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Ny biskop
i kirken

» Brug Ni’eren i Hårby
Se side 9

Ny biskop
Af Lise Palstrøm

Århus Stift skal have ny biskop, og valgkampen er netop
skudt i gang. Biskop Kjeld Holm bliver 70 og går på pension
med udgangen af juli måned. Den nye biskop skal tiltræde 1.
september og bispevies i Århus Domkirke søndag 6. september. Biskoppen er præsternes præst og den øverste administrative myndighed i stiftet.
Så nu bliver der travlhed i stiftets mange menighedsråd – for
det er menighedsrådsmedlemmer og præster, der skal vælge
stiftets biskop. Man er meget velkommen til at give sin mening til kende og forsøge at præge sit menighedsråd.

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

Skal det være Henrik eller Jens – eller en helt tredje?
Tv.: Domprovst i Odense
Henrik Wigh-Poulsen		
Th.:Forstander på Diakonhøjskolen
Jens Maibom Pedersen

Både Jens Maibom Pedersen og Henrik Wigh-Poulsen
har erfaring med ledelse og nytænkning. Begge er de
dygtige teologer. De kender begge til menighedsrådsarbejde, men på hver sin måde. Henrik har været sognepræst på landet og er nu i byen og kender dermed både
de små sognes og bykirkernes udfordringer. Jens er ordineret som præst i sin egenskab af forstander for Diakonhøjskolen, hvor der bl.a. uddannes socialpædagoger og kirkelige kommunikationsmedarbejdere.
Man kan også læse om bispekandidaterne på deres
hjemmesider: http://aarhusbiskop.dk/ hhv. http://jensmaibompedersen.dk/
I løbet af marts og april bliver der afholdt valgmøder
rundt om i stiftet. Selve valget afgøres senest 7. maj
eller 18. juni – afhængig af antallet af kandidater.
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Mesing Kirke
Graver Henning Jensen,
Adelgade 114, 1.tv. tlf. 22 67 70 29.
Træffes bedst tirs-fre kl. 18-19 og på
kirkegården tirsdag og torsdag eftermiddag
Kirkeværge Jens Henrik Kirkegaard
Foerlevvej 4, Mesing, tlf. 86 57 30 58
Organist: Se under Veng Kirke
Kirketaxa (gratis),
Skanderborg Taxa, tlf. 86 51 00 00
senest dagen før gudstj./arrangementet
Kirkekontoret i Hørning
Nørre Alle 4, 8362 Hørning, tlf. 86 92 24 23.
mail: hoerning.sognskanderborg@km.dk
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:
Veng kirke: Preben Heiring, Skanderborg
Kirkerne på forsiden er fotograferet af Jes Lau
Jørgensen og Myr Bondam.
Hvor intet andet er angivet, er fotos fra Veng
Menighedsråd og Veng Lokalarkiv.
Næste nummer udkommer i uge 23-2015.
Deadline for næste nummer er 26/4-2015

FOLKEKIRKENS LOGO

Hjertet

– Det vrimler med symboler.

Af Lise Palstrøm

HJERTET skal pege hen på Guds kærlighed til
mennesket og næstekærligheden. Hjertet er måske
det mest anvendte symbol i verden på kærlighed. Vi
tegner et hjerte, når vi vil udtrykke kærlighed mellem mennesker eller kærlighed som begreb. Kirkens
allerførste teolog, apostlen Paulus, skrev i et af de
ældste skrifter i Det Nye Testamente om kærligheden, at kærligheden aldrig søger sit eget, men tåler
alt, tror alt, håber alt, udholder alt. Han skrev om, at
hvis ikke kærligheden er med, er al kundskab, visdom og tro intet værd. Paulus slutter med at påstå,
at når alt andet hører op, er der stadig noget, nemlig
tro, håb, kærlighed, disse tre. Men størst af dem er
kærligheden. (Første brev til menigheden i Korinth,
fra år 53)
At kærligheden er størst skyldes, at når vi engang
som døde i evigheden får vished, behøver vi ikke
længere troen, for da véd vi besked. På samme
måde bliver håbet opfyldt; men kærligheden er der
stadig. Lige præcis det, kender det gamle ordsprog,
der siger, at ”gammel kærlighed ruster ikke”. Når
mennesker, vi elsker, dør, ændrer det ikke ved vores
kærlighed til dem. Kærligheden bliver ved, og det er
i øvrigt lige det, der gør det så svært at miste. For når

Ornamenteret
blad fra træet
Alnus Cordata.

