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Krybbespil og Lucia
i kirken

Visioner for 2015
Af Erna Bachmann

Veng-Mesing

menighedsråd samarbejder med menighedsrådene i Hørning, Adslev og Blegind. Vi har fælles præst,
og organisten spiller fast i Blegind og Adslev og aﬂøser i Hørning. Graverne har også etableret et samarbejde, der mest går
på erfaringsudveksling, men man hjælper også i akutte situationer.
De fælles visioner og mål handler i princippet kun om de ting,
vi ønsker at være fælles om blandt de pt. ﬁre menighedsråd.
Det er således op til de enkelte menighedsråd selv at beslutte
visioner og mål for det lokale kirkelige arbejde.

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

Visioner for Veng og Mesing kirker:
Kirkelige forhold:
• Fortsætte den positive trend med inddragelse af børn
og unge i aktiviteter omkring kirken: konﬁrmander,
minikonﬁrmander, skole, børnehave, spejdere o.a..
• Fortsætte med sogneeftermiddage med foredrag,
ﬁlm og lignende.
• Fortsætte med kirkekoncerter, herunder medvirken
af lokale kor og børn. Desuden musikarrangementer
af bredere art for både ungdom og ældre.
• Fortsætte med fællesspisning og/eller kirkekaffe
efter gudstjenester.
• Tid og nærvær i kirken – et menneskeligt og varmt
sted at komme i kirkerne.
Materielle ting:
• Omlægning af kirkegårdene jf. nye tegninger og
opdatering af kirkegårdskortene på begge kirkegårde
Personale:
• Opfølgning af punkter på APV (arbejdspladsvurderingen)
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Organist: Se under Veng Kirke
Kirketaxa (gratis),
Skanderborg Taxa, tlf. 86 51 00 00
senest dagen før gudstj./arrangementet
Kirkekontoret i Hørning
Nørre Alle 4, 8362 Hørning, tlf. 86 92 24 23.
mail: hoerning.sognskanderborg@km.dk
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
Forsidefoto:
Luciaoptog i Veng kirke den 13. december 2013
Kirkerne på forsiden er fotograferet af Jes Lau
Jørgensen.
Hvor intet andet er angivet, er fotos fra Veng
Menighedsråd og Veng Lokalarkiv.
Næste nummer udkommer i uge 10-2015.
Deadline for næste nummer er 17/1-2015

FOLKEKIRKENS LOGO

Fisken

– Det vrimler med symboler.
Af Lise Palstrøm

Folkekirkens logos mange symboler tæller
også en ﬁsk – og det er ikke så underligt,
som man måske umiddelbart skulle tro.
Bibelen er fuld af ﬁsk. Jesus kom fra egnen ved Genesaret Sø, hvor mange var ﬁskere, og han brugte tit
eksempler fra hverdagslivet, når han talte. Da han
kaldte sine første disciple, sagde han: ”Kom og følg
mig, så vil jeg gøre jer til menneskeﬁskere.”
Mange kender også fortællingen om bespisningen i
ørkenen, hvor 5000 familier blev mætte af en lille
drengs ’madpakke’, der bestod af fem brød og to ﬁsk.
Da Jesus havde takket Gud for maden, blev den delt
ud, så alle blev mætte, og da resterne skulle samles
sammen, blev 12 kurve fyldt!

På græsk danner forbogstaverne i “Jesus Kristus
Guds Søn, Frelser” ordet ICHTYS, som betyder ﬁsk.
Ved at tegne en ﬁsk, viste man for andre mennesker,
der troede på Jesus som Guds Søn, at her fulgte
man også ”Vejen”, som alle dem, der fulgte Jesu
lære, blev kaldt. Man kunne på den måde have sin
tro uden at risikere dødstraf, fordi ingen andre kendte
symbolets betydning
Først senere blev korset taget i anvendelse som
symbol for de kristne, som det kunne læses i SOGNET 138.

