Sogneblad for Veng
og Mesing Sogne
33. årg. | Nr. 145

4

december 15 - februar 16

Grøn Kirke

» Vores stednavne – hvorfor hedder
din by, som den gør?
Se side 10-11

Godt nytår!
Af Erna Bachmann

Når I modtager bladet, er vi godt på vej ind i et nyt år, et nyt
kirkeår… Et valgår.
Hvert fjerde år er der valg til menighedsrådene. Der skal nye
ind, og ”gamle” skal genvælges. I vore to sogne, hvor vi har
et fælles menighedsråd, skal der vælges eller genvælges syv
medlemmer, der den kommende fireårs periode skal varetage Veng og Mesing kirkers forhold omkring økonomi, personale, vedligeholdelse af kirkerne og kirkegårdene og være
kirkens ambassadører udadtil.
Det er en spændende opgave - til tider også en krævende
opgave - at sidde i et menighedsråd. Du giver noget, men du
modtager også meget. Man får en dyb forståelse for de opgaver, som pålægges de ansatte - præsten, graverne, kirkens øvrige ansatte - men også for de opgaver, som falder i
menighedsrådsmedlemmernes lod at udføre.
Siden sidste valg i 2012 har meget af vores tid drejet sig om
bygningerne: Mesing kirke, hvor man konstaterede, at der
var fare for at det nordvestre hjørne kunne kollapse, varmesystemet i sognehuset fungerede ikke optimalt, efterisolering af præsteboligen og andre opgaver, som der skulle tages hånd om.
Vi har haft en kirkegårdskonsulent til at se på kirkegårdene
med nye øjne, og vi er gået i gang med omlægning efter
hendes anvisning. Mesing kirkegård i mindre målestok,
mens Veng kirkegård er under større forandring.
Der er opgaver nok at tage fat på. De tusindårige bygninger
skal holdes vedlige også i de kommende århundreder. Kirkegårdene afspejler også tiden, der er flere og flere urnegrave og dermed frie arealer, som skal passes.
Heldigvis har vi et dygtigt personale, der kender sine opgaver.
Så vær ikke bange for at melde dig som kandidat, når vi
i september indkalder til opstillingsmøde.
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Englen

– Det vrimler med symboler.
Af Lise Palstrøm

Der er rigtig mange og meget forskellige opfattelser
af, hvad engle er og gør, og hvordan engle ser ud. Og
det er i grunden ikke så sært, for vi ved ikke så meget om engle!
Alligevel er der mange, der har skrevet store værker
om engle, ligesom kunstnere har afbildet dem, sunget om dem og ladet sig inspirere af dem. Utallige
mennesker har oplevet engle, men holder det ofte
privat, for hvad mon det betød? For nogle er engle
beskyttende, for andre er de døde blevet til engle. Ordet engel indgår i det danske sprog som noget entydigt godt – at kalde nogen en engel er udtryk for taknemmelighed og glæde over vedkommende.
Ordet engel kommer fra det latinske angelus, der er
afledt af det græske angelos, der betyder sendebud
eller budbringer. Fra Bibelen kender vi englene som
budbringere fra Gud, og dér kan vi også læse navnene på de fire ærkeengle: Uriel, Mikael, Rafael og
Gabriel. Men den første gang engle optræder i Bibelen er, da Jakob drømmer om engle og i drømmen ser
engle vandre op og ned ad en stige, der går ind i himlen. Det var ærkeenglen Gabriel, der bebudede Maria, at hun skulle føde Guds Søn, Jesus. Det er engle,
der synger for hyrderne på marken julenat; og det er

engle, der kommer med mad og drikke til Jesus, efter han har fastet i ørkenen i 40 dage og nætter efter
sin dåb, ligesom det er engle, der fortæller om opstandelsen, da disciplene finder graven tom påskemorgen.
I denne advents- og juletid kan vi slet ikke forestille
os juletræ, julefortælling eller julesalmer uden engle.
For i ”Et barn er født i Betlehem” myldrer det med
engle, og Grundtvig skriver, at vi også kan blive engle
engang, når vi af englene har lært at synge, som de
gjorde det julenat! Velkommen igen Guds engle små
– og glædelig jul.

