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Nyt 
medlem af
provsti-
udvalget
Hvert fjerde år er der valg til provstiudvalget. I 2016 blev 
der valgt nye medlemmer ind i menighedsrådene. Den 
30. august 2017 skal der indstilles og vælges kandida-
ter til provstiudvalget, som i de næste fire år skal sikre 
primært økonomien i landets folkekirker, her i Skander-
borg provsti de 27 kirker.

Da jeg er gået ud af vores lokale menighedsråd, træk-
ker jeg mig også fra provstiudvalget. Om min stol bli-
ver fyldt ud med en kandidat fra Veng-Mesing eller fra 
Adslev, Blegind eller Hørning vil så vise sig. 

Mine fire år i provstiudvalget har været spændende. 
Det meste af tiden i udvalget går med at behandle an-
søgninger om tillægsbevillinger på grund af uforud-
sete problemer vedrørende kirkerne eller præstegår-
dene. For mig har det været en stor hjælp, at de andre 
i udvalget har haft mange års erfaring i den form for 
administration. Der er en god stemning i provstiud-
valget, til tider endda munter, men tag ikke fejl, der 
arbejdes seriøst med de forskellige opgaver.
 
Kirkestafetten blev født på det årlige budgetsamråd 
mellem provsti og menighedsråd i 2014. Målet var 
at besøge alle 27 kirker i løbet af 3 år, 9 kirker hvert 
år. Der har været rigtig god tilslutning, fyldte kirker 
med 1026 i 2015 og 1228 i 2016. Den 2. august i år 
blev Mesing kirke, besøgt af 126 personer. Lise Pal-
strøm fortalte om kirkens historie og Henning Jen-
sen om kirkegården, som en del af ”projekt grøn 
kirke”. Nogle principper, som Henning Jensen har 
praktiseret længe før begrebet ”Grøn Kirke” blev 
opfundet.
I forbindelse med at jeg fratræder provstiudvalget, 
skal der også vælges et nyt medlem til det under-
udvalg, der skal finde ud af, hvordan kirkestafet-
ten skal videreføres de kommende år.

Hjemmeside:
www.vengmesing.dk

 Veng-Mesing kirker

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

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

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

Forsidebilledet er fra kirkestafetten i Mesing kirke 
2/8-2017. Foto: Lise Palstrøm.De små fotos er af 
Preben Heiring og Erna Bachmann. 

Næste nummer 153 udkommer i uge 49 2017 og 
dækker perioden december, januar og februar, 
2017/18 

Deadline for næste nummer er 6. november.

Af Erna Bachmann

Tekst og foto:
Erna Bachmann

MINIKONFIRMAND 2017-18

I år bliver det skiftevis tirsdage og torsdage, minikonfir-
manderne mødes efter skoletid. 
Skoleskema og bustider gør det lidt kort, så derfor sup-
pleres der med nogle lørdage, så vi alligevel kan nå alt 
det, vi gerne vil: på opdagelse i kirken, forme figurer og 
få dem brændt i ovnen, kirkeløb, krybbespil og alt det 
andet om kirke og kristentro, fester og højtider. 

Går man i GRØN eller er man rullet til BLÅ og ikke 
har været minikonfirmand, har man muligheden for at 
blive minikonfirmand i denne sæson. Indbydelserne 
bliver delt ud på skolen i uge 33-34, og vi mødes første 
gang TIRSDAG D. 29. AUGUST KL. 14.04

Siden sidst
Døbte i Veng
Freja Morgen Laursen, Søballe
Lucas Kaa Juhl, Nr. Vissing

Hjertelig til lykke

Døbt i Mesing
Victor Elkjær Landrok, Mesing
Sebastian Palmelund Sørensen, Hårby

Hjertelig til lykke

Viede i Veng
Mara Kristina Hammer  
og Claus Hammer, Nr. Vissing

Mette Lykke Milde  
og Steven Schjødt Enggaard, Hårby

Marie Tholstrup Philipsen  
og Sven Rishede Philipsen, Aarhus

Ditte Engholm Momme  
og Martin Engholm Momme, Galten

Jannie Dalgaard Larsen  
og John Kolling Pedersen, Galten

Hjertelig til lykke

Viede i Mesing
Ulrikke Brandt Nordqvist  
og Per Carl Johan Nordqvist, Mesing

Hjertelig til lykke

Begravede/bisatte i Veng
Johanne Elisabeth Eriksen, Søballe
Lily Dalsgaard Jensen, Hårby

Æret være deres minde

Begravet i Mesing
Edith Krestine Andersen, tidl. Mesing
Henning Hermann Laursen, Mesing

Æret være deres minde

Af:  Lise Palstrøm

Mini-konfirmanderne lavede symboler i 2014

Kommende  
begivenheder



Af:  Lise Palstrøm

LUTHER, BUSK & FEST!

