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En hilsen fra den 
jubilerende kirkesanger

Visse ting er ikke til at forstå. Som nu fx at jeg har 
sunget i vores smukke kirke i 50 år. Det har været 
et skønt job, og jeg har nydt at synge med på alle de 
dejlige melodier og tekster, vores salmebog indehol-
der. Apropos salmebog: I 2003 fik vi en ny salme-
bog, som indeholder mange nye salmer og melo-
dier. Det er dejligt, at Jes og Lise begge har benyttet 
og benytter sig af at få de nye salmer med i guds-
tjenesterne. Det er fint at få “et frisk pust” med til de 
gængse og smukke salmer, vi har i forvejen.
Jeg har lige fundet min gamle salmebog frem, og der 
er der minsandten lagt en “livshistorie” ind. Citat:
 
”Min historie!. Da jeg kom som nytrykt salmebog i 
1958, anede jeg ikke noget om, hvad der skulle blive 
af mig, men jeg blev solgt fra en boghandler til èn, 

der skulle på seminariet. Han hed Anders Beck-Ras-
mussen. I fire år rejste jeg fra Brørup til Ribe i en taske 
og blev engang imellem taget op og bladret i. Efter 
den tid havde jeg en periode mellem 1961 og 1966, 
hvor jeg ikke lavede ret meget. Men efter den tid be-
gyndte min virkelige arbejdstid. Jeg blev nemlig kir-
kesangersalmebog i Veng Klosterkirke. I de første år 
var der fire, der sang i kirken, så da var jeg i kirke hver 
7. og 8. søndag, men i de sidste 10-12 år har det været 
lidt oftere, da der kun har været tre til at klare kirke-
sangen. Nu er det så blevet tid til, at jeg skal holde, 
da der i 2003 kommer en helt ny salmebog, men det 
gør nu heller ikke noget; efter næsten 50 års virke må 
det nok være tiden til at holde. Jeg er også ved at gå 
op i limningen.“
 
Ja, det var så min gamle salmebogs historie med 
dens ture frem og tilbage til Ribe Statsseminarium i 
50-erne, men den historie trænger nu nok til at blive 
lidt uddybet.

Det hele begyndte med, at Poul Erik Søgaard, der 
var blevet førstelærer på Veng Fællesskole, syntes, 
at det var lidt for meget med hele kirkesangertjene-
sten i Veng og Mesing. Så spurgte provst Bundgaard, 
om der ikke var nogle lærere på skolen, der kunne 
synge. Johhh, det var der jo nok. Der var Erik Voigt, 
som havde sang og musik og egnens blæserorkester, 
og så var der Peter Friis Kristiansen og så ham An-
ders Beck-Rasmussen, der lige var blevet ansat i 64. 
Enden på det blev, at vi fire kollegaer startede med at 
dele kirkesangen i Veng og Mesing i 66. Jeg startede 

TAK 
til 
Edith

Ved årets første sogneeftermiddag tog vi afsked med sog-
nehusets ”madmor” gennem 26 år, Edith Rasmussen.
Edith har nået en alder og et helbred, så hun nu kan få mere 
tid til at nyde sit otium sammen med Henning og sine børn 
og børnebørn.
Det er utallige lækre madder, Edith har smurt til kirkefro-
koster og andre sammenkomster i sognehuset. Hendes 
hjemmebagte kager til sogneeftermiddagene er i en sær-
klasse, som selv en kagedyst næppe kan måle sig med. 
Edith var da også en af vinderne i kagedysten ved kirkens 
og arkivets æblefestival i Mesing i efteråret.
Vi siger TAK til Edith for den ihærdighed, akkuratesse og 
omhu, du altid har lagt for dagen, både da du stod for ren-
gøringen i kirken, men også som sognehusets kulinari-
ske madmor i de mange år.
At sige farvel, er næppe det rigtige ord, for Edith og Hen-
ning vil fortsat møde op til de forskellige arrangementer, 
som arrangeres i sognet.  

Og velkommen til Inge
Samtidig vil vi gerne byde vel-
kommen til Inge Boisen, sog-
nehusets nye ”madmor”. Inge 
kender vi allerede fra hendes 
arbejde på kirkegården. 

Nu bliver nogle af timerne på 
kirkegården konverteret til 

timer i sognehuset. Inge har fået frie hænder til selv 
at bestemme, hvad der serveres til kirkefrokosterne 
og sogneeftermiddagene. Selv siger hun, at hun ikke 
er nogen ”Edith”, men en ”Inge” kan være ligeså god 
på sin egen måde. Velkommen til jobbet, Inge.

