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Ny biskop2 

Jeg ved, hvor der findes en have så skøn.
Mesing Kirke den 30. april 2015. 
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Det har lige været pinse. Pinsen kaldes også kirkens 
fødselsdag, fordi Helligånden denne dag kom til alle 
Jesu disciple, så de fik mod til at tale om Jesus, som 
korsfæstet og opstanden, til alle folk – til pinse blev 
der døbt mere end 3000, så den kristne kirke heref-
ter var en realitet. Pinsefortællingen beretter, at Hel-
ligånden kom til dem som ild – at små tunger af ild 
satte sig på hver enkelt, så de begyndte at tale om 
Guds storværker på alle sprog. Når man skal vise 
Helligånden, sker det derfor somme tider med bille-
det af små ildtunger. 
Der findes dog også et andet og endnu mere udbredt 
billede af Helligånden. Og det er netop duen, som er 
et af de ni små symboler i Folkekirkens logo.
Duen hører vi om første gang i fortællingen om Noas 
Ark. Da regnen var hørt op, og vandet igen var ved at 
synke, sendte Noa først en ravn, men siden en due 
afsted for at finde ud af, om det snart var muligt at gå 
i land. Anden gang duen blev sendt afsted, kom den 
tilbage med et olivenblad i næbbet som tegn på, at 
Noa, hans familie og alle dyrene nu kunne gå i land.

Skabelsen
Allerede i Bibelens beretning om verdens tilblivelse 
spiller ånden en stor og afgørende rolle som livgiveren. 
Bibelens allerførste ord lyder: ”I begyndelsen skabte 
Gud himlen og jorden. Jorden var dengang tomhed og 
øde, der var mørke over urdybet, og Guds ånd svæ-
vede over vandene”. Først når det er slået fast, at Guds 
ånd er til stede, kan skabelsen af lys og liv finde sted.

 

Jesu dåb
Bibelen fortæller igen om duen, da Jesus netop er 
blevet døbt af sin slægtning Johannes Døberen i Jor-
danfloden. Da ser Jesus Guds Ånd komme ned over 
sig i skikkelse af en due, samtidig kunne alle høre en 
stemme, der proklamerede: ”Det er min elskede Søn 
– hør ham!”

Duen som fredens og modets symbol
Den hvide due er blevet et tegn på fred og mod og er 
derfor det helt rigtige symbol på den tredje af Guds 
skikkelser, nemlig Helligånden. Mens vi kalder Gud 
Skaber og Far, taler vi om Jesus som Søn og Frel-
ser – og altså om Helligånden som giver af liv, fred 
og mod. Man kan også sige, at Helligånden er Guds 
nærvær til alle tider og for og hos alle mennesker. 
Helligånden blæser liv og mod ind i os – og vi hø-
rer det sagt over os, når vi bliver døbt med vand og  
Helligånd.

Duen og kirken
Når Guds ånd er til stede, bliver kirken et godt sted at 
være – og vi bliver fyldt med inspiration og mod til at 
være medmennesker og kirke for og med hinanden. 
Duen som åndens symbol er slet ikke til at undvære.

Ny biskop over Århus Stift FOLKEKIRKENS LOGO

Duen
– Det vrimler med symboler.

Århus Stift Efter en spændende tid med debatmøder og bi-
spevalgkamp i snart sagt hver en krog af Århus Stift er valget 
nu afgjort med optælling af de 2042 gyldige stemmesedler fra 
menighedsrådsmedlemmer og præster i hele Århus Stift. Valgt 
blev Henrik Wigh-Poulsen med 1258 eller 61,6 % af de afgivne 
stemmer. Stemmeprocenten var 90,5.

Da valgresultatet blev offentliggjort d. 7. maj, udtalte Hen-
rik Wigh-Poulsen: ”Stemmerne er talt op, og resultatet for-
tæller, at jeg skal være den nye biskop i Aarhus stift fra og 
med den 1. september 2015.

Tak til min modkandidat Jens Maibom Petersen for en 
god og fair valgkamp, tak til jer der stemte på mig og en 
særlig tak til alle jer, der kaldte og kæmpede så energisk 
for mit kandidatur. Det har været en lang, men fantastisk 
spændende vej, hvor jeg har lært meget om Aarhus stift. 
Jeg glæder mig til sammen med jer alle at virke for, at 
Aarhus stift fortsat vil være et godt sted at være menig-
hedsråd og præst.