Et hemmeligt tegn
Fisken blev også den tidligste kirkes kendetegn. Det
fortælles, at de første kristne under de romerske
kejseres forfølgelser tegnede ﬁskesymbolet på de
huse, hvor de mødtes til gudstjeneste om søndagen.
De græske bogstaver
for ﬁsk, hvor
bogstaverne står for
“Jesus Kristus, Guds
Søn, Frelser”

De kreative minikonﬁrmander har fremstillet Folkekirkens logos symboler i brændt modellervoks.
Minikonﬁrmandernes symboler
til venstre er mindst lige så
smukke som kirkens ofﬁcielle
symbol-logo. Symbolerne til højre
ﬁndes på muren ved indgangen til
Sognehuset, der ligger ved foden
af kirkebakken. Skiltet er fremstillet af Lars Jakobsen, Veng
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Kommende begivenheder
Bibelmaraton
Vi er en ﬂok af folk fra de fem sogne i den gamle Hørning kommune, der stadig mødes en gang om måneden for at tale om, spørge til og udforske Bibelen, som
vi læser fra ende til anden. Det nye års første maratonmøder er TIRSDAG DEN 13. JANUAR OG TORSDAG
DEN 19. FEBRUAR. Hver gang i Hørning sognegård
KL. 19.30-22.00. Tovholdere er sognepræsterne Jacob Køhn Andersen og Lise Palstrøm.

Af Lise Palstrøm

optog på skoler, plejehjem, i kirker og børnehaver den
13. december. Hvilket også sker i Veng Kirke kl. 17. Billedet på forsiden af bladet er fra Luciaaften 2013.
Gudstjenesten er for børn og gamle, unge og voksne
med godt nyt og lys i mørket. Efter gudstjenesten er alle velkomne til varm suppe i Sognehuset.

Kirkehøjskole – skal man være dum for at
være kristen?
Hvordan bruger vi mennesker kirken i dag?
Hvad søger vi? Hvordan
kan man tale om kristendom på nudansk? Hvad
sker der med troen, når
vi kommer på Herrens
mark? Det er nogle af
spørgsmålene, som foredragsholderne vil forsøge at besvare. På kirkehøjskolen vil man også
kunne opleve ”Knirkerevyen” med kærlig, sjov
og skarp satire over småt og stort.
t t
Hørning og Stilling er gået sammen om at lave kirkehøjskolen. Vi er også mere end velkomne fra vore
sogne – hent en folder i kirken eller Sognehuset.
FØRSTE GANG DEN 24. FEBRUAR I HØRNING,
ANDEN GANG D. 27. OKTOBER I STILLING.

Krybbespil og Lucia Aftenkirke
13. DECEMBER KL. 17
Minikonﬁrmanderne opfører årets krybbespil på Luciadag, hvor konﬁrmanderne traditionen tro bærer lys.
Tilsammen vil sognenes små og store konﬁrmander
være med til at understrege, hvad det er, vi venter på i
adventstiden.
Lucia er en italiensk helgeninde, som led martyrdøden.
Hendes helgendag er den 13. december, som i den julianske kalender var årets korteste dag. Lucia kommer
af det latinske ’lux’, som betyder lys. Skikken med Lucia-optog er stammer fra 1928, hvor en svensk avis kårede Stockholms Lucia. I Danmark fejres Lucia med

Sogneeftermiddag
FORÅRETS SOGNEEFTERMIDDAGE:
TIRSDAGENE D. 3. FEBRUAR, 3. MARTS OG 7. APRIL
2015 – endnu et historisk år.
Selvom Danmark blev et demokrati for snart 166 år
siden, var det dog ikke alle, der ﬁk stemmeret. Store
grupper af befolkningen blev holdt udenfor indﬂydelse.
Fruentimmere, forbrydere, folkehold, fjolser og fattige
ﬁk ikke retten til at stemme. Efter systemskiftet i 1901
lysnede det lidt efter lidt. Kvinder ﬁk stemmeret til menighedsrådsvalg og siden kommunalvalg, inden fuld
politisk stemmeret for kvinder blev en realitet i 1915.
Forårets første sogneeftermiddag, TIRSDAG D. 3. FEBRUAR KL. 14, vil markere jubilæet, når tidligere sognepræst i Veng og Mesing sogne, Anna Bojsen-Møller
fortæller om sin oldemor Jutta Bojsen-Møller, der var
en af de centrale skikkelser i Dansk Kvindesamfunds
kamp for valgret.

