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Sogneeftermiddage

Til lykke. Skole og
kirke på Vestegnen

Kirkens kontaktpersoner

Af Lise Palstrøm

Det er altid en stor fornøjelse at besøge Veng skole og
børnehus – for her er det hele: vuggestue, dagplejelegestue, børnehave, skole, SFO og Klubben foruden lokalarkivet, Veng KFUM-spejderne og Borgernes Hus
lige i nærheden.
Inden længe får vi sikker færdsel mellem skoven og
skolen. Hurra for det og for landsbyskoleordningen.
Men hvad er det, der gør, at det er så dejligt at komme
forbi?
Det er i høj grad, at landsbyernes børn bliver taget så
godt hånd om af lærere, pædagoger og teknisk personale, og at man altid bliver mødt og set.
I mange år har det været Henry, der samlede trådene
og svævede over vandene. Da han meldte sin afgang,
var der sikkert mange, der tænkte, at det aldrig mere
ville blive det samme. Det bliver det heller ikke, det
bliver noget andet, men så skønt det er, at det er blevet lige så dejligt at komme forbi!
Børn og voksne bidrager sammen med skolens nye
leder, Linda Kolling Pedersen, til stedets ånd. Tillykke til både skole og Linda – I er heldige at have
fået hinanden.
Kirken og skolen har en god tradition for at arbejde
sammen – ikke bare kommer skole og børnehus i
kirken, præsten kommer også til skolen. Det kan
være i forbindelse med undervisning eller SFO og
klub, når der skal fortælles om traditioner, højtider
og skikke – eller i samtaler om abstrakte eller konkrete etiske dilemmaer, tro og tvivl. I glæde og sorg
– vi er os selv, men har glæde af at tale og arbejde
sammen.
Tak og til lykke
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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
Anne Dorthe Frederiksen, Mesing
Hedevej 1, 8660 Skanderborg, tlf. 86 57
23 23, mobil 27 89 40 49, mail: a.dorthe.
frederiksen@gmail.com

Menighedsråds
møder

Siden sidst
Døbte i Veng
Oliver Hedegaard Grønlund, Faarvang
Daniel Havshøj, Glarbo
Hjertelig til lykke

kl. 19.00 i Sognehuset i Veng

Døde/Begravede/bisatte i Veng

Torsdag 15. marts
Onsdag 18. april
Onsdag 30. maj
Torsdag 21. juni.

Bo Trøster, Veng
Karen Margrethe Pedersen, Nr. Vissing
Else Solvad Jakobsen, Søballe
Æret være deres minde

Organist for Veng og Mesing kirker
Pia Bech Pedersen, Vestbakken 4, Stjær,
tlf. 31 14 14 03
Veng og Mesing Kirker
Graver Jesper Krongaard Jensen,
Randersvej 103, Jeksen, tlf. 86 94 61 07,
mobil 21 21 89 60
træffes kl. 9-13 på hverdage
mail: graver@vengmesing.dk
Kirkeværge Veng: Lars Jakobsen, Låsbyvej
101, Veng, tlf. 75 78 22 37
Kirkeværge Mesing: 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

GIV EN HÅND
-

FRIVILLIGE

Tusind tak for jeres hjælpende hænder!
Nu har vi et kistebærerlaug til at give en hånd ved de
sjældne lejligheder, hvor der ikke er pårørende til at
bære kisten til kapel eller kirke.
Dåbsklude vil også inden længe blive brugt og foræret til
dåbsbørnene i Veng og Mesing kirker.
Vi efterlyser stadig brugt konfirmationstøj og håber, vi
kan få opbygget et lille lager, så vi kan tilbyde genbrugstøj til kommende konfirmander.
Fik du ikke meldt dig, har vi stadig god brug for flere frivillige – jo flere vi er, jo mindre bliver arbejdsbyrden.