SØNDAG D. 29. OKTOBER fejres reformationsjubi-
læet i de fleste af landets kirker – også hos os! Det 
er også den sidste søndag i oktober, vi plejer at fejre 
BUSK-gudstjeneste, hvor Veng-spejderne, konfir-
mander og minikonfirmander medvirker på forskellig 
vis, og i år bliver ingen undtagelse.

Så kom til reformationsjubilæumsfejringsgudstjene-
ste i Mesing søndag d. 29. oktober kl. 11.00 – og op-
lev nogle af de dilemmaer og trosspørgsmål, som i 
1500-tallet var i den grad sprængfarlige og en del af 
reformationstidens store forandringer. Dagens tema 
er fest, og efter gudstjenesten vil der være en fest-for-
friskning.

Hensigten med BUSK er at styrke samarbejdet mel-
lem de frivillige og kirken, og at knytte bånd mellem 
Børn, Unge, Sogn og Kirke.

KULTURAFTEN
FREDAG EN 15. SEPTEMBER KL. 19 – ca. 21.30. 
Det er nu for fjerde gang, at Skanderborg kommune ind-
byder til kulturaften. 

Veng menighedsråd og Veng Lokalarkiv er i år gået 
sammen om et fælles arrangement i Sognehuset og 
vil tage jer med til midten af 1500-tallet, hvor der skete 
mange ting, både kirkeligt og verdsligt, lokalt såvel som 
i både ind- og udland.

Lise Palstrøm vil fortælle om den revolution, som skete 
på det kirkelige område med reformationen, og Erna 
Bachmann fortæller om livet i vore to sogne for 500 år 
siden. De lokale spor tilbage i tiden er små, men de er 
der i form af retsprotokoller, amtsregnskaber og jorde 
protokoller. 

Der serveres en lettere anretning med brød og ost, lavet 
efter gamle opskrifter fra munkene i Øm.
Aftenen slutter med aftensang i kirken

FRILUFTSGUDSTJENESTE  
I NR. VISSING
SØNDAG D. 10. SEPTEMBER KL. 14.00 er alle i sognene igen inviteret til gudstjeneste i familien Nør Østbjergs 
have netop dér, hvor den gamle kirke i Nr. Vissing lå indtil efter reformationen i 1500-tallet.

Sommerens ustadige vejr tager vi højde for – der bliver sat tre ekstra pavilloner op. 
I år får vi besøg af Jesper Andersen med sin trompet, og efter gudstjenesten sørger menighedsrådet for en kop 
kaffe/the/sodavand og en småkage.

HØSTGUDSTJENESTER
Bliver høsten rigelig eller knap? Nogle afgrøder har 
nydt godt af det langsomme forår og den kølige, 
våde sommer; mens noget af kornet har svært ved at 
modne uden ekstra sol og varme. Men høstet bliver 
der, og høsten er værd at takke for.

Konfirmander og minikonfirmander bærer høstgaver 
(blomster, frugt, græskar, neg eller anden ’høst’) ind i 
de smukt pyntede kirker, og efter gudstjenesterne for-
æres høstgaverne til fællesrummene på plejehjem-
met i Hørning.

54

Kommende begivenheder - fortsat

2016 – med rigtig dansk sommervejr

HØSTGUDSTJENESTE I MESING, SØNDAG D. 24. SEPTEMBER KL. 19.00 
– med efterfølgende traktement i våbenhuset.
HØSTGUDSTJENESTE I VENG, SØNDAG D. 1. OKTOBER KL. 11.00 
– med efterfølgende kirkefrokost i Sognehuset.
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- den første tirsdag i måneden kl. 14.00 i Sognehuset, Låsbyvej 80

TIRSDAG D. 5. SEPTEMBER 
EN DANSK KIRKE LIGE MIDT I SOLEN …
– Karsten Erbs fortæller om danskerne på Solkysten. 
Pionérånd, ånd og kultur, venskaber og fællesskab. 
Karsten Erbs var præst på Costa del Sol fra 2002 - 2010

TIRSDAG D. 3. OKTOBER 
– GRÆKENLAND ER MEGET ANDET END 
Ø-FERIE!
Gennem 20 år er familien Bachmann kommet i Græ-
kenland og via Merete, deres datters familie, kommet 
tæt på grækerne, deres historie og dagligdag. Erna 
Bachmann vil dele noget af dette med os og bl.a. vise 
videoklip fra et græsk bryllup.