Hjemmeside:
www.vengmesing.dk
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Af Erna Bachmann

Kommende begivenheder
50 ÅR I KIRKENS TJENESTE – ET RUNDT JUBILÆUM
PÅSKEDAG, DEN 27. MARTS, markerer vi, at Anders Beck-Rasmussen har været 
kirkesanger i 50 år i Veng Kirke. Det sker efter gudstjenesten kl. 11, hvor der efterfølgende 
er reception i Sognehuset, hvor alle er velkomne. 
50 år i samme stilling – ganske vist ”kun” en deltidsstilling, et bierhverv til hans ”rigtige” 
erhverv, lærergerningen – er da værd at fejre. I de forløbne 50 år er der i samfundet sket 
rigtig meget på alle arbejdspladser, men stillingen som kirkesanger er uforandret. Der er 
kommet nye salmer, og der skal indøves nye melodier, men selve ritualerne er de samme. 
Da Anders startede, var det en kvartet, der deltes om opgaven, nu er det en trio med 
Anders Beck-Rasmussen, Gert Bonde Nielsen og Lars Lohmann, hvor Anders og Gert 
skiftes og Lars træder til, når begge har fridag. Et samarbejde, der fungerer upåklageligt.
Vi vil her fra SOGNET gerne ønske Anders til lykke med de mange år i kirkens tjeneste og 
ønske og håbe for dig og menigheden, at du vil fortsætte endnu en årrække. 
Vi har bedt Anders selv fortælle lidt om de forløbne 50 år:

50
års jubilar

 Anders Beck-Rasmussen

Fortsættes på næste side >>



skærtorsdag, og den smalle bænk lige neden for præ-
dikestolen var degnens plads med hylde til bøger etc. 
Halvor Bundgård var en hyggelig præst, og frem til 
hans afgang i 81 havde vi en fin ordning med mulig-
hed for at bytte med hinanden, når der var et eller an-
det, man skulle på “sin søndag”. Det var i den periode, 
at der en juleaften, hvor Ingrid spillede til en julesalme, 
pludselig skete et strømsvigt, og orglet “tabte pusten” 
og holdt op med at spille. Da var det godt, at kirkesan-
geren i skæret fra julelysene på juletræet kunne synge 
for. Udenfor var der snestorm, og nogle el-ledninger 
var kortsluttet, og strømmen var derfor blevet afbrudt. 

I halvfjerdserne blev det gamle og udslidte orgel ud-
skiftet med et nyt dejligt instrument. Det har med sine 
vinger, der indimellem har været stækkede, fløjet ud i 
det smukke kirkerum med dejlig musik. Specielt lyder 
der skønne toner, når Pia Bech Pedersen spiller salmer, 
dejlige præludier og postludier. Noget jeg har nydt, hver 
gang jeg har været i kirken, er det nye alter. Ud over, at 
det er smukt, har det sammen med orglet og frilæg-
gelsen af korbuen bevirket, at kirkerummet er blevet 
endnu dejligere at synge i. Jeg kunne tydeligt mærke 
en positiv forandring på lyden, første gang jeg sang i 
kirken, efter at den gamle altertavle var blevet flyttet. 

Efter Bundgård fulgte Hans Rubech Christensen, 
Anna Christiane Bojsen-Møller og Jes Lau Jørgen-
sen, og ligesom Bundgård kan der kun siges, at det 
var hyggelige præster, der altid var positive, og som 
var klar til en god snak før og efter gudstjenesterne. 
Nu skrev jeg “var”, da det jo er tidligere præster, det 
drejer sig om, men hvis der skal skrives “nu”, ja, så 
kan jeg kun sige det samme om Lise. Tak for det. I 
samme åndedrag skal det da også lige nævnes, at de 
tidligere gravere Knud Erik Jensen og Kirsten Jen-
sende og de tre nuværende Henning Jensen, Jes-
per Krongaard Jensen og Inge Boisen altid har væ-
ret gode kollegaer. Tak for det. Også en tak til Gert 
Bonde Nielsen, som jeg deler embedet med, og Lars 
Lohmann, som træder til, når Gert eller jeg ikke kan. 
Også en tak til de forskellige menighedsråd gennem 
årene for et godt samarbejde

Jeg vil gerne slutte med at sige tak for den tid, der 
foreløbig er gået. Det har været en dejlig tid, som jeg 
har nydt meget, sammen med menighed og perso-
nale, og jeg glæder mig til at kunne fortsætte endnu 
nogle år”.

SOGNEUDFLUGT 
– SOGNEEFTERMIDDAG
Sæt X i kalenderen! Året sogneudflugt går til Vendsys-
sel og Frederikshavn. Det bliver tirsdag d. 23. august, 
og i næste nummer af SOGNET vil der stå mere om 
tilmelding og program. Inden da tager vi hul på lø-
jerne på sogneeftermiddagen TIRSDAG D. 5. APRIL 
KL. 14.00 i Sognehuset, hvor turens arrangører, Flem-
ming Schreiber Pedersen og Lise Palstrøm, vil for-
tælle om noget af det, vi skal se og opleve, men også 
noget af det vi IKKE kan nå på turen.

PÅSKEMÅLTID SKÆRTORSDAG
SKÆRTORSDAG AFTEN, TORSDAG D. 24. MARTS 
KL. 18.30.
Skærtorsdag slutter fasten! Det er også den dag, Je-
sus fejrede sit sidste påskemåltid med sine disciple 
og sluttede måltidet af med indstiftelsen af nadveren. 
Det har vi fejret lige siden. I Veng-Mesing sogne har vi 
de seneste år fejret Skærtorsdag med en helt speciel 
gudstjeneste, der sammenkobler både det gamle jø-
diske påskefestmåltid og indstiftelsen af nadveren. Vi 
dækker ganske enkelt op i kirken med borde og stole, 
så vi kan holde påskefest sammen. Vi synger, spiser 
æg, bitre urter, brød og lam, lytter til de gamle fortæl-
linger og deler nadveren med hinanden. Alle er vel-
komne til at være med, når klokkerne ringer til guds-
tjeneste.