Mesing Kirkegård
på stiftets hjemmeside

kærligheden er intakt, gør det ondt ikke længere at
kunne fortælle det til den, vi elsker.
I kroppen er hjertet den muskel, der sørger for at
pumpe det iltede og livgivende blod rundt i kroppen.
Hjertet sidder i brystkassen lige til venstre for midten
og vejer hos et menneske lige omkring 350 gram.
Når vi bliver døbt, får vi tegnet kors for både ansigt
og bryst, dvs. hjerne og hjerte, fornuft og følelse. Det
sker som et tegn på, at det er HELE mennesket, der
nu kommer til at tilhøre den korsfæstede.
Før i tiden sagde præsten til konfirmander ved konfirmationen:”Så giv Gud dit hjerte”, inden konfirmanden fik sin konfirmationsvelsignelse.
Hjertet som grafisk symbol er forholdsvis nyt. Kirken
begyndte i renæssancen at afbilde et blad fra den
antikke verden, når man skulle symbolisere Guds
kærlighed. For de gamle grækere var det træs blade
tegn på livskraft og udødelighed. Efterhånden ændrede man bladets farve fra grøn til rød, og sådan
bruger vi det stadig.

Logoets hjerte

Hvis der skulle være nogle af jer, der ikke har været forbi
stiftets hjemmeside for nylig, skal I lige have dette link, så I
kan nyde fortællingen og billederne fra Mesing kirkegård:
http://aarhusstift.dk/2014/11/opstandelsens-have/
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Siden sidst Af Erna Bachmann
Frode Jensen
Den 6. oktober fyldte Frode Jensen, Hårby, 100 år.
Det omtalte vi i sidste nummer af SOGNET. Kort før jul
døde Frode Jensen. Han har sat sig spor både lokalt,
men også nationalt, som det tidligere er omtalt her i
SOGNET og andre steder.
Et af disse spor er filmen ”9. april”, som kommer i biograferne, i marts dette år. Filmen er inspireret af Frode
Jensens oplevelser, da tyskerne overskred den danske

Peter Friis Kristiansen
Tidligere lærer, kirkesanger og byrådsmedlem, Peter Friis Kristiansen, Lillesøvej 9B,
Skanderborg, er efter et
længere sygeleje afgået
ved døden 4. januar
2015 i en alder af 82 år.
Skolens elever husker
Peter – eller Kristiansen, som man sagde, dengang man var på efternavn
med lærerne – som en lærer, der formåede at holde
disciplin i klassen, men som også formåede give børnene en forståelse for, at det var nødvendigt, at man
lærte noget og udnyttede den viden senere i livet.
Han havde altid børnenes tarv for øje. Det minder
træskulpturen ”den kloge ugle”, som står i skolens
indkørsel også om. Den skænkede Peter sin gamle
skole for et par år siden, savet ud af et udgået træ.

grænse 9. april 1940, og hvor Frode Jensen og hans
soldater gjorde et forsøg på at standse fjenden. Roni
Ezra, der er en af instruktørerne til filmen, udtaler:
”Det er en stor gave at få lov at snakke med en af
dem, der oplevede det hele tæt på.” Frode var den
sidste veteran, der var med i begivenhedernes centrum, og han delte gerne oplevelsen med andre.
Æret være Frodes minde.

Peter var et familiemenneske, men han engagerede
sig også i lokalsamfundet og deltog i livet i Veng og
omegn. I 30 år – 1965-1995 – var Peter en del af kirkesangerkvartetten: Søgaard, Voigt, Beck-Rasmussen og Kristiansen. På skift stod de i Veng kirkes kor
og sang for på salmerne. Der er ingen tvivl om, at Peter kunne lide sit søndagsjob. I lokalpolitikken tog Peter også et ansvar som medlem af Hørning byråd i en
årrække, valgt af de radikale.
Veng Lokalarkiv var også Peters hjertebarn. Det er
hans fortjeneste, at der i det hele taget er et arkiv i vores del af kommunen. Det er utallige artikler, han har
skrevet i årenes løb, til SOGNET, til arkivernes årsskrifter, til Østjysk Hjemstavn og ”bare” til arkivet, så
de kan findes frem af fremtidige forskere. Peters andel i bogen om Vestegnen – Historiens spor i Veng
og Mesing sogne – har også været uvurderlig. Han
har sat sig spor i sognet, som rækker ud over hans
egen tid.
Æret være Peters minde.

