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august - oktober 15

Æblefestival

» Borgernes hus udvides
med en ekstra sal
Se side 10-11

Nyt samarbejde mellem
Veng skole og kirke!
Af Lise Palstrøm
Skolereformen gjorde det umuligt for skolen at prioritere arbejdet med skolens kor i det kommende skoleår, hvilket alle
var kede af.
Skolen har haft et meget engageret og dygtigt kor, som gennem flere år har glædet alle på skolen og andre steder – ikke
mindst i kirkerne! Mange gange har vi nydt godt af korets
sang til koncerter og til skolens egen julegudstjeneste.
I det nye skoleår vil vi kunne glæde os over skolens kor i
endnu højere grad, for menighedsrådet og skolen har indgået en aftale om korarbejdet, så det fortsat kan være en
aktivitet på skolen og samtidig blive en vital del af sognets
liv med deltagelse i gudstjenester i løbet af skoleåret. Koret
vil i dette skoleår synge under ledelse af Petsi Friis Tvørfoss.
Vi glæder os til samarbejdet!

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

FOLKEKIRKENS LOGO

Ankeret

– Det vrimler med symboler.
Af Lise Palstrøm
”Håbet er som et anker for vores sjæl”. Sådan står
der i Bibelens Nye Testamente, og det er netop som
et symbol på håbet, ankeret er kommet med i Folkekirkens logo. Håbet er det, der kan holde os oppe,
holde os fast og give os mod på at leve og dø – fordi vi
får at vide, at det ender godt! Korset, ankeret og hjertet som symboler på tro, håb og kærlighed er kendt
i hele den kristne verden – og hvem kender ikke én,
der har fået et smykke med disse tre symboler.
Et anker er mest kendt som den ”krog” af jern fæstet
på et tov eller en kæde, der kan kastes ud fra et skib,
så det bliver liggende, men et anker kan også være
en beholder, som indeholder korn eller væske. Et ølanker, f.eks., er altså den anordning, der holder sammen på en mængde øl. Endelig kan et anker være
den centrale del af en maskine, der holder alle de øvrige dele sammen og på plads. Alle tre betydninger
af ankeret viser, hvor vigtigt et anker er, og det er vel

derfor, at ordet anker og at ankre op er gået ind i sproget om det mest væsentlige i mange sammenhænge.
Vi taler om en person som familiens ankerpunkt, vi
kaster anker, når vi slår os til ro og har fundet vores
livsvej, eller vi letter anker, når vi rejser ud i verden
og livet. Vi kan være forankrede i vores tro, så frygten
holdes nede og håbet oppe.
Salmebogen har også flere salmer, hvor ankeret er
med; for det meste er det som en beskrivelse af Jesus eller i forbindelse med troen og håbet. Salmedigteren og biskoppen H. A. Brorson skrev i 1700-tallet om Jesus som ”troens stærke sejersfane, håbets
rette ankergrund” og bad: ”vær vort lys på livets
bane, vær vort liv i dødens stund! ” (DDS 59)

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

Petsi Friis Tvørfoss er uddannet sanger og musiklærer fra Det
Jyske Musikkonservatorium i Århus og er nu udøvende sanger,
sangskriver og underviser. Hun er færing og gift med Rasmus
Friis Tvørfoss, sønnesøn af Aase og Peter Friis Kristiansen.
Sammen har de sønnerne Jakob 5 år og Peter 2 år. Petsi og
hendes mand bor på Søballevej 3. Huset købte de af Rasmus’
bedsteforældre for 2 år siden.
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Forsidefoto:
Høstbillede fra Hårby 2013: Erna Bachmann
Kirkerne på forsiden er fotograferet af Allan
Faurskov og Myr Bondam.
Hvor intet andet er angivet, er fotos fra Veng
Menighedsråd og Veng Lokalarkiv.
Næste nummer udkommer i uge 49-2015.
Deadline for næste nummer er 25. oktober 2015

Siden sidst Af Erna Bachmann
SOGNEUDFLUGT

KIRKESTAFETTEN

Den gamle fristad Fredericia, som kong Frederik III
ønskede skulle blive Danmarks hovedstad, var vitterligt et besøg værd!
De historiske volde, landsoldaten, et hav af trosretninger og deres kirker og kirkegårde, bymuséet.
På turen ud så vi det fine anlæg i Jelling, der indbyder
til en familietur til vikingekongernes Jelling, og formiddagskaffen blev indtaget ved Ravning station ved
resterne af den formidable Ravning Bro, som Harald
Blåtand lod opføre for mere end 1000 år siden.
Hjemturen bød på kaffe og kringle ved den idyllisk
beliggende Børkop Vandmølle, hvor der er et fint stisystem omkring mølledam og å i det smukke istidslandskab. Se billedreportagen på kirkens hjemmeside
vengmesing.dk.

