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Tillykke!

NY PROVST I 
SKANDERBORG 
PROVSTI

Kort efter nytår blev det le-
dige embede som provst 
for Skanderborg Provsti 
slået op, og provstiudval-
get og de tre menigheds-
råd i Hørning pastorat 

indstillede til biskoppen Jacob Køhn Andersen. Efter ud-
nævnelsen kunne Jacob tiltræde som provst 1. april, og 
Palmesøndag, d. 9. april, blev han indsat af biskop Hen-
rik Wigh Poulsen under en festlig gudstjeneste i Hørning 
Kirke.

I Veng-Mesing kender vi Jacob som en dygtig prædi-
kant og et menneske med humor – og begge dele er 
et stort fortrin i provstejobbet, for når alle kommunens 
sogne og deres præster og menighedsråd har alskens 
gode idéer og mangeartede udfordringer, glider det hele 
enklere med en god portion humor.

Hvad laver i grunden en provst? Provsten og provsti-
udvalget, som vælges af menighedsrådene i provstiet, 
udgør kirkernes fælles bestyrelse i vores kommune. 
Kirkens bygninger, præsternes trivsel og efteruddan-
nelse, økonomi og ansættelsesforhold rundt omkring 
i sognene er i det daglige selvstyrende, men efterses, 
vedligeholdes og udvikles af provst og provstiudvalg. 
Folkekirken er bygget op af sogne og pastorater, der 
er en del af et provsti, som igen er en del af et stift.

I praksis betyder det, at provsten er sognepræst halv-
delen af tiden og administrativ leder af provstiet for 
resten. Både menighedsråd og præst i Veng-Mesing 
glæder sig til samarbejdet og ønsker Jacob til lykke 
og alt godt som vores provst. Velkommen til!

Hjemmeside:
www.vengmesing.dk

 Veng-Mesing kirker

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

Organist for Veng og Mesing kirker
Pia Bech Pedersen, Vestbakken 4, Stjær, 
tlf. 86 95 00 40

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

Mesing Kirke
Graver Henning Jensen, Adelgade 114, 1.tv. 
tlf. 22 67 70 29.  Træffes bedst tirs-fre kl. 18-
19 og på kirkegården fortrinsvis tirsdag og 
torsdag eftermiddag
Kirkeværge Jens Henrik Kirkegaard
Foerlevvej 4, Mesing, tlf. 86 57 30 58

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

Forside billedtekst: Såvel Mesing som Veng-
konfirmander i Veng Kirke. Foto: Pernille 
Stougaard. De små fotos er af Preben Heiring og 
Erna Bachmann. 

Næste nummer 152 udkommer i uge 34 2017 
og dækker perioden august, september, oktober, 
november 2017. 

Deadline for næste nummer er 24. juli.

Af Lise Palstrøm

Tekst og foto:
Erna Bachmann

Siden sidst
HVAD SKER DER MED ROSENKRANTZERNES GRAVKAPEL?

Når man færdes på kirkegården, kan man undre sig over, at det tager så lang tid at 
få Rosenkrantzernes gravkapel renoveret. Det har været et større og mere langstrakt 
projekt end oprindeligt forventet. Men nu ser det ud til at kunne afsluttes om kort tid. 
Der er støbt en ny formur til gravkapellet, så det er sikret de næste – forhåbentlig 
– århundreder. Der er ikke adgang for besøgende fra kirkegården, da adgangen til 
gravkapellet er på Sophiendals jord.

Præstens have og garage
Også dette projekt trækker ud, men det er ikke håndværkerne, vi venter på, de har længe været klar til at gå i 
gang. Menighedsrådet indsendte allerede for et år siden ansøgning til kommunen om at få lov til at bygge ny ga-
rage inde på grunden, så præstefamilien ikke skulle bakke ud på den stærkt trafikerede Låsbyvej. Et simpelt pro-
jekt, men intet er åbenbart simpelt, når det drejer sig om selv simple byggetilladelser. Hvad vi havde overset, var 
nemlig at Låsbyvej 123 består af tre matrikelnumre, idet der er tilkøbt jord af flere omgange i 1900-tallet. For at få 
byggetilladelse skal matriklerne slås sammen, og der har været en lang ekspeditionstid hos matrikelstyrelsen. 
Denne skulle nu være i orden, og så venter vi ”bare” på kommunens byggetilladelse. Så med lidt optimisme kan 
præstefamilien forhåbentlig se frem til mere ordnede forhold denne sommer.