TIRSDAG D. 7. NOVEMBER –
 VIKINGERNES MAD OG DRIKKE
”Husfruerne”, alias Mia-Louise og Pernille, tager os 
1000 år tilbage i tiden og fortæller om deres eksperi-
menter med fødevarer og deres studier i vikingernes 
dagligliv. De medbringer både dragter, vikingegrej og 
smagsprøver – og øser af deres store viden fra arkæo-
logien, kunsthistorien og de skriftlige kilder.  

AFTENKIRKE OG ÅRSMØDE
ONSDAG DEN 25. OKTOBER KL. 19.00-
20.30.
Efterårets sange og salmer vil fylde kirke-
rummet, når vi synger efteråret ind i Veng 
Kirke. Efter aftensangen vil menighedsrå-
det fortælle lidt om sit arbejde og om planer 
for den kommende tid. 

Der serveres en kop kaffe, og der bliver lej-
lighed til at komme med gode idéer, kritik 
og stille spørgsmål. Er der noget, du savner 
i det kirkelige arbejde her hos os? Salme-
bogen og højskolesangbogen er med, så 
velkommen til alsang

MENIGHEDSRÅDSMØDER

TORSDAG D. 28. SEPTEMBER KL. 19.00

ONSDAG DEN 25. OKTOBER 
EFTER AFTENKIRKE OG ÅRSMØDE

TIRSDAG D. 21. NOVEMBER KL. 19.30

Sogneeftermiddage

VENG KIRKE
SØNDAG DEN 27. AUGUST KL. 16
” SALMER TIL FOLKET” 
–  EN LUTHERKONCERT MED 
DEN DANSKE SALMEDUO.

Luther gav kirkemusikken tilbage til folket, og det er 
værd at markere! Den Danske Salmeduo, Christian 
Vuust på saxofon og klarinet og Hans Esbjerg på klaver, 
har lavet en række instrumentale nyfortolkninger af Lu-
thers salmemelodier, der således bærer reformationsti-
dens salmer ind i vores samtid.

Man vil til koncerten opleve et frugtbart møde mellem 
den nordiske tones enkelhed, den amerikanske jazztra-
ditions legende improvisationer og den klassiske mu-
siks nænsomhed.

TIL ALLE ARRANGEMENTER ER DER 
GRATIS ADGANG.

SØNDAG DEN 10. DECEMBER KL. 15:
 G.F. HÄNDELS ”MESSIAS”

Udvalgte dele af Messias opføres med sangsolister 
Julie Kold Vilstrup og Sara Tranberg, Stillingkoret og 
Tvilum Kirkekor, samt orkestermusikere. 

Dirigent Niels Jørgen Tranberg

Musik i kirken
Af Pia Bech Pedersen

Til friluftsgudstjenesten i Nr. Vissing DEN 10. SEPTEMBER KL. 14 medvirker trompetist 
Jesper Andersen

TIRSDAG 5. DECEMBER KL. 19.30. JULEKONCERT I VENG KIRKE
Veng Koret synger julen ind. Korets dirigent Anja Rossau giver et par solonumre, og der bliver 
et par fællessange.

Sara Tranberg                                  Julie Kold Vilstrup

Madbod på vikingetræf. 
Foto: Moesgaard Museum
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I forbindelse med Veng Lokalarkivs fortællecaféef-
termiddage i foråret 2016 er der imidlertid dukket 
lidt mere op om Jørgen Pedersen, som giveren hed. 
Mie Flensborg, født i 1904 i Venge (som det hed den-
gang)- har på små hundrede sider skrevet om livet 
på godset og om de personer i Venge, som hun hu-
sker som barn og som voksen, hvor hun bl.a. var 
køkkenpige på Sophiendal.  Vi har lånt og kopieret 
hendes fortælling, og her er hvad hun fortæller om 
Jørgen Pedersen:

’Stude-Jørgen’ – vores velgører og ven
Ca. 1 km uden for byen lå en trelænget ejendom 
(Sødalsvej 6), hvor storkepar no. 2 boede. (Mie har 
forud fortalt om storkene på Sophiendals mønning). 