Åben kirke i ni af provstiets kirker med fremvisning og fortælling om kirkernes historie onsdag
aftner i sommer har været en succes. Der har
været fra 65 til 170 deltagere pr. aften, i alt har
1024 deltaget.
Stafetten kommer til Veng i 2016 og Mesing i
2017.
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Kommende
begivenheder

KNIRKEREVY I HØRNING

Af Lise Palstrøm

KOMMER HØSTEN I HUS I ÅR?
SØNDAG 27. SEPTEMBER, HØSTGUDSTJENESTE
Det kolde forår har forsinket høsten på mange måder.
Alligevel håber vi på, at kornhøsten er kommet godt i
hus, når vi fejrer høstgudstjeneste i både Veng og Mesing kirker søndag d. 27. september. Om formiddagen
er det i Veng Kirke med kirkefrokost i Sognehuset bagefter, mens vi i år på opfordring venter til om aftenen
i Mesing Kirke. Efter gudstjenesten vil der så være et
let aftensmåltid i våbenhuset i form af ’nordiske tapas’.
Konfirmanderne bliver igen i år opfordret til at medbringe høst fra haven i form af blomster, frugt, grønt,
hjemmebag eller sylt. Det lyser ekstra op i kirken og
bliver bagefter bragt ind på plejehjemmet i Hørning og
fordelt rundt i de forskellige afsnit til stor glæde for beboerne.

FRILUFTSGUDSTJENESTE
SØNDAG 13. SEPTEMBER KL. 14.00
På Naturens Dag fejrer vi igen gudstjeneste i Nr. Vissing.
I haven hos familien Nør Øsbjerg på Kirkegård, Låsbyvej 159, lå Nr. Vissings gamle kirke i henved 300
år i middelalderen. For fjerde gang mødes vi en sensommereftermiddag til gudstjeneste med udsigt over
det meste af Nr. Vissing – og med efterfølgende kirkekaffe. Kim Hansen medvirker på trompet.

TORSDAG 10. SEPTEMBER.
Knirkerevyen – Stor opstandelse er et komisk insiderblik på folkekirken og al dens væsen, og ikke mindst
uvæsen, serveret af en velspillende komikertrio med
både tæft og timing.
Knirkerevyen tager udgangspunkt i kirkelige temaer
og trosspørgsmål, som angribes fordomsfrit, nærgående og kærligt fra en satirisk vinkel. Folkekirken
ristes over satirens flammer, når Knirkerevyen skyder med skarpt mod både præster, menighedsrødder,
sognebørn og helt almindelige danskere.
Få fyret op under dine hellige køer og sat fut på lattermusklerne, når Knirkerevyen serverer en ud-afkirken oplevelse torsdag d. 10. september kl. 19.30 i
Hørning sognegård. Entre 50 kr.

BIBELMARATHON
Studiekredsen, hvor Bibelen læses og diskuteres, lever i bedste velgående med små 20 deltagere fra alle
fem sogne. Det Gamle Testamente er nu læst til ende,
og vi er begyndt 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.
Efterårets møder ligger på disse dage: onsdag d. 26.
august, torsdag d. 17. september, onsdag 21. oktober
og tirsdag d. 17. november.

Siden sidst
Døbt i Veng
Ditlev Sønderskov Lykke, Veng
Freya Liv Grindsted-Swift, London
Estelle Charlotte Grindsted-Swift, London

Kirkeligt velsignede i Veng
Kirsten og Jørgen Bjørnskov, Esbjerg

Sogneeftermiddage
I H.C. ANDERSENS FODSPOR
– PÅ CYKEL!

FANTASTISKE FUND FRA FORTIDEN.