Fra i dag af hører vi ikke til i Jens eller Henriks lejr. Vi 
hører til her i Aarhus stift, og der er meget, vi skal ud-
rette sammen. ”

Bispevielsen finder sted søndag d. 6. september kl. 
14.00, hvor DR vil transmittere direkte fra Århus Dom-
kirke.

SOGNET ønsker vores nye biskop til lykke med val-
get, vi glæder os til samarbejdet.

Hjemmesider:
www.vengkirke.dk
www.mesingkirke.dk
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 
Formand Erna Bachmann, 
Ryvejen 43, Hårby,  tlf. 86 52 28 06 
mail: 8660ryvejen43@gmail.com

Veng Kirke
Graver Jesper Krongaard Jensen, 
Randersvej 103, Jeksen, 
tlf. 86 94 61 07, mobil 21 21 89 60
træffes  kl. 9-13 på hverdage

Kirkeværge Lars Jakobsen, Låsbyvej 101, 
Veng, tlf. 75 78 22 37

Organist Pia Bech Pedersen, 
Vestbakken 4, Stjær, tlf.  31 14 14 03

Mesing Kirke
Graver Henning Jensen, 
Adelgade 114, 1.tv. tlf. 22 67 70 29.
Træffes bedst tirs-fre kl. 18-19 og på 
kirkegården tirsdag og torsdag eftermiddag

Kirkeværge Jens Henrik Kirkegaard
Foerlevvej 4, Mesing, tlf. 86 57 30 58

Organist: Se under Veng Kirke

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
Lars Jakobsen, Veng, der også tegner ”ganske vist”
Claus Konradsen, Nr. Vissing
Flemming Schreiber Pedersen, Hårby
Erna Bachmann, Hårby (ansv.havende)
Layout: Stine Sandahl, Hårby, www.sandahls.net

Forsidefoto:  
Mesing kirkegård: Erna Bachmann
Kirkerne på forsiden er fotograferet af Jes Lau 
Jørgensen og Myr Bondam.

Hvor intet andet er angivet, er fotos fra Veng 
Menighedsråd og Veng Lokalarkiv.
Næste nummer udkommer i uge 36-2015. 
Deadline for næste nummer er 02/08-2015

Af Lise Palstrøm

Af Lise Palstrøm

Sognepræsten holder ferie i uge 29-31.  
Henvendelse kan rettes til kirkekontoret i Hør-
ning, 86 92 24 23, eller på mail:  
hoerning.sognskanderborg@km.dk

Sommerferie

Den nyvalgte biskop Henrik Wigh-Poulsen 

Tak fordi I tog vel imod indsamlerne til Folke-
kirkens Nødhjælps indsamling til de fattige i 
u-landene den 8. marts. 

Der indsamledes i alt 9.764 kr. 

Sogneindsamling 2015



BIBELMARATON
TIRSDAG 16. JUNI
Studiekredsen, hvor Bibelen læses og diskuteres, lever 
i bedste velgående med små 20 deltagere fra alle fem 
sogne. Det Gamle Testamente er nu læst til ende, og vi 
er begyndt på Det Ny Testamente. Vi mødes en gang 
om måneden i Hørning sognegård kl. 19.30 – 22.00. 
Nye deltagere kan kontakte sognepræsten og få op-
lyst hvor, vi er nået til. 
Efter sommerferien begynder vi igen onsdag d. 26. 
august.

SOGNEUDFLUGT
TORSDAG 13. AUGUST drager vi igen på udflugt. 
Flemming Schreiber Pedersen og Lise Palstrøm ar-
rangerer turen, der går til den gamle fristad Fredericia, 
som kong Frederik III ønskede skulle blive Danmarks 
hovedstad! En tur på voldene, bymuséet, Bjørn Nør-
gårds glasmosaikker ”Den gamle og den nye pagt”, 
Lillebælt og den tapre landsoldat er blandt den histo-
riske bys mange seværdigheder. Både ud og hjem vil 
byde på fine oplevelser og smuk natur. Tilmelding til 
sognepræsten på mail eller telefon – gerne inden d. 
23. juni. Programmet fås også omkring Skt. Hans. 
Udflugtsdagen begynder kl. 8.30, slutter kl. 17.30 og 
koster kr. 100,-