Der var også enge og moser, og åen løb lige neden 
for haven. Ejeren af denne lille gård hed Jørgen Pe-
dersen, ældre folk kaldte ham for Jørgen Esben, det 
var faderens navn. Vi børn kaldte ham for ’Stude 
Jørgen’, han kørte med stude, han var bange for he-
ste. Alt hans markarbejde blev ordnet med studefor-
spand, men han nåede det hele og samlede sig en 
del penge, han var ungkarl. Han havde en husbesty-
rerinde og en ny-konfirmeret dreng om sommeren. 
Han fik aldrig to nye stude på én gang, jeg ved ikke 
hvor mange år, han brugte dem til markarbejdet. De 
blev aldrig overanstrengt, det tog sin tid at få plø-
jet og harvet, for de var meget dorske. Kun én gang 
gik det galt, en hestebremse stak den ene ved øjet, 
og vist eneste gang i dens liv løb den, og den anden 
måtte følge med. Jørgen faldt af vognen, men bort-
set fra nogle små knubs, kom han intet til. Sådan 
en tur ønskede han ikke igen, og nogle få dage ef-
ter blev ’urostifteren’ solgt til slagtning. Han havde 
altid en i reserve. Når der blev født en kraftig tyre-
kalv, blev den kastreret. Det ordnede min far (An-
ders Sørensen), og så kunne den samle kræfter, til 
den skulle i selen.

Et år (1914 eller 1915) var Jørgen blevet forsinket 
med efterårspløjningen, men plove må jo ikke stå 
ude i julen, så klokken var over 3, inden den sidste 
fure var vendt. Han fik nu ploven op på vognen og så 
ind til smeden med den, men han var så uheldig at 
være der samtidig med, at kirkegængerne kom fra 
gudstjeneste. Præsten (Asger Bent Eskesen 1911-
1918) gik hen til ham, og i andres påhør fik Jørgen 
nu at vide, at når kirkeklokkerne kimede højtiden 
ind, skulle al udendørs arbejde standse. Jørgen kom 
med en bunke undskyldninger, men pastor Eskesen 
fik det sidste ord, hvorpå Jørgen roligt satte sig til 
rette og luntede hjem. Lige efter nytår kom Jørgen 
i sit pæne tøj og gik ind til præsten. Hvad der blev 
talt om, ved ingen, men kort tid efter blev der skæn-
ket en syvarmet messinglysestage til Veng kirke, så 
mente Jørgen, at han havde sonet sin brøde. 

Men Jørgen var intet slet menneske. Når vi hjemme 
havde slagtet julegrisen, var naboer og venner 
(der iblandt Jørgen) indbudt til spisning, og en af-
ten sagde Jørgen pludselig: ’Du skulle købe dig en 
ny kakkelovn, Rasmus, den der bruger for meget 
brænde’. Far sagde da, at ´”det vil jeg også gerne”, 
men han havde ikke penge nok, men måske til næ-
ste år, og så blev der ikke talt mere om det. Næste 
dag kom han ind og gav far en bankbog og sagde, at 
nu måtte han til Skanderborg for at købe en ny ovn. 
Han kunne hæve den sum, der skulle bruges, og han 
kunne betale dem tilbage, når han kunne undvære 
dem. Far hævede 100 kr., resten havde han selv. Vi 
fik kakkelovnen stillet op inden jul og brugte kun en 
brøkdel af det brænde og tørv, der ellers havde væ-
ret nødvendigt. 
Jørgen kom nu ind for at godkende det, han havde 
sat penge i. Han mente, at far ikke havde penge nok, 
for han gik op i brugsen og sagde til uddeleren, at når 
de ’to små’ (Mie og Svend) nede fra Rasmus og Sine 
kom op i butikken, måtte de købe, lige hvad de ville 

på hans bog. Da Svend og jeg senere på dagen var 
oppe for at hente varer for mor, spurgte uddeleren, 
om der var noget, vi gerne ville have, vi var vel 8 – 10 
år. Sådan et tilbud havde vi aldrig fået før, og inden 
der var gået 5 min., var vi på vej hjem med vore pak-
ker. Svend havde valgt først, det var et ’Hamle-spil’, 
og jeg valgte et dukkehoved med krøller og ’lukke 
øjne’, 50 øre pr. næse. 60 år efter har vi tit drøftet 
dette og har været enige om, at hvis det var nu, var 
tingene nok blevet lidt dyrere. Jeg har i mine gem-
mer en dukke med porcelænshoved, Jeg har været 
budt mange penge for den, men den bliver, hvor den 
er. Hver gang jeg ser den, mindes jeg Jørgen, og i 
tankerne siger jeg ham tak for den glæde, han be-
redte til vi ’to små’.

