, så kan alting 
hurtigt ændre sig – så derfor lover vi ikke noget, men 
vedbliver at håbe.
Efter deadline indløb den glædelige meddelelse, at vi 
fra og med lørdag d. 14. august må have arrangemen-
ter og gudstjenester og møder, som vi vil.

Vi bliver ved med at spritte af, holde en vis afstand og 
i det hele taget bruge sund fornuft og omtanke, men vi 
glæder os til at indlede en ny sæson i kirke og Sogne-
hus uden en masse skrappe regler – og forhåbentlig 
uden den store frygt for, at sygdom vil ramme vore 
udsatte og sårbare naboer og medmennesker.

Dåb
Vi fortsætter i september med separate dåbsguds-
tjenester, men fra næste måned tager vi igen dåb 
ind i søndagsgudstjenesten, så vidt der er plads.

Vel mødt i kirke og Sognehus. 

Toiletter: 
Benyt venligst toilettet i Sognehuset. Toilettet i ka-
pelbygningen er fremover forbeholdt medarbej-
derne.

Af Lise Palstrøm

Siden sidst
fra pinse til 1. august

Døbte i Veng
Liv Bjørn Ankerstjerne, Hårby
Frej Aarestrup Vibel, Nørre Vissing
Pelle Hinkbøl Ribergaard

Hjertelig til lykke

Døbte i Mesing
Christian Riber Meldgaard Orholt, Forlev
Andrea Jo Winther, Aarhus

Hjertelig til lykke

Viet i Veng
Ditte Minet Karkov og Martin Minet Nielsen, Veng
Maria Hagen Røgen og 
Andreas Graae Melgaard Larsen, Vejle
Camilla Bækby Jensen
og Daniel Bækby Jensen, Sabro

Hjertelig til lykke

Viet i Mesing
Kimmi Elisa Winther og Lasse Winther, Aarhus

Hjertelig til lykke

Døde og begravede i Veng
Else Jensine Østergaard Sørensen, Aarhus
Keld Nørgaard Christensen, Hårby

Æret være deres minde

Redaktionens bemærkninger: Gravmælet trænger efterhånden til en restaurering, og Lars Jakobsen, teg-
ner og forfatter i Veng, har gennemgået et kursus i restaurering, så han har påtaget sig at give det en make-
over. Det bliver spændende at se resultatet.

Da Elisabeth Rosenkrantz døde kun 31 år gammel i 
1855, sørgede hendes hund hver dag på hendes grav. 
Hunden døde året efter af sorg over sin mistede ven. 
Derfor besluttede man, at hunden skulle begraves 
sammen med sin ven. Man kunne ikke bryde så tæt et 
venskab selv i døden.

Imidlertid var reglerne sådan, at dyr ikke må begra-
ves på indviet jord. Men man fandt en udvej – hunden 
kunne i stedet stedes til hvile oven på jorden, så brød 
man ingen regler. Derfor blev der lavet en kasse til den, 
da historien om ægte venskab aldrig måtte glemmes!

Der er kun få steder i verden en hund og dens ejer er 
blevet stedt til hvile samme sted. En anden er i Edin-
burgh, måske også en på Høje Taastrup kirkegård, hvor 
der er en sten med en hund afbilledet.

Eller er den???

Her er hunden begravet

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

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

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

Tegner af ”GANSKE VIST”: Lars Jakobsen

Forsidebillede: Dronefoto 2021 Allan Faurskov. 
Det lille billede tv: Møllestien tv i billedet. Allan 
Faurskov. Mesing kirke 2017: Erna Bachmann.

Næste nummer 169 udkommer i uge 49 og dækker 
perioden december 2021-februar 2022. Deadline 
for næste nummer er 25. oktober.

Af Lars Jakobsen



Fra venstre forrest: 
• Christina Nør Østbjerg, næstformand og sekretær, 
• Dorthe Frederiksen, formand,  
• Anette Sørensen, personalekontaktperson, 
• Petsi Friis Tvørfoss, aktivitetsudvalg og kasserer.

Bagerst fra venstre: 
•  Gunnar Andersen, formand for kirke- og kirkegårdsudvalget, 
• Knud Erik Jensen, kirkeværge Veng Kirke, 
• Jens Henrik Kirkegaard, kirkeværge Mesing Kirke, 
• Lise Palstrøm, sognepræst.