TIRSDAG D. 3. NOVEMBER V. ALLAN FAURSKOV
Amatørarkæologi og metaldetektorarbejde i Veng og
TIRSDAG D. 1. SEPTEMBER KL. 14.00.
Sogneeftermiddag i Veng sognehus v. Birgit Johansen. Mesing er der mere af, end man lige skulle tro. Allan
H.C. Andersens første spaniensrejse i diligence fandt Faurskov er en af dem, der har været med længe især
sted i 1862 – med Andersens dagbøger i tasken foretog på lokale marker. Nu kommer han til Sognehuset og
Birgit Johansen 150 år senere samme rejse på cykel! fortæller på kalenderårets sidste sogneeftermiddag om
nogle af sine mange oplevelser med arkæologien, hiKom og se og hør, hvordan det gik.
storien og metaldetektoren. Se også Allans artikel om
guldringen og runestenen på side 8 og.
HVAD VIL DEN NY BISKOP?
SØNDAG D. 4. OKTOBER KL. 14.00 ved efterårsmødet bliver der lejlighed til at møde vores nye biskop, der KIRKEHØJSKOLE
bliver bispeviet i Aarhus Domkirke søndag d. 6. sep- TIRSDAG 27. OKTOBER KL. 9.30-15.15
tember. En måned efter sin tiltrædelse kan vi møde I STILLING SOGNEGÅRD
Henrik Wigh-Poulsen i Veng-Mesing. Først som præ- Skal man være dum for at være kristen? Højskoledag
dikant ved eftermiddagsgudstjenesten i Veng Kirke og om tro, tvivl, og afmagt med foredrag og trylleri! Tag en
bagefter som foredragsholder efter kaffebordet i sog- folder i kirke, sognehus eller bibliotek og tilmeld dig til
nehuset. Det vil også være muligt at stille spørgsmål kirkekontoret i Hørning.
eller give ham gode ideer til sit virke som biskop.

Konfirmander
KLAR TIL KONFIRMATIONSFORBEREDELSEN?
Skal du konfirmeres i Veng Kirke eller i Mesing Kirke i 2016? Er du ikke tilmeldt endnu? Så ring på
8694 3733, sms på 2495 3337 eller mail til LPAL@km.dk

MINIKONFIRMAND 2015
Har du lyst til at se udsigten fra kirketårnet? Kravle ned i krypten? Komme op i ’kongelogen’? Se
nærmere på en 1000 år gammel tegneserie? Høre verdens bedste fortælling og synge, lege, spille?
Så glæd dig til at begynde som minikonfirmand.
Vi vil prøve at finde ud af, hvem Gud er – og vi leder både ude og inde, oppe og nede! Vi skal tale om
liv og død, fester og højtider. Vi skal også være med til at gøre gudstjenester i kirken smukkere og
festligere, når vi er med til høstgudstjeneste, til BUSK-gudstjeneste og når vi laver krybbespil til advent. Det hele vil foregå efter skole og for det meste i kirken og sognehuset i Veng.
Der bliver uddelt indbydelse med information om det kommende års minikonfirmandundervisning i
slutningen af august. Undervisningen begynder i uge 36.

Døbt i Mesing
Sasha Egeskov Mogensen,
Mesing

Begravet/bisat fra Veng
Else Møller Rathcke, Nr. Vissing
Birgit Vejrup (Olga), Veng
Æret være deres minde
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Billedet er fra 2012

NY BYDEL I HÅRBY
- BYEN ”UDVIDES” MED 20 NYE HUSE.
Kører man på Låsbyvej, kan man ikke undgå at se, at der sker noget i Hårby. Et nyt kvarter med 20
nye huse er undervejs, foreløbig med tre dobbelthuse = seks familieboliger. Kvarteret skal hedde
Langagertoften. Entreprenør Preben Jensen, Galten er bygherre. I næste nummer af Sognet kan vi
formodentlig byde velkommen til de seks nybyggerfamilier i Hårby.
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Musik i kirken
TIRSDAG DEN 1. DECEMBER KL. 19.30. JULEKONCERT I VENG KIRKE
Til julekoncerten i Veng medvirker traditionen tro Veng Koret og Skolekoret med en herlig samling af julens
sange, både klassiske og nyere melodier, der hører julen til. Endvidere medvirker Aarhus Blæserne.
Århus Blæserne, dirigent Jørgen Reiner Nielsen. Dirigenter for korene er Anja Rossau (Veng Koret) og Petsi
Friis Tvørfoss ( Skolekoret). Efter koncerten er der kaffe i Sognehuset.

Æblefestival

AARHUS BLÆSERNE
FORTÆLLER OM SIG SELV:
Aarhus Blæserne har eksisteret
siden 1952 og er derved et af de
ældste Brass Band i Aarhus.
Vores dirigent er Jørgen Reiner
Nielsen, og vi tæller i øjeblikket
18 medlemmer.
Repertoiret spænder fra originale
udgaver skrevet for Brass Band,
gennem musical, bigband, rock,
filmmusik til salmer.
Århus Blæserne giver 5 til 10 koncerter om året, bl.a. Cafe-koncert
i Århus Musikhus, Den Gamle By,
Geografisk Have i Kolding og Sct.
Hans arrangementer m.v. Vi har
et solidt kammeratligt sammenhold i orkestret, som vi styrker
igennem årlige øve-weekends,
rejser og fester.