VALBORGAFTEN
Hvert år D. 30. APRIL fejrer vi Valborgaften på skrå-
ningen uden for kirkedigets sydøstlige hjørne. Det gør 
vi med Valborgblus, fortællinger og varsler, sange og 
varm kakao og boller. I år er det Valborgaften på en 
lørdag, så man kan roligt tage hele familien med – 
også de mindste.
AFTENEN BEGYNDER KL. 19.00

Siden sidst

Konfirmander

Døbt i Veng
Eskild Pilegaard Juul, Søballe
Klara Glerup Bak, Søballe 

Hjertelig til lykke

Viede i Veng:
Mia Laursen og Rasmus Melchior 
Morgen, Søballe 

Hjertelig til lykke

Bisat i Veng: 
Birgit Karmark Tjalve, Søballe

Æret være hendes minde

Bededag, fredag d. 22. april kl. 9.30, 
konfirmeres konfirmander 
fra Jeksendalskolen:

Markus Munk Jensen, Moselunden 14A, Ry
Louise Fredslund Schelde, Trondvad 23, Hørning

Bededag, fredag d. 22. april kl. 11.30, 
konfirmeres konfirmander 
fra Veng og Mesing:

Ronja Egeberg Andersen, Veng Bakkevej 6, Veng
Klara Glerup Bak, Gyvelhøjvej 10, Søballe
Kristoffer Bjerrisgaard Bjerrum, 
Hårby Bygade 18, Hårby
Albert Faurskov Christensen,
Bækgårdsvej 22, Nr. Vissing
Magnus Hesel, Foerlevvej 3, Mesing
Mie Maja Brink Jakobsen, 
Vengelundvej 9, Veng
Line Veedfald Boye Jensen, 
Bakkevænget 1, Mesing
Jens Kirkegaard, Lillegade 15B, Mesing
Magnus Wierenfeld Kovdal, 
Den Grønne Vej 3, Hårby
Mads Brandt Mikkelsen, Gyvelhøjvej 1, Søballe
Nanna Hagen Mogensen, Stabelvej 11, Hårby
Astrid Korsgaard Nielsen, Ryvejen 37, Hårby
Mikkel Frausing Poulsen, Låsbyvej 111, Veng
Jakob Broch Povlsen, Klanghøj 57, Låsby
Alexander Lucas Lind Rasmussen, 
Vengevej 7, Veng
Anton Hoff Rasmussen, Mesingvej 7, Mesing
Magnus Andersen Schmidt, Ryvejen 56A, Hårby

I næste nummer bringes fotos af konfirmanderne.

54

Var du i Mesing kirke til gudstjeneste søndag d. 28. februar? Da oplevede vi Veng Skoles kor  under le-
delse af Petsi Tvørfoss. Var du der ikke, får du muligheden igen i løbet af foråret og forsommeren. Kom 
og hør dem til gudstjenesten i Veng SØNDAG D. 10. APRIL KL. 11.00 og igen til friluftsgudstjenesten 
ved Sortemosen SØNDAG D. 19. JUNI. Til friluftsgudstjenesten, der også er kl. 11.00, opfordres alle 
til at medbringe madkurv, så vi kan spise sammen bagefter i de smukke, lysegrønne omgivelser ved 
Veng-spejdernes hytte på Dalvejen.

Veng skoles kor i kirkerne

Kommende begivenheder
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Konfirmanderne Venge Apri 1916.
 Vi kender navnene på konfirmanderne, men 

ved ikke, hvem der er hvem.

Iflg. Kirkebogen: Villy Vilfred Andersen, København, Jens 
Jakobsen, Nygaarde, Kristian Thorup Pedersen, Haarby, 
Johannes Christian Andersen, Haarby, Holger Jensen, Haarby, 
Jens Severin Sørensen, Nr.V., Søren Jakobsen, Nr. V., Peter 
Fejer, Nr. V., Rasmus Daniel Fejer, Nr.V., Jens Carl Sørensen, 
Venge, Alma Kathrine Rasmussen, Venge By, Ane Margrethe 
Elisabeth Lassen, Haarby, Ingrid Othilia Rasmine Pedersen, 
Nr.V., Ingrid Marie Mikkelsen, Kaae, Venge Mark, Berthe Petrea 
Pedersen, Nr.V., Johanne Marie Axelsen, Nr.V., Laura Petrea 
Andersen, Venge By Præsten er Asger Bent Eskesen, der var 
præst 1911-18.  Præstens hustru Anna og deres børn er også med 
på billedet. Konfirmationstelegram fra samme tid, 10 x 5,5 cm, 
med et bibelord og underskrevet af Jens Simonsen og Hustru.

KONFIRMATIONEN, SOM VI KENDER DEN I DAG 
I FOLKEKIRKEN, HAR RØDDER I DEN KATOLSKE 
KIRKE, HVOR MAN MED FIRMELSEN MARKERER, 
AT DE UNGE GÅR FRA BARNDOM TIL VOKSENLIV. 

