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» Giv en hånd

december 17- februar 18

Året der gik

– eller en brugt konfirmationskjole
Se side 8

2017 - Året der gik
- og 2018 året der
kommer
Af menighedsrådsformand
Dorthe Frederiksen

Det er et begivenhedsrigt kirkeår, der er
ved at løbe ud, inden vi 1. søndag i advent begynder et nyt.
Siden menighedsrådet tiltrådte for et år
siden, har der været afholdt festligt 25
års graverjubilæum for Henning Jensen, der er blevet kendt for sin frodige landsbyhavestil
på Mesing kirkegård.
I Veng har Sognehuset fejret sine 25 år, ligesom sognet
har fået en fornem og smuk gave: en kopi af det gyldne
Åby-krucifiks, der er blevet ophængt i buen ind mod
det nordre kirkeskib. Rosenkrantz’ernes gravkapel er
blevet renoveret, og menighedsrådet håber, der med
tiden igen kan blive en sti fra kirkegården til kapellet.
I præsteboligens have er en omlægning langt om
længe påbegyndt. En carport er blevet opført, og i løbet af det kommende år vil det forhåbentlig komme
til at tage sig mere færdigt ud. Løbende er omlægningerne på kirkegårdene også fortsat og vil gøre det nogen tid endnu. Senest er der i forbindelse med
reformationsjubilæumsgudstjenesten blevet plantet
håb i form af tre nye æbletræer på Mesing kirkegård.
Menighedsrådet ønsker for Veng og Mesing kirker
og sogne:
•	at fortsætte med inddragelse af børn og unge i
aktiviteter omkring kirken: Konfirmander, minikonfirmander, skole, børnehave, spejdere og kor.
•	
at fortsætte med sogneeftermiddage, kirkekoncerter, herunder medvirken af lokale kor og
børn, derudover andre musikarrangementer af
bredere art for både unge og ældre.
•	
at fortsætte med kirkefrokost og/eller kirkekaffe efter gudstjenester.
•	evt. at indføre flere aftengudstjenester / aftensang/ fyraftensmøder?
•	at der er tid og nærvær i kirken – et menneskeligt og varmt sted at komme.
•	at udbygge engagementet som Grøn Kirke og
Vejkirke
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mail: LPAL@km.dk
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frederiksen@gmail.com
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Graver Henning Jensen, Adelgade 114, 1.tv.
tlf. 22 67 70 29. Træffes bedst tirs-fre kl. 1819 og på kirkegården fortrinsvis tirsdag og
torsdag eftermiddag
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Kirketaxa (gratis),
Skanderborg Taxa, tlf. 86 51 00 00
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•	at bidrage til kommunens Kulturaften, gerne i samarbejde med Lokalarkivet og/eller andre lokale aktører
•	at samarbejde med lokale foreninger om kirkelige
og kulturelle arrangementer.
•	Børnehjørne er etableret i Mesing, det påtænkes
også i Veng
•	Filmstudiekreds. Mange gode film, der har eksistens, liv og tro som omdrejningspunkt, går i alt for
kort tid i vore biografer, ligesom man sjældent får
lejlighed til at debattere dem. Med en filmstudiekreds 3-4 gange om året kunne vi råde bod på det.
Lyder det vedkommende? Så tøv ikke med henvendelse til menighedsrådsformand Dorthe Frederiksen eller sognepræst Lise Palstrøm
Inde i bladet skriver Lise Palstrøm mere om nye aktiviteter, som
menighedsrådet også medvirker i og understøtter.

Menighedsråd, personale
og SOGNET vil gerne sige
TAK til Henning Jensen,
graver ved Mesing Kirke i
næsten 26 år.
Menighedsråd, personale og SOGNET vil gerne sige
TAK til Henning Jensen, graver ved Mesing Kirke i
næsten 26 år.
Henning har valgt at gå på pension ved årets udgang.
Henning er en farverig person, der tænker og arbejder utraditionelt med former og farver og har ”opfundet” Grøn-Kirke-begrebet, inden mange andre havde
tænkt på, at også kirkerne skal være med til at værne
om naturen og vores klode. Han er kendt viden om
for de formklippede hække og de mange vilde blomster på kirkegården, som børnene gerne må plukke af
til gravene. Der er langt græs med klippede stier og
hyggelige hjørner med gemmested i en pilehytte og
et udgået træ, som står som en skulptur. Ikke at forglemme de smukke buketter, som Henning forsyner
alteret med, til glæde for kirkegængerne.