KONCERT
SØNDAG 30. AUGUST KL. 16.00 I VENG KIRKE 
Musik af bl.a. Dowland, Purcell og Händel opføres af 
Maria Bordinggaard Ghahremani: sopran -  Kirsten 
Lund Jensen: blokfløjte - Per Weile Bak: lut og Stig 
Torndyb: cembalo.
 Maria Ghahremani er uddannet på Det Jyske Musik-
konservatorium og er særdeles aktiv som både solist 
og ensemblesanger. Kirsten og Per har i mange år ud-
gjort Duoen ”Duo Al Dente”, der igennem hundrede-
vis af koncerter og anmelderroste CD-indspilninger 
har formidlet renæssance- og barokmusik for blok-
fløjte og lut. Stig Torndyb akkompagnerer på cembalo 
ved koncerten. Udover sit daglige virke som organist 
i Hørning Kirke, medvirker Stig i mange musikalske 
sammenhænge ved koncerter.

KONFIRMANDINDSKRIVNING
SKAL DU KONFIRMERES I FORÅRET 2016?
I forbindelse med gudstjenesten søndag d. 23. august 
kl. 11.00 i Veng Kirke er der indskrivning til konfirma-
tion i 2016. Elever i 6. klasse på Veng Skole får brev 
med hjem inden skoleferiens start. Vil du konfirmeres 
i Veng eller Mesing, og går du på en anden skole, kan 
du og dine forældre henvende jer til sognepræst Lise 
Palstrøm, 86 94 37 33, eller mail: LPAL@km.dk for 
at få mere at vide. Konfirmationerne er fastlagt til fre-
dag d. 22. april i Mesing Kirke og søndag d. 24. april 
i Veng Kirke. Undervisningen foregår dels sammen 
med den klasse, du går i, dels i sognehuset i Veng.

MINIKONFIRMAND 2015
Har du lyst til at se udsigten fra kirketårnet? Kravle 
ned i krypten? Komme op i ’kongelogen’? Se nær-
mere på en 1000 år gammel tegneserie? Høre ver-
dens bedste fortælling og synge, lege, spille? Så 
glæd dig til at begynde som minikonfirmand.
Vi vil prøve at finde ud af, hvem Gud er – og vi leder 
både ude og inde, oppe og nede! Vi skal tale om liv 
og død, fester og højtider. Vi skal også være med til 
at gøre gudstjenester i kirken smukkere og festligere, 
når vi er med til høstgudstjeneste, til BUSK-gudstje-
neste og når vi laver krybbespil til advent. Det hele vil 
foregå efter skole og for det meste i kirken og sogne-
huset i Veng.
Der bliver uddelt indbydelse med information om det 
kommende års minikonfirmandundervisning i slut-
ningen af august. Undervisningen begynder i uge 36.

KIRKESTAFETTEN
ONSDAGE I SOMMEREN 2015 KL. 19 – CA. 20.
Åben kirke i ni af provstiets kirker med fremvisning og 
fortælling om kirkernes historie
Hent en folder i Sognehuset, i kirkerne eller på biblio-
teket og læs, hvor det foregår i 2015.
Stafetten når til Veng kirke i 2016 og til Mesing i 2017. 
Datoerne i 2016 og 2017 er ikke fastlagt endnu, og vi 
skal nok informere i god tid i SOGNET.

Maja & David

Siden sidst 

Begravede/bisatte fra Veng Kirke
Peder (Per) Thomsen Nielsen, tidl. Kløvergården
Esther Julie Jørgensen, tidl. Nr. Vissing
Æret være deres minde

Kirkelig velsignelse:
Sanne Louise Forsberg Holm og 
Morten Forsberg Holm, Nr. Vissing
Hjertelig til lykke

FRILUFTSGUDSTJENESTE
SØNDAG 7. JUNI KL. 11.00.
Der er mindst tre gode grunde til at pakke madkurven 
og tage til Søballe den første søndag i juni. For her 
mødes vi til gudstjeneste i det grønne på FRØKJÆRS-
LUND, Stjærvej 8, lige uden for Søballe. En forry-
gende udsigt over Storring kirkeskov, Galten, Hø-
ver og Søballe; at være til gudstjeneste med dejlige 
mennesker i naturens egen katedral samt en enestå-
ende mulighed for at høre den dansk-canadiske vi-
olinduo Maja & David spille sprøde toner og akkom-
pagnere salmesangen. På http://www.majandavid.
com/musik.html kan man høre smagsprøver på den 
lokale Maja Kjær Jacobsens og den canadiske David 
Boulangers på én gang nye og traditionelle lyd.
I tilfælde af dårligt vejr går vi i ly i Inge Lise Simonsens 
hyggelige stald.