I 1500-tallet gjorde Luther og reformationen op med en 
masse af den katolske kirkes skikke, blandt andet fir-
melsen, som i Danmark bliver forbudt i 1539.
I 1700-tallet erkendte man imidlertid, at man havde 
brug for en markering af, at man var voksen, så i 1736 
bliver dåb og konfirmation lovpligtig. Alle skal konfir-
meres, men for at blive det, skulle man bestå en kund-
skabsprøve. Hvis man ikke havde bestået, inden man 
blev 19 år, kunne man ikke gifte sig, være fadder eller 
vidne. Havde man evnerne til at bestå, men nægtede 
at lade sig konfirmere, kunne man blive fængslet!
Man kunne først gå til alters, når man var konfirmeret. 
En skik, der overlevede langt op i det 20. århundrede.
Når man havde bestået, fik man en konfirmationsat-
test, som var en forudsætning for at få en skudsmåls-

bog, og uden den var man ilde stedt i datidens sam-
fund, for den fungerede både som pas og straffeattest 
og CV, og uden denne kunne man ikke rejse uden for 
sognets grænser.  Alt blev skrevet ind i den, så frem-
tidige arbejdsgivere kunne læse om ens evner og se, 
hvor man tidligere havde været fæstet. Hver gang man 
krydsede en sognegrænse for at tage arbejde i det nye 
sogn, skulle man møde op hos degnen eller præsten i 
det nye sogn og lade sig registrere. Skudsmålsbogen 
blev først afskaffet ved lov i 1921, men var dog gradvis 
gledet ud længe før.
I 1800-tallet blev kundskabsprøven efterhånden til 
en overhøring i kirken, hvor de kvikkeste stod forrest. 
De dummere, og ofte også fattige børn, stod bagest, 
og det var meget pinligt både for konfirmanden og for-
ældrene, hvis overhøringen ikke gik godt. Konfirmati-
onen var i det hele taget en svær opgave at løfte for 
de fattigste i datidens Danmark, hvor også præsten 
skulle have penge og ekstra til undervisning, hvis kon-
firmanden måtte gå om. Helt indtil Grundloven i 1849 

var konfirmationen en forudsætning for borgerlige ret-
tigheder. De praktiske hensyn afspejledes i tøjet – vok-
sentøj – som skulle være af slidstærkt og varmt uld; 
sort, så det ikke skulle vaskes så ofte, og endelig skulle 
det være stort nok til at vokse i. Drengene fik lange buk-
ser og pigerne en tækkelig kjole – og det skulle bruges 
i mange år hver søndag til kirkebrug og andre særlige 
lejligheder.
I 1909 blev en lov vedtaget, hvor overhøringen i kirken 
helt udgik til fordel for en ”Samtale til Opbyggelse for 
Ungdommen og den tilstedeværende Menighed”.Kjo-
lerne blev efterhånden hvide og ikke længere af tunge 
uldstoffer, men af mere festlige stoffer. Og konfirmati-
onen var da også blevet til en familiefest, hvor foræl-
drene fejrede børnene en sidste gang, inden de drog af 
som voksne ud på arbejdsmarkedet. 

Den socialistiske arbejderideologi, som stormede 
frem i begyndelsen af 1900-tallet, var imod den kirke-
lige konfirmation, så i 1915 foregik den første borger-

lige konfirmation i København. I årene frem til midten 
af 1970’erne fortsatte den borgerlige konfirmation, nu 
kaldet non-firmation, en fest for de 14-15 årige, der ofte 
holdes på deres fødselsdag. Nogle unge, der ikke vil 
konfirmeres og heller ikke holde fest, vælger at få en 
rejse eller en hest eller en pengegave i stedet for.

Jeg blev inspireret til at skrive historien om konfirma-
tionen gennem de sidste fem århundreder, da Ole Pe-
dersen, Hemstok, en dag afleverede nogle effekter i ar-
kivet, bl.a. hans farmors konfirmationsbillede fra den 1. 
april 1916 – for netop 100 år siden. De 14-årige piger lig-
ner ældre koner med sorte kjoler og kåber og alle med 
hatte, praktisk tøj, der skulle holde i mange år, og dren-
gene har fået lange bukser. Billedet er lige på overgan-
gen, hvor man går fra sort til hvidt konfirmationstøj. Det 
er taget på trappen til den nye præstebolig (fra 1906).

Konfirmation 
gennem tiderne

Af Erna Bachmann

6
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MENIGHEDSRÅDSVALGET 
I EFTERÅRET
Der afholdes valgorienteringsmøde DEN 7. SEPTEM-
BER I SOGNEHUSET, hvor der opstilles liste med kan-
didater til menighedsrådet. Sæt x i kalenderen allerede 
nu. Vi vil gerne opfordre til, at man møder op, så hver 
enkelt landsby i vore to sogne kan blive repræsenteret 
i rådet. Der kommer mere om valget i næste nummer 
af Sognet.

LANGAGERTOFTEN I HÅRBY 
Så er der flyttet beboere ind i to af de første af de seks 
lejligheder i de tre dobbelthuse på den nye udstykning 
i Hårby: Langagertoften. Velkommen til de nye hårby-
nitter.