Døbte i Veng

Begravede i Veng

Camille Kaa Juhl, Nr. Vissing
Ellie Mo Nielsen, Nr. Vissing
Emma Jordemann Laursen, Hårby
Chili Faaborg Garly, Nr. Vissing
Luna Faaborg Garly, Nr. Vissing
Lærke Hedegaard Grønlund, Fårvang

Frode Jensen, Hårby
Peter Friis Kristiansen, Skanderborg

Hjertelig til lykke

Æret være deres minde

Kommende
begivenheder
Af Lise Palstrøm

SOGNEEFTERMIDDAGE
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.
AFTENKIRKE – HER HVOR VI BOR! 12. MARTS KL.
19.00 I VENG KIRKE.
Her hvor vi bor! Det er overskriften for en aftenkirke i
det tidlige forår, hvor smukke fotos fra sognene, fotograferet af Knud Gammelgaard, vil danne ramme om
en refleksion over det at være og bo netop her.
Kom og sæt dig til rette i kirken, nyd billederne, musikken, stilheden og ordene om at være menneske
netop her på dette sted. Efterfølgende kirkekaffe.
BIBELMARATON
Studiekredsen, hvor Bibelen læses og diskuteres,
lever i bedste velgående med deltagere fra alle fem
sogne. Det Gamle Testamente er nu læst til ende, og
vi begynder på Det Ny Testamente. Vi mødes en gang
om måneden i Hørning sognegård kl. 19.30 – 22.00.
Nye deltagere kan kontakte sognepræsten og få oplyst, hvor vi er nået til.
Tirsdag 24. marts, torsdag 23. april, tirsdag 12. maj og
tirsdag 16. juni.

TIRSDAG 7. APRIL. ”OKTOBER 43 - HVAD SKULLE
JEG ELLERS HAVE GJORT? ” KLEZMERDUO
I 2015 er det 70 år siden, at Anden Verdenskrig sluttede. En af de største vellykkede enkeltaktioner mod
Nazitysklands jødeforfølgelse under krigen foregik i
1943. Det var her i Danmark, hvor mere end 7000
danske jøder på mindre end en måned blev bragt i
sikkerhed i Sverige – sejlet over Øresund i fiskerbåde
og andre småskibe. Hundredevis af danskere involverede sig i løbet af få dage i en redningsaktion, der
i dag står som et enestående eksempel på civil modstand i Europa, og som betød, at 98,5 % af de danske
jøder blev reddet. ”Hvad skulle jeg ellers ha` gjort?”
svarer den unge ambulance-chauffør,Jørgen Knudsen, da han bliver spurgt om, hvorfor han hjalp jøder,
som han ikke kendte.
I en ramme af livsbekræftende jødisk klezmermusik fortæller Klezmerduo historien om danske jøder,
der måtte flygte over hals og hoved og om nogle af
de mange, der satte livet på spil for at hjælpe. Musik
og fortælling med Klezmerduo, der består af Henrik
Bredholt og Ann-Mai-Britt Fjord

Sogneindsamling 2015 SØNDAG D. 8. MARTS 2015
sætter Veng-Mesing pastorat igen alle sejl til for at
samle penge ind til kampen mod sult.
Sådan lød en af overskrifterne i sidste nummer af
SOGNET. Det er netop nu aktuelt, meld dig som indsamler for Folkekirkens Nødhjælp, der arbejder for
at hjælpe verdens fattigste.
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.
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Kom til Gud og spaghetti
Torsdag 26. marts kl. 17.00
i Veng Kirke og sognehus

Gud og spaghetti

Valborgaften

TORSDAG 26. MARTS KL. 17.00 I VENG KIRKE
OG SOGNEHUS.
’GUD’ er en kort gudstjeneste om påsken i børnehøjde.
Denne gang skal vi ikke bare se og høre, men også GÅ
gennem kirken og påskens begivenheder.
’SPAGHETTI’ er den efterfølgende aftensmad i sognehuset, der består af pasta, ikke nødvendigvis spaghetti,
og kødsovs – og agurkestave, gulerodsstave og små tomater. Ingen behøver derfor at haste hjem for at lave
aftensmad. Vi drikker vand til. Det koster ikke noget at
være med.
KOM BARE – Tilmelding er velkomment, men ikke påkrævet.

TORSDAG 30. APRIL KL. 19.30
Veng-Mesing menighedsråd indbyder igen i år til Valborgaften bag Helligkilden Sct. Anne i Veng. Sangark deles
rundt, og der fortælles om de gamles tro og overtro, legender og varsler – og selvfølgelig helgenfortællingen om Valborg selv. På denne årstid holdt vore forfædre nøje øje med
naturens skiften og tog derfra mange varsler. Man søgte
at gardere og sikre sig mod ulykker og alskens ondskab.
Overtro? Hvor går egentlig grænsen mellem tro og overtro? Nogle af de gamle varsler genopfriskes denne aften
sammen med primstavens fortællinger. Valborgblusset
tændes på skråningen uden for kirkegårdens sydøstlige
dige, hvor vi mødes kl. 19.30. Lunefulde april fordrer varmt
tøj. Menighedsrådet byder på varm kakao og boller – måske varme hveder i aftenens anledning? Valborgaften falder i år sammen med Bededagsaften

Påskemåltid Skærtorsdag
2. APRIL KL. 18.30 I VENG KIRKE
Kan man sidde og spise i kirken? Sådan plejer man da
ikke at gå i kirke. Blandingen af hyggeligt måltidsfællesskab og gudstjeneste er helt speciel. Vi får helt bogstaveligt noget at tygge på både til krop og ånd. Kirken genlyder skiftevis af salmesang og skål, af munter
samtale og stille bøn.
Vi mener, at det er helt i tråd med Vorherre selv at gøre
de gamle fortællinger levende, mens vi spiser sammen.
Så mød op i Veng Kirke Skærtorsdag aften, d. 2. april kl.
18.30, og oplev det. Påskemåltidsgudstjenesten slutter
omkring kl. 20.