Foto: Allan Faurskov

I forbindelse med kommunens kulturaften og –nat er Veng-Mesing Menighedsråd, Veng
Lokalarkiv og Mesing Borgerforening gået sammen om et arrangement
Fredag 18. september 2015 kl. 16 -21.30
Sted: Mesing Forsamlingshus og Mesing Kirke

Program:

6

Kl. 16.00

Æblefestival starter i forsamlingshuset.
Medbring selv æbler og emballage og få saften med hjem.
KFUM-spejderne medvirker ved æblepresserne.

Kl. 16-21

Cafè i forsamlingshusets lille sal. Øl, vand, kaffe og æblekage kan købes.
Udstilling fra Lokalarkivet af gamle Mesing-billeder.

Kl. 17.00

Æblevandring og fortælling om de lokale æblesorter, der er på Mesing kirkegård,
besøg kirken og hør fortællingen om dens historie.

Kl. 17.00

½ SØD synger ”æblesange”.

TORSDAG DEN 10. DECEMBER KL. 19.30.
JULEKONCERT I MESING

Kl. 17-21

Biograf i forsamlingshusets store sal. Der vises
gamle Mesing-film non-stop.

Kl. 19.00

KAGEDYST. Hvem laver den bedste æblekage/
tærte/dessert? Tilmeld dig konkurrencen og kom
med din kage senest kl.18:30

Kl. 19.30

Dommerne udpeger en vinder af KAGEDYSTEN,
hvorefter der er frit kaffe- og
kagebord for alle.

Kl. 21.00

Aftensang i kirken.

Julekoncerten i Mesing bliver en aften med folkemusik
med Denis McLaughlin og Pia Nygaard.
Denis McLaughlin er en irer, der har bosat sig i det sønderjyske og har boet i Danmark i 19 år.
Denis synger,spiller guitar, bodhran (irske rammetromme)
og afrikansk horn. Det skaber en aften med irske rytmer og
”sing-along-songs”. Denis har gjort sig mange erfaringer,
både solo og med venner og familie har han spillet til koncerter, festivaler m.m.
Pia Nygaard er uddannet fra Folkemusiklinjen i 2010 med
violin som hovedfag. Udover sammenspillet med Denis
spiller Pia i sit eget band Quarta samt i trioen Norrøn.
Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i Forsamlingshuset.
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Allan skriver: Min datter Christina har tegnet et bud på,
hvordan runestenen kunne se ud.
Teksten lyder "Niels Jensen fandt mig".
Og dog. Når man rister runer undlader man stumme
bogstaver og skriver ikke samme bogstav to gange i træk,
så derfor har jeg bedt hende skrive "Nils Jnsen fant mig".
Så er der også lidt runesprog over det. En runolog vil
sikkert kunne gøre det bedre, men jeg er jo ikke runolog

RUNESTENEN
Se det var jo en god historie. Men det bliver bedre
endnu, for pludselig sagde Niels, at han da nok
mente, vi skulle kunne finde noget på den pågældende mark med detektorerne, ”for på den mark
fandt jeg engang en runesten”!

Guldringen og runestenen
Overskriften her lyder som en roman af Morten Korch, men nedenstående historie er oplevet
og skrevet og fotograferet af Allan Faurskov, Nr. Vissing, - den lokale metal-detektormand.
GULDRINGEN
I sommeren 2014 fik jeg en henvendelse fra Henrik
Børgesen fra Mesing. Han ville gerne vide lidt mere om
det der med at gå med metaldetektor. Via Henrik fik
jeg adgang til at gå på marken, som ligger ved siden af
Mesing Kirke, en mark jeg længe har haft et godt øje til,
så da vi kom hen sidst i juli, kunne jeg kunne slet ikke
vente, da jeg fandt ud af, at den var høstet. Eller rettere,
ved at blive høstet. Det viste sig, at mejetærskeren tøffede rundt derude endnu, men jeg tog mod til mig og
begyndte at søge på de høstede arealer. Med et vågent
øje til den drabelige mejetærsker. Det gav en masse
fine signaler, som desværre alle var fra smeltede aluminiumsstumper. Der er kørt kompost på marken fra
en forbrændingsanstalt, som desværre har indeholdt
disse metalstykker. Meget generende!
Men bedst som det hele så sortest ud, dukkede dagens eneste hæderlige fund op, en fin, blank guldring.
Ved første øjekast kunne jeg kun se tallet ”585”, så jeg
antog, at det var tale om en anonym 14K guldring på
ca. 2,5 gram fra ca. 1950. Men da jeg kom hjem, siger
Fruen: ”Der står noget i den….!” Herefter konfiskerede
jeg straks ringen og fremtryllede min største lup. Graveringen inde i ringen lyder: ”Asta 24-12-60”. Fruen
påpegede, at det nok var en forlovelsesdato, idet man
jo sjældent holder bryllup juleaften. Dette skulle senere vise sig at være korrekt. Jeg ringede straks til
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Henrik, med hvem jeg tidligere på aftenen havde nydt
en kold øl, imens vi glædede os over fundet af ringen.
Han kontaktede sine lokale forbindelser, og snart stod
det klart, at der har arbejdet en Asta og hendes mand
Niels på Mesinggård i en årrække for en del år siden.
Begge er for længst gået på pension. Men ikke nok
med det. Jeg fik udleveret adresse og telefonnummer
på ægteparret, som bor i Hørning, og som allerede var
blevet kontaktet og havde bekræftet, at Niels mistede
sin vielsesring tilbage midt i 1960´erne, altså for ca. 50
år siden.
Et par dage senere gik turen så til Hørning. Jeg skulle
på besøg hos Niels, som i dag (2014) er 79 år gammel,
for at aflevere hans vielsesring tilbage. Det gav en god
snak og oven i købet et par flasker god rødvin (en flaske for at finde ringen og en for at køre ringen hjem til
Niels, forlød det).
Niels kunne fortælle, at ringen er mistet i forbindelse
med, at han hjalp en gris med at fare (føde smågrise)
engang midt i 60érne. Niels havde som vanligt taget
ringen af, lagt den ved noget halm, og væk var den.
Halm og guld har jo cirka samme farve. Ringen formodes senere at være røget på møddingen, og derfra er
den røget med møget ud på marken ved siden af Mesing Kirke, cirka 350 meter fra gården.