Redaktionen har spurgt Ernst og Putte Frandsen, Hårby, om de har 
et foto af Jørgen, som var farbror til deres mor Asta Frandsen, men 
desværre, der findes intet foto af den syvarmedes giver. Stagen kom 
frem i dagens lys til Allehelgen 2013, men ikke på alteret. I stedet har 
den fået en smuk piedestal af lærketræ, som Ernst Frandsen har skovet 
i egen skov og skænket kirken. Fundament og stage passer således 
familiemæssigt fint sammen.

I Sognet nr. 137, dec-febr. 2013/14 fortalte vi om den syvarmede lysestage i Veng kirke, 
der igen var kommet til ære og værdighed. Og også ganske lidt om giveren.  

Stude-Jørgen
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Det spurgte vi læserne om i nummer 151, og 
her kommer historien:.
Rektangulær ramme om lem til gravkrypt 
under kor og apsis i Veng Kirke, formodentlig 
indrettet o. 1650, muligvis af beboere på 
Vengegård, herimellem måske anvendt 
af nogle birkefogeder fra samme slægt og 
senere nogle nørrejyske overførstere, der 
residerede på gården. Adgangen til krypten er 
ad en (nyere) lem i skibets gulv midt for korets 
nederste trin. En trappe fører ned til rummet, 
der er overdækket af krydshvælv, og som 

har et lille tilgitret vindue i korets nord- og 
sydmur. Rammen til den ovenfor nævnte lem 
er af eg, smykket med billedskærerarbejde fra 
o. 1650. 

1889 blev de ti »hensmuldrede« kister, der 
stod i krypten, nedgravet på kirkegården, 
uden indhegning og inskription. Ifølge 
præsteindberetningen 1890 var kistepladerne 
så forvitrede og indskrifterne så udviskede, at 
det ikke kunne erkendes, hvem de bisatte var.
Kilde: Danmarkskirker.natmus.dk/aarhus/veng-kirke.

Hvad er det?

Motivet her er dette nummers lille udfordring.  
Hvor godt kender I vore to kirker. Hvor findes dette motiv 
og hvad er historien bag?
Det får I historien om i næste nummer af SOGNET…
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Det blev vel aldrig helt opklaret, hvad der forårsagede 
branden, men man formoder, det har været gløder fra 
et askebæger. Den pågældende aften var der banko-
spil. Den følgende tid drøftedes, hvordan forsikrings-
summen skulle anvendes. Nyt hus? På samme sted? 

Hvad så?
Imidlertid var der nogle fremsynede folk med Rasmus 
Jensen, Vengelund, i spidsen, der kunne se det hen-
sigtsmæssige i at flytte huset ned til skolen, hvor man 
manglede idrætsfaciliteter. Foruden Rasmus Jensen 
var der repræsentanter for forsamlingshuset, skolen, 
idrætsforeningen/boldklubben og kommunen. Peter 
Friis Kristiansen, Anders Baastrup, Herluf Christen-
sen og Kristian Jensen. Man havde her de udendørs 
baner til rådighed. Kunne man opføre et fælleshus til 
både idræt og som forsamlingshus, kunne man slå to 
fluer med ét smæk. Og det blev så resultatet. Der blev 
lavet en aftale med gårdejer David Thorpe om køb af 
jord. Hørning kommune gik ind i projektet og finansie-
rede sportshallen med omklædning og ungdomsklub, 
mens forsikringssummen sikrede, at der fortsat i den 
vestlige ende af kommunen var et forsamlingshus.  
Betingelsen var, at man også lokalt gjorde en indsats 
i form af frivilligt arbejde. Arkitekt Bent Meyer, Nørre 
Vissing, tegnede huset, og tømrer Erhardt Jørgen-
sen, Hårby Savværk, stod for ledelsen og uddelege-
ring af arbejde til de frivillige, der meldte sig. Netop de 
mange frivillige, der lagde tag, murede fliser, malede, 
snedkererede køkken og andet arbejde, der kunne kla-
res uden de store håndværksmæssige forudsætninger, 
var årsag til, at huset fik sit navn: BORGERNES HUS. 
Et hus for alle Vestegnens borgere, for idræt, private og 
foreningsfester, foredrag, dilettant, folkedans, møder, 
generalforsamlinger o.a. Den største bruger har i alle 
årene været idrætsforeningen HIK81.