Kirkevandring
SØNDAG 31. MAJ KL. 11.00. Dagen indledes med gudstjeneste i Blegind Kirke kl. 11.00. Vandringen udgår herfra og er maks. 10 km. Gudstjeneste og vandring er for
alle interesserede fra de fem sogne i den gamle Hørning
Kommune. Pris 40 kr., der dækker frokost og forfriskninger. Tilmelding senest 26. maj, tlf. 86 92 24 23 eller hoerning.sognskanderborg@km.dk
Vil man nøjes med gudstjeneste, kan man også gå i kirke
i Hørning eller Mesing kl. 9.30 denne dag

ti
7.00
us

Konfirmationer

Friluftsgudstjeneste

FREDAG D. 1. MAJ konfirmeres Jeksendalskolens
konfirmander i Veng Kirke.

SØNDAG 7. JUNI KL. 11.00. I sensommeren er det blevet tradition at mødes til gudstjeneste på den gamle
kirkeplads i Nr. Vissing. Forsommeren, derimod, byder
på forskellige skønne steder i sognene. Denne forsommers friluftsgudstjeneste kommer til at finde sted i Søballeområdet. Vi har været ved De 7 Høje og i Tingdalen, og nu er turen kommet til Søballe. Det helt rigtige
sted til placering af naturens katedral kan ses i SOGNET 143.

SØNDAG D. 3. MAJ konfirmeres i Veng Kirke:
Laura Vogel Andersen, Wien/Siimtoften 18
Rasmus Juul Andersen, Østerlundvej 4
Oliver Nyekjær Hansen, Hårby Bygade 25A
Frederikke Dyrholm Harbo, Siimtoften 16
Anne Sophie Schou Jørgensen, Gyvelhøjvej 5
Terese Weng Kristiansen, Kokkedalsvej 30B,
Hørsholm
Christine Leth Madsen, Bækgårdsvej 5
Ditte Læssøe Mathiesen, Vidkærvej 6
Nick Thor Neuchs Mortensen, Lillehedenvej 2
Julie Quist Ottesen, Låsbyvej 102
Lukas Damsø Pedersen, Ryvejen 62
Freja Stubberup Randel, Siimtoften 26
Maja Leisgaard Riis Rasmussen, Kjællingdalsvej 1
Sigurd Kærsgård Højgård Sørensen, Vidkærvej 26
Kristian Trolle, Ryvejen 41
Mikkeline Louise Bilde Wagner, Bækgårdsvej 20
Steffen Kragelund Christensen, Vidkærvej 3

Carl Nielsen sogneaften i Hørning
TORSDAG 16. APRIL KL. 19.00
Et musikalsk foredrag fyldt med anekdoter om og
sange af Carl Nielsen med Charlotte Dagnæs-Hansen og sangeren Ulla Munch i anledning af 150-året for
komponistens fødsel.

Sogneudflugt
TORSDAG D. 13. AUGUST drager vi igen på udflugt til
et skønt sted i Danmark. Mere om dagen og tilmelding
i næste nummer af SOGNET, men sæt allerede nu X i
kalenderen.

Musik i kirken

Af Pia Bech Pedersen

Torsdag den 7. maj
KONCERT I VENG KIRKE KL. 19.30
Den Nye Salmetrio
Anette Buonaventzen, vokal, Pojken Flensborg,
piano & orgel, Ulrik Bust, saxofon
En række af de nye salmer i spændende arrangementer med undertoner af jazz og pop og med masser af solistiske indslag.
1.PÅSKEDAG – 5. APRIL
- medvirker klarinettist
Harry Arvidsen i Veng
og Mesing kirker

1.PINSEDAG – 24. MAJ – medvirker Kim Hansen,
trompet, ved gudstjenesten i Veng Kirke.