Hyldest til forårssolen
TIRSDAG 3. MARTS er en sangeftermiddag med hyldest til forårssolen. Hvilken forårssang er din favorit? Og
hvorfor det? Vi synger nogle af de skønneste forårssange
præsenteret af mennesker fra sognene. Har du en særlig historie til en af forårets sange, så giv sognepræsten
et praj, og du og din sang vil komme med i programmet.

SOGNEINDSAMLING 2015
SØNDAG D. 8. MARTS 2015 sætter Veng-Mesing pastorat igen alle sejl til for at samle penge ind til kampen
mod sult.
Nogle mennesker lever i fattigdom af naturskabte årsager. Det kan være tørker, oversvømmelser eller jordskælv, der har skabt nøden. Ofte er der dog forhold
skabt af os mennesker, der enten er den direkte årsag
eller medårsag til fattigdom. Det gælder f.eks. i Nepal,
hvor landets 4,5 millioner dalitter – også kaldet kasteløse – fastholdes i fattigdom på grund af mange generationers diskrimination mod dem.
Folkekirkens Nødhjælp arbejder for verdens fattigste;
med akut nødhjælp efter katastrofer, langsigtet udviklingshjælp for at bekæmpe sult samt fortalerarbejde lo-

kalt og internationalt for at forbedre forholdene for særligt udsatte grupper som f.eks. kasteløse.
Det kan lade sig gøre at afskaffe fattigdom, og det går
faktisk bedre i udviklingslandene, end mange tror. Ekstrem fattigdom er halveret siden 1990, men der er stadig stort behov for bistand, og hver en krone, der samles ind, gør en forskel.
Bliv indsamler
Konﬁrmander og minikonﬁrmander og deres familier er
med, men der er plads til ﬂere – så vi kan dække et
større område og måske komme uden for landsbyerne.
Der er gudstjeneste kl. 9.30, derefter bliver indsamlingen sat i gang fra Sognehuset, hvor ﬂere fra menighedsrådet også står klar med kaffe/the, kakao, saft –
og en ostemad, efterhånden som vi kommer tilbage
fra ruterne. Meld dig helst på forhånd som indsamler
til sognepræsten.

Aftenkirke

Musik i kirken

Her hvor vi bor! Det er overskriften for en aftenkirke i det
tidlige forår – DEN 12. MARTS - hvor smukke fotos fra
sognene, som Knud Gammelgård har taget, vil danne
ramme om en aftenreﬂeksion over det at være og bo
netop her. Læs mere i næste nummer af SOGNET.

Af organist Pia Bech Pedersen
JULEDAG DEN 25. DECEMBER spiller Kim Hansen
som sædvanligt i Veng og Mesing kirker.
Det er efterhånden en tradition at høre de gyldne toner
fra hans trompet ved kirkernes højtider. Menigheden
nyder akkompagnementet til orglet, og Kim Hansen
har også tilkendegivet, at han nyder at spille i kirkerne,
der har en formidabel akustik, som passer til hans instrument. Så stor TAK til Kim for, at vi igen kan høre
dig i julen.