Kommende 
begivenheder
Af Lise Palstrøm

Kirken
Veng Kirke har haft besøg af arbejdstilsynet. Der 
blev påbudt, at kirken skulle undersøges for skim-
melsvamp. Denne viser, at der ikke er unormale 
forekomster af skimmelsvampe med undtagelse 
af muren og døren i nordskibet. Analyse har vist, 
at forekomsterne var over det normale, og områ-
det er derfor i foråret blevet afrenset og efterbe-
handlet for skimmelforekomsterne.

Sognehuset
I Sognehuset har vi problemer med varmestyrin-
gen. Elektrikeren har set på problemet, men har 
ikke kunnet løse det tilfredsstillende. Anlægget 
er indstillet således, at der er natsænkning, men 
alligevel oplever graverne, at der kan være 22 gr. 
om morgenen, og at temperaturen går ned i løbet 
af dagen, så man sidder og småfryser til møder. 
På budgettet for 2015 er der afsat midler til ener-
girenovering.
Også elforsyningen har flere gange svigtet, se-
nest en aften i vinter, hvor Vengkoret havde øve-
aften. Der var ingen strøm, og varmen var også 
gået. Det viste sig, at der var overgang i den 
udendørs lampe, der nu er udskiftet.

Præsteboligen
Den 1. februar var det tre år siden, vi fik ny præst. 
Lise Palstrøm og hendes familie flyttede ind i 
præsteboligen på Låsbyvej 123, et gammelt hus 
fra 1907. Huset blev istandsat med nyt køkken 
og bad, og et par stuer blev slået sammen, så 

Nyt fra menighedsrådet

det passer bedre til en moderne familie. Men èn 
ting havde menighedsrådet ikke taget højde for: 
Isoleringen af murene i stueetagen. I 1974 blev der 
hulmursisoleret, men en termofotografering i ef-
teråret viste, at isoleringen var faldet sammen og 
”hang i gardiner” mellem ydermur og indermur. 
Stuerne var derfor svære at varme op. Det er der 
nu taget hånd om, og der er udført efterisolerings-
arbejde med papiruld, så præstefamilien ikke læn-
gere skal sidde og småfryse.

Kirkegården i Veng
Arbejdet med omlægning af kirkegården er i 
gang. De bevaringsværdige sten er flyttet til den 
nye mindelund nordøst for kirken. Der er blevet 
plantet hasselurt, der vil dække jorden, så ste-
det vil virke frodigt og grønt. Det nye område 
nord for kirken, hvor der skal være gravplader i 
grønt dække, har taget længere tid end beregnet 
at anlægge. Der har været meget jordarbejde for 
at planere området, men når bladet udkommer, 
vil man kunne se, at det nysåede græs er ved at 
danne et tæppe. Området vil komme til at se ud, 
som på dette billede fra Mesing Kirkegård. 

Mesing Kirkegård
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Konfirmationer

Konfirmationsforberedelse – Veng / Skanderborg

Søndag d. 3. maj konfirmeredes 
i Veng Kirke.   

Laura Vogel Andersen  
Rasmus Juul Andersen 
Steffen Kragelund Christensen
Oliver Nyekjær Hansen
Frederikke Dyrholm Harbo
Anne Sophie Schou Jørgensen
Terese Weng Kristiansen
Christine Leth Madsen
Ditte Læssøe Mathiesen
Nick Thor Neuchs Mortensen
Julie Quist Ottesen
Lukas Damsø Pedersen
Freja Stubberup Randel
Maja Leisgaard Riis Rasmussen
Sigurd Kærsgård Højgård Sørensen
Kristian Trolle
Mikkeline Louise Bilde Wagner

Fredag den 1. maj konfirmeredes 
i Veng Kirke.   