Siden sidst

Tekst og foto:
Erna Bachmann

Døbte i Veng
Andrea Lindhøj Nielsen, Søballe
Naja Minet Karkov, Veng
Vilma Lindahl Kruse, Hårby
Hjertelig til lykke

Døbt i Mesing
Victor Elkjær Landrok, Mesing
Sebastian Palmelund Sørensen, Hårby
Hjertelig til lykke

Viede i Veng
Lisbeth Lembcke Melgaard
og Brian Lembcke Melgaard, Mesing
Marissa Maruquin Faarup
og Peter Asgaard Faarup, Stjær
Hjertelig til lykke

Begravede/bisatte i Veng
Lilly Hartmann Jensen, Nr. Vissing
Inga Friis, Søballe
Æret være deres minde

Begravet i Mesing
Erna Marie Carlsen, tidligere Hårby
Æret være hendes minde

TAK Henning for den omsorg, du har vist for kirken,
for gravene og for dem, der gæster kirke og kirkegård.
Vi ønsker dig alt godt i dit otium, og mon ikke du af og
til stadig kan træffes – nu som besøgende – på ”din”
kirkegård.
Hennings fratræden markeres ved julemorgen gudstjenesten i Mesing kirke den 25. december kl. 11.00

Henning Jensen, graver
ved Mesing Kirke i
næsten 26 år.
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Af: Lise Palstrøm

REFORMATIONSJUBILÆUM
Der var fest og farver, da vi i sognene fejrede 500året for reformationsstartskuddet i 1517. Til gudstjenesten i Mesing Kirke havde KFUM-spejderne fanen
med, ligesom ulve og bævere havde lavet pynt til festen. Minikonfirmanderne var først munke, der sang
på latin og græsk, men efter Luthers reformation var
de som alle døbte præster og ligemænd for Gud, der
sang på deres eget modersmål. Det var et par gæve
spejderpiger, der iklædt Luthers kappe kom med et
par karske Luther-citater.

JUL
Der er byttet lidt rundt på gudstjenestetiderne i år, så vi
i Mesing har julegudstjeneste
JULEAFTENSDAG KL. 13.00 OG I VENG KL. 15.00.
Det skyldes, at der i år transmitteres direkte DR1 i fra
juleaftensgudstjenesten i Veng.

Både konfirmander og spejdere var behjælpelige
med at holde Luthertæppet op, så alle kunne se noget af det, Luther kæmpede med og fik indflydelse
på. Gudstjenesten handlede om, hvordan vi i dåben
får det festtøj forærende, der passer perfekt til livets
fest! Efter gudstjenesten blev der plantet håb på kirkegården: to fine Ringkloster æbletræer og et Tyrrestrup æbletræ kan fremover minde os om liv og håb.

Julemorgen begynder vi med gudstjeneste i Veng kl.
9.30, hvor Kim Hansen medvirker med sin klangfulde
trompet. Kim Hansen følger med til Mesing, hvor vi efter julegudstjenesten kl. 11.00 vil hilse vores graver,
Henning Jensen, tak og farvel, da han går på efterløn
ved årets udgang.

KYNDELMISSE SLÅR SIN KNUDE
FREDAG D. 2. FEBRUAR 2018 KL. 17.00
i Veng Kirke – kyndelmissegudstjeneste

En dejlig formiddag i det smukkeste efterårsvejr sluttede med sandwich og saft.
(fotos: Esben Foged Overgaard, se flere fotos på
www.veng-mesing.dk)