Maleren Rafaels berømte maleri ”Den sixtinske
Madonna” fra 1512 er allermest kendt for sine to små
engle i bunden af maleriet. (Fra Den Store Danske)
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Grøn Kirke – vi maler kirken grøn…!
Af Lise Palstrøm

Veng og Mesing kirker er blevet grønne!
Hverken af ælde eller mos, men fordi
menighedsråd og medarbejdere har truffet
beslutning om at være grønne og blive
grønnere.
Grøn Kirke er et ambitiøst projekt, der sætter klima,
energi og miljø på kirkens dagsorden. Ud fra tanken
om, at mennesket i skabelsesberetningen får til opgave
af Gud at tage vare på jorden, handler Grøn Kirke om, at
man tager opgaven alvorligt.
Grønt Stiftsudvalg i Aarhus Stift arbejder med at realisere Grøn Kirke i hele stiftet – altså at få så mange
kirker som muligt til at tage del i projektet Grøn Kirke.
Projektet har både et teologisk og et helt praktisk sigte.
Det teologiske handler om, at vi som mennesker har
til opgave at tage vare på jorden, mens det praktiske
handler om, hvordan vi gør det.

Energi
Rundt i landet er der mange måder at gå til Grøn Kirke
på, nogle lægger mest vægt på energimæssige overvejelser – vi kan ikke sætte solcellepaneler på de fredede, gamle middelalderkirker, men hvad kan vi så?
Der er de senere år foretaget energitjek af de fleste af
stiftets kirker, sognegårde og præsteboliger for at se på
mulige forbedringer. Det viser sig, at hvis kirkerne forbedrer energisystemerne, bliver der også en ganske
pæn økonomisk besparelse. Der er efterhånden kommet mange gode og klimavenlige produkter på markedet, som kan medvirke til at minimere vort energiforbrug ved opvarmning og belysning i kirken og kirkens
lokaler.

Kirkegårde og kirkejord
Vi bruger ikke sprøjtemidler på kirkegårdene, og vore
nabosogne, der er jordbesiddere, har for de flestes vedkommende forpagtet jorden ud til økologisk og dermed
giftfrit landbrug. Når vi tror på, at Gud har skabt, må vi
også medvirke til at drage omsorg for skaberværket,
så mangfoldigheden kan blomstre – i bogstaveligste
forstand. Mesing kirkegård er værd at fremhæve med
graver Henning Jensens kompostering og et blomsterflor på nedlagte gravsteder, der gør kirken næsten selvforsynende med blomster til gudstjenester og kirkelige
handlinger.
Vi er så heldige at bo i en kommune, der har sat skub
i affaldssortering og minimering; det gør det nemmere
for os at sortere affaldet i sognehus og kirke.

Naturens katedral
I nabosognet Adslev har man netop indviet en skovkirke – det er også at være Grøn Kirke, ligesom vi i Veng
og Mesing afholder to årlige friluftsgudstjenester i Naturens Katedral – for at nyde og glædes over skaberværket.

Undervisning
Konfirmanderne bliver udsat for pilgrimsvandring og
genbrug – for bare at nævne et par andre områder, der
også er en del af Grøn Kirke. At vi kan bruge brugte ting
på ny, at vi kan undlade at smide væk, at vi kan spare
på vand, varme og belysning, når vi bruger pæren!
Det er Grønt at rydde op efter sig, tænke sig om – og
glæde sig over alt det, vi har fået!
I SOGNET 146 kan du læse om et ’børnehjørne’ på kirkegården, som både kan blive en sorgens oase og give
en ny grøn dimension.
LÆS MERE: Grøn Kirke i Aarhus Stift. www. http://
stift sraadet.aarhusstift.dk /ud valg /stift sud valget-vedrorende-gront-stift/ og www.gronkirke.dk
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Sogneeftermiddage
KRYBBESPIL OG LUCIA

MIDVINTER OG KYNDELMISSE

SØNDAG 13. DECEMBER KL. 17.00.
Luciadag er i år også 3. søndag i advent, og konfirmander og minikonfirmander indbyder alle i sognene til
krybbespilsgudstjeneste med Luciaoptog i Veng Kirke
søndag d. 13. december kl. 17.00. Efter gudstjenesten
er der traditionen tro varm gullaschsuppe i Sognehuset, hvor alle er velkomne.