Af:  Lise Palstrøm

SOGNEHUSETS 25 ÅRS JUBILÆUM 
SØNDAG D. 25. JUNI KL. 11.00
I januar var det 25 år siden, Sognehuset i Veng blev 
indviet efter mange års planlægning og diskussion. 
Birthe Gammelgaard var formand for menighedsrå-
det og vil til kirkefrokosten efter gudstjenesten for-
tælle om den spændende og svære tid. Sognehuset 
fik hurtigt utrolig stor betydning for kirkelivet i vore 
sogne, og i dag kan vi slet ikke undvære det. Vi ved 
altid, at vi har et sted at være til undervisning og kirke-
lige arrangementer, ligesom sognets foreninger kan 
låne det kvit og frit.

FESTGUDSTJENESTE OG INDVIELSE 
AF ÅBYKRUCIFIKSET
Nationalmuseets Kirsten Trampedach var i april på 
besøg for at finde et egnet sted til ophængning af den 
smukke kopi af Åby-krucifikset, sognet har fået i gave. 
Flere gange måtte hun konstatere, at det oprindelige, 
fint glittede kalklag var intakt under kirkekalken, men 
det lykkedes omsider at finde et sted, hvor der havde 
været reparationer og derfor ikke var spor af det op-
rindelige kalklag. Til festgudstjenesten søndag d. 25. 
juni bliver krucifikset taget i brug. Efter gudstjenesten 
er der kirkefrokost i Sognehuset, hvis 25 års jubilæum 
vi fejrer samme dag.

MIDSOMMER I MESING
SØNDAG D. 25. JUNI vil månedens gudstjeneste i Me-
sing ligge om aftenen KL. 19.00. Det er midsommer, 
og det vil vi benytte os af. Til gudstjenesten vil vi synge 
sommersalmer og –sange, og bagefter bliver der mu-
lighed for en forfriskning og vandring i vores skønne 
landsbykirkegårdshave.

MUSIK I KIRKEN - KONCERT
SØNDAG D. 27. AUGUST KL. 16. Koncert i Veng Kirke. 
”Salmer til folket”, en Luther-koncert med den Dan-
ske Salmeduo: Christian Vuust, saxofon og klarinet og 
Hans Esbjerg, klaver.

SOGNEUDFLUGT
TORSDAG D. 24. AUGUST. Mange var med til optak-
ten i sognehuset i april, men nu nærmer tiden sig for 
årets sogneudflugt. Torsdag d. 24. august drager vi til 
den gamle ’kongeby’, Viborg. Flemming Schreiber Pe-
dersen og Lise Palstrøm har lovet, at vi på vejen op- 

lever både smukke og interessante steder, inden vi 
bliver vist rundt i den gamle bydel i Danmarks hjerte. 
Der vil være mulighed for at se det gamle rådhus med  
den unikke samling af familien Skovgaards kunst. Isti-
den har gjort naturen omkring Viborg utrolig seværdig 
og afvekslende – ikke mindst ved Dollerup Bakker og 
Hald Sø.

Vi tager afsted KL. 8.30 fra Mesing, Hårby og Veng 
og drikker morgenkaffe et smukt sted undervejs. Mid-
dagsmaden nydes i Viborg. Hen på eftermiddagen får 
vi eftermiddagskaffe, inden turen går hjemover, så vi 
kan være hjemme inden aften. Pris kr. 150,-

Tilmelding til sognepræsten på mail (LPAL@KM.DK) 
eller telefon (86 94 37 33 eller 24 95 33 37).