Hjemmeside: www.vengmesing.dk
Forsidebilledet: Fastelavnssoldater Mesing 2018,
Foto Lotte Hesel. De små fotos af Veng og Mesing
kirker er af Erna Bachmann og Ole Berg.
Næste nummer 155 udkommer i uge 23 2018 og
dækker perioden juni, juli og august 2018
Deadline for næste nummer er 7. maj.

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.

http://danmarkskirker.natmus.dk/aarhus/
mesing-kirke/

Udenfor sognegrænserne har SOGNET et antal abonnenter. Til porto og administration beder vi om,
at der betales minimum for porto, hvis man fortsat ønsker SOGNET tilsendt. Du kan også læse bladet på www.vengmesing.dk.

http://danmarkskirker.natmus.dk/aarhus/
veng-kirke/

SOGNETs konto, hvortil der kan indbetales, er: BANKNR. 2640 – KONTO 6650079809
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Kommende arrangementer
Konfirmationer
Konfirmation af elever fra
Jeksendalskolen i Veng
27. april kl. 9.30

Af: Lise Palstrøm

Sogneeftermiddage
- den første tirsdag i
måneden kl. 14.00
i Sognehuset, Låsbyvej 80

Viktor Jepsen
Simon Timmermann Nielsen

Konfirmation i Veng
27. april kl. 11.30
Alexander Mouritzsen, Siimtoften 51, Hårby
Andreas Bregnballe Sørensen, Siimtoften 25, Hårby
Andreas Engelbrekt Kristoffersen, Søballevej 6, Veng
Anne Brandt Mikkelsen, Gyvelhøjvej 1, Søballe
August Kærsgaard Højgaard Sørensen, Vidkærvej 26,
Nr. Vissing
Benjamin Hedegaard Rasmussen, Hårby Bygade 44A,
Hårby
Cecilie Hougaard Krøyer, Græsballe 14, Søballe
Emil Foged Overgaard, Kjællingdalsvej 4, Søballe
Frederik Foged Overgaard, Kjællingdalsvej 4, Søballe
Høgni Olavsson Gaasedal, Lillehedenvej 2, Veng
Jonas Vangsø Bjerre, Låsbyvej 46, Hårby
Jonathan Filho Lind Rasmussen, Vengevej 7, Veng
Josefine Ring, Hårby Bygade 23, Hårby
Josefine Victoria Tabermann, Låsbyvej 48, Hårby
Knud Emil Riisbøll Hansen, Veng Bakkevej 5, Veng
Lucas Ring, Hårby Bygade 23, Hårby
Mads Emil Tranekjær Søgaard, Veng Bakkevej 3, Veng
Maiken Juul Gylling, Siimtoften 31, Hårby
Maja Linnea Fägersten Jensen, Siimtoften 43, Hårby
Maja Quist Voigt Laursen, Stjærvej 27, Søballe
Marie Louise Jakobsen, Låsbyvej 101, Veng
Mikkel Clement Pedersen, Hårby Bygade 19, Hårby
Nicolai Ringsborg Nielsen, Siimtoften 39, Hårby
Rie Herlev Andersen, Foerlev Møllevej 16, Mesing
Sofie Kragelund Christensen, Vidkærvej 3, Nr. Vissing
Thor Østergaard Petersen, Foerlev Møllevej 34, Mesing

Konfirmation i Mesing
29. april kl. 11.30
Anton Strandgaard Juhl, Allégade 1B, Jeksen
Magnus Hedegaard Jensen, Ryvejen 30, Jeksen
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SOGNEEFTERMIDDAG

”I FÆNGSEL”

FILMSTUDIEKREDS

TIRSDAG D. 6. MARTS KL. 14.00
I SOGNEHUSET

Kender du det? En god film gik kun få dage i biografen,
og du nåede det ikke! Eller du så en god film og havde
ikke nogen at diskutere den med? Dét vil vi gerne råde
bod på i sognenes filmstudiekreds.
Der findes så mange gode film, der rejser en mængde
spørgsmål, der er smukke og intense eller rå og
uafrystelige. Nogle af dem vil vi se og tale om.
ONSDAG D. 25. APRIL lægger vi ud med den første
filmaften. Konceptet er enkelt: Vi mødes, får et kort

