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FOLKEKIRKENS LOGO

Kirken
Af Lise Palstrøm

– Det vrimler med symboler.

Den lille kirkebygning i Folkekirkens logo ligner en af de mere
end 1700 middelalderkirker, vi ser spredt rundt i Danmark. For
de fleste af os er den romanske kirkebygning med kirkeskib
og kor samt et senere tilbygget kirketårn og våbenhus indbegrebet af en kirkebygning. Med røde teglsten på taget og ofte
hvidkalkede kvadre eller munkesten er ingen i tvivl – det er
en dansk kirke. Folkekirkens bygninger ser sådan ud i tre ud
af fire tilfælde. Den kan endda næsten altid bruges som kompas, for tårnet vender oftest mod vest, mens altret i kor og apsis vender mod den opgående sol, mod øst. Den lille kirkefigur er samtidig indsat som symbol på de konkrete og lokale
kristne fællesskaber. Ordet kirke dækker over to græske ord,
dels kyriákos = det, der hører Herren til, dels ordet for menighed eller forsamling, ekklesía.

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

Storm P.: ”fra vugge til grav”. Storm P.-museet.

Kirken som symbol.
Kirkebygningen er kommet med i Folkekirkens logo
som et symbol på både kirken generelt og globalt,
men også de konkrete og lokale kristne fællesskaber.
Selvom vi holder meget af vore smukke sognekirker, er
der dog intet helligt ved selve kirkebygningen – det er
menigheden indeni kirken, der hører Gud til! Vi kunne
fejre gudstjeneste hvor som helst,
men har valgt at bygge et rum til de kirkelige handlinger, som er et ægte festhus, større og smukkere
end de fleste andre huse i byen som en understregning af, at her er noget på spil. Her fejrer vi igen og
igen kirkeårets højtider i evangeliets beretninger, og
her fejrer vi livets glædesfester og sørgefester, når vi
bærer vores børn til dåben og vores døde til graven.
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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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Af Erna Bachmann

Det var lige før jeg fik morgenkrydderen
galt i halsen, da jeg så overskriften på forsiden af Kristeligt Dagblad den 24. marts
2014. Ikke mindst tilføjelsen i under-overskriften, at alle betaler for unødvendige
arealer via kirkeskatten.
Det er da rigtigt, at der bliver flere og flere tomme
gravsteder på kirkegårdene. Det skyldes, at antallet af urnegrave stiger, mens antallet af kistegrave er
stærkt nedadgående. En urnegrav ”fylder” ikke nær
så meget som en kistegrav. Så der er mange tomme
gravsteder, også på vore to kirkegårde.
For næsten 100 år siden blev der tilkøbt et areal til
Mesing kirke. Man var ved at have ”udsolgt”, kirkegården var med andre ord fyldt op. Det samme med
Veng Kirke, der for 75 år siden tilkøbte arealet syd og
vest for kirken. Menighedsrådene på den tid mente
sig forudseende og købte jord i god tid. At det så igen
har vist sig, at det at spå om fremtiden er svært, kan
vi i dag konstatere, hvor vi står med jord i overskud.
Artiklen fortsætter med at foreslå, at man kan nedlægge kirkegårde og samle begravelserne på store
centrale kirkegårde. Det kan man måske i byerne,
hvor kirken ikke ligger midt på kirkegården, men ingen i vore to sogne kan vel forestille sig, at man nedlægger f.eks. Mesing kirkegård og henviser til Veng?
Nej vel, kirken og kirkegården er så fasttømret i folks
bevidsthed, at det er en utopisk tanke.
At frasælge jord – kan det være en løsning? I hvert
fald vil det være en meget langsigtet løsning, for der
er grave, der er fredede i en meget lang årrække. Og
hvem vil købe den smule jord, der grænser op til kirkegården?