Siden sidstKonfirmander

Døbte i Veng
Mathilde Højgaard Willumsen, Forlev 
Dorte Højgaard Willumsen, Forlev  
Mads Toft Johansen, Tranbjerg
Frej Alfred Eriksson Viby, Veng 
Emilie Brokjær Gammelby, Jaungyde

Hjertelig til lykke

Døbt i Mesing
Emilie Byskov, Mesing 

Hjertelig til lykke

Begravede/bisatte i Veng
Gudrun Kirstine Svendsen Ærø, Veng 
Gunnar Jacobsen, Hårby 
Grethe Kristiane Andersen, 
Nr. Vissing  
Leo Kristensen, Hårby

Æret være deres minde

Begravet i Mesing
Laura Kristine (Flensborg) Jensen,
 tidl. Mesing

Æret være hendes minde

Veng, Bededag, den 12. maj,
Jeksendalskolen:  
Mads Toft Johansen
William Jacob Hjorth 
Patrick Lydebjerg Nielsen Hansen
Sebastian Lykkegaard Schmidt 
Kaspar Lenstjerne
Rasmus Blach Madsen
Thomas Eshetu Bahnsen Rodt
Kasper Fejrskov Mølgaard-Andersen

Mesing, Bededag, den 12. maj
Mathias Grønlund Andersen 
Lasse Skovsby Toft 
Oliver Steven Holk Wigboldy

Veng,  søndag den 14. maj 
Anna Katrine Schang Rasmussen, Nr. Vissing
Anne Sofie Kildevæld Sahl, Hårby
Sophie Læssøe Mathiesen, Nr. Vissing
Julie Nyekjær Hansen, Hårby  
Xenia Dencker Rasmussen, Forlev 
Michelle Quist Voigt Laursen, Søballe 
Selma Sandahl Kierkegaard, Hårby
Caroline Husum Harkjær, Nr. Vissing  
Sofie Bjerrisgaard Bjerrum, Hårby  
Maja Kjeldahl Søgaard, Hårby 
Mathilde Højgaard Willumsen, Forlev 
Maria Clement Pedersen, Hårby 
Ellen Høj Larsen, Nr. Vissing 
Emil Ladefoged Jepsen, Hårby  
Oliver Dichmann Valentin, Stjær 
Marcus Højvang Gustavussen, Nr. Vissing
Rasmus Kragelund Christensen, Nr. Vissing   
Asger Lund Peters, Søballe 
Oskar Schang Rasmussen, Nr. Vissing

54

Kommende arrangementer

NATIONALMUSEETS BESKRIVELSE OM VENG OG MESING KIRKER  
KAN LÆSES PÅ

http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Aarhus_3189-3256_01.pdf
http://danmarkskirker.natmus.dk/uploads/tx_tcchurchsearch/Aarhus_3123-3147.pdf

Anders Beck-Rasmussen var med, da stedet til 
ophængningen blev valgt.

Foto: Lars Jakobsen
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Kommende arrangementer - fortsat
FRILUFTSGUDSTJENESTE
SØNDAG D. 11. JUNI KL. 11.00.

Tag madkurven med og kom til friluftsgudstjeneste i en af sognets perler – Hårby Skov på adressen Hårby By-
gade 6, hvor den lange indkørsel fører os gennem den lysegrønne bøgeskov til en plet på 2,5 ha blandet skov med 
traditionelle skovtræer og mange forskellige frugttræer. Hele området er indhegnet og kaldes også Hårby Hunde-
skov, for her kan hundene frit løbe rundt. Ved et lille vandhul er der en lysning, hvor gudstjenesten afholdes. Følg 
pilene, der kan sagtens parkeres tæt på, men man kan også parkere på Hårby Bygade og så gå ca. 1 km gennem 
skoven til stedet.

Medbring selv klapstole og madpakker og drikkevarer.

Putte og Ernst Frandsen har velvilligt stillet deres smukke, grønne område til rådighed for sognets forsommer-
gudstjeneste, og vil efter gudstjenesten fortælle lidt om hvilke udfordringer og glæder, der er ved skovrejsning.