TIRSDAG D. 2. FEBRUAR – lige midt mellem 1. november og 1. maj – er dagen, der markerer midvinter.
Samtidig er det også 40 dage efter jul, og i gammel tid
måtte en kvinde blive inden døre i 40 dage efter barsel.
Jomfru Maria og Josef bar deres barn til templet efter
skik og brug, og derfor mente man, at det måtte være
netop 2. februar. Når vi fejrer Kyndelmisse, som egentlig betyder gudstjeneste for lyset, er det for igen at markere og understrege, at lyset vitterligt ER kommet til
verden og nu igen i år kan ses og erfares på trods af
mulig kulde og sne. Lyset vender tilbage med forår og
lys, solen begynder at varme, og den soles sol fra Betlehem, Jesus, blev båret frem for alverden i Jerusalems tempel. Når Helligtrekongertiden slutter, er lyset
på vej! Konfirmanderne medvirker ved fyraftensgudstjenesten tirsdag d. 2. februar og vil på forskellige måder illustrere lysets komme. Efter gudstjenesten er det
spisetid – og menighedsrådet byder alle på varm suppe
i Sognehuset.

SOGNEEFTERMIDDAGE
I foråret 2016 bliver der sat fokus på landet, vi bor i.
Landbrugsland, historiens skatkammer og naturens
skønhed. Arrangementerne annonceres i Uge-Bladet
og på www.vengmesing.dk.
TIRSDAG D. 2. FEBRUAR KL 14.00 bliver årets første
sogneeftermiddag. Dagen falder på Kyndelmissedag,
så alle, der har lyst, kan fortsætte i kirken med Kyndelmissegudstjeneste kl. 17 efterfulgt af suppe i Sognehuset. I kirken sørger konfirmanderne for at tænde
lys – både helt konkret, men også i overført betydning.
TIRSDAG D. 1. MARTS KL. 14.00.
Fotoglimt af Skaberens kunst v. Preben Heiring, Skanderborg. Se i øvrigt Uge-Bladet

Veng Skole og Børnehus – og dagplejen
I ugen op til skolens juleferie er der også mange traditioner på skolen, i børnehuset og i dagplejen. En af traditionerne er at tage til julegudstjeneste i Veng Kirke. Skolens elever kan lige akkurat være i kirken, og det er festligt,
når så mange synger de kendte julesalmer, når skolekoret giver et par julenumre, og når juleevangeliet bliver fortalt. I år vil nogle af eleverne også opføre et krybbespil.
Børnehusets og Dagplejens børn fylder ikke så meget i Veng Kirke – så vi kan sidde blødt på hynder oppe foran i
kirken, når julen skal fortælles og synges, inden juleferien begynder.

Også i Veng Skole og Børnehus holder man Luciatraditionen i hævd.
Billedet er fra 2014. Foto Flemming Randel
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Nyt fra
menighedsrådet
ÅRSMØDE
Sidste søndag i kirkeåret efter gudstjenesten – DEN
22. NOVEMBER - inviterede menighedsrådet til kirkefrokost efterfulgt af årsmøde, hvor vi fortalte om de aktiviteter, der har været i det forløbne år, og hvilke planer
man har for 2016.
SAMARBEJDE MELLEM VENG/MESING, HØRNING,
ADSLEV OG BLEGIND
De fælles visioner og mål handler i princippet kun om
de ting, vi ønsker at være fælles om blandt de p.t. fire
menighedsråd. Det er således op til de enkelte menighedsråd selv at beslutte visioner og mål for det lokale
arbejde, herunder arbejdet med kirkelivet.
VISIONER FOR VENG OG MESING KIRKER:
MATERIELLE TING:
•	Omlægning af kirkegårdene jf. nye tegninger og
opdatering af kirkegårdskortene på begge kirkegårde
•	’Børnehjørne’ på kirkegården

KIRKELIGE FORHOLD:
•	Fortsætte den positive trend med inddragelse af
børn og unge i aktiviteter omkring kirken: konfirmander, minikonfirmander, skole, børnehave og
spejdere.
•	Fortsætte med sogneeftermiddage med foredrag,
film o.lign.
•	Fortsætte med kirkekoncerter, herunder medvirken af lokale kor og børn. Desuden musikarrangementer af bredere art for både unge og ældre.
•	Fortsætte med fællesspisning og/eller kirkekaffe
efter gudstjenester.
•	Tid og nærvær i kirken – et menneskeligt og varmt
sted at komme i kirkerne.
•	Grøn kirke
•	Samarbejde med de lokale foreninger om kirkelige
og kulturelle arrangementer

PERSONALE
•	Opfølgning af punkter på APV (arbejdspladsvurderingen).