Konfirmandstudietur til Aarhus
Når konfirmanderne besøger Aarhus for at få et indtryk af vo-
res nærmeste storby, dens kirker og det diakonale arbejde, 
der gøres, plejer det at være en mørk og kold januareftermid-
dag og -aften.

 I år var det på den varmeste dag, ugen før Skt. Hans. Man 
kan ikke holde til helt så meget i sådan en varme – til gen-
gæld blev køligheden i kirkerum nydt i fulde drag. Vi var så 
heldige, at Maja og Alexander lige havde fejret fødselsdag 
og på den baggrund gav is til hele banden. Det gjorde godt 
i varmen mellem de mange barske indtryk af gamle dages 
hverdagsliv og vore dages hjemløshed. EM i fodbold, der var 
i fuld gang, gav også stof til eftertanke og samtaler. Når dø-
den pludselig stikker sit grimme fjæs frem, bliver det vigtigt 
at tale om det, der virkelig betyder noget: Liv og relationer 
her og nu!

Næste Friluftsgudstjeneste er
Søndag d. 5. september kl. 14.00 i haven på Kirkegård, 
Låsbyvej 159.
Vel mødt!
Det er tiende gang, vi bliver budt indenfor i haven på Kir-
kegård hos familien Nør Østbjerg, og menighedsrådet 
byder på kaffe og kage efter gudstjenesten. Musikledsa-
gelse af Jesper Andersen, trompet 

De nye konfirmander mødes også denne dag for første 
gang – dagen efter årets konfirmationer.

Menighedsrådsmøder  
i Sognehuset kl. 19:
16. september
14. oktober
11. november

Søndag d. 30. maj kl. 11.00 på Høvervej 6. 
I strålende solskin og med Kim Hansens 
smukke musikledsagelse på trompet til 
gudstjenesten, hvor minikonfirmanderne 
deltog. 

Frilufts- 
gudstjeneste

Konfirmanderne på studietur i Aarhus – juni 2021.

A
f Lise P

alstrøm
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5. oktober kl. 14. 
Den nye højskolesangbog – hvad kan den, 
som den gamle ikke kunne?
Organist, komponist og højskolelærer Hans Dam-
meyer tager os med ind i den 19. udgave af Højsko-
lesangbogen – og vi skal selvfølgelig synge nogle af 
sangene.

2. november 
- Se på hjemmesiden www.vengmesing.dk eller på 
kirkens Facebook

Syng Dansk Syng sammen! 
Onsdag d. 3. november kl. 17-18
Sidste år måtte vi ikke være så mange – i år kan vi 
synge løs igen.
Sangtimen ligger i år igen ved fyraftenstid, så alle kan 
være med:
SYNG DANSK i Veng Kirke – en times fyraftens-fæl-
lessang som optakt til Spil Dansk-ugen.

Høstgudstjeneste 
19. september kl. 11.00 og efterfølgende kirkefrokost 
i Veng Kirke og sognehus. 
Høstgudstjeneste 26. september kl. 19.00 og ’høst-
bidder’ i Mesing Kirke og våbenhus.
 

Minikonfirmander 2021-22
Corona har ændret mange ting – og det får også be-
tydning for det kommende års MINIKONFIRMAN-
DER.

Ved at tage weekenderne til hjælp. Så kan vi få 
nogle gode lange for- og eftermiddage i september/
oktober og i november/december. Indbydelsen bli-
ver delt ud til de grønne på skolen – og til dem, der 
ikke nåede at komme med i foråret.

Julen synges ind 
4. søndag i advent, 19. december kl. 16.00 
i Veng Kirke
Har du favoritter blandt advents- og julesalmerne, 
som du synes synges for lidt? Så kom med dit ønske 
inden 1. søndag i advent, så ser vi, hvor mange øn-
sker vi kan nå at opfylde.