Kommende arrangementer
KRYBBESPIL OG LUCIA
ONSDAG D. 13. DECEMBER er det Luciadag, og konfirmanderne vil traditionen tro bære lys ind i kirken til
gudstjenesten, der begynder kl. 17.00 i Veng Kirke. I
løbet af gudstjenesten vil minikonfirmanderne opføre
årets krybbespil, hvor Veng Kirke for en stund bliver
forvandlet til Betlehem og omegn. Efter gudstjenesten serveres der varm suppe til alle i Sognehuset
med lidt frugt til dessert. Vi er mange, der glæder os.
Lucia i skolen 2015 (Foto Flemming Randel)
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De gamle sange fortæller om Kyndelmisse og Kjørmes-knud – og det er fredag d.
2. februar, der hentydes til, for det er Kyndelmisse, altså midvinter. Nu vender det
for alvor, lyset vinder dag for dag over mørket, og det er værd at fejre. Vi gør det
hvert år med en fyraftensgudstjeneste, hvor sognenes konfirmander har arbejdet med og afvikler en værkstedsgudstjeneste med lyset som omdrejningspunkt.
Selvom lyset for alvor er ved at vende tilbage ved Kyndelmissetid, er det stadig
koldt og vinterligt ude, så efter gudstjenesten er der varm suppe til alle i Sognehuset.
5

Sogneeftermiddage

- den første tirsdag i måneden kl. 14.00 i Sognehuset, Låsbyvej 80
TIRSDAG 6. FEBRUAR:

SMIL PÅ DØDENS AVENUE!
Jesper Grønkjær er Danmarks internationale tryllekunstner. Han drager på ekspeditioner til klodens fjerneste afkroge, for at optræde hos befolkningsgrupper uendelig fjernt fra det liv, vi kender i Danmark.
Han rejser på tømmerflåde ned af Amazonfloden, opsøger kannibaler i den indonesiske jungle, rider på kamel
ud for at trylle hos beduiner. På hans mest farefulde rejse, hvor han var i Honduras, der med 20 mord om dagen
er verdens farligste land, var han i selskab med narkokartellet, bandeledere, politikere, gadepræster m.fl. Blandt
andet holdt han hemmelige møder med en massemorder med 400 drab på samvittigheden. Morderen fortalte
om sit liv og gav dermed en snert af forståelse for, hvordan et ondt menneske skabes - men også om, hvordan
vedkommende fik ændret sin retning i livet, og nu bidrager positivt til samfundet.
Jesper Grønkjær rykker ganske enkelt ved vores fordomme om andre mennesker. Hans mission er at vise, at
smilet er det sprog, vi alle taler. Foredraget er en både barsk, smuk og kærlig fortælling om at finde smil og håb i
livet. Det er et mix af flotte smukke fotos, unikke tv-klip og vanvittige historier. På én gang morsomt, dybt alvorligt
og med masser af stof til eftertanke – og til smil!

Michael Vestbo

Musik i kirken
MESING KIRKE

FORÅRETS ØVRIGE SOGNEEFTERMIDDAGE BLIVER TIRSDAG D. 6. MARTS OG
TIRSDAG D. 3. APRIL. DE ANNONCERES
PÅ WWW.VENG-MESING.DK, PÅ FACEBOOK OG I UGEBLADET.

Sara Tranberg

JULEKONCERT I MESING KIRKE
- TIRSDAG DEN 19. DECEMBER KL. 19.30
Medvirkende:
Petsi Friis-Tvørfoss, sang,
Michael Vestbo, guitar
Jesper Smalbro, kontrabas.

Petsi Friis-Tvørfoss
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Julie Kold Vilstrup

Programmet er traditionelle julesange og salmer i rytmiske arrangementer, og trioen håber, at alle forlader
kirken i julestemning og føler, at julefreden har sænket
sig. Efter koncerten serveres der julesmåkager i våbenhuset.

Madbod på vikingetræf.
Foto: Moesgaard Museum

Af Pia Bech Pedersen

Jesper Smalbro

TIRSDAG 5. DECEMBER KL. 19.30.
JULEKONCERT I VENG KIRKE
Veng Koret synger julen ind. Korets dirigent
Anja Rossau giver et par solonumre, og der bliver
et par fællessange.

VENG KIRKE
JULEKONCERT I VENG KIRKE
- SØNDAG DEN 10.DECEMBER 2017 KL. 15.00
Oplev to kor, solister og musikere ved årets julekoncert,
når de opfører uddrag fra G.F. Händels berømte værk
”Messias”, samt synger iørefaldende julesange.
Medvirkende:
Stillingkoret – Skorup-Tvilum Koret
Julie Kold Vilstrup, sopran
Sara Germansen Tranberg, mezzosopran
Professionelle musikere
Niels Jørgen Tranberg, dirigent
Koncerten er støttet af Kultursamvirket

JULEDAG medvirker
Kim Hansen, trompet,
ved gudstjenesterne.

vognen til kirkens kapel eller fra kapellet op og ind i
kirken forud for en begravelse eller bisættelse, hvis
de pårørende ikke selv har mulighed for det. Kender
I nogle, der kunne tænkes at ville give et nap med –
eller vil I selv være en del af sådan en gruppe kistebærere – er jeres henvendelse meget velkommen.