Så enten man synes om det eller ej, kirkegårdene
skal bevares og dermed vedligeholdes. Men kan der
spares, hvis driften omlægges, grave sammenlægges, og der sås græs eller lægges ral på de tomme
gravsteder? Det er netop den diskussion, som er aktuel i menighedsrådet lige nu. I Mesing sker der kun
en lille omlægning, idet der på nogle af de ledige
gravsteder er planlagt en række med urnegrave, på
andre er der stauder, eller der sås sommerblomster,
så der er til kirkens buketter. Mesing kirkegård har
præg af en gammel landsbyhave, og det har vi fået
ros for af kirkegårdskonsulenten.
På Veng kirkegård sker der derimod en større omlægning, idet den nederste del af kirkegården mod
syd – tættest på kroens have – lukkes for nye grave.
Det betyder ikke, at familiegravsteder, hvor der er en
efterlevende ægtefælle, ikke kan gravsættes, her vil
man stadig kunne blive begravet eller bisat ved siden
af sin ægtefælle, men der etableres ikke nye gravsteder. Når fredningstiden for grave ophører, sløjfes
disse, og der plantes bunddække, sås sommerblomster eller plantes stauder, der kan bruges til buketter i
kirken, og hækkene fjernes. På samme måde lukkes
der for nybegravelser på den vestlige side langs kirkediget mod Sophiendal.
I Mesing er der en mindelund med sten fra de grave,
der er sløjfet. Noget lignende arrangeres på Veng
kirkegård. Der er to slags fredninger: 1. Graven med
sten og beplantning og 2.selve gravstenen. I det første tilfælde må graven ikke røres, den skal forblive,
hvor den oprindelig er anlagt, men i det andet tilfælde – og det er langt de fleste - er det alene stenen,
der er bevaringsværdig, og den kan flyttes til en mindelund – et lapidarium.
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Kommende begivenheder

Af Lise Palstrøm

Sogneeftermiddage
Sensommer aftengudstjeneste i Mesing

Minikonfirmand, kom an!

ONSDAG D. 27. AUGUST KL. 19.00
En skøn sensommeraften i august slås kirkedøren
i Mesing op på vid gab, og klokken kalder til kirke og
gudstjeneste. Der er blevet spurgt til andre gudstjenestedage og -tider, og det skal da ikke være uprøvet,
så nu er muligheden her for at komme i kirke en hverdagsaften. Efter gudstjenesten er der kirkekaffe, og er
vejret til det, kan vi gå en havetur på Mesing kirkegård.

Der er rigtig meget, vi ikke ved endnu! Hvordan bliver
skoledagen næste år, når der bliver heldagsskole? Ja,
det er noget af det, de færreste kender svaret på. Men
der er én ting, der er helt sikker! Der bliver igen i år mulighed for at blive minikonfirmand. Vi vil mødes i Sognehuset, vi vil udforske kirken – og vi vil sætte lup på,
hvem og hvad Gud er! Der kommer brev til alle på 3.
klassetrin, når skoleåret begynder igen i august.

Sogneudﬂugt 2014

Kirken i Nr. Vissing

TIRSDAG D. 29. AUGUST KL. 8.30 – 17.30
Smuk natur, vild natur, skæg kultur, madkultur, arkitektoniske og historiske perler – det er der alt sammen
på årets sogneudflugt, hvor Flemming Schreiber Pedersen og sognepræsten har sammensat en frodig buket af oplevelser. I år vil vi, som lovet, sørge for, at alle
kommer hjem inden aftensmaden. Vi begynder som
vanligt om morgenen og drikker morgenkaffe efter en
lille times tid. Middagsmaden indtager vi i skønne omgivelser, og eftermiddagskaffen kan vi også klemme
ind. Vi skal bl.a. se Rørbæk sø, den genetablerede Filsø
og Skjern Enge, PH’s arkitektur, herregårde og kirker.
I bussen er der plads til maks. 55 personer og tilmelding gives til Lise Palstrøm, LPAL@km.dk eller på tlf.
86 94 37 33. Pris for turen: 100 kr pr. person.

SØNDAG D. 7. SEPTEMBER KL. 14.00
Nu er det allerede en tradition at mødes til gudstjeneste i pastoratets kirke nummer 3 – den i Nr. Vissing –
en søndag eftermiddag i høsttiden. Igen år bliver det i
haven på ’Kirkegård’ på adressen Låsbyvej 159. Der er
parkeringsmulighed flere steder: fællesarealet på Vidkærvej, bag Kirkegård og inde på gårdspladsen. Familien Nøhr lægger velvilligt have til, hvor man også kan
se en af vinduesoverliggerne i granit fra middelalderens sognekirke. Menighedsrådet byder på kirkekaffe
efter gudstjenesten.