VENG-MESING KIRKER KOMMER NU 
PÅ FACEBOOK.

Facebook er et af flere so-
ciale medier, som vore to 
kirker hidtil ikke har be-
nyttet. Der er ulemper, 
men bestemt også for-

dele ved at benytte  til at meddele sig til – i dette til-
fælde – menigheden. Det er hurtigt, det er billigt, og det 
bliver læst af mange. Vi er klar over, at ikke alle i sognet 
er på , men mange er. Veng og Mesing kirker vil der-
for lægge nyheder ud, når vi har noget, som vi gerne 
vil viderebringe, det kan være om koncerter, særlige 
gudstjenester, konfirmander, minikonfirmander, o.a. 
Hvis man klikker ind på siden og ’synes godt om’, vil 
man automatisk få de nyeste opslag. Er man ikke på 

, vil man fortsat kunne se nyhederne på hjemmesi-
den www.vengmesing.dk, ligesom de fortsat bringes i 
Sognet.

KIRKESTAFETTEN
I 2015 var stafetten på besøg i de ni af provstiets kirker. 
Der var flere end 1000, der lagde vejen om ad og tog 
del i fremvisningen af kirkerne, så provstiet har beslut-
tet at gentage succesen i 2016 med de næste ni kirker, 
og i 2017 med de sidste ni af de i alt 27 kirker, der er i 
Skanderborg Provsti. 

Nyt fra menighedsrådet
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OVERSIGTSKORT 
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KIRKESTAFETTEN 2016

25. maj – Blegind kirke

1. juni – Låsby kirke

8. juni - Ry kirke

15. juni – Storring kirke 

22. juni – Sjelle kirke

29. juni – Tåning kirke 

3. aug. – Veng kirke

10. aug. – Stilling kirke

17. aug. – Skovby kirke

I november kom der brev til sognene fra Danmission. 
Det er der ikke noget underligt i, for hvert år har vi fået 
en lille beretning om, hvordan det går børnene på Sa-
raswatipur kostskole i Bangladesh. Denne gang var det 
anderledes. Der var dårlige nyheder, for skolen lukkede 
ved udgangen af 2015. Der var også gode nyheder, for 
årsagen til skolelukningen var, at der nu er etableret 
dagskoler så mange steder, at det ikke længere er nød-
vendigt at blive sendt væk på kostskole for at få adgang 
til skolegang og dermed en fremtid. 

Menighedsrådet har på sit møde i januar besluttet, at vi 
i sognene fremover vil støtte et skoleprojekt i Tanzania. 

Katempris hedder skolen, og det er en forkortelse for 
KATabaro English Medium PRImary School. Skolen lig-
ger i Kayanga i det nordvestlige hjørne af Tanzania. Det 
er ikke engang fire år siden, det første spadestik til sko-
len blev taget, men allerede nu er der 75 elever, og der 
bliver udvidet med en klasse mere hvert år, indtil det bli-
ver en komplet børneskole. Skolen drives af ægteparret 
Anne og Brighton Katabaro, cand.mag. og cand.theol., 
der i bryllupsgave i 2010 ønskede sig penge til at etab-
lere en skole baseret på det grundtvig-koldske skolesyn 
med leg og læring, livsoplysning og demokrati som bæ-
rende søjler. Anne, der er fra Midtjylland, og Brighton, 
der er fra Kagera regionen i Tanzania, har en drøm om at 
være med til at uddanne en ny generation af tanzania-

nere til oplyste, ukorrupte borgere med kritisk sans, der 
kan være med til at skabe et tanzaniansk samfund uden 
vold og korruption.

For at få elever fra alle samfundslag har de brug for 
hjælp til skolesponsorater, der kan være med til at betale 
skolepenge til ubemidlede familiers børn. Skolen har et 
samarbejde med en tanzaniansk uddannelsesorganisa-
tion, der hedder ”Pamoja Tuna Nguvu” (”Sammen er vi 
stærke”). Den danske støtteforening, som Veng-Mesing 
sogne nu er en del af, drives 100 % af frivillige, der sam-
ler inventar, undervisningsmaterialer, leg- og lærings-
redskaber og midler til kommende byggeri. Forhåbent-
lig vil det lykkes at få arrangeret en sogneeftermiddag 
eller sogneaften i september, når Anne næste gang gæ-
ster sin hjemegn ved Silkeborg.

Farvel til Saraswatipur – 
goddag til Katempris

Af Lise Palstrøm 
Se også facebook og www.katempris.dk



Nærmer man sig en landsby er det første, 
øjet falder på, byskiltet. Bag det øjner 
man huse og gårde - og måske kirken 
på sin bakketop. Mig har det motiv altid 
forekommet at være som titelbilledet 
til landsbyens historiebog, og det har 
ofte animeret mig til at bladre lidt i den 
bog. Jeg har parkeret bilen på kirkens 
parkeringsplads, kigget indenfor i kirken 
og gået en tur i landsbyens gader for at 
fornemme, hvordan man lever her.

Med denne lille serie, som ganske vist handler om 
vore egne landsbyers navnes betydning og historie, 
håber jeg også at kunne vække én og andens nysger-
righed og måske lyst til nu og da at lade sig friste af 
et byskilt og en lille køn landsby, som man tidligere 
kørte hastigt igennem eller forbi. Der gemmer sig tit 
overraskende oplevelser bag det lille byskilt.