SØNDAG 19. APRIL
medvirker Veng Koret
til gudstjeneste
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Stafetten når til Veng kirke i 2016 og til Mesing i 2017.
Disse datoer er ikke fastlagt endnu, og vi skal nok informere i god tid i SOGNET.
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SOGNETs abonnenter
SOGNET er gratis for alle. Men at udsende et kirkeblad som SOGNET er ikke gratis. Det er, når
sandheden skal frem, dyrt, selvom det har lettet økonomisk, efter at de frivillige i arkivet har
påtaget sig opgaven med at omdele bladet i lokalområdet.
Udenfor sognegrænserne har SOGNET et antal abonnenter. Til porto og administration beder vi
om, at der betales 50 kr. pr. år, hvis man fortsat ønsker SOGNET tilsendt.
SOGNETs konto, hvortil der kan indbetales, er: banknr. 2640 - konto 6650079809.
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Ni’eren
Der er et sted i Hårby...
hvor generationer kan mødes i aktiviteter til glæde for alle i lokalsamfundet.
Stedet er Ni’eren, Siimtoften 9, hvor vi mandag den
12. januar fejrede 20 års jubilæum. Hørning Kommune stillede i 1995 huset til rådighed for områdets
ældre, og i mange år var der livlig aktivitet, fortrinsvis skabt af ældreboligernes lejere.
Nu er tiden en anden, og der er mange flere muligheder for, hvad man kan foretage sig i sin fritid, i alle
aldersgrupper. Vi har stadig gode aktiviteter i huset,
men der skal skabes flere, for at Ni’eren kan fortsætte som tilbud om samvær i lokalområdet.

Af Inger Moos

skabe nye tilbud, der også inddrager andre, for eksempel foredrag, strikkeklub, fortælleværksted,
kortspil og klippe/klistre dage for børn og deres forældre i forbindelse med højtiderne.
Alle (ældre og yngre) kan være med til at skabe nyt
liv i Ni’eren ved at stille forslag om nye aktiviteter
og overveje, hvordan man selv kan bidrage til, at de
gennemføres.
Vi er en gruppe af brugere, der arbejder for at bevare
Ni’eren. Vi kan kontaktes på mail:
ingermoos@gmail.com eller på telefon 86 52 58 10.

Det er stadig ældre og ældres aktiviteter, der er i fokus for brug af Ni’eren, men der er mulighed for at
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Søren Rasmussen Jensens gravsten
på Mesing kirkegård. Stenen er fredet
og står midt i mindelundens samling af
bevaringsværdige gravsten. Teksten er
ulæselig, men lyder således: Søren R.
Jensen, Født i Jeksen 28. Juni 1850, Død i
Mjesing 18. Juli 1911 og hustru Mette Kirstine
Jensen, f. Pedersen, Født i Hemstok 29. Aug.
1849, Død i Mjesing 15. April 1915.

Bevaringsværdige
gravsteder
Tekst: Henning Jensen, graver ved Mesing kirke.
Kilde: Adslevslægtens slægtsbog 1926 og 1959.
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En sognefoged i provisorietiden
Bag kirkens gamle nedlagte redskabsskur blev der i
1992 fundet forskellige bevaringsværdige sten. Både
”affald” fra den store kirkeombygning i 1400-tallet
og enkelte gravsten, hvoraf flere i 1994 blev placeret
i mindelunden nord for kirken.
En af dem er af en anselig størrelse, 180 cm høj,
70 cm bred og 33 cm dyb. Den er groft tilhugget i
grå granit og er i gravminderegistreringen beskrevet som: Bauta med afrundet top. Udsmykning: Fint
hugget ligearmet kors i cirkel, beviklet med liljeslyng
i (bas)relief.
Stenen er rejst over Søren Rasmussen Jensen, der
var sognefoged i Mesing 1881-1885. I foråret 1885
trak han sig tilbage fra hvervet af ganske bestemte
årsager.
Han blev født i Melballegården i Jexen i 1850 og er
1867-68 elev på Gjedved Højskole og på Testrup
1871-72, hvor begge højskoler var helt nyetablerede.
Han blev her som i hjemmet grebet af den grundtvigske bevægelse.
Han bliver gift med Mette Kirstine i 1874 (bag alt
står en k…osv.) og de får fra 1874, hvor gården Egelund i Mesing by også bliver købt, til 1884 fem børn,
fire døtre og en søn, hvoraf den førstefødte dør som
spæd.
Søren R. Jensen bortforpagter gården til sønnen
Jens Melballe i 1902, og i 1905 flyttes den ud på den
nuværende adresse, Mesinggade 10. I 1908 overtager Jens Melballe gården til eje.
Søren R. Jensens aktivitetsliste er lang, og han danner i mange henseender parløb med sognefogeden i
Jexen, Peder Rasmussen.
Uden at nævne dem alle skal nævnes, at de to sognefogeder i fællesskab opretter friskole i Mesing,
både i 70’erne og 80’erne for at bedre undervisningen med yngre og dygtige lærerkræfter.
Begge sognefogeder opretter også riffelforeninger,
som privat mobilisering af landet i tilfælde af, at prøjserne skulle komme igen.
Men i maj 1885 frygter den provisoriske regering
med godsejer og konseilspræsident J. B. S. Estrup
i spidsen, at geværmundingerne rettes mod hans og
hans ligesindede i regeringen, og udsteder 5. maj
1885 forbud mod foreningerne. Hverken denne lov
eller finansloven var vedtaget i folke- og landsting,
da Estrup ikke kunne skabe flertal, men de blev un-