Siden sidst
Døde, Veng
Annelise Waarst, Hårby
Frida Søgaard, Hårby
Æret være deres minde

Døbte i Veng Kirke
Clara Maria Mathiasen, Nr. Vissing
Mads Bonde Rasmussen, Nr. Vissing
Mark
Hjertelig til lykke
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Gudstjeneste i Nr. Vissing

Fra Lysthusets venner har vi modtaget:

Lysthuset i Nr. Vissing har 20 års jubilæum
Lysthuset har 20 års jubilæum DEN 23. AUGUST,
og dagen fejres med åbent hus fra klokken 14-17. Vi
har inviteret nogle af de optrædende, der har gæstet Lysthuset igennem tiderne til at sætte kolorit
på dagen.
Igennem de 20 år, der nu er gået, har over 160
kunstnere glædet besøgende i Lysthuset med deres kunstværker i form af malerier og skulpturer i
forskellige materialer f.eks. bronze, keramik, sten
og pileflet. Vi har haft meget musik i huset, bl.a. en
tilbagevendende jazzaften, viseaftener, optræden
med forskellige musikalske indslag ved hver fernisering, en årlig søndagsmatine, hvor kor og solister
har glædet tilhørerne.

Desuden har vi haft mange spændende foredrag.
Og så er der international folkedans cirka hver
tredje mandag. Forskellige kurser, såsom pileflet,
smykkekursus for børn, malekursus, glaskursus,
dramakursus og mange flere har også foregået i
Lysthuset.
Forårssæsonen er snart ved at være overstået,
men til september er en ny efterårssæson klar, så
der er alle velkomne.
Læs mere på www.lysthusetnrvissing.dk

Sognet ønsker til lykke med jubilæet.
Lysthuset og en af de aktiviteter, der foregår jævnligt - folkedans
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Siden sidst
Valborgaften

– onsdag 30. april 2014

I en herlig lun forårsaften tog ca. 80 af menighedens
unge og ældre mod indbydelsen til bål på skråningen
syd-øst for Veng kirke, hvor en gammel tradition blev
taget op, som efterhånden kun foregår få steder i landet, nemlig at brænde blus Valborgaften. Stedet var
ideelt, man kunne slå sig ned i græsset på skråningen
eller sidde på stendiget, nogle havde medbragt stole,
og vejret var lunt efter en solrig dag.
Lise Palstrøm fortalte om trolddom, tro og overtro,
vejrvarsler og andre varsler, som man gennem generationer har taget fra naturen: ”Springer eg før ask, går
sommeren i vask”. Hun fortalte om helbredende urter
og giftige ditto: ”Kom ikke for meget malurt i bægeret”
og andre.
Den 30. april er fra gammel tid blevet fejret med blus.
Sommeren begynder den 1. maj – Valborgsdag – og
den sidste nat mellem vinter og sommer har man
brændt blus for at holde de onde ånder i skak, som
netop denne aften og nat kunne være på færde. Skikken går helt tilbage til vikingetiden.
Efter bålet samledes man i kroens have, hvor der blev
gået godt til den varme kakao og bollerne, leveret med
flødeskum fra kroens Heine Schriver og Anne Leth.
Lise Palstrøm lovede, at det ville blive en tradition med
et årligt Valborgblus. ”Jeg har nye historier og fortælling om flere varsler til de næste mange år”.

Hvorfor hedder det Valborgaften, og hvad er
der med den hellige kilde i kroens have?
Aftenen er opkaldt efter en engelsk prinsesse, Valborg, der blev født i en børnerig familie år 710, og som
døde i 779 i Tyskland. Hun og to af hendes brødre drog
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til Friesland, hvor de tilsluttede sig benediktinerordenen som henholdsvis munke og nonne. Frieslænderne
gav hende navnet Walpurgis. Hun blev 100 år senere
kanoniseret, og en dag – den 1. maj – opkaldtes efter
hende.
Lise fortalte også om den hellige kilde – Sct. Annes
kilde - der tidligere var i Veng Klosterkros have, og
hvortil man valfartede Valborgaften og Sct. Hansaften, hvor kildens vand var særligt helbredende. Kilden
er opkaldt efter Jomfru Marias moder, Anna. Sct. Anna
har aldrig været i Veng, men kilden er navngivet af de
benediktinermunke, der byggede kloster på stedet.
Valborgsdag den 1. maj fejres i dag på en helt anden
vis, nemlig med faner og taler af politikere, og ingen
skænker det sikkert en tanke, at dagen også har et
navn og har haft en helt anden betydning.