Her er nu endnu fire lokale stednavne og et forsøg på 
at forklare deres betydning, det drejer sig om Hem-
stok, Veng, Nørre Vissing og Søballe. En kommende 
artikel vil handle om lokale stednavne ude i landska-
bet og deres betydning.

Stednavnet, Hemstok, består i virkeligheden af tre 
led. Hem eller Høm menes at være navnet på en nu 
forsvunden landsby. Høm er sammensat af forled-
det, Hø(j), og efterleddet, um, som betyder hjem. Tre-
die-leddet, stok, har betydningen, spang over vandløb. 

Hermed kan vi – lidt frit - tolke betydningen af Hem-
stok som beboelsen ved højen og overgangen over 
åen. Første gang Hemstok nævnes i historien er 1554.

Stednavnet, Veng, har gennem det meste af historien 
været skrevet som ét-leddet stednavn. Betydningen 
er temmelig sikkert vang, af forskere forklaret som 
mark, hvor byjorden er inddelt (måske indhegnet). En 
interessant norsk udlægning er slette, brugt til møde-
sted; det leder jo straks tanken hen på klostertiden.
Veng nævnes første gang i historien i 1137- som Weng. 

Stednavnet, Nørre Vissing, består af tre led. Første 
led, Nørre, har siden 1688 (måske tidligere) været en 
del af byens navn – for at adskille fra Sønder Vissing. 
Andet led – det egentlige forled, Vis, betyder sump, 
og efterleddet, ing oversættes ved stedet. Det vil sige, 
at Nørre Vissing altså betyder det nordlige bosted ved 
sumpen. Første gang, vi i historien hører om Nørre 
Vissing – som Wising – er i 1327. For alle byerne gæl-
der det, at bostederne er meget ældre end kilderne 
er angivet.

Stednavnet, Søballe, består af to led - sø og balle. 
Her er ikke så mange tolkningsproblemer;  sø, giver 
sig selv, og balle betyder svag forhøjning i landska-
bet. Stednavnet, Søballe,  har ikke, som fx Ballum i 
Sønderjylland, egentlige for- og efterled, men allige-
vel kan vi nok tolke Søballe som stedet ved søen og 
den lille bakke. Søballe nævnes første gang i histo-
rien 1307 – som Søballj.

Kilder:
Bent Jørgensen: Dansk Stednavneleksikon 
Stednavneudvalget: Danmarks Stednavne, 
bind 12, Aarhus og Skanderborg Amter
Aage Houken: Håndbog i danske stednavne
Irene Berg Petersen: artikel i Videnskab.dk, 2012
J. P. Trap: Danmark, bd. 20
Politiken: Nudansk ordbog

Anden del af fortællingen om hvorfor vores byer hedder, som de gør.

Vore stednavne 2

1110

Tekst og foto: Flemming Schreiber Pedersen, Hårby 
– fortsættelse fra Sognet 145.

Thorvald Andersen var graver ved Veng kirke fra 
1969 – 1989. Han fortæller i sine erindringer om 
sin far, der tjente på præstegården i Svejstrup. 
Præsten var Anders Jensen 1879-1898. Anders 
Jensen var præst i Dover-Veng pastorat. Efter 
hvad Thorvald fortæller, var han lidt for glad for 
kaffepunch. 
”Det skete en gang, hvor der var marked i Skan-
derborg. Præsten kørte dertil i hestevogn, hestene 
blev sat på stald i forsamlingshusbygningens 
gård, og så skulle han lige ind i krostuen og have 
en kaffepuns (sådan staver Thorvald det). Flasken 
blev stående på bordet, det var jo betalt, så det 
blev til mange. Da præsten skulle hjem, og stald-
karlen havde fået hestene spændt for vognen, fik 
han præsten op på sædet og fødderne i fodpo-
sen. Så kørte præsten igennem byen og sang så 
højt, han kunne. Inden han kom til Svejstrup, sov 

han, men hestene kendte selv vejen hjem. Så blev 
det søndag, og præsten gik på prædikestolen og 
skulle bekende sine synder, for det var jo rygte-
des, hvordan han var kommet hjem. Så han siger 
fra prædikestolen: ”I skal gøre, som jeg siger, men 
ikke som jeg gør!”

Palle Rosenkrantz har også en del at sige om den 
meget farverige pastor Anders Jensen, fx: ”Pa-
stor Jensen var en højst mærkelig mand, sandt at 
sige mere hjemme i sine stalde og på kvægmar-
kederne i Skanderborg end i kirke og skole. Han 
havde ord for at tage en høj snaps, men han for-
stod sig ypperligt på svin og kreaturer.”
Pastor Jensen var nok også lidt for farverig for 
den dengang indremissionske menighed i Veng, 
for han blev forflyttet til et andet embede.