Martin Mikkelsen
Nicklas Krogsgaard Nielsen
Nichlas Skjoldemose Sloth

I anledning af jubilæumsåret for befrielsen i 1945 har 
forlaget Fahrenheit samlet en antologi med små dan-
ske historier fra under krigen. Den er fortalt af danske 
tegnere og er genfortællinger om besættelsen, der ta-
ger udgangspunkt i livet under den tyske besættelse, 
og den er i flere tilfælde baseret på genfortalte beret-
ninger fra familie og bekendte.

Historierne er lavet af 48 danske tegneserieskabere. 
Det er 70 år siden Anden Verdenskrig sluttede, og vi 
har allesammen hørt fortællinger om besættelsen. 
Nogle historier har vi fået fortalt af forældre, bedste-
forældre, onkler og tanter, andre har vi hørt fra ven-
ner og kolleger. Langt de fleste historier handler om 
sabotage, om mangelsituation eller rationering, eller 
de er en personlig fortælling, der giver indblik i fami-
liens historie.

Med KNIVSÆG, som bogen hedder, har vi, der ikke 
oplevede krigen, sat os for at genfortælle nogle af 
dens historier i tegneserieform. Vi håber, at antolo-
gien – hvis bidragsydere tæller både nye kræfter og 
garvede navne – udover at formidle et syn på besæt-
telsen også kan give et spraglet og vidtfavnende sig-
nalement af talentmassen inden for den danske teg-
neserie lige nu. 

Jeg har lavet tre små historier, som jeg havde et for-
hold eller i hvert fald min synsvinkel på. Men selv så 
mange år efter er der stadig ting, som vi synes, vi har 
svært ved at tale om. Derfor har jeg lavet en histo-

rie om de danske fiskere, der sejlede jøder til Sverige. 
Den anden historie handler om de kvinder, der blev 
ydmyget og mishandlet og kaldt feltmadrasser. Den 
sidste er en lille hyldest til en dansk pilot, der endte i 
Canada - en rigtig lufthelt, men nu helt glemt.

Jeg betragter mig selv som billedfortæller. Tegnese-
rier kan være sjove, underholdende - men tegneserier 
kan så meget andet... der er i dag så mange forskel-
lige nuancer indenfor tegneserier, at der er noget for 
enhver aldersgruppe, og den gamle historier om, at 
tegneserier er for børn... - er en myte, og jeg håber, at 
mine små korte historier kan formidle tanker og efter-
tænksomhed i den måde, vi lever og behandler hinan-
den på - her 70 år efter.

Hvad er en

 Af Lars Jakobsen, Veng

Af Astrid Bugge Konradsen og Christine Leth Madsen, Nr. Vissing

Vi er to piger ved navn Christine og Astrid på 13 år, 
som er blevet konfirmeret henholdsvis den 1. og 3. 
maj 2015. Christine har haft konfirmationsforbere-
delse i både Skanderborg kirkecenter i Højvangen 
og i Veng sogn og er blevet konfirmeret i Veng Klo-
sterkirke. Astrid har haft konfirmationsforberedelse 
i Skanderborg kirkecenter og er blevet konfirmeret i 
Skanderborg Slotskirke. 
Vi er blevet spurgt, om vi vil fortælle lidt om, hvor-
dan det har været at have konfirmationsforberedelse 
i Veng sogn og Skanderborg sogn. 
I vores konfirmationsforberedelse har vi haft mange 
ens emner, men der har også været oplevelser, som 
har været forskellige. Hér er lidt om, hvad vi har lært: 
Christine: ”I Skanderborg har vi haft meget om de 
overordnede emner som, Gud, Jesus, påske, jul osv., 
hvor vi i Veng ikke har haft helt så lang tid. Her har 
vi mest haft om selve konfirmationen. Jeg synes, at 
det har været ret forvirrende i Skanderborg, og vi er 
ikke gået så meget i dybden med tingene og har der-
for ikke lært helt så meget. I Veng har vi, med de ting 
vi har nået, gået mere i dybden med de emner, vi har 
haft. Jeg har lært meget om Gud, Jesus, og hvad 