Sct. Annæ Kilde: den hellige Annes kilde
Nogle meter syd for kirkegården – i krohaven ved siden af Sophiendals tidligere gartneri – er der en gammel helligkilde, Sct. Annæ Kilde. Den er tør nu, men
tidligere, da den daværende gartnerbolig til Sophiendal fik sin vandforsyning derfra, var vandet rent og rigeligt. Sagnet fortæller, at en gårdmand i Veng engang
ville tilstoppe kilden, hvor så mange fandt lægedom,
men da han begyndte på sit foretagende, tog hans syn
af. Han blev alligevel ved, og, som var det en Guds
straf, blev han til sidst helt blind - men kildens kraft formåede han ikke at tvinge.
I en anden historie fortælles det, at hvis man stoppede
kilden, ville der udbryde kvægpest. Også den spådom
gik i opfyldelse, idet kvæget blev ramt af mund- og
klovsyge.

Se ﬂ ere fotos på kirkens hjemmeside: www.vengmesing.dk

Påskemåltid
Skærtorsdag 17. april 2014 samledes menigheden fra
Veng og Mesing i Veng kirke til ”fællesspisning” som
indledning til påsken. I den anledning var der dækket
op i skibet og foran alteret med et bord i form som et
kors. Alle klapstole kom i brug til de mere end 60 personer, der var mødt op. Måltidet bestod af æg, bitre urter
(7 slags grønt, agurker, radiser, rucola osv.) og stegt lam
og brød. Hertil vin, saftevand og vand.

Konfirmanderne havde dækket bord og snittet det
grønne.
Under måltidet fortalte Lise Palstrøm om den årtusindgamle tradition med et fælles påskemåltid, og hvad det
bestod af, der var læsning og fortælling fra bibelen, bøn
og sang. Afslutningsvis delte vi nadverbrød og -vin med
hinanden.

VENG KORET byder op til sang!
I efteråret har Veng Koret 25 års jubilæum, og en lille
kerne af sangere har været med fra starten. Operasanger Anja Rossau dirigerer, og hun er med sit talent
og gode humør et fund for koret.
Vores kor er firestemmigt, og vi synger stort set alt.
Vi vil gerne være rigtig mange, så du er velkommen
uanset hvilken stemmegruppe, du tilhører. Du behøver ikke læse noder, men det er selvfølgelig en hjælp.
Hvis du kan lide at synge, så tøv ikke med at melde
dig til sang i Veng Koret - du vil blive godt modtaget!

Første øveaften efter ferien er 2. september kl. 19.15
i Sognehuset i Veng
Ring gerne til Henrik Friis 86 95 04 68 eller Anja
Rossau 60 72 01 84
Vi glæder os til at se dig i Veng Koret!