Siden sidst
Døbte i Veng:

Døbte i Mesing:

Agnes Lembcke Melgaard, Mesing

Noah Mondrup Priyard, Hørning
Ane Schreiber Børgesen, Mesing

Viede i Veng:
Anne Topholm Ulstrup og Lars Topholm Ulstrup,
Horsens
Karen Bach Lück og Steffen Bach Lück, Stilling
Sanne Nissen Røge og Henrik Gammelgaard, Viby
Hjertelig til lykke
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Hjertelig til lykke

Begravede i Mesing:
Marit Alexandra Hauberg-Lund
Æret være hendes minde

Musik i kirken

Af Pia Bech Pedersen

TIRSDAG DEN 1. DECEMBER KL. 19.30. JULEKONCERT I VENG KIRKE
Veng Koret, dirigent Anja Rossau. Veng Skolekor, dirigent Petsi Friis Tvørfoss. Århus Blæserne, dirigent Jørgen
Reiner Nielsen spiller et stemningsfuldt program. Efter koncerten er der kaffebord i Sognehuset.
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.

TORSDAG DEN 10. DECEMBER KL. 19.30.
JULEKONCERT I MESING
Til Julekoncerten i Mesing Kirke torsdag den 10. december
kl. 19.30 medvirker: Kieran, Pia og Mads. En ny trio på den
danske scene, med gode gamle irske og amerikanske sange.
De spiller bl.a. irsk folkemusik med et lille snert af nordisk
klang. Kieran Mclaughlin, guitar og sang. Mads Knude Hovgaard, mandolin, banjo og sang, Pia Nygaard, violin og sang.
Efter koncerten er der gløgg og æbleskiver i Forsamlingshuset.
Kieran er mest kendt i den irske sangverden, hvor han i de
sidste 11 år har spillet med Denis McLaughlin og gruppen
Shamrock. Mads har bevæget sig rigtig meget i bluegrass
verdenen, også en del i den irske, og man finder ham i bands
som Rioa Grande og Dana Bluegrass Band. Pia er mest
kendt i den nordiske folkemusikverden, hun har dog også bevæget sig det irske. Pia spiller i bands som Norrøn, Intsåring
og med Denis McLauglin.

NB! 1. juledag medvirker Kim Hansen på trompet.
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Sogneindsamling 2016
DEL DIN SØNDAG MED VERDENS FATTIGSTE KVINDER
Af Lise Palstrøm
FOLKEKIRKENS NØDHJÆLP HAR SIDEN 1999 HAFT
EN ÅRLIG LANDSINDSAMLING, OG I VENG-MESING
SOGNE HAR VI VÆRET MED SIDEN 2013, SÅ DET I
2016 BLIVER FJERDE GANG.
I 2016 er indsamlingen den 13. marts, og Folkekirkens
Nødhjælp sætter særligt fokus på verdens fattigste
kvinder.
Kvinder og piger er dem, der lider mest under fattigdom, men det er også dem, der bedst kan bekæmpe
den. Når vi styrker kvinderne, kommer det ikke kun
dem selv, men også deres familie og lokalsamfundet
til gode.
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Vi arbejder også langsigtet
Folkekirkens Nødhjælp arbejder både med katastrofer
og med det langsigtede og forebyggende udviklingsarbejde, hvor der er brug for lange seje træk for at opnå
selvforsørgende samfund.
”Alle taler om hjælp i nærområdet. Den er vi erfarne
i. Vi skal opbygge samfund, hvor folk kan skabe sig et
liv uden død og elendighed – uden at flygte. Det kræver langsigtet udvikling i de lande, som mennesker lige
nu flygter fra”, siger Birgitte Qvist-Sørensen, Generalsekretær i Folkekirkens Nødhjælp.