der hører med til det. Det har mest været spild af tid i 
Skanderborg, er min mening. ”
Astrid: ”Vi har i Skanderborg skiftet præst fra Jørgen 
Lorentzen til Heidi Torp. Med Jørgen Lorentzen har 
vi lært en hel del om, hvad Jesus har gjort, og hvad 
der står af historier i Biblen. Han har været god til at 
fortælle om selve historierne og meningen med dem. 
Vi har også med ham fået fortalt meget om, hvordan 
kirken er bygget op osv. Med Heidi har vi i stedet lært 
meget om, hvad det vil sige at være kristne og om, 
hvad Jesus har fortalt menneskene, og hvad vi skal 
gøre for at leve op til hans forestillinger om at være 
kristne. Vi har også lært meget om, hvad det vil sige 
bare at behandle hinanden godt. Jeg synes, at det har 
været rart også at lære noget om, hvad det bare vil 
sige at være mennesker, og ikke kun Gud og Jesus, 
fordi der ligger mere i det at være kristen end bare 
Gud.”
For os betyder konfirmationen, at man bekender sin 
kristne tro og siger ”ja” til dét, som vores forældre 
sagde ja til på vores vegne, da vi blev døbt. Selvføl-
gelig er der også en skøn fest, men først og fremmest 
betyder det, at man ”træder ind i de voksnes rækker”! 

billedfortæller?
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Foråret er over os – over alt spirer det frem. Det er 
nu der skal lægges en indsats, hvis man senere på 
året gerne vil kunne høste frugterne af egen avl og 
arbejde.

I Børnehaven er der fuld gang i udelivet - endnu 
mere nu hvor solen og varmen har indfundet sig. 
Som led i forårsemnet blev der i slutningen af april 
sået ærter og bønner. Hvert barn sine planter – med 
et lille foto på en pind er det tydeligt hvilke plan-
ter, der er blevet sået af hvem. Det er spændende at 
følge sine planter: - kommer de op? Hvad bliver de 
til? Bliver de kraftige og fine? Får de brug for en støt-
tende pind – eller klarer de sig selv? Hvem husker at 
vande? – og hvad sker der hvis man glemmer det? 
Det er en nyttig viden – både om planter, men også 
om livet i almindelighed. 
 
Også antallet af børn i Børnehaven er spirende. Sid-
ste år ved samme tid gik der 31 børn i Børnehaven – 
på trods af faldende antal fødte børn på årgangene 
er antallet af børn nu oppe på 42. For at blive i me-
taforen er der blevet sået og gødet godt. Vores insti-
tution høster lige nu frugterne af det gode arbejde 
som pædagoger og forældre har lavet i forhold til 
at skabe et godt og trygt børnemiljø. Et arbejde man 
fortæller om, og som giver flere lyst til at være med. 

 

Men Børnehavens stigende børnetal fortæller jo 
også, at vores små lokalsamfund spirer og gror – 
de unge småbørnsfamilier vælger at bosætte sig i 
det lokale. De vælger at være der, hvor man kom-
mer sine naboer og hinanden ved. Uden det gode liv 
for hele familien ville det være en umulig opgave at 
lokke børn til Veng Skole og Børnehus, så det er i høj 
grad på grund af det gode sociale miljø i landsby-
erne – at der bliver sået og gødet her, at vi kan være 
med til at høste frugterne. Så tak for jeres bidrag: at 
I åbner armene og byder ind. 

Af Linda Kolling Pedersen

Som man sår, så høster man

 

 

 
 

 
 

Kig ind på www.hik81.dk og find netop det 

hold der passer dig bedst, nye hold august/september 

 

HUSK:   Uge 27 Multiskolen for børn 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryds i kalenderen : 

12. september - Sportsfest i HIK81 
  

 

 

  I gang nu !       

  Fodbold – Se hjemmesiden for hold. 