Gud & Spaghetti – og dåbsjubilæum
Tirsdag d. 9. november kl. 17.00 i Veng Kirke og 
Sognehus
Vi fejrer alle de børn, der blev døbt i 2016. 
Gud & Spaghetti er først en halv times gudstjene-
ste i børnehøjde i vores smukke kirkerum – med sal-
mer, fortælling og aktiviteter for de 4-6-årige og de-
res familier. Efter gudstjenesten serveres der pasta 
og kødsauce i Sognehuset. Indbydelser deles ud i 
Børnehuset og vuggestuen, men alle er velkomne.

Lucia- og krybbespil i Veng Kirke 
på Luciadag, mandag d. 13. december kl. 17.00 
med efterfølgende suppe i Sognehuset. Mon ikke 
minikonfirmanderne må opføre krybbespil? Og kon-
firmanderne bære lys ind? Vi håber det – og håber at 
se mange! 

BUSK-gudstjenesten 
den sidste søndag i oktober (den 31.) er med delta-
gelse af vores lokale KFUM-spejdere og henvender 
sig til ALLE - med særligt fokus på børn og unge. 
BUSK står for Børn Unge Sogn Kirke og har været 
fast tilbagevendende fra 1989.

7. september kl. 14. 
POLITICAL IS PERSONAL 
Vel mødt!
Dansk-israelske Sarah Linder gæster Veng for at for-
tælle om det spændende kvindeprojekt, hun er primus 
motor i Israel-Palæstina. Det er et initiativ, der sørger 
for at få lavet dybtgående interviews med israelske, 
jødiske og palæstinensiske kvinder i sikre omgivelser, 
hvor de trygt kan dele deres oplevelser og fortælle om, 
hvordan deres liv er blevet påvirket af den lange og 
svære konflikt.

Formålet er verdensomspændende: at give kvinder 
stemme i enhver konfliktzone

Af Lise Palstrøm

FILMSTUDIEKREDS
Først på den store festdag, Mikkelsdag, onsdag 
d. 29. september – kl. 18.00 – vil filmstudie-
kredsen mødes igen. Fællesspisning og anden 
halvleg af fransk filmkunst fra forrige årtusinde.
Kontakt sognepræsten, hvis du også gerne vil 
være med.
Efterårets øvrige filmaftener
 14. oktober, 30. november, 16. december. 
Alle dage kl. 19.30 – 22.00.

Kommende arrangementer
SOGNEEFTERMIDDAGE 
i Sognehuset i Veng

KULTURAFTEN 
Mange af foreningerne i De 7 Dale var gået sammen med kirken og Lokalarkivet for at arrangere årets kulturaften 
med temaet “Den genvundne frihed”. Desværre var der for få arrangementer tilmeldt, så kommunen har valgt at af-
lyse. Vi glæder os til at mødes på kryds og tværs i andre sammenhænge og glæder os til Kulturaften 2022
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Kommende arrangementer - Fortsat

 SOGNEUDFLUGT
Sogneudflugten til Skive og omegn finder sted onsdag d. 15. september 
Nu er vaccinationerne tilendebragt, og vi er vist mange, der glæder os til igen at komme på tur. Turen vil som vanligt 
begynde fra morgenstunden og blive ledet af Flemming Schreiber Pedersen og Lise Palstrøm. I år er det en særlig 
glæde, at vi får Henrik Friis (tidligere Søballe) til at være vores guide. Henrik har bosat sig på sin fødeegn og glæder 
sig til at møde gamle naboer fra sognene. Kongenshus Mindepark, Skive, Salling og Sevel kranser dagen.

Turen er overtegnet, men man er velkommen til at blive skrevet på ventelisten. Pris kr. 200,-

Musik i  kirken Af Pia Bech Pedersen

i Veng onsdag den 22. 
september kl. 19.30

Koncertfortællingen ”Cohen i kir-
ken ” tager fat på en række af Leo-
nard Cohens største sange og sæt-
ter dem i en ramme af mesterens 
poesi og historie.

Kvartetten bag koncertfortællin-
gen er sanger og guitarist Karsten 
Holm, bassisten Bjørn ”Bønne” Petersen, guitaristen Martin Blom og violinisten Knud Erik ”Fuddi” Steengaard. 
Den canadiske sangskriver og digter Leonard Cohen, der døde i efteråret 2016, er en af vor tids største sangskri-
vere, og hans sange er blevet en del af vores fælles kultur. 