Tilmeld dig som indsamler
Tilmelding til indsamlingen kan ske til sognepræst Lise
Palstrøm (LPAL@km.dk) eller fra 4. januar på www.blivindsamler.dk

FAKTA
70 % af verdens fattigste er kvinder
1 ud af 3 kvinder udsættes for misbrug eller anden fysisk vold
i løbet af deres liv
39.000 kvinder tvinges hver dag til at indgå ægteskab,
selvom de er under 18 år
De indsamlede midler går bl.a. til:
Familier på flugt med deres børn: - får uddelt mad, vand
og hygiejnepakker, så de kan holde sult og sygdomme væk.
Kvinder, der lever i dyb fattigdom og sult: - får hjælp til opstart af egen virksomhed og dyrkning af
køkkenhaver, så de kan sikre familiens livsgrundlag.
Kvinder, der undertrykkes: - styrkes gennem oplysning om deres rettigheder og får hjælp til at stå
frem og tale deres sag.

Fra indsamlingen i 2015. Der indsamledes i alt kr. 6.174 kr.

Vore stednavne
Første del af fortællimgen om hvorfor vores byer hedder som de gør.
Af Flemming Schreiber Pedersen, Hårby

Jeg er helt sikker på, at mange, som jeg
selv, ofte har grublet over vore stednavnes
betydning og herkomst. Stednavne kan
vi groft dele op i tre grupper: naturnavne,
bebyggelsesnavne og lokale navne på
blandt andet gårde, marker og veje.
I denne artikel koncentrerer vi os om bebyggelsesnavne, som vi her bare vil kalde bynavne. I kommende artikler vil vi også kigge nærmere på naturnavne og øvrige lokale stednavne i vores område.
Et par af de spørgsmål, der melder sig i forbindelse
med en bebyggelses – en bys navn, er: Hvorfor har
byen netop det navn? Hvordan har byen fået sit navn?
Hvad betyder byens navn? Kan navnet fortælle noget
om byens alder og historie?
Før vi ser på nogle eksempler her fra vores egn, skal
det lige nævnes, at et bynavn som oftest består af et
forled og et efterled. Efterleddet er det vigtigste og kan
blandt andet fortælle os, hvor gammel byen er, mens
forleddet for eksempel kan være et naturrelateret navn
eller navnet på en person, som engang har haft tilknytning til stedet.
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Hårby
Stednavnet Hårby kan deles i et efterled, by, og et forled, hår. Om by er der at sige, at ordet, der er afledt
af verbet, at bo, i sin oprindelse synes at have betydet
bebyggelse i almindelighed eller samlet bebyggelse,
men senere er kommet til at betyde landsby eller bare
by.
Betydningen af forleddet, hår, strides de lærde om; der
kan enten være tale om hård jord eller grund eller om
skov, mener man. Skal vi være lidt kreative, kan vi måske tolke betydningen af stednavnet, Hårby, som byen
ved skoven på den stenede grund.
Hårby nævnes første gang i skriftlige kilder i 1264, men
by-stednavne kan føres tilbage til tidlig vikingetid.

Mesing
Stednavnet Mesing eller Mjesing, har efterleddet, ing,
og forleddet, mes. Om ing fortæller forskerne, at der
her nok er tale om en generel betegnelse for stedet;
det bliver så forleddet, mes, som nærmere karakteriserer stedet.
Betydningen af mes er der delte meninger om. Der kan
være tale om fuglenavnet mejse, og i så fald vil Mesing
kunne tolkes som stedet med mejserne. Hvis der, som
andre forskere hævder, er tale om vidjer, noget afskå-

ret, en rydning, så vil Mesing kunne betyde stedet i rydningen. Efterleddet, ing, leder ofte hen til de mennesker,
der bor på stedet; altså er mesinger de mennesker, der
– frit tolket - bor i rydningen med mejserne.
Mesing nævnes første gang i skriftlige kilder i 1287;
ing-stednavne er blandt de allerældste af vore stednavne.

fra en lokal kongemagt til en støtte efter en krigsindsats.

Illerup

Foerlev eller Forlev nævnes første gang i skriftlige kilder i 1330; lev-stednavne stammer fra folkevandringstiden.