Der findes cirka 220 runesten i Danmark, og man
holdt op med at lave dem for 700 år siden, så den
bemærkning fik mig til at spærre øjnene op. Jeg
spurgte så med bævende stemme: ”Øh, en runesten, siger du?” ”Ja”, siger Niels. ”En sten med sådan
nogle tegn, der ikke kunne læses, skrevet i to bånd
oven over hinanden”. Og så viste han mig for illustrationens skyld en sten, som er lidt mindre, så jeg vil
gætte på at stenen er ca. 20×30 cm stor. Jeg spurgte
så, hvor den runesten er blevet af og fik at vide, at
”Den blev smidt hen i en bunke med marksten”.
Niels har senere fortalt en mand fra Skanderborg
Museum om runestenen, og han ”blev helt grøn i hovedet”, men det var ikke lykkedes Niels at finde stenen igen og formentlig heller ikke museumsmanden,
for mig bekendt er der ikke registreret noget runestensfund i Mesing.
Jeg sikrede mig en mundtlig beskrivelse af, hvor den
pågældende stenbunke lå. På vejen hjem kunne jeg
konstatere, at der stadig ligger en stor stenbunke i det
pågældende område. Jeg møder af og til folk, der kan
fortælle utrolige historier om pengekister, der er gået
gennem isen, nazister, der havde gravet ædelmetal
ned og blev skudt ved grænsen og præster, der gravede kirkesølvet ned under diverse krige. Skatte, der
aldrig er fundet, men ligger 300 fod fra kirketårnet,
ved den store eg osv. osv. Altid historier, som de pågældende selv tror fuldt og fast på, men som de har
læst i en bog eller hørt på anden hånd (fra en mand
på Mors som var sømand under krigen, min fars afdøde fætter som blev 97, en norsk sømand, der havde
sejlet for englænderne osv. osv.). Men denne historie
blev fortalt af manden, der selv fandt stenen, så den
har hos mig en helt andet grad af troværdighed.