Forsamlingssalen bliver flittigt brugt. Birgitte Seiling er 
den nuværende vært i forsamlingssalen, og hun har af-
løst Inger og Egon Pedersen og Nina Rasmussen. Der 
holdes mange fester i salen, og der er fast fællesspis-
ning hver måned i vinterhalvåret, mange gange med 
næsten fuldt hus. Salen er dimensioneret til max. 150 
personer jfr. brandreglerne.

I hal og multisal er Inger Rasmussen, bedst kendt som 
Søster, nuværende halinspektør, tidligere var det Hans 
og Nina Rasmussen og Else og Villy Rathcke.

Både sal og hal har i de forløbne nu 40 år været flittigt 

brugt til folkedans, gymnastik, dilettant og revy. Hallen 
har været vidne til utallige høstfester, juletræsfester og 
fastelavnsfester. Harry Nielsens fond har hvert år ind-
budt pensionisterne i den gamle Hørning kommune til 
nytårsfest. Bankospil trak i mange år folk til fra nær og 
fjern i busser og biler, og HIK81 havde og har opvisnin-
ger i gymnastik, spring, folkedans, badminton, klatring, 
boldspil både udendørs og indendørs og andre aktivi-
teter, og skolen var og er en daglig bruger med fysiske 
aktiviteter. Huset blev efterhånden for lille til de mange 
aktiviteter, og det fik en knopskydning med en multihal 
i 2016. Skolens gymnastik- og idrætstimer er nu hen-
lagt hertil. 

Borgernes Hus 
fylder 40 år
Af Erna Bachmann

Hvem husker ikke den nat, da vi i Hårby blev vækket med udrykningskøretøjer – den 14. 
oktober1973. Redningskorpset hentede vand i branddammen på Hårby Bygade til slukning af 
branden, der lagde Hårby Forsamlingshus i ruiner.  Men trods massiv slukningsindsats stod 
huset ikke til at redde.

Et smukt hus, der fik megen ros 
for sin smukke arkitektur.

1966. Foto: Veng Lokalarkiv

2017 – billedet er taget i samme vinkel som skitsen på 
forrige side og viser knopskydningen med multisalen. 

Foto Erna Bachmann

TIL LYKKE med jubilæet, der festligholdtes 
den 30. september.
Dagen starter med gratis fælles morgenmad kl 9.30. 
Herefter vil der være dyrskue, banko, og en lang række 
bydyster i løbet af dagen. Det hele afsluttes med fælles 
grill til aften. Der vil i løbet af dagen være mulighed for 
at købe øl/vand og frokost.

Veng Lokalarkiv viser film fra opførelsen af Borgernes 
Hus.  Følg med i Ugeaviserne og på Facebook, hvor 
dagen annonceres.
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Vi tog fat i Flemming Jensen fra Hårby, som endte 
med at blive chefarkitekten bag den nu byggede hytte 
og spurgte ham, om han kunne hjælpe os med at 
tegne en bålhytte, som vi selv kunne bygge!
 
Det indvilligede han i, og ikke længe efter var de første 
streger sat på papiret!

Men det skulle vise sig, at det ikke bare var at tegne og 
så efterfølgende bygge en hytte.
Ambitionerne hos spejderne ville, da vi først kom i gang, 
ingen ende tage! Og snart var der tegnet en hytte, der 
både kunne rumme alle spejderne og deres ledere i en 
og samme hytte. Tæt på de 60 m2 nåede vi til!