Stednavnet Illerup består af efterleddet, rup, og forleddet, ille. Efterleddet, rup, er som stedords-efterleddene,
drup og trup udgået fra ordet torp, som betyder udflytterbebyggelse; det er et meget almindeligt efterled i
danske stednavne og kendes også langt ned i Europa.
Forleddet, ille, menes at stamme fra navnet på en sø
med mange igler på stedet, hvorfor Illerup således kan
betyde udflytterbyen ved Iglesøen.
Illerup nævnes første gang i skriftlige kilder i 1317;
torp-afledte stednavne kendes tilbage i vikingetiden.

Foerlev
Stednavnet Foerlev eller Forlev, består af efterleddet,
lev, og forleddet, foer eller for. Efterleddet, lev, er beslægtet med levn, efterladenskab, og man mener, at
der kan have været tale om arvegods, måske en gave

Forleddet, foer eller for, kan relatere til forn, som betyder gammel, eller til det deraf afledte mandsnavn,
forni; to mulige tolkninger af stednavnet, Foerlev eller
Forlev, kunne så være: den gamle arvelod og Fornis
arvelod.

Kilder:
Bent Jørgensen:
Dansk Stednavneleksikon
Stednavneudvalget: Danmarks Stednavne, bind 12, Aarhus og
Skanderborg Amter
Aage Houken: Håndbog i danske stednavne
Irene Berg Petersen: artikel i Videnskab.dk, 2012
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Synlig læring
- en opgave for skolen, men også for andre, der møder eleverne i dagligdagen.
Af Linda Kolling
Lokalsamfundet kan også bidrage til at sætte fut under
elevernes måde at tænke om læring: drop spørgsmålet:
”Hvad har du lavet i skolen i dag?” Spørg i stedet: ”Hvad
er du i gang med at lære?” I skolen lærer man ting – en
vigtig opgave for skolen er derfor at skabe gode betingelser for læring, så eleverne lærer mest muligt.
Skanderborg Kommune har i skoleåret 2014-15 valgt at
søsætte et kompetenceudviklingsprogram, der hedder
”Visible Learning” eller på dansk Synlig læring. Et navn
det har fået, fordi det er en grundantagelse, at elever lærer nemmere og mere effektivt, hvis det er synligt (klart)
for dem, hvad de er i gang med at lære. Det betyder en lidt
ændret rolle for lærere og pædagoger – de skal nu kunne
se læringen gennem eleverne øjne og lære dem at blive
deres egne lærere.
Man ønsker at gøre eleven til en synlig lærende elev,
som forstår, at læring er en proces, som de kan forstå
og benytte ved at stille sig selv spørgsmålene: Hvor er
jeg? Hvor skal jeg hen? Og hvordan kommer jeg derhen?
– altså i forhold til ting, der skal læres.
For at eleverne kan udvikle sig til synligt lærende elever, må de have klare læringsmål og succeskriterier og få
feedback på, hvordan de klarer sig. De skal også kende
vejen til målet og vide, hvilke læringsstrategier de kan benytte sig af, og hvad de kan gøre, hvis de går i stå.