Sognet ønsker til lykke med jubilæet og tak
for et godt samarbejde i alle årene.
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I praktik som præst
Teologistuderende Rikke Visby Wickberg, der har været i præstepraktik i foråret 2014, fortæller her om sine oplevelser i de fem sogne, som Lise Palstrøm er præst for.
Forventninger til praktikken
Mange af jer, der læser Sognet, har sandsynligvis fået
hilst på mig efterhånden. Mit navn er Rikke, og jeg er
Lises skygge - også kaldet praktikant - dette forår. Jeg
har mødt mange af jer i det daglige med samværsgrupper, sogneaftener og -eftermiddage, kirkekaffe og
gudstjenester. Og alle har I været mere end hjertelige i
jeres velkomst. Jeg er i skrivende stund halvvejs i forløbet, og når Sognet lander i jeres postkasser, mangler
jeg kun en måneds tid her hos jer. I skal da blot vide en
enkelt ting: Jeg elsker jeres sogne og alle jer, der gør
dem til noget specielt!
Da jeg startede på denne praktikperiode var mine forventninger mildest talt uklare. Jeg ville gerne ’prøve
kræfter med den virkelige verden’, men lidet anede jeg,
at jeg skulle opleve så mangeartede aktiviteter i disse
måneder. Jeg har både været med i kirken; til samværsgruppe 1 og 2 med deres livsglade mennesker;
koncerter og foredrag; musik og mad. For mange ting
kan man sige om kirke-folk: men madglade, det er vi!
Mange forskellige gøremål
Sammen med Børnehusets store børn lavede jeg farvestrålende pap-fisk og tegninger af de bibelske historier, mens vi snakkede om ’ham der Jesus’ og alle de
seje ting, som han kunne. De flotte fisk og Lises hjemmebagte brød delte børnene ud i kirken, mens de
voksne fik fortalt ’bespisningen af de 5000’. Poderne
kendte jo på forhånd historien om ’dem, der havde
glemt deres madpakker’. Det var en stor succes hos
børnene og en rigtig dejlig dag for os alle.
Omkring påske blev der travlt i kirkerne rundt omkring
i sognene. Der skulle arrangeres og handles, bages og
bestilles. Konfirmanderne i Veng hjalp velvilligt til med
borddækning og grøntsagssnitning på skærtorsdag.
Senere på aftenen indfandt 65 gæster sig i kirken til et
forrygende påskemåltid. Den største overraskelse på
aftenen var lammekødet, der ikke ankom skiveskåret,
men smukt bastet. Så i huj og hast måtte der skaffes
knive og skærebrætter fra Sognehus og præstegård,
så folket kunne få lam til påske. Den dag takkede jeg
i mit inderste Gud for, at der var en håndvask i våbenhuset. De store følelser fik lov at råde i påsken, hvor jeg
også oplevede påskenat i Adslev. Da klokkerne midnat begyndte at ringe, og kirken gik fra mørke til lys, fra
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sorg til glæde, da randt der en lille tåre på praktikantens kind af glæde og benovelse.
’Det er noget, som man skal lære…’ at tøjle følelserne
Som praktikant har jeg jo fulgt Lise i (nogle af) hendes
daglige gøremål. Et af disse er afholdelsen af de kirkelige handlinger, blandt andet bisættelser og bryllupper.
Til den første bisættelse sad jeg på bagerste række og
forsøgte ikke at hulke alt for højlydt. Til den næste var
det lidt nemmere at holde tårerne i skak, men da bilen
kørte væk med kisten, kneb jeg alligevel en tåre. ’Det
er noget, som man skal lære…’ Hvis man da overhovedet kan det. Det rører mig til stadighed at betragte efterladtes sorg og vide, at uanset hvad jeg siger, vil det
aldrig kunne lindre deres savn. På den anden side har
jeg som praktikant også været med til dåb og bryllup,
og der tangeres nogle helt andre følelser. Den dag føler
de smilende tryghed i fortiden, glæde i nuet og inderligt
håb for fremtiden og alt, hvad den vil bringe det unge
par og det lille menneske. For de begynder alle noget
helt nyt – og smilene glæder et praktikant-hjerte!
Hvad så nu…efter praktikperioden?
Mange ting er usikre efter sådan en praktikperiode.
Hvordan bliver det at skulle vende tilbage til skolebænken igen? Hvad skal jeg mon studere indtil jul? Kan jeg
overhovedet sidde stille, efter i fire måneder at have
forsøgt at følge med Lises tempo? En ting er dog sikker:
jeg vil savne jer alle, og I skal nok se mere til mig i fremtiden! Jeg vil da ikke gå glip af alle jeres spændende
arrangementer i Veng og Mesing; Hørning, Blegind og
Adslev!

Praktikanten.
Risskov,
21. april 2014

Konfirmander

Søndag d. 18. maj konfirmeredes
i Mesing Kirke:
fra venstre:
Casper Lund Langkjær
Freja, Egeberg Andersen
Sif Skovsby Toft
Jeppe Lund Langkjær
Fredag d. 16. maj konfirmeredes
i Veng Kirke:
fra venstre øverst:
Michael Frausing Poulsen
Emil Smed Enggaard Thomassen
Casper Glerup Vestergaard
Kristian Gilbert Jakobsen
Mathias Korsgaard Nielsen
Rasmus Ringsborg Nielsen
Regitze Louise Haarup
Alva Maria Fägersten Jensen
Mathias Steen Lund
Simon Borg Knudsen
Amalie Sørup Skouboe
Matilde Hjorth Klærke
Sara Helene Brink Jakobsen
Sarah Gram Madsen

Skal du være konfirmand?
Alle konfirmander, der gerne vil konfirmeres i foråret 2015, begynder konfirmationsforberedelsen søndag
d. 24. august ved gudstjenesten kl. 11. Efter gudstjenesten bliver der orientering om undervisning & arrangementer over en forfriskning. Der vil også være mulighed for at stille spørgsmål. Eleverne i den nuværende 6. klasse på Veng Skole får brev med hjem inden skoleåret slutter. Har man ikke fået brev, bedes
man henvende sig til sognepræsten på mail: LPAL@km.dk
Konfirmationerne afvikles i Mesing Bededag, fredag d. 1. maj, og i Veng søndag d. 3. maj 2015.
9

Inskriptionen på stenen lyder:
Veteran og Dbm.
P. Kristian Jørgensen
* i Vedsted 24.2.1839
+ i Mjesing 25.4.1929