”GIV OS I DAG …”

Siden sidst
Døbte i Veng

Viede/velsignede i Veng

Døde Veng

Fillip Sønderby Leth, Skagen
Freja Saaby Sørensen, Mesing
Gudrun Sandahl Kierkegaard,
Hårby
Hjertelig til lykke

Maria Havshøj og Mads Havshøj,
Holstebro
Kirsten Leth Reusing og
René Leth Reusing, Nørre Vissing
Ida Katrine Liisberg Barkholt
og Kim Liisberg Barkholt, Aalborg
Hjertelig til lykke

Ester Kuntz Danielsen
Carsten Bode Hjortshøj Jakobsen
Kjell Vejrup
Egon Gade
Æret være deres minde

Døbte i Mesing
Kirstine Brandt Blom, Brabrand
Hjertelig til lykke

Døde i Mesing
Benny Holm Henriksen
Æret være hans minde
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Grandækning

Tekst: Erik Brandt, Hørning

- en kunstart
Graverforeningen Århus kredsen afholdt igen i oktober i år grandækningskursus for deres medlemmer.
Grandækning er efterhånden blevet en kunstart, hvor
den enkelte graver på sin egen kirkegård kan udfolde
sig. Veng Kirke var i år den heldige kirkegård til at
modtage mange dygtige gravere og deres medhjælpere, som dystede på deres kunnen, og mange ﬁk
idéer til, hvad de kan lave derhjemme. Graverforeningens formand Otto Jensen var yderst godt tilfreds
med fremmødet på 58.
Graver ved Veng kirke, Jesper Krongaard Jensen,

Hærværk
Endnu en gang har Veng kirke været udsat for hærværk, ganske vist i mindre omfang, end det tidligere
har været tilfældet. Men alligevel. Skaderne og det
arbejde, der følger i kølvandet på hærværk, er ærgerlige, og økonomien belastes som regel, selvom forsikringen betaler. Udbyttet for tyvene blev kun småpenge fra en kasse fra salg af postkort af kirken.
Natten mellem fredag og lørdag 10. oktober, har
ubudne gæster afmonteret en rude i graverbygningen og stjålet reservenøglerne til kirke og sognehus. Med nøglerne har de låst sig ind i kirken, og da
ingen af nøglerne passede til skabene bag orglet, er
disse brækket op, og otte låger skal skiftes.
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udtalte, at der var mange gode idéer at spore, at der
var lagt megen sjæl i arbejdet, og at det var meget
vigtigt, at den kunstart blev vedligeholdt og udviklet
til glæde for kirkegårdens brugere. ”Vinteren er jo en
kold tid, så er det jo dejligt at se, når der bliver pyntet op til jul”, slutter Jesper Krongaard Jensen. En af
de ældste deltagere på dagen var Lissy Lemming fra
Låsby, 38 år som graver og stadig interesseret, det
vidner om, hvor vigtigt det er med et gedigent stykke
arbejde på et gravsted, og at håndens arbejde bliver
værdsat.

Af Erna Bachmann

Værst er det med nøglerne, der nu er i omløb, så vi
har været nødsaget til at skifte de udendørs låse til
kirke, maskinhus, graverhus, kapel og præstebolig.
En omkostning, som forsikringen dækker. Men da vi
i samme omgang har sat mere sikre låse i og samtidig fået låsene kodet, så graverne ikke som før skulle
bruge forskellige nøgler til husene, men nu kan bruge
den samme nøgle til alle, er det endnu ikke afklaret,
om forsikringen vil dække hele beløbet.
Brugerne af sognehuset har også måttet have nye
nøgler, der kun passer til huset. Ligeledes præstefamilien. Hærværket er anmeldt til politiet, men er
ikke opklaret.

Farvefoto: Egil Jørgensen, 6/10-2014
s/h-foto: Jørn Timm, Aarhus Stiftstidende,
5/4-1979, leveret af Veng Lokalarkiv