Da vi endelig blev enige om størrelsen, kunne vi godt 
se, at en bygning i den størrelse krævede en økonomi 
lidt større, end hvad vi havde kalkuleret med! Så gode 
råd var dyre! Vi endte med at sende 4 medlemmer fra 
grupperådet på en enkelt aftens kursus i fundraising 
(noget med at skaffe penge) – og da vi kom hjem fra 
det møde (meget klogere end da vi startede), gik Jacob 
Toft i gang med at skrive ansøgninger… og der gik ikke 
længe, før det gav pote! 60.000,- fra MÆRSK fonden, 
15.000,- fra Nordea fonden, 35.000,- fra friluftsrådet, 
Skanderborg Kommune - Folkeoplysningsudvalgets 
anlægspulje 50.000,-.  Landdistriktspuljen i Skander-

borg gav os en underskudsgaranti på 30.000,-. For-
uden disse kontanter fik vi tilkendegivelse om gratis 
spærtræ fra Søren Erik Pedersen og en kæmpe hjælp 
fra Ernst i Hårby med opsavning og levering af reste-
rende træ til meget favorabel pris. 

Så fra at være i tvivl om projektets tilblivelse stod vi 
pludselig i en situation, hvor vi skulle til at sige ”ellers 
tak” til diverse bidragsydere… en lidt speciel situation 
… men alligevel dejligt at mærke den store opbakning 
til vores projekt. Vi er trods alt frivillige ulønnede, der 
bare har fået en tåbelig ide! Men det viser også, at hvis 
man gerne vil skaffe midler, så skal man også gå mål-
sat efter dem og være skarp og præcis i ansøgningen, 
så skal der nok være nogen, der vil hjælpe!
 
Så nu kan resultatet ses på spejdergrunden foran Bor-
gernes Hus i Veng (alt efter hvilken side man ser det 
fra), og vi er utrolig stolte af byggeriet og håber, der er 
børn nu og i lang tid fremover, der vil få glæde af den.
 

Tillykke til spejderne og kæmpe 
tak til bidragsyderne og ikke mindst 
arbejdsgruppen bag, som bestod af forældre 
til nuværende og tidl. spejdere.

Grønspiren  
- Veng KFUM Spejderne

Tekst og foto: Esben Overgaard

For ca. 4 år siden faldt snakken i forældrerådet på, at man manglede plads til de mange børn, 
der efterhånden var kommet til spejdergruppen. Snakken gik på, om vi skulle dele møderne 
over 2 aftener, eller om vi skulle etablere flere kvadratmeter under tag! Det endte i en tredje 
mulighed, nemlig at vi bygger en bålhytte så stor, at vi også kan bruge den som mødested for 
vore patruljer(spejder) på de aftener, hvor vi er presset på pladsen.

Juni 2017 – Officiel overdragelse fra 
forældregruppen til spejderne

Maj 2017 - Overdragelse af en check 
 fra Nordea fonden på 15.000 kr.



Ganske vist tegnes af Lars Jakobsen
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Begivenheder 
september – november 2017      

Kontaktpersoner:

Nr. Vissing og Omegns Beboerforening 
www.nrvissing.dk 
Søren Erik Pedersen, Vidkærvej 15                          
tlf. 24 23 14 43 mail: s.erik.pedersen@skanderborg.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
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Følg os på  og på www.hik81.dk

Følg os på  og på www.veng-kfum.dk

Beboerforeningerne m.v.

Følg beboerforeningerne på FB og  
på hjemmesiderne, hvor aktiviteterne 
annonceres.
 
Hårby Beboerforening  
•  3/12 kl. 10-16: Julemarked i Hårby gamle me-

jeri.
•  3/12 kl. 16: Juletræstænding

 Mesing Borgerforening og MUF  
•  7/10 kl. 18.30: Høstfest
•  26/10 kl. 19.00 – 21.30: Fortællecafè. Virtuel 

Byvandring i samarbejde med Veng Lokalarkiv
•  2/11 kl. 18.30: Fællesspisning
•  10/11 kl. 18.30: Liv i Forsamlingshusene
•  7./12 kl. 18.30: Fællesspisning

 Søballe Borgerforening  
•  3/12: Juletræstænding

Nr. Vissing Beboerforening
•  1/9 kl.. 16-18: Få målt din lungefunktion og få 

information om KOL. Mødested: Den gamle 
branddam

•  3/12 kl. 16: Juletræstænding, sang, æbleski-
ver, gløgg og sodavand

•   Fællesspisning i Borgernes hus kl. 18,00  
25/9, 30/10 og 27/11

Veng  
Pensionistforening 
– Sognehuset tirsdage kl. 14.00 
Vil du være medlem, så kontakt formanden på tlf. 86 
94 37 72
•  12/9 – Udflugt til Industrimuseet i Horsens. Afgang 

kl. 12.30
•  10/10 kl. 14.00 – Jeppe på Bjerget, film med dilet-

tanterne fra Veng
•  14/11 kl. 14 - Generalforsamling
•  12/12 kl. 11 - Julefrokost