Giv en hånd

- eller en brugt konfirmationskjole!

Menighedsrådet har et stort ønske om en hånd til mange forskellige nye opgaver. I
forvejen har vi i Veng-Mesing et ”omdeler-laug” af energiske mennesker, der fire gange om
året omdeler SOGNET til de fleste af sognenes husstande. Men der er mange flere små og
store opgaver, som kunne bruge din hjælp. Er du mest til strikkepinde og strikketøj? Har du
en brugt konfirmationskjole – eller bukser til overs? Har du kræfter til at være kistebærer?
Eller har du nogle timer til overs til at hjælpe Præstehavens beboere til gudstjeneste et par
gange om året?
Dåbsklude
Dåbskludene strikket i bomuldsgarn er en herlig
måde at ønske dåbsbørnene til lykke. I al sin enkelhed går det ud på at få strikket en fin dåbsklud til at
tørre dåbsbarnets hoved med, og som familien efterfølgende får med hjem.
Idéen til dåbskludene fik sogne- og hospicepræst på
Djursland, Ann Maj Lorenzen, i 2016.
Nu strikkes der dåbsklude med kristne symboler i
over 50 sogne. Ann Maj Lorenzen har tegnet 12 forskellige mønstre med alt fra Luther-rosen til et kors,
som man kan strikke efter. Men man kan også lave
sit eget mønster, fx af en detalje fra sognekirken.
Dåben er en meget intens handling, der griber familien, som står omkring døbefonten med den lille.
Derfor er det noget helt særligt at få noget med hjem,
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Præstehaven
Hver måned er der gudstjeneste på Præstehaven en
torsdag eftermiddag. Før gudstjenesten mødes 3-5
frivillige og stiller kirken an i Præstehavens foyer og
henter de beboere, der gerne vil til gudstjeneste. Efter gudstjenesten går vi alle hen i caféen og får kaffe
og kage, inden beboerne følges hjem igen. De frivillige er med et par gange om året, men vi kunne sagtens være flere. Er det noget for dig, så hører vi gerne
fra dig. Herude på ’vestegnen’ er vi seks personer,
der er med i frivilliggruppen, ligesom der også er frivillige fra Hørning. Det er Lise Palstrøm, der er tovholder og med stor glæde tager imod flere frivillige.
Besøgstjenesten
I den gamle Hørning kommune er vi også fælles om
en besøgstjeneste. Der er over 30 besøgsvenner til
lige så mange besøgsmodtagere. Vil du gerne have

en besøgsven, eller kunne du tænke dig at blive besøgsven, så kan du henvende dig til besøgstjenestens koordinator Margit Lauridsen, til formanden,
Karen Inger Rasmussen eller til sognepræsten.
Konfirmationstøj
Har I konfirmationstøj hængende, som I kunne
tænke jer at forære til kommende konfirmander, så
tøv ikke med at finde det frem og aflevere det til sognepræst eller menighedsrådsmedlemmer.
I en tid hvor recycling og genbrug i det hele taget
er kommet i fokus, synes vi, det er oplagt at give de
kommende konfirmander muligheden for at genbruge lidt eller meget af tidligere års konfirmanders
festtøj. Idéen kommer fra vores naboprovsti, hvor
sognepræst Lone Buhl Pedersen i Østbirk og Yding
sogne begyndte en indsamling af brugt konfirmationstøj med henblik på, at tøjet kan genbruges af
kommende konfirmander, der således får mulighed
for at få næsten nyt konfirmationstøj uden at skulle
bruge en masse penge på det. Idéen fik en flot andenplads i Kristelig Dagblads uddeling af prisen for
årets bedste kirkelige initiativ.
Sådan så Venge konfirmanderne ud i 1916. Mange i omsyet eller
hjemmesyet tøj. Dengang gik man også ind for genbrug. Det er måske
ikke lige dette outfit, nutidens konfirmander ønsker sig.