Fængselspræst Jesper Birkler fortæller
fra sit virke.
Præst for fangerne
Kirke og dagligt liv i det topsikrede Enner
Mark Fængsel ved Horsens.
Enner Mark Fængsel ved Horsens er et
topsikret fængsel. Her er fængselspræst
Jesper Birkler dagligt sammen med mennesker, som har begået de alvorligste forbrydelser, og som afsoner fængselsstraffe
fra nogle få år til livstid og forvaring.
I foredraget fortæller han om den ofte barske hverdag blandt rockere og bander,
drabsmænd, narkohandlere, røveridømte,
voldsmænd og terrordømte – en hverdag,
som er meningsfuld og teologisk udfordrende! Hvad med spørgsmål om skyld og
straf og om håb og længsel? Hvordan kan
de indsatte opretholde kontakt til familien
udenfor, og hvad er det for mennesker, der
kommer ud på den anden side efter endt
straf?

oplæg, ser filmen og taler sammen om den. Menighedsrådet byder på en ostemad og et glas koldt eller varmt at drikke. Filmønsker modtages gerne til de
kommende filmaftener. For at overholde de gældende
regler for filmvisning, er det kun deltagerne, der kender programmet.
Vel mødt i Sognehuset onsdag d. 25. april kl. 19.3022.00. Melder du dig på forhånd til sognepræsten, får
du besked om hvilken film, der er på tapetet denne aften og fremover.

SOGNEEFTERMIDDAG - ”OM SOGNEUDFLUGTEN I 2018”
TIRSDAG D. 3. APRIL KL. 14.00 I SOGNEHUSET
Als – historien og livet på øen
Sønderborg, Nordborg, Augustenborg, istid, morænebakker og fjorde, krigstid, 1864, tysk og dansk. Stikordene er
mange, når vi taler om Als. Nu vil vi på besøg, og vi ved, at vi kun når at se en smule af den skønne egn. På sogneeftermiddagen vil vi se og høre lidt af hvert – også noget af det, vi ikke får oplevet, når vi drager afsted på sogneudflugt
sidst i august. Kom og vær med – uanset om du kan komme med på turen eller ej.
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Kommende arrangementer - fortsat
SOGNEINDSAMLING – VI SAMLER HÅB!
SØNDAG D. 11. MARTS, KL 10.30 (LIGE EFTER GUDSTJENESTEN KL 9.30)
Over hele landet er der denne dag indsamling. Vi samler ind i vores landsbyer til fordel for verdens hjemløse børn.
Vil du være med, så meld dig som indsamler til sognepræst Lise Palstrøm. Des flere vi er, des kortere bliver ruterne. En rute tager 1½ - 2 timer.
Tag godt imod indsamlerne. Vi tager imod kontanter og MobilePay, men man kan også få oplysninger om indbetaling via bankoverførsel.

PÅSKEMÅLTID
– SKÆRTORSDAG AFTEN
TORSDAG 29. MARTS KL. 18.30 I VENG KIRKE
Fællesskab – det er når vi spiser sammen!
Skærtorsdag gør vi i Veng-Mesing ligesom Jesus og
hans disciple: finder et sted at spise sammen i anledning af påsken og dens budskab om befrielse og fællesskab.
Menuen er fast, vi indleder med et kogt æg, derefter
får vi ”bitre urter”, som vi i vore dage ville kalde grøn
salat; så får vi stegt lam og nybagt brød – og som regel er der en smule frugt på bordet som pynt og dessert.
Når vi fejrer Skærtorsdag med et påskemåltid, opstår
der et ’menighedens fællesskab’, hvad enten vi på forhånd kender hinanden eller ej. For en gangs skyld kan
vi nemlig tillade os at tale med hinanden ind imellem
undervejs i gudstjenesten/måltidet; vi kan være stille
sammen, uden det bliver pinligt. Vi kan synge sammen, læse op i kor, skåle sammen i vin, i vand eller
i saft, vi kan høre påskens fortællinger læst op, og vi
kan dele nadveren med hinanden, når brødet og kalken går rundt.
Vel mødt til Skærtorsdags påskemåltid.