En synligt lærende elev er nysgerrig og tør tage nye udfordringer op. Det kræver et udviklende tankesæt, hvor
eleven ved, at man kan lære og udvikle sig ved at gøre en
indsats, og at fejl er en del af enhver læringsproces, som
man kan lære af.
Det er en ny måde at tænke og arbejde med læring på,
som både er ny for børn og voksne. Vi falder stadig tilbage
i gamle mønstre, men vi øver os sammen – og lærer af
fejlene. Hvis forældre, søskende, venner, naboer og andre vil hjælpe barnet hen ad vejen med Synlig Læring, så
kan de stille spørgsmål, der handler om læringen – frem
for aktiviteterne. Eksempler:
Barnet fortæller, at vi på skolen har været ude og samle
blade fra træer. ”Hvad skulle I bruge dem til?” Kunne
være det oplagte spørgsmål, men hvis man vil sætte fokus på læringen, kunne man i stedet spørge: ”Hvad var I i
gang med at lære med bladene?”
En dreng fortæller, at han har lavet pizza i skolekøkkenet. Man kunne spørge: ”Smagte de godt?” Men en anden mulighed var også: ”Hvad skulle I lære, da I lavede
pizzaerne?”
Det er nyt – det er anderledes, og det er under alle omstændigheder godt at vise interesse for skolearbejdet.
Prøv næste gang at overveje, om du kan bidrage til, at et
barn lærer om læring.
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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
Michael Ring, Hårby Bygade 23
mail: ring6367@gmail.com
Søballe Borgerforening: www.søballe.dk
Lene Mikkelsen, Gyvelhøjvej 1,
tlf. 86 95 06 95, mail: mikkelsen@gefiber.dk
Mesing Borgerforening
Niels-Ole Frederiksen, Mesing Hedevej 1
tlf. 40 11 16 23, mail: mesingkranse@gmail.com
HIK81: www.hik81.dk
Hanne Schønning, Ryvejen 50, Hårby
tlf. 25 27 73 10, mail: hscn@live.dk
KFUM-spejderne, www.veng-kfum.dk
Jørgen Berntsen, Låsbyvej 55, Foerlev
tlf. 61 30 53 72. mail: kajfoerlev@post.tele.dk
Veng Skole og Børnehus, www.vengskolebornehus.dk
Henry Thomsen, Søballevej 2:
tlf. 87 94 22 50, mail: veng@skanderborg.dk
MUF – Mesing Ungdomsforening
Martin Larsen, Foerlev Møllevej 12
tlf.: 50 92 08 56, mail: Martin@skanderborg.net

Fællesspisningen Borgernes Hus
Per Andersen, Ersholtvej 3,
tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk
Fællesspisning Mesing Forsamlingshus
Mette Rasmussen, Vestermarken 6
tlf. 40 93 36 93. mail: sibiria@gdmail.dk
Veng Pensionistforening
Kirstine Christensen, Vidkærvej 34,
tlf. 86 94 37 72, mail: vidkaer@ofir.dk
Veng Lokalarkiv, www.skanderborgmuseum.dk
Søballevej 2 (i skolens kælder)
Åbent onsdage kl. 9-12 samt efter aftale.
Lukket i skolens ferier.
Erna Bachmann, Ryvejen 43,
tlf. 86 52 28 06, mail: 8660Ryvejen43@gmail.com
Lysthuset i Nr. Vissing: www.lysthusetnrvissing.dk
Aase og Anders Beck-Rasmussen, Vidkærvej 29,
tlf. 86 94 37 69, mail: kridthuset@nrvissing.dk
9’eren i Hårby,
Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Bygade 15,
tlf. 86 52 58 10, mail: schreiber.moos@gmail.com
Veng Koret: www.vengkoret.dk
Karina Tambo
mail: karina.tambo@gmail.com
½ sød, rytmisk kor
Tina Thode Hougaard, Kærvej 7, 8362 Hørning
Tlf. 71 20 26 17, mail: tina@thodehougaard.dk
Besøgs- og hjælpetjenesten samt samværsgruppen for folk,
der har mistet
Karen Inger Rasmussen, Rosenvænget 35, 8362 Hørning
tlf. 86 57 17 27, mail: kirme@hotmail.dk

Alle adresser er 8660 Skanderborg

FIND DIT LOKALSAMFUND PÅ NETTET:
Lån af trailer, kørselsmulighed, er katten løbet bort, for meget aftensmad i overskud...
Mange gode informationer bliver delt på de forskellige landsbyers facebookgrupper,
skynd dig ind og tilmeld dig grupperne:
Hårby: https://www.facebook.com/groups/422432861191813/
Mesing: https://www.facebook.com/groups/mesing/
Nr. Vissing: https://www.facebook.com/groups/188482294644677/
Skriv til redaktionen med adressen på din lokale Facebookgruppe, så bringer vi den her i bladet
Desuden har de mange af de lokale byer også deres eget website:
Hårby: www.8660haarby.dk, Mesing: www.mesing.dk, Nr. Vissing: www.nr-vissing.dk, Søballe: www.søballe.dk,
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Begivenheder
december 2015, januar, februar 2016
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.museumskanderborg.dk
Fortællecafeen i 9’eren i Hårby – torsdage kl. 14-16
14. januar - 11. februar - 17. marts

Menighedsrådsmøder
28. januar kl. 19,30
23. februar kl. 19,30
17. marts kl. 19.00