     SÅ GAMMEL ER DIN BY:

”I skal gøre, som jeg siger, men ikke som jeg gør!”
Af Erna Bachmann, kilde: Thorvald Andersens og Palle Rosenkrantz’ erindringer
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VENG KIRKE
TORSDAG DEN 31. MARTS KL. 19.30
Folkemusikaften med Andreas Tophøj og Rune Barslund, to af deres generations førende folkemusikere i Dan-
mark, optræder med violin, akkordeon og bratsch. Den velspillende duo med jyske rødder blev dannet i den fyn-
ske hovedstad omkring byens konservatorium, der den gang havde navn efter komponist og spillemand Carl 
Nielsen. Som hos den kendte komponist knytter duoens tone sig til den danske folkemusiktradition, men Rune 
& Andreas giver også deres bud på ny dansk folkemusik med indflydelse fra andre lande og traditioner. Paletten 
med inspiration er bl.a. fyldt op gennem lange ophold i Irland og Amerika, og gennem rejser og møder med nor-
diske og keltiske musikere og musikkulturer. Deres repertoire, som i høj grad består af egne kompositioner, er op-
stået i denne spændende musikalske smeltedigel.
De to musikere er også kendte fra andre bands som ZAR, Kasír og Basco. Andreas og Rune er to erfarne herrer 
med et meget højt teknisk og musikalsk niveau og et smukt og medrivende sammenspil.
Fyn har i de senere år været centrum for dansk folkemusik, og her gik Andreas og Rune i studiet i april. Resul-
tatet er deres første udgivelse med EP’en ”The Danish Immigrant”, som udkom i juli 2014. En EP, der bl.a. rum-
mer nummeret fra musikvideoen af samme navn, som indbragte dem prisen for ”Årets Track” ved Danish Music 
Awards Folk 2012.

PÅSKEDAG medvirker Harry Arvidsen, 
klarinet, ved gudstjenesterne i Veng og Me-
sing. Harry Arvidsen er uddannet på Det Jy-
ske Musikkonservatorium og har mangeårigt 
virke som koncertmusiker med et vidtspæn-
dende repertoire. Harry Arvidsen og kirkens 
organist, Pia Bech Pedersen, har siden stu-
dietiden haft kammermusikalsk samarbejde 
og koncerter.

PINSEDAG medvirker Kim Hansen, 
trompet, ved gudstjenesten. Billedet af 
Kim Hansen er fra friluftsgudstjenesten i 
Tingdalen i 2014.

Musik i kirken Af Pia Bech Pedersen

Harry Arvidsen Kim Hansen

 

Udensdørssæson i FODBOLD starter op i April! 
Klatring starter op torsdag den 12. maj! 

Tjek hjemmesiden for yderligere oplysninger! 
 

Gymnastikopvisning i HIK81 
13. marts 2016 kl. 13.00 til 15.00 

 
Vi fik indviet den nye Multisal 

Over 100 brugere og andre interesserede var torsdag den 7. 
januar mødt op for at fejre indvielsen af den nye Multisal. Der var 
fin opvisning af rytmisk børnegymnastikhold, springhold og et af 

Karen Kampps ældregymnastikhold. Nogle festlige timer. 

 
 

HIK81 står for Hårby Idrætsklub af 1981. 
Borgernes Hus i Veng 

Søballevej 6A, 8660 Skanderborg  
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Vi er i akut mangel på voksne ledere. Vi kan bruge 1 eller meget gerne 2 personer, der har lyst til 
at arbejde med juniorspejderne. KFUM Veng-gruppe holder til på spejdergrunden bag ved Bor-
gernes Hus. Læs mere om vores gruppe på Facebook https://www.facebook.com/vengkfum/ el-
ler http://8660haarby.dk/KFUM%20Spejdernes%20Veng.html.
Henvendelse til Jørgen Berntsen, Låsbyvej 55, tlf. 61 30 53 72, mail: kajfoerlev@post.tele.dk

HJÆLP!!
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Kontaktpersoner:

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

Mesing Borgerforening
Niels-Ole Frederiksen, Mesing Hedevej 1
tlf. 40 11 16 23, mail: mesingkranse@gmail.com

HIK81: www.hik81.dk
Hanne Schønning, Ryvejen 50, Hårby
tlf. 25 27 73 10, mail: hscn@live.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

Alle adresser er 8660 Skanderborg

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
Karina Tambo
mail: karina.tambo@gmail.com

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, Rosenvænget 35, 8362 Hørning
tlf. 86 57 17 27, mail: kirme@hotmail.dk

Begivenheder 
marts - juni 2016

Mesing Forsamlingshus og  
Borgerforening
30.maj kl. 19.30 generalforsamling 
i forsamlingshuset.

Menighedsrådsmøder
17. marts kl. 19.00
14. april kl. 19.30
9. juni kl. 19.00

Møderne holdes i Sognehuset, alle er velkomne

Nr. Vissing Beboerforening 
5. april kl. 19.30 i Lysthuset: Beboerforeningen gi-
ver kaffe og kage. 
29 maj fra kl. 10. Loppemarked på fællesarealerne 
ved Bækgårdsvej 

Tirsdags gåture starter igen  26. april kl 19 fra 
gadekæret, og så hver tirsdag til 20. september. 