Frode Jensen på sin 100 års fødsesldag

Frode Jensen, Hårby

100 år
Den 6. oktober fyldte Frode Jensen, Hårby,
100 år.
Frode er født i Jannerup ved Varde, men voksede op
i Grænselandet – i Solderup ved Tønder, hvor hans
far efter Genforeningen virkede som førstelærer ved
skolen.
Fra barnsben har Frode været optaget af naturen,
og den interesse blev afgørende for hans valg af beskæftigelse i sit arbejdsliv – skovfoged, skytte og
planteskoleejer og raftefabrikant.
Det er dog i en anden funktion, Frode er blevet mest
kendt i videre kredse – som soldat den 9. april under
den tyske indmarch i Danmark, hvor han som korporal var med i en træfning i et vejkryds ved Hokkerup
i Sønderjylland.
Frode ﬂyttede til Hårby i 1953. De første mange år
boede han og Lily i det gamle hvidmalede hus på
Hårby Bygade 7, som de totalt moderniserede. Det
solgte de senere og ﬂyttede ind i den nye villa på
Hårby Bygade 10B, som de lod opføre i tilknytning
til planteskolen; her bor de stadig. Hus og have er
tæt forbundet med skoven, den vekslende natur og
det alsidige dyreliv, som altid var midtpunkt for – og
ramme om Frodes liv.
I adskillige artikler i tidligere numre af Sognet vil man

Af Flemming Schreiber Pedersen

kunne opleve Frode fortælle erindringer fra sit rige liv;
det drejer sig om numrene 81, 82, 83, 94, 96 og 98.
I håbet om, at han også fremover vil glæde Sognets
læsere med en god historie, vil redaktionen hermed
ønske Frode et varmt – tillykke!

Frode Jensen i samtale med Knud Frandsen foran Hårby Bygade
10B. Her havde Frode Jensen planteskole og hegnsfabrik. Privat
boede han og Lily på den anden side af gaden på Hårby Bygade 7.
Det solgte de senere og byggede ny villa på 10B, hvor de stadig bor
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Bevaringsværdige gravsteder
Tekst og foto: Flemming Schreiber Pedersen. s/h foto leveret af Veng Lokalarkiv

Umiddelbart foran indgangen til Veng Kirke
ﬁnder man folketingsmand P. Th. Nielsens
og hans kone, Ellen Th. Nielsens gravsted.
Peder Thomsen Nielsen var bonde og ejede og drev
sin fædrenegård, ”Haarby Nedergaard” i Hårby. Han
var én af tidens foregangsmænd, som udover at være
en dygtig landmand også brugte sine evner på mange
felter i fællesskabets tjeneste.
Blandt fagfæller var Nielsen meget respekteret, og
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han ﬁk på den baggrund mange tillidsposter indenfor
landbruget; han var blandt andet i adskillige år medlem af bestyrelsen for Skanderborg Andelsslagteri og
af bestyrelsen for Foreningen af jyske Landboforeninger. Fra sin barndom var Nielsen præget af de tanker om frisind og politisk demokrati, de to vendsysselske brødre Bjørnbak havde sat i verden i opposition
til Grundtvigs nationalisme. Nielsens forældre havde
sluttet sig til det såkaldte Bjørnbakske Venstre, stif-