derskrevet af konge og regering og derved gjort lovlige. I venstrekredse anses det for grundlovsstridigt.
For at undgå at være den sognefoged i Mesing, der
skulle forbyde skytte- og riffelbevægelsen, opsiger
Søren R. Jensen sit hverv. P. Rasmussen i Jexen
nægter at udføre sognefogedforpligtelserne, som
også indebærer, at der skulle udpantes statsskatter,
og han bliver smidt i kachotten i Skanderborg. Han
bliver landskendt som frihedshelt, som oprører mod
godsejervældet og provisorismen.
Selvom Søren R. Jensen holdt op som sognefoged,
ophørte hans aktiviteter ikke: han var med til oprettelsen af Bering Valgmenighed og med til at bygge
kirke, i en årrække som formand. I 1888 var han med
til at oprette et forsamlingshus i Mesing, også en tid
som formand.
Politisk var han venstremand og dermed i opposition
til regeringen. I 1880’erne valgtes han ind i sognerådet, som han sad i i 12 år, de fleste som formand.
Søren R. Jensen var ligeså ivrig som landmand, som
han var i det kulturelle og politiske, og virksom for oprettelsen af Mesing Andelsmejeri. Det var før Hårby
Mejeri blev bygget, og mejeriet i Mesing blev nedlagt,
da Hårby stod klar i 1905.
Til sidst i slægtsbogen: ”I 1902 forpagtede han Gaarden ud til sin Søn Jens Melballe, der overtog den i
1908, og han tilbragte sine senere Aar i et Hus i Nærheden af Gaarden. Han var i besiddelse af et ypperligt
Helbred, så at sige aldrig syg og var en ualmindelig
god Fodgænger”.
Det fortælles i øvrigt, at han og ligesindede fra Mesing-Jexen egnen jævnligt tog turen til Testrup Højskole til fods, når der var foredrag-- om aftenen.
Vandrende hjem, oplyste i sindet, med måne og stjerner som vejvisere har givet ekstra kræfter.

Søren R. Jensen
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Udensdørssæson i FODBOLD starter op i april
KLATRING opstart 30. april
Tjek hjemmesiden for yderligere oplysninger!
Vi er kommet i SERIE 3 i herre fodbold
Kom og hep på vores dygtige lokale hold
Tjek hjemmesiden for forårets kampe!
Vi gentager successen fra sidste år!
Multiskolen i uge 27 - første uge af børnenes skoleferie
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Tjek hjemmesiden og facebook

HIK81 står for Hårby Idrætsklub af 1981.
Borgernes Hus i Veng
Søballevej 6A, 8660 Skanderborg
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Den åbne skole
Af Linda Kolling Pedersen

Endnu et tiltag fra den nye folkeskolereform hedder
”Den åbne skole”. Det betyder, at skolerne i højere
grad skal åbne sig over for det omgivende samfund
ved at inddrage lokale idrætsforeninger, musik- og
billedskoler, museer eller andre lokale foreninger.
Samarbejdet skal bidrage til, at eleverne lærer mere
og styrker deres kendskab til foreningsliv og samfund.
Den type af samarbejde har vi ved flere lejligheder –
også før det blev et lovkrav - gjort brug af ved Veng
Skole og Børnehus:
- I sidste skoleår var indskolingsklasse B rundt på besøg i landsbyerne. Her blev de mødt af folk fra egnsarkivet, der tog dem med på bytur og viste, hvor der
før havde været skole og andre særlige lokaliteter fra
”gamle dage”. (Øverste billede)
- Repræsentanter fra den lokale ”Naturvidenskabelig
forening” har holdt oplæg – senest var det mellemtrins klasse A, der hørte om livets opståen og udvikling. (Nederste billede)
Det har været nogle gode oplevelser for eleverne –
både det at møde nogle andre voksne, men også at
lade nogle komme til, med deres helt egen måde at
fortælle på.
Vi ønsker at dyrke og udvide det samarbejde samt
styrke mulighederne for, at forældre, bedsteforældre
og andre lokale borgere kan være med til at sætte
deres præg på vores institution – simpelthen ved at
komme og være med!
Kan du bidrage med noget, som vi kunne have glæde