som har været i brug under ritualet. At det er én fra
menigheden, der har strikket dåbskluden, har også
en særlig betydning.
Dåbskludene giver mulighed for at bidrage til noget,
der foregår i kirken. Vi håber, mange vil synes, det er
et overskueligt projekt.
Se mere på http://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/daabsbarnet-faar-hjemmestrikket-klud
Kistebærerlaug
Når vi skal sige farvel til vore døde i sognene, hænder det, at kisten med afdøde køres til kirkens kapel
i Veng eller Mesing, hvor den står i dagene op til den
kirkelige handling.
Ganske få gange om året mangler vi en flok hænder, der kunne kaldes på til at bære kisten fra rust9

Tak for 19 dejlige,
spændende år
Når I holder dette blad i hånden, har jeg haft
min sidste arbejdsdag i Veng Skole & Børnehus og har indledt en ny, spændende fase af
mit liv. At jeg har truffet dette valg som 65-årig,
skyldes absolut ikke, at jeg har været træt af
jobbet. Tværtimod. Men der var andre ting, der
også hev i mig, og med 3 børnebørn i København tænkte jeg, at det var nu, jeg skulle sikre
mig tid til at følge godt med i deres liv.
Lige siden jeg trådte ind ad døren som nyansat skoleinspektør d. 1. november 1998 har jeg syntes, at Veng
Fællesskole, som det hed dengang, er et fantastisk
sted. Der har i alle årene hersket en god ånd på stedet,
og man har tydelig kunnet mærke opbakningen og engagementet fra såvel forældre som alle andre i lokalområdet.
Og på samme måde, som en skole er vigtig for lokalområdet - så er lokalområdet og dets sammenhængskraft ikke mindre vigtig for skolen. Der har da heller aldrig været tvivl om, at hele distriktet stod sammen, når
noget har truet vores skoles fremtid.
Gennem de 19 år har stedet gennemgået en stor og
spændende udvikling. I 2004 var vi én af de første skoler i landet med aldersblandede klasser - og året ef10

ter med rullende skolestart, så børnene kan starte flere
gange om året. Denne særlige måde at holde skole på
har vi udviklet gennem årene, og vi arbejder således
hele tiden på at lave den bedste skole for nutidens og
fremtidens børn i distriktet.
I 2008 tog vi det helt store skridt, da børnehave, skole,
SFO og klub blev lagt sammen i Veng Landsbyordning.
Det har givet et rigtig godt løft til hele vores institution,
og da vi i 2016 kunne tilføje en vuggestue-gruppe, står
vi nu med et stærkt, samlet tilbud til alle børn fra 0 til
13 år.
Alle disse udviklinger har været båret af meget engagerede medarbejdere kombineret med solid og aktiv
opbakning fra forældrene. Og alt sammen har været til
gavn for dem, det hele handler om: børnene.
Det har været umådelig vemodigt for mig at sige farvel til Veng, og jeg vil helt sikkert komme til at savne
stedet, samarbejdet med gode folk og ikke mindst de
skønne unger i alle aldre.
Og så vil jeg bare ønske, at I også fortsat passer lige så
godt på vores sted, som I har gjort indtil nu.
De varmeste hilsner
Henry - fhv. skoleleder

Veng Koret den 5. november, hvor koret deltog
i allehelgen-aften-gudtjenesten i Veng kirke.

Hvad er det?
Det spurgte vi læserne om i nummer 152, og
her kommer historien:.

Øverst på altertavlen i Mesing kirke findes duen, der
symboliserer Helligånden. Duen hører vi første gang
om i fortællingen om Noas Ark, hvor duen blev sendt
ud for at se, om der snart var land. Duen kom tilbage
med et olivenblad i næbbet.
Før restaureringen i 1999 var der øverst på altertavlen
et øje, der symboliserede forsynet. Til forskel fra skæbnetroen er forsynstanken den, at Gud er med i det, vi
gør – ikke den, der bestemmer det, vi gør. (Sådan meget kort og forenklet sagt – der er skrevet tykke bøger
om forsynstanken).

Altertavlen restaureredes i 1998-99. Det s/h billede
viser Aksel Brandt, da man genfandt det oprindelige
midterbillede bag på alterbilledet. Det gamle billede fra
1500-tallet fik sin gamle plads tilbage i 1999.