tet i 1862 under navnet, Jysk Folkeforening, af forstanderen på Viby Højskole, Lars Bjørnbak, og hans
bror, Thomas. Bjørnbakkerne var antimilitarister og
paciﬁster og stærkt optaget af tidens sociale problemer, og diskussionerne herom og om andre aktuelle
spørgsmål som arbejdernes vilkår, kvindesagen og
almindelig valgret. Det førte i 1895 til en samling af
progressive og demokratiske kræfter i et nyt politisk
parti – Venstrereformpartiet.
Det var helt naturligt, at Nielsen valgte Venstrereformpartiet som platform for sin politiske virksomhed. Ved valget til folketinget i 1898 blev han opstillet som partiets kandidat i Horsens Landkreds.
Nielsen blev valgt, og nu fulgte en lang og fornem
politisk karriere, hvor han i kraft af ﬂid, politisk talent
og tæft efterhånden ﬁk stor indﬂydelse og snart blev
anset som én af tingets stærkeste og mest vidende
politikere.
En stor støtte i sit politiske arbejde havde Nielsen i
Venstrereformpartiets formand, senere konseilspræsident, I. C. Christensen, som så at sige ”opfandt”
Nielsen ved et møde i Skanderborg og senere støttede ham på det opstillingsmøde, hvor Nielsen blev
valgt som partiets kandidat. Det førte til et ubrydeligt venskab, som holdt gennem tykt og tyndt i de
storme, partiet og I. C. personligt blev kastet ud i de
første år af 1900-tallet. Da partiets radikale ﬂøj brød
ud og dannede Det radikale Venstre i 1905, forblev
Nielsen partiet og sin mæcén tro, og da I. C. efter Alberti-skandalen måtte træde tilbage, lød det fra Nielsen: ”Min Tillid til – og Hengivenhed for I. C. Christensen regner ikke af ved en Tordenbyge!” Det blev
naturligvis noteret af Nielsens rivaler og I. C.’s modstandere i partiet, og det var - efter manges mening
- den væsentligste grund til, at Nielsen aldrig ﬁk den
ministerpost, han efter sine evner burde have haft.
Også i lokalpolitikken satte Nielsen sine spor; efter
sogneadskillelsen mellem Dover og Veng blev han
i år 1900 valgt til sognerådsformand i det nye Veng
Sogn. Nielsen besluttede dog at forlade sin nyvundne
post igen ved det følgende valg; da der var stærkt
bud efter ham til vigtige opgaver for hans parti i folketingsarbejdet. Det betød imidlertid ikke, at han vendte
de lokalpolitiske opgaver ryggen; han var fortsat ivrigt optaget af udviklingen i sit eget nære samfund
og var blandt andet én af initiativtagerne til opførelsen af mejeri og forsamlingshus i Hårby. I 1908 ﬂyttede Nielsen med sin familie til Hovedstaden efter sin
udnævnelse til direktør for Hypotekbanken. Den nye
funktion sammen med en fortsat central placering i
folketingsarbejdet understregede, at Nielsen nu var

én af landets betydeligste politikere.
I november 1916, da Nielsens stjerne stod i zenit,
døde han pludseligt – under en simpel galdestensoperation.
Nielsens død kom som et chok for familie og venner, og Marmorkirken var fyldt til bristepunktet ved
hans bisættelse. Mange venner og politikerkolleger
var mødt frem for at hylde Nielsen; konseilspræsident Niels Neergaard priste hans umådelige viden
og vidensbegær: ”. . Nielsen, dette Leksikon af Viden
for os Yngre. Jeg fandt ham (på sygelejet) optaget af
Læsning i Grundlov, Valglov og nationaløkonomiske
Bøger. .” I. C., vennen over dem alle, sluttede sine
mindeord over Nielsen sådan: ”Han var i Sandhed en
god Mand og en trofast Ven, en Pryd for sin Stand og
en værdig Folkerepræsentant”.

En stor granitsten med Nielsen i relief står nu i et lille anlæg i
vejkrydset, Låsbyvej-Ryvejen; den er sat af fagfæller og venner for
at ære egnens store søn på Tinge.

Interesserede kan læse mere om P. Th. Nielsens politiske virke i følgende tidligere numre af ”Sognet”:
77, 79, 80, 82, 86
og 87.
I ”Historiens spor
i Veng og Mesing
sogne” kan man
også læse om P.
Th. Nielsens liv.

P. Th. Nielsens og hans
kone, Ellen Th. Nielsen
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Der var engang en gård …
Gården, Vestergaard i Haarby, var engang en driftig gård – endda sognefogedgård i
begyndelsen af 1900-tallet – den er nu ikke mere. Det meste af jorden er solgt til en nabo
og dyrkes fortsat som landbrug. I fremtiden ﬂytter der ca. 20 familier ind i de huse, som
kommer til at ligge i den nye bydel i Hårby.
Foto: Flemming Schreiber Pedersen, Hårby
Tekst: Jeppe Aakjær (ﬁre strofer fra ”Barnet og Den gamle Gaard”)

Der laa paa Toften en gammel Gaard
med vinde Vægge og side Tage.
Dens Syld er sunken, men Mindet slaar
sin Kreds derom alle Dage.