af? Helt sikkert! Vi har ideer, men måske er dine
bedre? Vi kunne f.eks. godt tænke os:
•	Et inspirerende pust til undervisningen: Ved du
noget særligt – eller har du et job, som kan give et
pust fra det virkelige liv, så kan du være med til at
skabe mening for børnene her på stedet. Det kan
også være en interesse du har.
•	Et par kreative sjæle til måske at sætte gang i en
aktivitet i Klub’n/SFO’n – måske med symaskiner,
strik eller maleri.
•	Nogle der måske vil komme og høre elever, der
øver sig på at læse.
•	En hundelufter der jævnligt kommer forbi vores
skovhytte og vil være med til at holde øje med, at
det ser pænt ud.
Skriv til os veng@skanderborg.dk – kig ind på kontoret
– eller ring til Helle på kontoret 87 94 22 52
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Kontaktpersoner:
Nr. Vissing og Omegns Beboerforening
www.nrvissing.dk
Per Andersen, Ersholtvej 3,
tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk
Veng Beboerforening
Torben Møller, Veng Bakkevej 4,
tlf. 86 94 45 09, mail: dyrnesli@gefiberpost.dk
Hårby Beboerforening
www.8660haarby.dk
Egil Jørgensen, Hårby Bygade 9D
tlf.: 86 51 24 27, mail: egil.joergensen@gmail.com
Søballe Borgerforening: www.søballe.dk
Lene Mikkelsen, Gyvelhøjvej 1,
tlf. 86 95 06 95, mail: mikkelsen@gefibernet.dk
Mesing Borgerforening
Mette Rasmussen, Vestermarken 6,
tlf.40 93 36 93, mail: sibiria@godmail.dk
HIK81: www.hik81.dk
Jan Nielsen, Siimtoften 20, Hårby
tlf. 24 40 85 45, mail: jan-n@hik81.dk
KFUM-spejderne, www.veng-kfum.dk
Jørgen Berntsen, Låsbyvej 55, Foerlev
tlf. 61 30 53 72. mail: kajfoerlev@post.tele.dk
Veng Skole og Børnehus, www.vengskolebornehus.dk
Henry Thomsen, Søballevej 2:
tlf. 87 94 22 50, mail: veng@skanderborg.dk
MUF – Mesing Ungdomsforening
Martin Larsen, Foerlev Møllevej 12
tlf.: 50 92 08 56, mail: Martin@skanderborg.net

Fællesspisningen Borgernes Hus
Per Andersen, Ersholtvej 3,
tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk
Fællesspisning Mesing Forsamlingshus
Mette Rasmussen, Vestermarken 6
tlf. 40 93 36 93. mail: sibiria@gdmail.dk
Veng Pensionistforening
Kirstine Christensen, Vidkærvej 34,
tlf. 86 94 37 72, mail: vidkaer@ofir.dk
Veng Lokalarkiv, www.skanderborgmuseum.dk
Søballevej 2 (i skolens kælder)
Åbent onsdage kl. 9-12 samt efter aftale.
Lukket i skolens ferier.
Erna Bachmann, Ryvejen 43,
tlf. 86 52 28 06, mail: 8660Ryvejen43@gmail.com
Lysthuset i Nr. Vissing: www.lysthusetnrvissing.dk
Aase og Anders Beck-Rasmussen, Vidkærvej 29,
tlf. 86 94 37 69, mail: kridthuset@nrvissing.dk
9’eren i Hårby,
Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Bygade 15,
tlf. 86 52 58 10, mail: schreiber.moos@gmail.com
Veng Koret: www.vengkoret.dk
Henrik Friis, Stjærvej 12, Søballe
tlf. 86 95 04 68, mail: henrik.friis@geo.au.dk,
½ sød, rytmisk kor
Tina Thode Hougaard, Kærvej 7, 8362 Hørning
Tlf. 71 20 26 17, mail: tina@thodehougaard.dk
Besøgs- og hjælpetjenesten samt samværsgruppen for folk,
der har mistet
Karen Inger Rasmussen, Ny Stillingvej 1, Mesing
tlf. 86 57 17 27, mail: kirme@hotmail.dk
Alle adresser er 8660 Skanderborg

Dårlige vilkår fra Reno Syd har nødsaget os til at stoppe med at samle papir og pap. Det er med stor beklagelse, at vi kommer til at mangle en indtægt i gruppekassen, men vi kan ikke få så meget for indsamlingen, som
den koster i benzin.
TAK, fordi I har støttet os igennem årene ved at samle jeres papir og overlade det til spejderne.
Venlig hilsen Jørgen Berntsen
Gruppeleder i KFUM Spejderne Veng.
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Begivenheder
marts, april, maj 2015
Veng Lokalarkiv
I finder os i kælderen på Veng Skole
hver onsdag kl. 9 – 12
samt efter aftale.
Lukket i skolens ferier.
Vi er også på Facebook og på
www.skanderborgmuseum.dk