Glæd jer til en aften med kvartettens originale arrange-
menter af Leonard Cohens sange og mellem sangene for-
tællinger om Leonard Cohens liv. 

Julekoncert i Mesing Kirke 
torsdag den 25. november kl. 19.30
Læn dig tilbage og nyd en koncert fuld af nærvær, ro 
og nydelse. Oplev Petsi Friis, sang, Jesper Smalbro, 
kontrabas og Michael Vestbo, guitar, fortolke nordiske 
salmer og sange. Overskriften for koncerten er Skum-
ringskoncert, hvori også julens dejlige sange indgår.

Efter koncerten er der traditionen tro gløgg og æble- 
skiver i Forsamlingshuset.

Hørning Sognegård  
– fælles arrangementer 

Samværsgruppen
Samværsgruppen for alle, der har mistet, mødes 
i Sognegården i Hørning den første onsdag i må-
neden kl. 14.00-16.00. Alle er velkomne. Tovhol-
derne er Karen-Inger Rasmussen, Knud Erik Jo-
hansen og Inger Freund Hansen med sognepræst 
Lise Palstrøm tilknyttet.

Samtalesalon for kvinder
I Sognegården i Hørning mødes vi til samtale om 
aktuelle og vedkommende emner. Der serveres 
en ’tør’ kop kaffe, og samtalen varer en god time. 
Torsdagene: 16. september, 
14. oktober og 25. november

Gudstjenester på Præstehaven
Endelig må vi fejre gudstjenester på Præsteha-
ven igen!

Efterårets plejehjemsgudstjenester: 
• torsdag d. 16. september kl. 14.30
•  torsdag d. 25. november kl. 14.30 med efterføl-

gende sangcafé.

Torsdag d. 28. oktober kl. 11.30
er der gudstjeneste for alle i Hørning Kirke med ef-
terfølgende Gule Ærter i Sognegården. Tilmelding 
til kirkekontoret  
(tlf. 86 92 24 23)

Juleaftensdag er der gudstjeneste 
på Præstehaven kl. 11.00 
Hvis man ikke er beboer på Præstehaven, er man 
også velkommen. 

Petsi Friis er født og til dels opvokset på Færøerne 
i en kultur med musik og sang. Hun har sunget 
hele sit liv, både som solist og med adskillige kor 
og har rejst verden rundt med musikken. Repertoi-
ret spænder vidt fra rytmisk til klassisk og fra Pop/
Rock til folkemusik.

Cohen 
i kirken
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Anlæg for alle
Skolens tunnel er i skrivende stund tæt på at 
kommer i jorden. Den kommer til at give et 
kæmpe løft. Især til børnene i vuggestuen, 
børnehaven og skolen, men også til alle an-
dre, der bruger skoven i hverdagen – og det 
er mange. Tunnelen er også med til at give 
skolen og dermed hele området et stort 
løft.

Det er det planlagte friplejehjem i Hårby i 
høj grad også. For det er ikke kun et ple-
jehjem. Det er et symbol på lokalforank-
ret vækst og udvikling lige her hos os, 
og det er dén form for udvikling, der er 
fundamentet for det gode liv på landet. 
      
Udvikling nedefra
Vi håber, at du vil fortsætte med at bakke op og 
lægge timer i udviklingen i De 7 Dale, uanset om 
du er fra Hårby, Jeksen, Foerlev, Mesing, Nr. 
Vissing, Søballe, Veng eller et sted midt i mel-
lem. 

Udvikling er helt afhængig af frivillige kræfter. 
Vi ser, hvor meget det rykker – og vi ser frem til 
meget mere. Hold dig endelig ikke tilbage, hvis 
du har idéer eller vil være med. 

Bedste hilsener - Jørgen Schytter
Formand for bestyrelsen i De 7 Dale - 
info@de7dale.dk

             

Tekst: Jørgen Schytter og Stine Godsk
Foto: Allan Faurskov, Stine Sandahl og Erna Bachman

Hele livet 
i De 7 Dale

Trampestier i De 7 Dale

Vi er en flok, der arbejder på at kunne forbinde de 7 
landsbyer i vores område med trampestier, så man kan 
gå fra by til by og få bedre adgang til den fantastiske 
natur i vores område. 