Motivet her er dette nummers lille udfordring. Hvor godt
kender I vore to kirker? Hvor findes dette motiv, og hvad er
historien bag?
Det får I historien om i næste nummer af SOGNET..

Ansgar Andersen,
Mesing

Postmester Holbølls julemærke
Postmester Einar Holbøll ”opfandt” julemærket i
1904. Folk skrev – og skriver fortsat – julebreve og
sender dem med postvæsenet til venner og familie.
Holbøll fik den geniale ide, at ved at overfrankere
breve kunne man tilgodese børnehjemmene med et
tiltrængt beløb. Han fik derfor tegnet et mærke – et
julemærke – som kunne klistres på kuverten foruden
det almindelige frimærke. Det første julemærke kom
i 1904 og kostede 2 øre. Det indbragte 67.000 kr.,
hvilket dengang var et enormt stort beløb, og det blev
starten til de julemærkehjem, der senere blev bygget.
Hver jul gav stadigt stigende udbytte.

Tekst og foto: Erna Bachmann

Julemærker
og ”Julemærker”
Julemærker er ikke kun julemærker. Det er flere ting.
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I over 100 år har Julemærkehjemmene nu hjulpet
udsatte børn. I starten var udfordringen tuberkulose.
På Einar Holbølls tid var tuberkulose tidens svøbe, i
dag er psykiske og sociale problemer den overvejende
årsag til, at børn skranter. Og der er – desværre –
stadig brug for julemærker og julemærkehjemmene.
I dag handler det om at hjælpe børn mod mobning,
ensomhed og overvægt. Julekort er ikke længere
kun papir og postkasser. Vi sender færre breve
end tidligere, men i stedet rigtig mange e-mails.
Derfor kan de velkendte julemærker nu også købes
digitalt på https://www.e-julemaerket.dk/, så de fire
julemærkehjem stadig kan opretholde driften og
hjælpe udsatte børn.
Men JULEMÆRKER er langt ældre
end postmester Holbølls mærker.
Fra museumsejer og naturelsker
Ansgar Andersens efterladenskaber
har vi plukket denne beretning
om ”JULEMÆRKER” fra 1917
– lettere omskrevet til mere
nutidigt sprog. Ansgar kalder dem
JULEMÆRKER, andre kalder dem
VEJRVARSLINGSMÆRKER.

Ansgar Andersen skriver: ”I gamle dage skrev
man de første 12 dages vejr op fra 1ste juledag til
helligtrekongersaften, og sådan som vejret var for
hver dag i denne periode, således ville det blive i de
tolv måneder i året. Nogle af de ældre nøjedes med
at skrive streger - tykke eller tynde - og man kendte
da, hvilken betydning en tyk eller en tynd streg
havde. I den senere tid er der enkelte, der mener,
at man, for at få et fuldtro billede af de 12 måneder,
foruden at notere vejrliget for hver dag, også skal
skrive vindretning og termometerstand. Det første
kunne måske nok have betydning for vore forfædre,
eftersom vind og vejr for dem havde stor betydning for
den kommende tid. Men termometerstanden har de
næppe noteret, da der i hine tider ikke var mange, der
anede, hvor mange grader det frøs, eller hvor mange
graders varme, der var.”
Ansgar Andersen slutter med at notere og
kommentere vejret på hver af de 12 dage og
konkluderer: ”Efter dette at dømme saa skulde vi
faa en fugtig Sommer i Aaret 1917. Vi faar se om
Julemærkerne vil passe”. Mjesing ”Klemmesminde”
d. 5 Januar 1917 - Ansgar Andersen, Skomager.
Og holdt forudsigelserne så? Det har vi spurgt DMI
om, og de svarer, at 1907 var normal, hverken våd
eller tør.

De to yderste mærker til højre forudsiger solskin, regn, storm, frost og sne
for november, og stærk frost, solskin og stille vejr for december.
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Begivenheder
december 2017 – februar 2018
Ganske vist tegnes af Lars Jakobsen

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. tlf. 21 25 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

Følg os på

og på www.hik81.dk

Følg os på

og på www.veng-kfum.dk

SOGNETS REDAKTION ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR

Veng
Pensionistforening
– Sognehuset tirsdage kl. 14.00
Vil du være medlem, så kontakt formanden
på tlf. 86 94 37 72
•	12/12 kl.11: Julefrokost.
•	9/1 kl. 14: Arne Doktor fortæller om
De Hvide Busser.
•	11/2 kl. 14: Peder Storgård.
Opvækst på et børnehjem.