Sogneeftermiddage
i Sognehuset i Veng,
Se side 5
tirsdage kl. 14
Tirsdag 3. marts
Tirsdag 7. april

Venge Pensionistforening
Sognehuset tirsdage kl. 14.00
Vil du være medlem, så kontakt formanden på
tlf. 86 94 37 72
Tirsdag 10. marts: ”De små synger”. To festlige mænd fra Gl. Rye
spiller og fortæller
Tirsdag 14. april: Bankospil
Tirsdag 12. maj: Guidet tur til Thy Nationalpark.
Tirsdag 9. juni: Besøg på Lading Mejeri.
Til de sidste to arrangementer er tilmelding nødvendig
Veng Pensionistforening vil gerne have flere medlemmer. Kom til
et af vore arrangementer og meld dig ind i foreningen, medlemskontingentet er kun 50 kr. pr. år

Menighedsrådsmøder
Menighedsrådsmøderne er offentligt tilgængelige. De afholdes i Sognehuset i Veng.
Torsdag 26. marts kl. 19.15
Onsdag 22. april kl. 19.00
Torsdag 21. maj kl. 19.00

Hårby Beboerforening
Søndag 24. maj kl. 10. Pinsekaffe ved gadekæret.
Medbring selv kaffen, beboerforeningen sørger
for rundstykker og en dram

Fællesspisning
Borgernes Hus:
Mandag 23. marts kl. 18.00
Der holdes pause indtil mandag 28.
september
Mesing Forsamlingshus:
Lørdag 7. marts.forårsfest. Tidspunkt
endnu ikke fastlagt
Mød op og hils på naboerne.
Prisen vælter ikke budgettet, og der er
særpriser for børnene.

Beboerforeningen i Nr. Vissing
Torsdag 12. marts kl. 19.00 generalforsamling på kroen.
Tirsdag 7. april kl 19.30 sangaften i Lysthuset, forårssange fra højskolesangbogen.
Tirsdag 28. april kl 19.00 starter tirsdags-gåturene fra gadekæret i Nørre Vissing.
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Gudstjenester – marts-juni 2015
Gudstj.

Veng

Mesing

Hørning

11.00 LP

9.30 LP

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 kk

15. marts

midfaste

11.00 CKN

19. marts

konf. gudstj.

19.00 JKACKN-LP

22. marts

Mariæ Bebudelse

26. marts

Gud og Spaghetti

29. marts

Palmesøndag

2. april

Skærtorsdag

3. april

Langfredag

4. april

Påskenat

5. april

Påskedag

6. april

2. påskedag

12. april

1. sø. e. påske

19. april

2. sø. e. påske

26. april

3. sø. e. påske

11.00 LP

Blegind

Adslev

19.00 JKA

16.00 CKN

11.00 JKA

17.00 LP
11.00 JN
18.30 LP
påskemåltid

10.00 JN
dåb

16.00 JKA
tapas
16.00 JN musik
23.30 CKN

9.30 LP

11.00 LP

11.00 JKA
11.00 LP
11.00 JKA

11.00 LP

11.00 JN
11.00 LP kf

9.30 CKN
11.30 JKA

1. maj

Bededag

9.30 LP *

2. maj
3. maj

Konfirmation
Konfirmation

11.30 LP

10. maj

5. sø. e. påske

14. maj

Kristi Himmelfart

17. maj

6. sø.eft. påske

11.00 LP kf

11.00 JKA

24. maj

Pinsedag

11.00 LP

11.00 JKA

25. maj

2. Pinsedag

31. maj

Trinitatis

7. juni

1. Trinitatis

14. juni

2. Trinitatis

21. juni

3. Trinitatis

28. juni

4. Trinitatis

9.30 JKA

11.00 JKA
11.30 CKN

9.30 CKN

9.30 JKA
11.30 JKA
9.30 JN

11.00 JN
skovens dag

11.00 CKN

11.00 CKN
9.30 LP

11.00 LP
friluftsgudstj.

9.30 JN

11.00 JN
Kirkevandring

11.00 JKA
9.30 JN

9.30 LP

11.00 LP
11.00 JKA

19.00 JKA

JN - Jette Marie Bundgaard-Nielsen JKA - Jacob Køhn Andersen CKN - Christina Kleis Nielsen LP - Lise Palstrøm
inds. Sogneindsamling Folkekirkens Nødhjælp # værkstedsgudstjeneste med konfirmanderne * konfirmation Jeksendalskolen 		
kf - kirkefrokost kk - kirkekaffe				
					

Layout: sandahls.net

11.00 LP

20.00 LP
midsommer