Bevaringsværdige gravsten
Af Erna Bachmann
I 1992 medvirkede Skanderborg Museum i en gennemgang af provstiets kirkegårde med henblik på at
få udvalgt, registreret og fredet de gravsten, som er
sat over mænd og kvinder, som på forskellig vis har
efterladt sig et minde, der har sat sig spor i sognenes,
ja i nogle tilfælde i hele landets, historie.
Også Veng og Mesing kirkegårde har gravminder, der
blev karakteriseret som bevaringsværdige, enten på
grund af den person, som de er rejst over, eller fordi
de i deres udformning er med til at give et billede af
den tid, hvor de blev rejst.
I kommende numre af Sognet vil vi forsøge at komme
lidt tættere på personerne, som disse sten er rejst for.
Vi lægger ud med en sten i Mesing, der er placeret på
familien Brandts gravsted. Navnet er Peder Kristian
Jørgensen. Navnet giver ikke umiddelbart tilknytning
til familien, men en tilknytning kan også have anden
10

årsag end blodets bånd. I det her tilfælde er der tale
om en karl på gården Arnelund, der har tjent familien
trofast igennem tre generationer. Familien har overladt Lokalarkivet i Veng hans sirligt håndskrevne levnedsbeskrivelse, som han har sendt til Ordenskapitlet i 1927 med en tak for den dannebrogsorden, han
netop havde modtaget for ’lang og tro tjeneste’.

Vi lader Peder Kristian selv fortælle:
”Jeg er født i Vadum den 24. Februar 1839 af fattige Forældre, da jeg var 10 Aar gammel kom jeg til
at tjene hos Knud Jensen i Fristrup, hvor jeg tjente til
jeg var 22 Aar, jeg blev da skrevet til Soldat og kom til
at tjene Kongen og lærte i Aalborg 1862.
Jeg var da hjemme en lille Tid, men blev saa Efteraaret 1863 indkaldt til at møde i Randers og rejste
derfra til Slesvig, hvor jeg var til den 3. Februar 1864,

jeg var da med ved Slaget ved Dannevirke, hvor
jeg blev taget til Fange og ført til Magdeburg, hvor
jeg var i ½ Aar, jeg blev da sendt hjem. Da jeg saa
havde gaaet og summet mig lidt fik jeg Plas på Ranzausgave ved Skanderborg og har da opholdt mig
forskjellige Steder i Skanderborg Egnen til i 1885, jeg
kom da til Arnelund i Mjesing, hvor jeg med forskjellige mindre Mellemrum har opholdt mig siden ved 3
forskjellige Husbonder, først ved J. Kirkegaard, siden
hans Søn og nu sidstes Svigersøn Ole Brandt. Men
har i flere Aar selv ejet mit Hus. Paa Grund af min
høje Alder er mit Arbejde ikke meget vær, men som
påskjønnelse for lang og tro Tjeneste gaar jeg hen på
Gaarden hver Dag og spiser min Middagsmad, hvad
jeg er meget glad for da jeg ingen Hustru har. Jeg takker mange Gange for Dannebrogskorset.
Ærbødigst Peder Kristian Jørgensen.”
Peder Kristian Jørgensen fik dannebrogskorset, da
han var 88 år gammel, han døde to år senere, den
25. april 1929. I 1913 skænkede han to lysekroner
til Mesing kirke. Disse er ikke mere i kirken, de er nu
i Munkebo kirke på Fyn. I forbindelse med den indvendige restaurering af Mesing kirke i 1998 vurde-

rede menighedsrådet, at kronerne var overdimensionerede og ikke passede til kirkerummet. I 1913 var
orglet på gulvet, og dengang måtte det være et betagende syn med de prægtige lysekroner med levende lys. Et senere orgel fik den nuværende placering i højden, hvorved der blev plads til et par ekstra
bænke. Den vestre krone blev derved ’klemt’. Ved
den sidste restaurering tog man derfor konsekvensen og erstattede begge kronerne med de nuværende stager på sidevæggene. Aksel Brandt gjorde
indsigelse herimod, men måtte se sig nedstemt.
Der er følgende inskription på kronerne, der er af
messing: Skænket til Mjesing Kirke Julen 1913 af Veteran og Dbm. P. Chr. Jørgensen, Mjesing.
Kronerne er altså skænket i 1913, men da Peder Kristian Jørgensen først blev dannebrogsmand i 1927,
må inskriptionen være påført senere. Vi gætter på,
det er sket i forbindelse med, at der i 1938 blev indlagt el i kirken, hvor kronerne må være taget ned og
ændret til elektricitet.