Veng Lokalarkiv
www.museumskanderborg.dk
Søballevej 2
Arkivet er åbent hver onsdag kl. 9-12 undtagen i
skolens ferier.
•	V interens program er ikke klar endnu. Hold øje med
omtale i UgeBladet og med annoncer på Facebook.
•	Å rsskriftet 2017 er udkommet og kan hentes på
arkivet

JULETRÆSFEST
Borgernes Hus:
17/12 kl. 15
Mesing Forsamlingshus:
10/12 kl. 14

Beboerforeningerne m.v.
Følg beboerforeningerne på FB og
på hjemmesiderne, hvor aktiviteterne
annonceres.
Hårby Beboerforening
•	3/12 kl. 10-17:
Julemarked i Hårby gamle mejeri.
• 3/12 kl. 16: Juletræstænding
Mesing Borgerforening og MUF
•	7/12 kl. 18.30: Fællesspisning /Julemiddag
• 10/12 kl. 14: Juletræsfest
• 1/1 kl. 11:Fællesspisning/Brunch
• 1/2 kl. 18.30; Fællesspisning
•	16/2 kl. 19: Fastelavnsfest
Der tages forbehold for klokkeslet

Søballe Borgerforening
•	3/12 kl. 16: juletræstænding
• 10/2 kl. 13.30: Fastelavn
Nr. Vissing Beboerforening
•	3/12 kl. 16: Juletræstænding, sang, æbleskiver, gløgg og sodavand
•	11/2: går vores drenge rundt til fastelavn - så
tag godt imod dem.
•	8/3 kl. 19: generalforsamling i beboerforeningen afholdes på kroen.
Fællesspisning i Borgernes Hus
29/1 og 26/2 kl. 18.00
Fastelavnssoldaterne kommer rundt søndag
den 11/2. Tag godt imod dem.
Fastelavnsfesten i
• Borgernes Hus er den 23/2 kl. 19
• Mesing Forsamlingshus:16/2 kl. 19
Lysthuset Nr. Vissing:
Læs programmet på lysthusetnrvissing.dk
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Gudstjenesteliste december 2017 - marts 2018
Dato

Veng

3. december

1. advent

10. december
13. december
17. december
24. december

2. advent
Lucia &
krybbespil
3. advent
4.advent/jul

25. december

juledag

26. december
28. december
31. december
1. januar
7. januar
14. januar
21. januar

2. juledag/skt.
Stefan
julefest
julesøndag
nytårsdag
1. H3K
2. H3K
Sidste H3K

28. januar
2. februar
4. februar
11. februar

Septuagesima
Kyndelmisse
Seksagesima
Fastelavn

18. februar
25. februar

1. s. i fasten
2. s. i fasten

28. februar

Konf.
gudtjenester

4. marts
11. marts

3. s. i fasten
Midfaste

9.30 LP

Mesing
11.00 LP

Hørning

Blegind

Adslev

11.00 MD

15.00 CK

13.30 CK

13.30 MD

14.45 JKA

11.00 JKA
17.00 LP

15.00 LP

13.00 LP

9.30 LP

11.00 LP

16.00 LP
11.00 CK
13.30 JKA
14.45 MD
16.00 MD
11.00 MD

11.00 CK
14.00 MD
11.00 MD
16.00 JKA
11.00 CK
11.00 MD
11.00 MD

16.00 LP §
11.00 LP
11.00 LP

9.30 LP

11.00 LP

11.00 JKA
9.30 CK
11.00 CK
11.00 CK
11.00 MD

19.00 CK

16.00 CK

17.00 LP #
11.00 LP

19.00 JKA

17.00 &
19.00 CKMD-LP
11.00 LP
9.30 LP *

11.00 JKA
9.30 MD *

19.00 LP-MD

CK - Christina Kleis JKA - Jacob Køhn Andersen MD - Majbrit Daugaard LP - Lise Palstrøm
§ Helligtrekonger og minikonfirmandernes afslutning.
# Værkstedsgudstjeneste ved konfirmanderne. Efterfølgende suppe i Sognehuset.
* Sogneindsamling for Folkekirkens Nødhjælp efter gudstjenesten.
H3K = Hellig-tre-konger
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