Hvor er nu henne den gamle Gaard,
dens Svalereder bag mørke Lægter?
”Det gamle falder, det ny bestaar” er Lov for skiftende Slægter.
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De gamle Huse vil styrte om,
de gamle Vaner, de gamle Skikke;
er Marven borte og Skallen tom,
da hjælper Taarerne ikke.

Saa staar du vel, som vi andre staar,
og tryller Ranker om sunkne Stene
og stirrer ud mod en falden Gaard,
mens Solen synker bag Grene.
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I gang igen i det nye år?
Så er det hos HIK81
i Borgernes Hus det sker!


Kig ind på www.hik81.dk eller på Facebook og find
netop det hold der passer dig…
Indoor cycling, Badminton, Fodbold, Håndbold, Motionsgymnastik,
MixVolley, Spring og meget meget andet…

Sæt kryds i kalenderen:
26. februar kl. 19.30 - Generalforsamling i HIK81
22. marts kl. 13.00 - Gymnastikopvisning i HIK81

Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og et godt nytår!

HIK81 står for Hårby Idrætsklub af 1981.
Borgernes Hus i Veng
Søballevej 6A, 8660 Skanderborg
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SÆT I GANG!
Af Helle Lambertsen, administrativ leder
Fotos: Henry Thomsen (vinderne) og Jens Peter Engedal

Skolereformen betyder blandt meget andet mere bevægelse. Kommer man på skolen, vil man kunne opleve, at børnene ﬂere
gange dagligt er ude at røre sig, både som
skemalagt bevægelse og som en del af den
faglige undervisning. Der tælles og ganges,
læses, danses, løbes, hoppes udenfor i fuld
fart.
Det har vi nu også gjort i stor stil inden reformen her
på skolen– men det er klart blevet mere udpræget efter reformen.
For at opfordre børnene til at være mere fysisk aktive, blev der udskrevet en ﬁlmkonkurrence blandt
eleverne ”Sæt i gang”, om at bruge kroppen og om,
hvorfor det er sjovt at bevæge sig.

De 15 indkomne ﬁlm spænder vidt og med titler som
”Sådan opstod ﬁtnesscentret”, ”Styrkeskoven” og
”Agent studenterbrød” og viser meget forskellige bud
på, hvordan man kan bevæge sig.
Vinderﬁlmen blev ”Brug kroppen og IT 1”, ﬁlmet af
8 drenge – og det helt store hit var vinderpræmien:
en forgyldt ugle og ikke mindst at få serveret en super brunch I SKOLETIDEN af lederne Henry og Linda.
Inden brunch blev serveret, ville vinderne dog lige
sikre sig, at det ikke var en alt for sund spinat-agtig
brunch, men de blev beroliget med, at ingen spinat
ville indgå, men derimod bacon og pandekager.
Filmene kan ses på Youtube.com, søg på Veng Skole
& Børnehus. Vinderne er her samlet omkring bordet
til den superbrunch, de var stillet i udsigt.
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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

KFUM-spejderne
Efterlysning!
Vi vil gerne i kontakt med nogle voksne, som vil hjælpe os med at samle lopper, til vores årlige loppemarked. Så kunne du tænke dig at gør nogle spejdere glade og samtidig gøre en forskel.
så kontakt Esben Overgaard for nærmere info. Tlf. 25 87 27 77.
KFUM Spejderne i VENG
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Begivenheder
december 2014, januar og februar 2015
Veng Lokalarkiv

Venge Pensionistforening

I ﬁnder os i kælderen
på Veng Skole hver:

Sognehuset tirsdage kl. 14.00
Vil du være medlem, så kontakt formanden på tlf. 86 94 37 72

Onsdag kl. 9 – 12
samt efter aftale.
Lukket i skolens ferier.