(Der er tvivl om hans navn: På lysekronernes inskription står der Christian, på gravstenen Kristian) I Munkebo ved man nok ikke, hvem Peder Kristian Jørgensen var, men i Mesing er hans gravsten bevaret
for eftertiden, og ligeså er nu den historie, der knytter
sig til stenen. Billedet viser den ene krone i Munkebo
Kirke.
Foto: Munkebo Kirkes hjemmeside
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Nyt liv i den gamle inspektørvilla
Tekst og foto: Henry Thomsen

Legestue for dagplejebørnene
hver fredag i Veng Skole & Børnehus
Da man i 1954 byggede Veng Fællesskole, hørte der
naturligvis en inspektørvilla med, og i rigtig mange år
var den hjem for skoleinspektør Poul Erik Søgaard og
hans familie.
Senere kom der anderledes mylder i huset: I 1987 åbnede den integrerede daginstitution Hvepsereden,
dengang med 20 børn mellem 3 og 14 år indskrevet.
Der blev godt nok forudset blandt nogen i området,
at det nok kun var en døgnflue, og at det ikke kunne
passe, at så mange børn skulle passes til daglig. Men
realiteterne viste sig anderledes: Børnetallet voksede,
og kort tid efter blev de ældste børn skilt ud i en fritidshjemsafdeling.
I 2005 var børnetallet så stort, at det blev nødvendigt
at flytte fritidshjemsgruppen over på skolen, hvor den
blev til SFO Fritten, som i dag alene rummer ca. 75
børn.
Siden nytår er der så igen kommet nyt liv i inspektørvillaen, nemlig som legestue for dagplejen. Hver fre12

dag mødes områdets fire dagplejere og deres børn til
en dejlig dag i villaen.
”Det er helt fantastisk for os”, siger to af dagplejerne,
Britta Dam og Bente Krøyer. ”Vi har hele huset for os
selv, og der er masser af spændende ting, børnene kan
lege med. Og nu, hvor sommeren nærmer sig, bruger
vi en stor del af dagen på børnehavens legeplads sammen de ”store” børn”.
For Veng Skole & Børnehus er det også et stort plus, at
dagplejerne kommer på stedet. ”Vi får tættere kontakt
med børnene, inden de starter i børnehaven, og overgangen bliver automatisk lettere for dem, når vi kender dem på forhånd og kan opleve dem i dagligdagen”,
siger børnehavens teamkoordinator Charlotte Meirup
Andersen.
Så alle er glade – ikke mindst børnene i både dagpleje
og børnehave. Man er blevet stor, når man kan hjælpe
lillebror eller –søster på børnehavens legeplads. Og er
man den lille, kommer der lys i øjnene, når man kan
være med sammen med de store søskende og deres
kammerater.

Skt. Hans
Nørre Vissing: Vi mødes ved gadekæret kl. 18.30 til
grillstegt gris og hygge, bålet tændes kl. 20.30.

Søballe: I den lille, gamle grusgrav, der ligger på vej
mod Storring, tænder vi kæmpestort bål Sct. Hans
aften. Der stilles borde og halmballe-stole op, og for
dem, der har lyst, kan man medbringe egen mad til
fællesspisning. Grillen starter kl. 19.30, og bålet tændes ca. kl. 21.
Mesing: Vi begynder kl. 18 på sportspladsen i Mesing,
med grill, café og bål. Bålet tændes kl. 21.30

Mandag
den 23. juni

Veng: Vi holder Sct. Hans på Vengelund. Grillen er
klar kl.18.00, alle skal selv have mad til grill, drikkevarer samt service. Vi spiller rundbold inden bålet
tændes. Man må meget gerne selv tage stole med.
Hårby: Oplev Danmarks største sankthansbål på
marken bag Vestergaard, Hårby Bygade 17. Grillen vil
være varm og klar fra kl.18. Adgang til bålpladsen fra
ny vej ved Hårby Bygade 9B eller fra Siimtoften bagved nr. 17-23.