Kim Hansen ledsager sangen med sin dejlige trompet.

Skulle vejrguderne være ugunstige med massiv regn, flytter vi gudstjenesten til Veng Kirke.

KIRKESTAFETTEN I MESING 
DEN 2. AUGUST KL. 19.00
Kom og hør Henning Jensen fortælle om kirken og gå en tur i den smukke ”landsbyhave”. 

Hvad er det - og hvor?  
Det spurgte vi læserne om i nummer 150.
I den store stenplade, der dækker alteret i Veng kirke, er der et cirkulært ”låg”, der dækker over et lille  
hulrum, der rummer et noget ubestemmeligt indhold, i hvert fald set med lægmands øjne. Men det er  
faktisk et levn fra den katolske tid, hvor der i hvert alter helst skulle være et helligt relikvie. Det er der  
altså også i Veng kirke, og det har overlevet igennem alle århundrederne. Selv ikke reformationen har  
formået at tilintetgøre de små bensplinter, der befinder sig under den glasplade, der er mellem relikviet  
og stenpladen. Ikke røre, men nok se. Men hvem helgenen er, ved vi ikke. Ikke alt skal åbenbares.

Motivet her er dette nummers  
lille udfordring. 
Hvor godt kender I vore to kirker. 
Hvor findes dette motiv?

Det får I historien om i næste  
nummer af SOGNET.

Foto:
Lise Palstrøm
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I anledningen af 500-året for reformationen

inviteres du til

Fejring af Luther og reformationsjubilæet
d. 31. oktober 2017 kl. 17-21 

i Kulturhuset Skanderborg
(dørene åbnes kl. 16.30)

Aftenen byder på festlige reformationsoplevelser for alle sanser: 
musik, taler, middelalderbanket, Luther-øl, drama, korsang, 

ildgøgl, billeder, fællessang og alle Provstiets præster 
iklædt festlige middelalderdragter syet af lokale syersker. 

Vel Mødt!
Skanderborg Provsti

Tilmeld dig festlighederne på www.kulturhuset-skanderborg.dk
Billetter koster 100 kr. inklusiv reformationsbanket

Tilmelding er muligt fra d. 6. juni 2017

Den Danske Salmeduo består af musikerne 
Christian Vuust og Hans Esbjerg, der har lavet 
en række instrumentale nyfortolkninger af 
Luthers salmemelodier. Oplev et frugtbart møde 
mellem den nordiske folketones enkelhed, den 
klassiske musiktraditions nænsomhed og den 
amerikanske jazztraditions legende improvi-
sationer. Fællessang vil også være en del af 
koncerten.

Professor theol. Viggo 
Mortensen vil i ord og bille-
der fortælle om Luthers liv, 
reformationen og hvad det 
betyder for vores samfund 
i dag.

Morten Musicus har gennem mange år spillet og under-
holdt med stemningsfuld middelaldermusik i kirker, på 
markedspladser, til ridderturneringer, på slotte og i klostre. 
Således også til festen i Kulturhuset -- denne gang sammen 
med Lene Madsen. Måske det også bliver til en enkelt 
kædedans?

Skuespiller og fortæller Caspar 
Koch kredser i en gribende dramati-
sering om Luther, den følsomme te-
olog, der tog kampen op mod paven, 
og samtidig var en grov karl, der 
kunne svine sine modstandere til på 
det voldsomste. Det der hele tiden 
holdt ham på sporet var evangeliet 
- og ikke menneskers udlægninger. 
Troen - og ikke vores forsøg på at 
virke fromme.

Skivholme 
Kirkekor 
vil under 
ledelse af 
Thomas 
Christian-
sen synge 
salmer fra 
reforma-
tionstiden.

Museumsinspek-
tør Henrik Bred-
mose Simonsen 
viser billeder 
og fortæller om 
reformationen 
i Skanderborg 
Provsti.