                                    + 

                        Klatreklubben : 
     Sæson 30. april-24. september 2015 
          Hver torsdag kl. 18.00 - 20.00 

                                         Holdet er åben for alle… 

Det kribler og krabler.  
Kommer de ikke snart op?
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Kontaktpersoner:

Nr. Vissing og Omegns Beboerforening 
www.nrvissing.dk 
Per Andersen, Ersholtvej 3, 
tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk

Veng Beboerforening
Torben Møller, Veng Bakkevej 4,
tlf. 86 94 45 09, mail: dyrnesli@gefiberpost.dk

Hårby Beboerforening
www.8660haarby.dk
Michael Ring, Hårby Bygade 23
mail: ring6367@gmail.com

Søballe Borgerforening: www.søballe.dk
Lene Mikkelsen, Gyvelhøjvej 1, 
tlf. 86 95 06 95, mail: mikkelsen@gefibernet.dk

Mesing Borgerforening
Mette Rasmussen, Vestermarken 6, 
tlf.40 93 36 93, mail: sibiria@godmail.dk

HIK81: www.hik81.dk
Jan Nielsen,  Siimtoften 20, Hårby
tlf. 24 40 85 45, mail: jan-n@hik81.dk

KFUM-spejderne, www.veng-kfum.dk
Jørgen Berntsen, Låsbyvej 55, Foerlev
tlf. 61 30 53 72. mail: kajfoerlev@post.tele.dk

Veng Skole og Børnehus, www.vengskolebornehus.dk
Henry Thomsen, Søballevej 2: 
tlf. 87 94 22 50, mail: veng@skanderborg.dk

MUF – Mesing Ungdomsforening
Martin Larsen, Foerlev Møllevej 12
tlf.: 50 92 08 56, mail: Martin@skanderborg.net

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

Fællesspisning Mesing Forsamlingshus
Mette Rasmussen, Vestermarken 6
tlf. 40 93 36 93. mail: sibiria@gdmail.dk

Veng Pensionistforening
Kirstine Christensen, Vidkærvej 34, 
tlf. 86 94 37 72, mail: vidkaer@ofir.dk

Veng Lokalarkiv, www.skanderborgmuseum.dk 
Søballevej 2 (i skolens kælder)
Åbent onsdage kl. 9-12 samt efter aftale. 
Lukket i skolens ferier.
Erna Bachmann, Ryvejen 43, 
tlf. 86 52 28 06, mail: 8660Ryvejen43@gmail.com 

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

9’eren i Hårby, 
Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Bygade 15, 
tlf. 86 52 58 10, mail: schreiber.moos@gmail.com

Veng Koret: www.vengkoret.dk
Henrik Friis, Stjærvej 12, Søballe
tlf. 86 95 04 68, mail: henrik.friis@geo.au.dk, 

½ sød, rytmisk kor
Tina Thode Hougaard, Kærvej 7, 8362 Hørning
Tlf. 71 20 26 17, mail: tina@thodehougaard.dk

Besøgs- og hjælpetjenesten samt samværsgruppen for folk, 
der har mistet
Karen Inger Rasmussen, Ny Stillingvej 1, Mesing
tlf. 86 57 17 27, mail: kirme@hotmail.dk

Alle adresser er 8660 Skanderborg

Begivenheder 
juni, juli, august 2015

Sct. Hans i sognene 23. juni
Hårby: Grillen tændes kl. 18 ved gadekæret. Medbring selv 
kød og andet spiseligt. Bålet tændes omkring kl. 19.30

Veng: Grillen tændes kl. 18 på Vengelund. Medbring selv 
kød og andet spiseligt samt stole. Bål ca. kl. 19.30.

Nr. Vissing: Grillen tændes kl. 18 ved gadekæret med 
grillstegt gris og salater. Bålet tændes ca. kl. 21.

Mesing: Vi fællesgriller kl. 18, og bålet tændes ca. kl. 21

Søballe: Grusgraven på Storringvej.  Grillen startes kl. 
19.30, og bålet tændes ca. kl. 21.

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige. 
De afholdes i Sognehuset i Veng.

Torsdag 18. juni kl. 19.30
Torsdag 20. august kl. 19.30

Nr. Vissing Beboerforening
Tirsdagsgåtur hver uge kl. 19 fra gadekæret. 
Husk kaffen, som nydes i naturen.

Sogneeftermiddage
Annonceres i Uge Bladet for 
Skanderborg og Omegn

Starter tirsdag d. 1. september

Veng Pensionistforening  
Afgang fra Sognehuset 

Vil du være medlem, så kontakt formanden på 
tlf. 86 94 37 72

Tirsdag 9. juni: Besøg på Lading Mejeri. Afgang kl. 13.30. 
Kørsel i egne biler
Tirsdag 4. august: Bustur til Mariager Fjord. Afgang kl. 11.30.
Tirsdag 8. september: Bustur til Fængselsmuseet i Horsens. 
Afgang kl. 12.00.