Mesing Forsamlingshus og
Borgerforening
3. december, torsdag, Fællesspisning Kl. 18.30
6. december, søndag, Juletræsfest Kl. 14.00
1. januar, fredag, Nytårsbrunch
kl. 11.00
4. februar, torsdag, Fællesspisning kl. 18.30
5. marts, lørdag, Forårsfest		
kl. 18.30
Se MUFs aktiviteter på www.mesing.dk

Borgernes Hus
Fællesspisning mandage kl. 18.00
25. januar
29. februar
4. april - Bemærk dato!!
Juletræsfest: 13. december kl. 15.00
Fastelavnsfest: 12. februar kl. 19.00

Møderne holdes i Sognehuset, alle er velkomne

Veng Pensionistforening
Sogneeftermiddage

2. februar og 1. marts kl. 14.00 i
Sognehuset i Veng
Se side 5

Nr. Vissing Beboerforening
Søndag 29. nov. kl 16.00 tændes juletræet ved
gadekæret. Beboerforeningen giver gløgg
og æbleskiver.
Søndag 7. februar kl. 14.00 ved gadekæret.
Slå-katten-af-tønden

Sognehuset tirsdage kl. 14:00
Vil du være medlem, så kontakt formanden på
tlf. 86 94 37 72
12. januar: Olav Jonasen. Originaler. Midt i
og udenfor.
9. februar: Banko.
8. marts: Niels Ruholm. Pilot på redningshelikopter i Karup.

Søballe Borgerforening

Søndag 29. november: Juletræstænding
kl. 16.00 på legepladsen
Lørdag 6. februar
Slå-katten-af-tønden i Hans’ lade kl. 13.30

SOGNETS REDAKTION ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR
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Gudstjenester december 2015 - marts 2016
Gudstj.

Veng

Mesing

Hørning

Blegind

Adslev

9.30 LP

11.00 LP

11.00 JKA

15.00 CKN

13.30 CKN

29. november

1. Advent

6. december
13. december

2. Advent
3. Advent/Lucia

17.00 LP *

20. december
24. december

4. Advent
Juleaften

16.00 LP

14.45 LP

25. december

Juledag

11.00 LP

9.30 LP

26. december
27. december
1. januar

2. Juledag
Julesøndag
Nytårsdag

3. januar
10. januar
17. januar
24. januar
31.januar
2. februar
7. februar

Hellig 3 Konger
1. s. e. H3K
Sidste s. e. H3K
Septuagesima
Seksagesima
Kyndelmisse
Fastelavn

16.00 LP

14. februar
21. februar
28. februar
3. marts

1. s. i fasten
2. s. i fasten
3. s. i fasten
Gud og
Spaghetti
Midfaste

11.00 LP

9.30 LP inds.

20. marts
24. marts

Mariæ
Bebudelse
Palmesøndag
Skærtorsdag

25. marts
26. marts
27. marts
28. marts

Langfredag
Påskenat
Påskedag
2. påskedag

6. marts
13. marts

11.00 CKN
16.00 JN
11.00 JKA
11.00 CKN
13.30 JN
14.45 JKA
16.00 JKA
11.00 JKA

13.30 JKA

14.45 JN

11.00 LP
14.00 JKA
16.00 JN

11.00 LP

11.00 CKN
11.00 JKA
9.30 LP
11.00 JN
11.00 JKA

19.00 JKA

11.00 LP

9.30 CKN
11.00 CKN
11.00 JKA
11.00 CKN
11.00 JN

19.00 JN

11.00 LP

19.00 CKN

16.00 LP

17.00 LP #

17.00 LP
9.30 JKA

11.00 JKA

9.30 CKN
inds.
11.00 LP

9.30 LP
18.30 LP
måltid

16.00 JKA
23.30 JKA
11.00 LP

9.30 LP

11.00 JN

JN-Jette Marie Bundgård-Nielsen JKA-Jacob Køhn Andersen CKN-Christina Kleis Nielsen LP-Lise Palstrøm
* krybbespil og Lucia med efterflg. suppe i sognehuset
# efterflg. suppe i Sognehuset. Konfirmanderne medvirker
inds. = sogneindsamling

Layout: sandahls.net

11.00 CKN