Fornylig åbnede Møllestien fra Veng Skole til Veng. 
Og den næste sti er planlagt hos Vengelund. STOR 
TAK til lodsejere for deres velvillighed, der er med til 
at gøre De 7 Dale et godt sted at bo i.

Vil du være med til at skabe forbindelse mellem de 7 
byer, så meld dig ind i De 7 Dales trampesti-laug på 
Facebook - her slår vi nyheder og arbjedsdage op. 
Det er super hyggeligt!

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

I De 7 Dale står vi sammen om at skabe det gode liv her, hvor vi bor. Derfor er det fantastisk 
at se, hvordan gode kræfter på tværs af landsbyerne får ting til at ske, som kommer både 
unge og gamle til gode. 

Den nye sti ved Vengelund

Hårby Friplejehjem (prospekt)

Tunnellen ved Veng Skole under Låsbyvej til skoven
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Selvom coronaen ikke halt har sluppet sit tag i os 
endnu, så begynder vi at kunne se muligheden for at 
kunne vende tilbage til nogle af de ting som vi har måt-
tet vælge fra i en periode.
Vi har lært af epidemien, og noget af det, vi har ændret, 
har vi fundet nye og gode måder at gøre på – så vi er 
blevet skubbet ud af ”plejer” og har fundet andre gi-
vende veje i hverdagen med børn og forældre. 

MEN en af kerneværdierne for Veng Skole & Børnehus 
er fællesskabet – og vi vil fællesskabet: 
Vi vil lade børn mødes på tværs, store og små, og lære 
af hinanden og med hinanden. 
Vi vil have besøg ved opstart, til morgensang og i hver-
dagen, så vi sammen kan lave en tryg hverdag.

Vi vil kunne feste sammen: til jul, til skolefesten, til 
koncerter – med hinanden og med jer.
Og det har været umuligt, men det har vist os hvorfor, 
det er en af vores værdier, for vi savner fællesskabet.

Med det skal der lyde en opfordring til alle jer, der bor 
i området omkring Veng Skole & Børnehus. For vi vil 
også være fælles med jer: kom og del det vi har. Vi de-
ler gerne, jo mere vi kan føle det som vores sted, jo 
bedre passer vi på det og holder øje med det: Brug vo-
res legepladser i weekenden. Øv rulleskøjter og den 
første cykeltur i skolegården. Træn på motionsstien. 
Skal I holde et møde, men mangler plads nok, så ring – 
vi kan måske hjælpe. 

Vi skal ikke konkurrere med forsamlingshusene, så 
man kan ikke holde en fest her, men alle typer af bor-
geroplysende aktiviteter, kan man booke lokaler til. 
Skanderborg kommune ønsker, at deres borgere skal 
have så meget ud af de eksisterende faciliteter som 
muligt. Eller sagt med slagord: Vi vil have lys i alle vin-
duer. Kom gerne med jeres tanker og ideer til noget vi 
kan lave eller sætte i gang sammen.

Tekst og fotoLinda Kolling, skoleleder:

Vi vil fællesskabet
I Veng Skole & Børnehus er vi godt i gang efter sommerferien med en hverdag, hvor 
myndighedernes retningslinjer er blevet løsnet samtidig med, at vi har vænnet os til de nye 
vaner. Vi vasker hænder, spritter af og holder afstand – nærmest naturligt.

Kære Bæver, Ulve, Juniorer… (børn fra 6 år og op )

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 kontakte:
     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

Kom og være med i
KFUM spejderne
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Begivenheder i De 7 Dale
September, oktober, november 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
•  8/9 - 19.00. Generalforsamling i Søballe Bor-

gerforening i Sognehuset i Veng 
• 28/11 - 16.00. Juletræstænding på legepladsen
• 8/9 - 18.00. Generalforsamling i Søballe Villaby

Mesing Borgerforening og MUF    
 www. Mesing.dk
• Kig-Forbí i Mesing – hver fredag kl. 16-22

Hårby Beboerforening  
Følg med på Facebook og www.8660haarby.dk
• 28/11 - 17.00. Juletræstænding
• 5/12 - 10.00 . Julemarked i Det gamle Mejeri
• 31/12 - 11.00. Gadekæret Godt Nytår

Nr. Vissing Beboerforening  
• 21/9 - 18.30. Sidste tirsdagsgåtur i 2021.
• 3/10 - 10.00. Søndagsgåtur
• 6/11 - 10.00.  Søndagsgåtur
• 28/11 - 16.00. Juletræet tændes

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 

•  14/9 - kl.13.00  Besøg og rundvisning i Bunker-
museet Skb. Kaffe på Skb. Vandrehjem. Tilmel-
ding senest 10/9. 