Siden 2005 har vi benyttet os af muligheden 
for rullende skolestart. Det er vi meget glade 
for, og det er der én klar grund til: Det giver 
trygge og glade børn!

Rullende skolestart betyder hos os, at børnene kan 
starte i skole 4 gange om året, efter sommer-, efterårs, 
jule- og påskeferien. Normalt starter et barn i skole ved 
det rul, der ligger efter barnets 6-års fødselsdag, men 
der kan være gode grunde til, at et barn starter både før 
eller efter. Det vigtigste er, at barnet er klar til at starte 
i skole. Og hvad kræver det så af et barn at skulle gå i 
skole i 2017? Hvad er det, man skal være parat til? 

Pædagogerne i vores børnehave har mange års erfa-
ring i at vurdere børnenes skoleparathed og har gen-
nem flere års samarbejde med indskolingen fået sam-
stemt forventningerne og fundet en form, hvor det er 
børnenes muligheder, der kommer i centrum. 
Det er ikke primært konkrete færdigheder, barnets skal 
mestre – mest af alt handler det om modenhed.  En del 
af modenheden kommer med alderen og med bevidst 
fokus, som noget der skal læres: vente på tur, forstå en 
besked, der bliver givet til en gruppe, ”tåle” at noget er 
svært og har mod på at prøve igen.

Hvis et barn starter i skole, før det er modent til det, vil 
meget af det, der foregår på en almindelig skoledag, 
være udfordringer, som kan virke svære eller uover-
skuelige, og barnet reagerer typisk ved at blive trist el-
ler urolig og har manglende overskud til de sociale re-
lationer.  Den sundeste reaktion ville være simpelthen 
ikke at høre efter, men de fleste børn ønsker samar-
bejde med de voksne så brændende, at de gør mere, 
end de kan. 

Det gode ved rullende skolestart er, at barnet kan starte 
i skole, når det er klar til at honorere de krav, skolen stil-
ler – og dermed opleve at de mestrer det.
Og her er det arbejde, der foregår i børnehaven inden 
skolestart, af meget stor betydning. 
Det skal ikke primært være ”skoleagtige” aktiviteter, 
for det, der allerbedst gør børnene klar til skoletiden, 
er leg og passende udfordringer, arbejde med mønstre 
og sortering samt snak med voksne om dagligdagens 
gøremål og træning af den indre forestillingsverden og 
indlevelse ved at høre gode historier.
Rullende skolestart giver os muligheden for at fylde 
børnenes barndom med passende udfordringer.

Vi ruller stadig 
i Veng Tekst og foto: Henry Thomsen

Selv om skolestarten er rullende, er 1. skoledag 
en festlig dag, hvor de nye skolebørn modtages af 
deres kammerater med flag-allé i skolegården.
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Kontaktpersoner:

Nr. Vissing og Omegns Beboerforening 
www.nrvissing.dk 
Søren Erik Pedersen, Vidkærvej 15                          
tlf. 24 23 14 43 mail: s.erik.pedersen@skanderborg.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

Alle adresser er 8660 Skanderborg

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

Begivenheder 
juni – august 2017      

10 11

Følg os på  og på www.hik81.dk

Følg os på  og på www.veng-kfum.dk

Beboerforeningerne m.v.

Hårby Beboerforening  
• 4/6 kl. 10 - Pinsekaffe  ved Gadekæret
• 11/6 kl. 15- Mountainbikeløb 
• 11/6 kl. 18 - Grillaften ved Gadekæret
• 23/6 kl. 18 - Sankt Hans Aften ved Gadekæret
•  23/6 -  Efter bålet er der sommerfest på 

Siimtoftens legeplads
• 2/7 kl. 18 - grillaften ved Gadekæret
• 20/8 kl. 18 - Grillaften ved Gadekæret
•  20/8 kl. 15 -  Fodboldturnering  på trekanten 

på Ryvejen

Mesing Borgerforening og MUF 
• 23/6  kl. 19 - Sankt Hans bål
• 24/6 hele dagen – Mesing Byfest
• 7/7   kl. 18 - Fællesgrill i MUF
• 28/7 kl. 18 – Fællesgrill i MUF

Søballe Borgerforening 
•  23/6  kl. 19.30 - 40 år Jubilæum og Sankt 

Hans bål og grill
•  24/6 og 25/6 fra kl. 10 - arbejdsdag på  

legepladsen

Nr. Vissing Beboerforening
•  23/6 KL. 18. Beboerforeningens 40 års 

 jubilæum og Sankt Hans med grillstegt gris.  
Bål ca. kl. 20.30.