Sogneeftermiddage
Tirsdag 5. april kl. 14.00 i Sognehuset i 
Veng. Se side 5
Forårskoncert i Veng torsdag d. 31. marts kl. 19.30

Aftenkirke i Mesing tirsdag d. 19. april kl. 19

Veng Pensionistforening  
Sognehuset tirsdage kl. 14:00

Vil du være medlem, så kontakt formanden på 
tlf. 86 94 37 72 
12. april – sang og spil med Gudrun Olesen
10. maj – bustur til flyvestation Karup 
– tilmelding

Hårby Beboerforening
15. marts kl. 19. Generalforsamling i ”Ni’eren”.
17. april: Affaldsdag.
Vi mødes ved gadekæret kl. 10 
15. maj kl. 10: Pinsekaffe ved gadekæret.  
Foreningen giver rundstykker, medbring  
selv kaffe.
11. juni: Sommerfest
Læs mere på   og på hjemmesiden: 
8660haarby.dk.

Borgernes Hus
Fællesspisning mandage kl. 18.00
4. april - Bemærk dato!!
Sidste fællesspisning inden ferien. Vi 
starter op igen den 26. september.

SOGNETS ABONNENTER
SOGNET er gratis for alle. Men at udsende et kirkeblad er ikke gratis. Det er, 
når sandheden skal frem, dyrt, selvom det har lettet økonomisk, at de frivil-
lige i arkivet har påtaget sig opgaven med at omdele bladet i lokalområdet. 
TAK for det.

Udenfor sognegrænserne har SOGNET et antal abonnenter. Til porto og ad-
ministration beder vi om, at der betales 50 kr. pr. år, hvis man fortsat ønsker 
SOGNET tilsendt. Du kan også læse bladet på www.vengmesing.dk.
SOGNETs konto, hvortil der kan indbetales, er: banknr. 2640 – konto 
665007980914

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

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

Fortællecafeen i Sognehuset i Veng 
– torsdage kl. 14-16. 
Emnet er ”Livet på godset”
17. marts – Lise Buch fortæller om sin og Oles tid 
som forpagter på Sophiendal og 
14. april fortæller Per Lyngbak om sin tid 
som skovfoged.

Der tages forbehold for ændringer, så følg med på 
Facebook og Ugeaviserne.
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Sogneblad for Veng  

og Mesing Sogne
33. årg. | Nr. 144 august - oktober 15

Borgernes hus udvides 

med en ekstra sal»

Æblefestival6 

Se side 10-11

Sogneblad for Veng  

og Mesing Sogne 33. årg. | Nr. 145

december 15 - februar 16

Vores stednavne – hvorfor hedder 

din by, som den gør?

»

Grøn Kirke

4 

Se side 10-11

Folkekirkens nødhjælp
Tag godt mod indsamlerne
søndag d. 13. marts mellem kl 11 og 13



JN-Jette Marie Bundgård-Nielsen  JKA-Jacob Køhn Andersen  CKN-Christina Kleis Nielsen  LP-Lise Palstrøm
inds. - sogneindsamling efter gudstjenesten   måltid - Skærtorsdagsgudstjeneste med påskemåltid  
friluftsgudstj. - friluftsgudstjeneste ved Sortemosen     kk - kirkekaffe  kf - kirkefrokost  * jubilæum 
kor - Veng skoles kor medvirker

Gudstjenester  marts - juni 2016

Layout: sandahls.net

Dato Veng Mesing Hørning Blegind Adslev

3. marts Gud og 
Spaghetti 17.00 LP

6. marts Midfaste 9.30 JKA 11.00 JKA
9. marts Konf.Gudstj.           

Den Danske 
Salmeduo

19.00             
CKN-
JKA-LP

13. marts Mariæ 
Bebudelse

9.30 LP inds. 9.30 CKN 
inds.

20. marts Palmesøndag 9.30 LP 11.00 LP
24. marts Skærtorsdag 18.30 LP 

måltid
25. marts Langfredag 16.00 JKA 
26. marts Påskenat 23.30 JKA 
27. marts Påskedag 11.00 LP kf * 9.30 LP 11.00 JN

28. marts 2. påskedag 11.00 CKN
3. april 1. s. e. Påske 11.00 JKA
10. april 2. s. e. Påske   11.00 LP kor 11.00 JN
17. april 3. s. e. Påske 

Konf.
9.30 JKA     
11.30 CKN

19. april Aftenkirke 19.00 LP 
kk

22. april Bededag 
Konfirmation

9.30 LP     
11.30 LP 

11.30 CKN

23. april Konfirmation 11.30 CKN
24. april 4. s. e. Påske 

Konf.
9.30 LP        
11.30 JKA

9.30 JKA

1. maj 5. s.e. Påske 9.30 LP 11.00 LP 
Skovens 
dag 

5. maj Kristi himmelfart 11.00 LP 9.30 LP
8. maj 6.s.e. Påske  11.00 JKA
15. maj Pinsedag 11.00 LP 11.00 JN

16. maj 2. Pinsedag 11.00 CKN
22. maj Trinitatis 9.30 JKA 11.00 JKA
29. maj 1. Trin. 

Kirkevandring
9.30 LP 11.00 LP

5. juni 2. Trinitatis 11.00 LP 11.00 JKA
12. juni 3. Trinitatis 9.30 CKN
19. juni 4. Trinitatis 11.00 LP kor 

friluftsgudstj.
9.30 LP 20.00  LP 