•  12/10 – 14.00. Foredrag ved Alex Dam. Tilmel-
ding 10/10.

• 9/11 – 14.00. Generalforsamling. Tilmelding 7/11.

Veng Lokalarkiv  
Søballevej 2. www.museumskanderborg.dk
Mail: pm@museumskanderborg.dk

Arkivet åbent alle onsdage kl. 9-12 , men foreløbig 
kun efter forudgående aftale.(lukket i skolens ferier). 
•  28/10 - 19.00. Fortællecafé i Sognehuset. Helga 

Voigt fortæller om sine forældres tid som lærere i 
Argentina og i Nørre Vissing. 

•  13/11- 10-12. Arkivernes Dag. Besøg af Verner 
Bjerge og Poul A Sørensen, forfatterne til bog om 
teglværker i Skanderborg Kommune, der udkom-
mer i efteråret. ….Udlevering af Årsskrift 2020 og 
2021.

Lysthuset
11/9 - 14.30. Maleri- og skulpturudstilling
8/10 - 19.30. Jazzaften
13/9 - 19.30. Folkedansen starter
30/10 - 14.30. Fernisering, malerier og stenskulpturer
18/9 - 13.00. Svampetur
13-14/11 - 10-15. Origamikursus
28/9 - 19.30. Generalforsamling
19/11 - 18.30. Julespiseaften
Der er tilmelding på 86943769 til alle arrangemen-
terne undtagen svampeturen. Vi glæder os til at ses i 
Lysthuset. Læs mere om arrangementerne på
 www.lysthusetnrvissing.dk

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  
selvbetjening. Følg med på  

GANSKE VIST: Lars Jakobsen



GUDSTJENESTER september, oktober, november 2021

Dato Dag Veng Mesing Hørning Blegind Adslev

4. september Lørdag
Konfirmation

9.30 LP (Jek-
sendalskolen)
11.00 LP
(Veng-Mesing)

5. september 14. Trinitatis
14.00 LP
Frilufts  
Nr. Vissing

14.00 IT/LG-D
Indsættelse

9. september Torsdag
14.00 JKA
sommerfest

12. september 15. Trinitatis
21.00 LP
aftensang 

11.00 
AMF

19. september 16. Trinitatis
11.00 LP 
Høst 

11.00 IT 
Høst

19.00 IT
Høst

26. september 17. Trinitatis
19.00 LP 
Høst 

11.00 IT
11.00 LP
Høst

3. oktober 18. Trinitatis 11.00 LP 11.00 TF
10. oktober 19. Trinitatis 11.00 AMF
17. oktober 20. Trinitatis 11.00 LP 11.00 IT
24. oktober 21. Trinitatis 11.00 TF

28. oktober Torsdag
11.30 TF
Gud & Gule 
ærter

31. oktober 22. Trinitatis
11.00 LP 
BUSK 

11.00  IT
BUSK 

7. november Allehelgen 19.00 LP 16.00 AMF/ IT 11.00 AMF 16.00 LP

9. november Tirsdag
17.00 LP
Gud & 
Spaghetti

14. november 24. Trinitatis 11.00 LP 11.00 TF
21. november Sidste i ki. år 11.00 AMF
28. november 1. Advent 9.30 LP 11.00 LP 11.00 IT 15.00 IT 13.00 IT
5. december 2. Advent 11.00 TF

12. december 3. Advent
16.00 AMF
Lucia 

13. december Mandag
17.00 LP 
Lucia og 
krybbespil

AMF – Anne Mette Fruelund   TF – Tine Frisenette    IT – Ivan Tabrizi    LP – Lise Palstrøm    JKA – Jacob Køhn Andersen