Lysthuset Nr. Vissing 
Lysthuset Nr. Vissing: Læs hele programmet på http://www.lysthusetnrvissing.dk/program.htm
• 16/9 kl. 14.30 . Fernisering: Jette Nørregaard. Musik ”Big Band” med banjo, sav og klarinet. 
• 18/9 kl. 19.45. Folkedans. Hvis du er ny starter tilmelding til 86943769
• 23/9 kl. 13. Svampetur. Vi mødes ved gadekæret i Nr.Vissing. 
• 30/9 og 1/10. Malerkursus ved kunstneren Lene Nohr. Tilmelding til 86943769.
• 7/10 kl. 19.30. ”Cafe Karoline”. Vise- og fællessang. 70 kr. inc. mad. Tilmelding til 86943769
• 17/10 kl. 14. Sanglegseftermiddag for 3-8 årige, med forældre
• 28/10 kl. 14.30. Fernisering. Marianne Uth udstiller malerier og skulpturer Musikunderholdning: Traditionel jazz.
• 24/11 kl. 18.30.  Julespiseaften med fælles ”tagselvbord”, Tilmelding til 86943769

Veng Lokalarkiv   
www.museumskanderborg.dk 
•  28/9 kl. 19.30 

Generalforsamling i Støtteforeningen.  
Sted: Hørning Lokalarkiv

•  5/10 kl. 19. Fortællecafè i Sognehuset i Veng: 
Emne: Veng

•  26/10 kl. 19. Fortællecafè i Mesing  
Forsamlingshus: Emne Mesing

•  2/11 kl. 19 Fortællecafè i Sognehuset i Veng:  
Emne Hårby

•  11/11 kl. 10-12 i arkivet på Veng skole: Arkivernes 
dag. Emne: Fortæl din historie. Grethe og Ketty fra 
Bækgården fortæller om deres barndom i Veng og 
Nørre Vissing. Årsskriftet udleveres, og der er kaffe 
og kage.



JKA - Jacob Køhn Andersen CK - Christina Kleis  MD - Majbrit Daugaard  LP - Lise Palstrøm
* Præsteindsættelse
# BUSK og reformationsjubilæum
§ Reformationsjubilæum

Gudstjenesteliste august - december 2017

Layout: sandahls.net

Dato Veng Mesing Hørning Blegind Adslev

20. august 10. Trinitatis 11.00 LP kf 11.00 16.00 LP 
skoven

27. august 11. Trinitatis 9.30 LP 11.00 CK/
LP kf

3. september 12. Trinitatis 9.30 LP 11.00 MD

4. september FDF aftengudstj 18.30 LP
10. september 13. Trinitatis      14.00 LP 

Nr.Vissing
11.00 MD *

17. september 14. Trinitatis 11.00 JKA

24. september 15. Trinitatis 19.00 LP 
Høst

11.00 CK 
Høst

19.00 CK 
Høst

11.00 LP 
Høst

1. oktober 16. Trinitatis 11.00 LP Høst 11.00 MD
8. oktober 17. Trinitatis 11.00 JKA

11. oktober Gud og Pasta 17.00 CK
15. oktober 18. Trinitatis 9.30 LP 11.00 LP
22. oktober 19. Trinitatis 11.00 MD
25. oktober  onsdag 19.00 LP

Aftensang og 
årsmøde

26. oktober 11.30 MD 
Gud og gule 
ærter

17.00 MD Gud 
og flæsk

29. oktober 20. Trinitatis 11.00 LP 
#

11.00 JKA 
§

1. november 17.30 MD 
Kirke- 
bænke og 
kokkehuer

5. november Alle Helgen 19.00 LP 16.00 
JKA/MD

11.00 MD 16.00 LP

9. november Gud & Spaghetti 17.00 LP 
12. november 22. Trinitatis 11.00 JKA
19. november 23. Trinitatis 9.30 MD 11.00 MD
26. november S. s. i kirkeåret 11.00 LP
3. december 1. advent 9.30 LP 11.00 LP 11.00 MD 15.00 CK 13.30 CK  

Nissehuer 
og nuller-
mænd

10. december 2. advent 11.00 JKA
13. december Lucia & 

krybbespil
17.00 LP 