Nogle dage senere var jeg tilbage på guldrings/runestensmarken, som i mellemtiden var blevet harvet.
En tur rundt på en lille firhjulstrækker med Henrik
gav os et overblik over de to mulige stenbunker, hvor
en runesten kan ligge. De er altså godt nok store, de
stenbunker! Der skal vist mobiliseres en halv snes
stærke mandfolk, hvis alle de sten skal flyttes et par
meter. Men det skulle vel nok kunne lade sig gøre.
På en god dag!
Ting der taler for at runestenen kan genfindes: Marken, hvor den er fundet, ligger lige ved siden af Mesing Kirke. Stenen havde tegn, der ikke kan genkendes, med to rækker bånd.
Der er tale om en førstehåndsberetning fra en meget
troværdig kilde. Finderen kan rimeligt præcist udpege, hvor den blev lagt for mange år siden. Der er
ikke umiddelbart kendskab til nogen nyfundne runesten i Mesing og omegn. Stenbunken findes endnu
på samme sted.
Ting der taler imod at runestenen kan genfindes:
Stenen kunne ikke genfindes efter nogen tid (måske
flere år), hverken af finderen eller af en person fra
Skanderborg Museum.
Måske er stenen blevet fjernet, idet der er taget af
bunkerne til fx fyld i bunden af en gylletank. Der kan
være tale om en nyere sten, fx en vejsten.
MESING KRÆVER SIN RUNESTEN TILBAGE.
Mesing har jo tidligere fejret store triumfer med hensyn til at flytte sten. Måske vi skulle starte en ”Mesing kræver sin runesten tilbage” kampagne. Det er
jo ikke hver dag, der findes en runesten. Mon ikke der
kan mobiliseres en passende eftersøgningsstyrke på
et eller andet tidspunkt.
Jeg har selv talt med et par landmænd, der gerne
stiller maskiner til rådighed, så længe det ikke er i en
af de perioder, hvor der er travlt på markerne.
Vi får se, vi får se. Ellers må jeg jo flytte dem selv!
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Ny Multisal - Borgernes hus, Veng
HIK81 flytter alle de aktiviteter/hold, som nu er i skolens gymnastiksal, til den nye multisal, så foreningens aktiviteter samles i huset, og der er idéer om
at tilbyde nye, spændende idrætsgrene. Skolen gør
også brug af de nye faciliteter og lægger al idrætsundervisningen i den nye sal.
Også i den øvrige del af Borgernes Hus er der sket
forandringer: i det gamle cafeteria er der kommet nye
sofaområder, der blev sidste år lagt nyt gulv i hallen,
og i denne sommer er der lavet helt nye toiletter ved
indgangen. Endvidere arbejdes der på at udbygge
nettet i huset med trådløs wifi-adgang til internettet.
Forsamlingssalen fortsætter som nu med vært på, og
den vil fortsat kunne bookes til fester, møder osv. ved
værten Birgitte Seiling. I kælderen vil de ca. 70 børn
i klubben også fortsat husere om eftermiddagen, og

ligeledes vil børn og unge fra Ungdomsskolen hygge
i kælderen på vinteraftener. Hallen og spinning-lokalet vil også fortsætte uændrede. Det er ønsket, at der
i en fremtidig etape II ønskes tilbygning til mere plads
til idrætsredskaber og til et større spinning-lokale.
Ligesom i 1970’erne, da Borgernes Hus blev bygget,
og for at holde udgifterne nede, er der også nu behov
for nogle frivillige, der vil give en hånd med ved nogle
af de lettere byggeopgaver, fx maling, fliselægning,
opsætning af lofter osv. Har du lige tid til overs, og er
du interesseret i at give en hånd med, så kig på www.
hik81.dk, hvor du kan melde ind på opgaverne. De
store linjer er udtænkt af arkitekt Kurt Kampp, som
også står for byggeriet.
Byggeriet forventes færdigt i november, hvorefter der
vil blive indvielse af den nye multisal.

Perspektiv hovedankomst

1

Borgernes Hus - ny multisal
nye faciliteter - nye aktiviteter

Idrætsforeningen HIK 81 har ca. 435
medlemmer, som dyrker motion:

Af Helle Lambertsen
Lokale foreninger og frivillige har længe ønsket at udbygge Borgernes Hus og området omkring huset og
har netop igangsat byggeriet af en ny multisal på ca.
200 m2. Salen skal fortrinsvis bruges til gymnastikaktiviteter, men giver også mulighed for nye aktiviteter, møder, teater mm. Tilbygningen lægges ud for
omklædningsrummene ud mod spejdergrunden.
DGI har i projektets opstart bidraget til projektets idéfase, og borgernes ønsker og behov er blevet inddraget ved en spørgeundersøgelse samt på borgermøder. Idéerne spændte vidt fra løbe-/motionssti,
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legelandskaber, nyt indgangsparti, tunnel-gennemgang til sportsplads, balkon mm.
En lokal arbejdsgruppe har arbejdet videre med
idéerne og med at skaffe midler, og det er nu mundet
ud i den nye multisal. Kommunen har bidraget med
over 2 mio. kroner til byggeriet, der er bevilget midler fra Skønpuljen og Landdistriktspuljen, og så har
HIK81 selv bidraget med over 200.000 kr. fra egen
kasse. Arbejdsgruppen består af folk fra HIK81, halinspektør, byggesagkyndige fra kommunen og Veng
Skole & Børnehus.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 fodboldhold for børn og unge
5 fodholdhold for voksne
2 gymnastikhold for børn
1 stort springhold med 32 børn
5 hold dans, motion, gymnastik for voksne
1 hold seniorgymnastik
2 hold badminton for børn
1 hold volleyball
badminton for voksne
indoor cycling/spinning
outdoor-fitness
klatring på klatrevæg og i skov
tennis v. Mesing UngdomsForening
en aktiv sommerferieuge med leg, sjov og
bevægelse for skolebørn
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Nyt fra menighedsrådet
Tyveri