Tirsdag 13. januar
– Fortælleeftermiddag med Halfdan Olesen, Skanderborg

Sogneeftermiddage
i Sognehuset i Veng,
tirsdage kl. 14
Tirsdag 3. februar kl. 14.00
Tirsdag 3. marts kl. 14.00
Se side 4

Tirsdag 10. februar
– Anne Grethe Søberg fortæller om pottemagerne fra Sorring, og
Henning Rasmussen fra Lolland fortæller om de polske piger på
Lolland

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

Glædelig jul

Onsdag 28. jan - kl. 19.30
Torsdag 26. feb. - kl. 19.30

Juletræsfester

Mesing Forsamlingshus: Søndag 7. dec. kl. 14.00
Borgernes Hus: Søndag 14. dec. kl. 15.00

Fastelavnsfester
Borgernes hus: Fredag den 20. feb. kl. 19.00
Mesing Forsamlingshus: Fredag 20. feb. kl. 19.00
Nr. Vissing: Søndag 15. feb. kl. 14 ved gadekæret

Fællesspisning
Borgernes Hus:
Mandag 26. jan. kl. 18.00
Mandag 23. feb. kl. 18.00
Mesing Forsamlingshus
Torsdag 4. december kl. 18.30
Torsdag 1. jan. Nytårsbrunch kl. 11.00
Mød op og hils på naboerne.
Prisen vælter ikke budgettet,
og der er særpriser for børnene.

Borgernes Hus
Den årlige fest for pensionister og efterlønnere er lørdag den 10. januar 2015 kl. 14 – 17. Tilmelding til Conny
& Peter Leth, tlf. 2068 5198 eller mail: cp.leth@mail.tele.dk. Læs mere i ”Jul i Hørning”
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Gudstjenester – december 2014 og januar-marts 2015
Gudstj.

Veng

Mesing

Hørning

Blegind

Adslev

11.00 LP

11.00 JKA

15.00 CKN

13.30 CKN

13.30 JN

14.45 JKA

30. november

1. Advent

9.30 LP

7. december

2. Advent

9.30 LP

13. december

Luciadag

17.00 LP *

14. december

3. Advent

16.00 JN

21. december

4. Advent

11.00 JKA

24. december

Juleaften

16.00 LP

11.00 LP

14.45 LP

11.00 CKN
13.30 JKA
14.45 JN
16.00 JKA

25. december

Juledag

26. december

2. Juledag

28. december

Julesøndag

1. januar

Nytårsdag

4. januar

Hellig 3 Konger

11. januar

1. s. e. H3K

18. januar

2. s. e. H3K

11.00 LP

9.30 LP

11.00 JN
11.00 JKA
14.00 Julefest
16.00 JKA

11.00 LP

11.00 CKN

9.30 LP

11.00 LP

11.00 JKA

20. januar

rockgudstjeneste

25. januar

Sidste s. e. H3K

1. februar
8. februar

Septuagesima Kyndelmisse
Seksagesima

15. februar

Fastelavn

22. februar

1. s. i fasten

1. marts

2. s. i fasten

11.00 LP

11.00 JN

8. marts

3. s. i fasten

9.30 LP inds.

9.30 JKA inds.

12. marts

aftenkirke

19.00 LP

15. marts

midfaste

11.00 CKN

19. marts

konf. gudstj.

19.00 JKACKN-LP

Mariæ Bebudelse
Gud og Spaghetti

19.00 PT
11.00 LP
11.00 LP #

9.30 JKA
11.00 JN

11.00 JKA
19.00 JN

11.00 JKA
11.00 CKN
11.00 LP

11.00 LP

9.30 LP
19.00 JKA
16.00 CKN

11.00 JKA

17.00 LP

JN-Jette Marie Bundgård-Nielsen JKA-Jacob Køhn Andersen CKN-Christina Kleis Nielsen LP-Lise Palstrøm PT-Peter Tast
* krybbespil og Lucia med efterﬂg. suppe i sognehuset
inds. = sogneindsamling # værkstedsgudstjeneste med konﬁrmanderne

Layout: sandahls.net

22. marts
26. marts

19.00 CKN