Nr. Vissin
g

Hver tirs
dag kl 19
er der g
:00
åtur fra
gadekæ
ret
i Nr. Viss
in
g.
Husk at
tage ka
ffe med
.
:-)

Byfest i Mesing

Lørdag 21. juni

Vi starter med kaffe og rundstykker kl. 9.00. Hele dagen er der leg, konkurrencer og hygge på sportspladsen.
Aftenen er med middag, musik og dans.
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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

Fællesspisningen Borgernes Hus
Per Andersen, Ersholtvej 3,
tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk
Venge Pensionistforening
Kirstine Christensen, Vidkærvej 34,
tlf. 86 94 37 72, mail: vidkaer@ofir.dk

Hårby Beboerforening,
Finn Korsholm, Hårby Bygade 11
Tlf.:21 44 99 32, Mail: fkorsholm@gmail.com

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

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

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

Mesing Borgerforening
Britha Rasmussen, Mesing Hedevej 2,
tlf. 86 57 32 87, mail: britha.rasmussen@gmail.com

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

HIK81: www.hik81.dk
Jane Bjerrisgaard, Hårby Bygade 18,
tlf. 28 78 60 96, mail: jane-b@hik81.dk

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

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

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

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

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

Alle adresser er 8660 Skanderborg

Loppemarked på Mesing Stadion
Lørdag den 21. juni kl. 11-14 afholder KFUM – Veng loppemarked sammen med MUF’s sommerfest
på Mesing Stadion (se side 14).
Hvis man har effekter til loppemarkedet, så kontakt Anette og Jørgen Berntsen på tlf. 61 30 53 72
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Begivenheder
juni - august 2014
Veng Lokalarkiv
I finder os i kælderen
på Veng Skole hver:
Onsdag kl. 9 – 12
samt efter aftale.
Lukket i skolens ferier.

Pinsemorgen
Søndag 8. juni samles vi ved
gadekæret i Hårby kl. 10.00.
Medbring selv kaffe eller te. Beboerforeningen sørger for rundstykker
m.m.

KFUM-spejderne samler aviser

lørdag 14. juni
Veng skole og Børnehus
27.06.
11.08.

Sidste skoledag
Første skoledag
efter sommerferien

Hårby 4. maj 2014 – det smukkeste syn - de gule rapsmarker

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige.
De afholdes i Sognehuset i Veng.
Torsdag 19. juni
Torsdag 21. august

kl. 19.30
kl. 19.30

Venge Pensionistforening
Vil du være medlem,
så kontakt formanden på
tlf. 86 94 37 72
Tirsdag 10. juni kl. 13:
Udﬂugt til ”Aros”
Tirsdag 12. august kl. 10.00:
Udﬂugt til Alrø

Bibelmaraton
Vi læser stadig – og alle er velkomne til at læse med. Vi mødes
en gang om måneden i Hørning
sognegård kl. 19.30 – 22.00.
Næste møder er:

HIK81 ønsker alle en
forrygende sommer!
Gå ind på
www.hik81.dk
og se alle
vore aktiviteter.

Tirsdag d. 17. juni
og onsdag 20. august
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Gudstjenester – sommeren 2014
Gudstj.

Veng

25. maj

5. s. e. påske

29. maj

Kristi himmelfart

1.juni

Mesing
11.00 LP *
trompet

Hørning
11.00 JKA

11.00 LP **
kirkevandring

9.30 LP

8. juni

Pinsedag

9.30 JN trompet

11.00 JN

9. juni

2. Pinsedag

15. juni

Trinitatis søndag
1. Trinitatis

29. juni

2. Trinitatis

6. juli

3. Trinitatis

Adslev

11.00 JN

6. s. e. påske

22. juni

Blegind

11.00 JKA
9.30 JKA
9.30 LP

11.00 LP
9.30 LP

19.00 CK

16.00 CK

11.00 JN
indsættelse
11.00 JN

13. juli

4. Trinitatis

9.30 LP

20. juli

5. Trinitatis

11.00 LP

27. juli

6. Trinitatis

11.00 LP
9.30 LP
11.00 JKA

9.30 JKA

3. august

7. Trinitatis

10. august

8. Trinitatis

11.00 JKA

17. august

9. Trinitatis

11.00 LP

11.00 JKA

24. august

10. Trinitatis

11.00 LP
indskrivning

11.00 JN

27. august

Hverdagsgudstj.

31. august

11. Trinitatis

7. september

12. Trinitatis

11.00 NN
16.00 LP Gud,
grill og gøgl
16.00JKA-JN
udendørs

19.00 LP kk
11.00 JKA
indskrivning
14.00 LP
Nr. Vissing

11.00 LP-NN
indskrivning

Layout: sandahls.net

LP – Lise Palstrøm JKA – Jacob Køhn Andersen JN – Jette Marie Bundgaard-Nielsen CK – Christina Kousholt NN – Ny præst
* friluftsgudstjeneste i Tingdalen
kk = kirkekaffe ** tilmelding til kirkekontoret i Hørning senest 26. maj