Ny traktor

Veng Kirke har haft besøg af ubudne gæster. I weekenden mellem uge 22 og 23 er to af kirkegårdens
Drachmann Trip-Trap bænke forsvundet. Tyveriet er
meldt til politiet og kirkens forsikringsselskab, der
imidlertid har meddelt, at det ikke dækker tyveriet,
da det betragtes som simpelt tyveri. Bænkene var
ikke fastgjort og ikke mærket med kirkens navn. Kirken må derfor selv betale for nye bænke. Disse og de
resterende bænke på kirkegården vil blive lænket og
mærket med navn.

Graveren – Jesper Krongaard – har flere gange påpeget det uheldige i, at kirkens traktor kun har begrænset trækkraft til at kunne transportere redskaber op
ad kirkebakken fra materielhuset. En ny traktor med
nye redskaber har derfor været afprøvet i sommer.
Nu er den købt og fungerer til gravernes fulde tilfredshed. Den gamle traktor har Mesing kirke ”arvet”, for
her er der ikke de samme problemer med en stejl
kirkebakke.

HIK81 er klar til ny sæson! Er du?
Kom og vær med til:
Indoor cycling, Klatring, Mix volley, Håndbold,
Fodbold alle aldre, Forældre/barn gymnastik,
Krudtugletons, Pigerytmik, Rytmisk gymnastik,

Tillykke

Springgymnastik, CoreFit, CrossFit, Herrefræs,

til Lars Jakobsen med 25 års jubilæet som tegner.

Senior gymnastik, Badminton og som noget NYT
"Badminton +30" for dig der vil igang igen!

Lars er vores kreative idemand, både i menighedsråd og i redaktionen af SOGNET. Lars er manden bag det
flotte logo på Sognehusets mur, og det er også ham, der har tegnet og udført kirkens lysstander. TIL LYKKE. Vi
håber du vil glæde SOGNETs læsere med mange nye GANSKE VIST i årene fremover..

Sæt også kryds i kalenderen:
Outdoor Event lørdag 29. aug. kl. 10-12
Fed fredag børnediskotek fredag 18. sep. kl. 18-22
Sportsfest eftermiddag lørdag 19. sep. kl. 13-16
(Der vil bla. være bydyst og Hårby løbet)
Sportsfest lørdag 19. sep. kl. 18
Badminton skole weekenden26./27. sep. kl. 9-15
Tjek mere samt tidspunkter på vores hjemmeside

Tegning af Thomas
Friis Pedersen (THOP)
i RÆVEKAGE,
jubilæumsudgaven af
GANSKE VIST, som
Lars har udgivet i
anledning af de 25 år.
Bogen koster 79,50
kr. og kan købes i
boghandlen og på
www.forlaget-fabel.dk
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www.hik81.dk eller på facebook
HIK81 står for Hårby Idrætsklub af 1981.
Borgernes Hus i Veng
Søballevej 6A, 8660 Skanderborg
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Begivenheder
september, oktober, november 2015
Veng Lokalarkiv
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
Michael Ring, Hårby Bygade 23
mail: ring6367@gmail.com
Søballe Borgerforening: www.søballe.dk
Lene Mikkelsen, Gyvelhøjvej 1,
tlf. 86 95 06 95, mail: mikkelsen@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, Rosenvænget 35, 8362 Hørning
tlf. 86 57 17 27, mail: kirme@hotmail.dk

Alle adresser er 8660 Skanderborg

KVINDELIV. Bog udgivet af Skanderborg Museum i anledning af 100 året
for kvinders valgret. Bogen omhandler lokale kvinder, der gennem 1000 år har
gjort sig så bemærket, at de har sat sig spor, der endnu i dag kan ses. Lokalt er
der en artikel fra 1100-tallet om Fru Margareta af Vengegaard, fra 1700-tallet
om Frederica Anne Sophie von Woyda, som Sophiendal er opkaldt efter og fra
1900-tallet om Anna Davida Rasmussen, som var den første kvinde i skolekommissionen.
Bogen er på 129 sider og er rigt illustreret.
Den kan købes på Skanderborg Museum og i boghandlen til 150 kr.
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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

Mesing Forsamlingshus og
Borgerforening
Lørdag 3. oktober – høstfest
Fredag 30. oktober – Anne Mette Elken og
Duo underholder
Se MUFs aktiviteter på www.mesing.dk