Til disse arrangementer er tilmelding nødvendig

Fællesspisning
Borgernes Hus:                  
Starter igen efter ferien mandag  
28. september

Fra de gode gamle dage...
6. Mai 1765. Et stort gammelt dåbsfad af messing blev fjernet fra døbefonten i Venge Kirke, hvor det 
som sædvanlig stod tildækket med et klæde. Præsten fra Svejstrup, Beausin, bekendtgjorde tyveriet 
fra prædikestolen, det samme var sket i Dover Kirke. Det resulterede i, at et lille pigebarn på 9 - 10 år 
fortalte, at hun havde set tyven og beskrev ham som en sølle betler, der et par dage havde opholdt sig 
i Venge. En aldrende kone angiver også at have set ham, da udgav han sig for at være en hjemsendt 
soldat. (kilde: Amtmandens breve).
Det forlyder ikke efterfølgende, om tyveriet blev opklaret, men da det nuværende dåbsfad er fra mid-
ten af 1500-tallet, er tyven sikkert blevet pågrebet og har måttet aflevere tyvegodset. Fadet opbeva-
res i dag i værdiboks, når det ikke er i brug.

Pittersøen
Torsdag 25. juni kl. 19.00 tager vi på tur 
i fortiden med  besøg ved Pittersøen, 
Sødalsvej 4, mellem Søballe og Veng, 
hvor der på Chr.4s tid blev udvundet sal-
peter til fremstilling af krudt. Vi fortæller 
om tiden i 1600-tallet, og Gunnar og Signe 
Anderen tager os med en tur til nutiden, 
hvor de i dag driver økologisk gartneri og 
landbrug. Fortid og nutid på samme mar-
ker. Der sluttes af med kaffe i en af Gun-
nars haller.
Alle er velkomne.
Veng Lokalarkiv

Veng Lokalarkiv
I finder os i kælderen på Veng Skole hver 
onsdag kl. 9 – 12 
samt efter aftale.
Lukket i skolens ferier.

Vi er også på Facebook og på 
www.skanderborgmuseum.dk



JN - Jette Marie Bundgaard-Nielsen, JKA - Jacob Køhn Andersen, CKN - Christina Kleis Nielsen, LP - Lise Palstrøm, ENS - Erik Norman Svendsen
* - konfirmandindskrivning    
kf - kirkefrokost kk - kirkekaffe           tp - tapas  ud - friluftsgudstjeneste     
       

Gudstjenester – juni - september 2015

Layout: sandahls.net

Gudstj. Veng Mesing Hørning Blegind Adslev

31. maj Trinitatis 9.30 LP 9.30 JN 11.00 JN. 
Kirkevandring

7. juni 1. Trinitatis 11.00 LP 
friluftsgudstj.

11.00 JKA

14. juni 2. Trinitatis 9.30 JN

21. juni 3. Trinitatis 9.30 LP 11.00 LP 20.00 LP 
midsommer

28. juni 4. Trinitatis 11.00 LP 11.00 JKA 19.00 JKA
5. juli 5. Trinitatis 9.30 CKN 11.00 CKN
12. juli 6. Trinitatis 11.00 LP 9.30 LP
19. juli 7. Trinitatis 11.00 CKN
26. juli 8. Trinitatis 11.00 JKA 9.30 JKA

2. august 9. Trinitatis 09.30 JKA 11.00 JKA
9. august 10. Trinitatis 11.00 JN
16. august 11. Trinitatis 11.00 LP 9.30 LP 16.00 CKN 

Gud, grill & 
gøgl 

23. august 12. Trinitatis 11.00 LP * 11.00 CKN * 16.00 LP 
ud

30. august 13. Trinitatis 11.00 LP 
kk

11.00 JKA *

3. september Sommerfest 14.00 ENS
6. september 14. Trinitatis 9.30 JKA
13. september 15. Trinitatis 14.00 LP      

Nr. Vissing
11.00 JKA 
Høst 

19.00 JKA 
Høst 

20. september 16. Trinitatis 9.30 JN 9.30 JN 
Høst

27. september 17. Trinitatis 11.00 LP  
Høst kf

19.00 LP    
Høst tp

11.00 CKN

Sognets redaktion ønsker alle en god sommer