Lysthuset Nr. Vissing
• 10/6 kl. 10 – Kanotur
•  17/6 kl. 9.30 – Pilgrimstur med Lise Palstrøm 

til omegnen af Himmelbjerget

Læs hele programmet på  
http://www.lysthusetnrvissing.dk/program.htm

Menighedsrådsmøder
Møderne holdes i Sognehuset, alle er velkomne
Torsdag 8. juni kl. 19.00
Torsdag 17. august kl. 19.00

Sogneeftermiddage
Efterårssæsonen starter tirsdag den 5. september. 
Læs mere i næste nummer

Veng Pensionistforening  
Sognehuset tirsdage kl. 14:00

Vil du være medlem, så kontakt formanden på 
tlf. 86 94 37 72 

•  13/6 – Væksthusene i Botanisk Have i Aarhus – kør 
selv tilmelding

•  8/8 kl. 12.30 – Kør selv udflugt til Tangeværket

Veng Lokalarkiv  
www.museumskanderborg.dk
I finder os i kælderen på Veng Skole – onsdage kl. 9 – 
12 samt efter aftale. Lukket i skolens ferier.

Arkivet åbner igen 
efter ferien 
onsdag den 16. august.



JKA - Jacob Køhn Andersen CK - Christina Kleis  RL - Ruben Lysemose  AB - Anders Bonde  LP - Lise Palstrøm
§ = Friluftsgudstjeneste, Låsbyvej 103  * = Sognehusets 25 års jubilæum og indvielse af krucifiks samt kirkefrokost 
# = Midsommergudstj. og havevandring  kf = konfirmandindskrivning  Nr. Vissing = Friluftsgudstjeneste i haven på Kirkegård, 
Låsbyvej 159

Gudstjenesteliste juni, juli og august 2017

Layout: sandahls.net

Dato Veng Mesing Hørning Blegind Adslev

11. juni Trinitatis 11.00 LP § 11.00 RL 19.00 LP

18. juni 1. Trinitatis 9.30 LP
25. juni 2. Trinitatis 11.00 LP * 19.00 LP 

#
11.00 CK

2. juli 3. Trinitatis 11.00 RL 16.00 RL
9. juli 4. Trinitatis 11.00 RL
16. juli 5. Trinitatis 9.30 JKA 11.00 JKA

23. juli 6. Trinitatis 11.00 RL
30. juli 7. Trinitatis 11.00 LP 9.30 LP
6. august 8. Trinitatis 9.30 LP 11.00 LP

13. august 9. Trinitatis 9.30 JKA 11.00 JKA
17. august Sommerfest 14.00 AB
20. august 10. Trinitatis 11.00 LP kf 11.00 RL 9.30 RL 16.00 LP 

ude
27. august 11. Trinitatis 9.30 LP 11.00 CK/

LP
3. september 12. Trinitatis 9.30 LP 11.00 JKA
10. september 13. Trinitatis 14.00 LP 

Nr.Vissing
11.00 JKA

SOGNETS abonnenter

SOGNET er gratis for alle. Men at udsende et kirkeblad er ikke gratis. Det er, når sandheden skal frem, dyrt,  
selvom det har lettet økonomisk, at de frivillige i arkivet har påtaget sig opgaven med at omdele bladet i  
lokalområdet. TAK for det.

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. Du kan også læse bladet på www.vengmesing.dk.

SOGNETs konto, hvortil der kan indbetales, er: banknr. 2640 – konto 6650079809