Arkivernes Dag
Lørdag 14. november kl. 9-12
Årsskriftet udleveres til de fremmødte.
Mikael Jeppesen, Hørning (tidligere Jeksen) fortæller
fra kl. 10 anekdoter om sin tid som kontrolassistent.
Kaffe og kage.
Fortællecafèen i 9’eren i Hårby.
Vi fortsætter succesen fra foråret og indbyder til at
fortælle og at høre andre fortælle om ”Livet på Godset”, Sophiendal.
Første møde er torsdag 3. september kl. 14-16,
Der vil blive i alt 6 eftermiddage i vinterhalvåret med
emner om skoven, von Woydaerne, Rosenkrantzerne, folkeholdet, bygningerne, driften af godset og
mere. En af eftermiddagene henlægges til Sognehuset i Veng, hvor vi vil vise fotos, og vi forventer at afslutte sæsonen med besøg på Sophiendal.
Følg med på Facebook, hvor datoerne bekendtgøres.
Sted: 9’eren på Siimtoften 9 i Hårby. Kaffe og kage.
Alle er velkomne.

Menighedsrådsmøder
Torsdag 24. sep. kl. 19.30
Onsdag 28. okt. kl. 19.30
Torsdag 26. nov. kl. 19.00

Sogneeftermiddage
Starter tirsdag 1.september
Se side 6

Fællesspisning
Borgernes Hus kl. 18.
28. september,
2. november (bemærk dato)
30. november
Mesing Forsamlingshus
5. november kl. 18.30
3. december kl. 18.30

Veng Pensionistforening
Sognehuset tirsdage kl. 14:00
Vil du være medlem, så kontakt formanden på
tlf. 86 94 37 72
Tirsdag 8. sept: Bustur til Fængselsmuseet
i Horsens, afgang kl. 12:10 fra Sognehuset,
tilmelding 31. aug. (Mange trapper!!)
Tirsdag 13. okt: Arne Nielsen, Galten, fortæller og viser billeder fra New Zealand.
Tirsdag 10. nov: Generalforsamling

Nr. Vissing Beboerforening
Lørdag 19. sep. kl. 13:00. Svampetur sammen med Lysthuset, afg. fra gadekæret.
Søndag 29. nov. kl 16:00 tændes juletræet
ved gadekæret, Beboerforeningen giver
gløgg og æbleskiver.
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Gudstjenester – september - november 2015
Gudstj.

Veng

Mesing

Hørning

11.00 LP
kk

11.00 JKA *

30. august

13. Trinitatis

3. september
6. september

sommerfest
14. Trinitatis

13. september

15. Trinitatis

20. september

16. Trinitatis

27. september

17. Trinitatis

4. oktober

18. Trinitatis

7. oktober
8. oktober

Ungdomsgudstj.
Gud og gullasch

19.00 PT

11. oktober
18. oktober
22. oktober

11.00 JKA
11.00 CKN
11.30 LP

25. oktober

19. Trinitatis
20. Trinitatis
Gud og gule
ærter
21. Trinitatis

1. november

Alle helgen

19.00 LP

8. november
15. november
19. november
22. november

23. Trinitatis
24. Trinitatis
Gud og spaghetti
Sidste s. i
kirkeår
1. Advent

9.30 JKA
17.00 LP
11.00 LP kf
årsmøde **
9.30 LP

29. november

Blegind

Adslev

14.00 ENS
9.30 JKA
14.00 LP
Nr. Vissing

11.00 LP
Høst kf
14.00 HW-P
efterårsmøde

11.00 JKA
Høst
9.30 JN
19.00 LP
Høst tp

19.00 JKA
Høst
11.00 JN
Høst

11.00 CKN
11.00 LP

17.00 JKA
9.30 CKN

14.00 LP
*BUSK

11.00 LP
BUSK
16.00 JN
JKA
11.00 JKA
11.00 JKA

19.00 JN

16.00 LP

15.00 CKN

1 3.30

11.00 JN
11.00 LP

11.00 JKA

JN - Jette Marie Bundgaard-Nielsen
JKA - Jacob Køhn Andersen
CKN - Christina Kleis Nielsen
ENS - Erik Norman Svendsen
PT - Peter Tast og sognepræsterne
HW-P - Henrik Wigh-Poulsen
				
Høst kf - høstgudstjeneste og kirkefrokost
Høst tp - høstgudstjeneste og tapas

CKN

LP - Lise Palstrøm

*BUSK - Børn Unge Sogn Kirke m. efterfølgende kirkekaffe - KFUM-spejderne fra Veng medvirker.
**22. november - Kirkefrokost og årsmøde.
Veng-Mesing menighedsråd fremlægger efter gudstjenesten sine planer for 2016 og fortæller om det år, der nu runder ud.
Layout: sandahls.net