VALBORGAFTEN
MANDAG 30. APRIL KL. 19.30
Inden længer kommer foråret – og en månedstid efter påske og dagen efter den sidste konfirmation bliver Valborgblusset tændt på engen sydøst for Veng Kirke.
Vi tænder bål, som vore forgængere har gjort det i århundreder før os, aftenen mellem vinter og sommer. Overtroen ville vide, at det er denne nat, naturen, det overnaturlige og det underjordiske er særligt stærkt til stede. Kom
og hør om varsler, om tro og overtro – og om Valborg, der har lagt navn til. Og så synger vi forårssange, mens bålet brænder ud i den lyse aften. Lad os håbe på fantastisk forårsvejr, men tag varmt tøj med, for april er lunefuld!
Menighedsrådet serverer boller og varm kakao. Tag gerne dit eget krus med – og noget at sidde på.
6
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INVITATION

Den 16. maj 2018 kl. 19.00
i Kirkecenter Højvangen.
Præster og menighedsråd i
Skanderborg Provsti indbyder
til en aften med fortælling
om provstiets nedlagte kirker.
I 2015, 2016 og 2017 besøgte
stafetten provstiets 27 kirker, og
runden sluttes nu af med fortælling
om de kirker, der var engang, men
som er nedlagte.

Musik i kirken

Af Pia Bech Pedersen

VENG KIRKE
FORÅRSKONCERT I VENG KIRKE
SØNDAG DEN 22. APRIL KL. 16.00
Harry Arvidsen, klarinet, og kirkens organist og pianist,
Pia Bech Pedersen, spiller et program med nogle af de
smukkeste værker fra romantikken, bl.a. Brahms Sonate i Es dur og Gades Fantasistykker.
Harry Arvidsen og Pia Bech Pedersen har siden studietiden på konservatoriet spillet koncerter sammen, - i
kirker, musikforeninger og på biblioteker.

Kirkecenter Højvangen
finder du på Mallinggårdsvej 3
Skanderborg
ALLE ER VELKOMNE

PÅSKEDAG DEN 1. APRIL
medvirker Birgitte Bærentzen Pihl ved gudstjenesterne
i Veng og Mesing. Birgitte har debuteret fra solistklassen ved Det Jyske Musikkonservatorium, været solist
med Symfoniorkestrene, prisvinder ved kammermusikkonkurrencen i P2 og er i dag solospiller i Århus Symfoniorkester.

VENG KIRKE
FORÅRSKONCERT I VENG KIRKE
TIRSDAG DEN 15. MAJ KL. 19.30.
Af Anja Rossau
Veng Koret byder foråret og sommeren velkommen.
I år har vi koncentreret os meget om klassiske satser,
så man kan opleve Fangernes Kor fra operaen Nabucco, den kendte sats fra Judas Maccabæus af Händel,
Benedictus af Niels W. Gade - selvfølgelig blandet med
sjove og glade sange. Anja Rossau og Anders Hildebrandt underholder med et par numre.

PINSEDAG DEN 20. MAJ
medvirker Kim Hansen,
trompet, ved gudstjenesten.
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Fra ”de gode gamle dage”. Veng Lokalarkiv
I et avisudklip fra 1932 står der følgende

REDNINGSDÅD PÅ RÅVNSØ

Læreren, der sammen med sine sønner frelste en lille drengs liv.
En af de smukkeste handlinger blev udført en stormfuld sommerdag i fjor (1931)
på Ravnsø. En arbejdsmand, der kom forbi den ret store Ravnsø, fik øje på en lille
10årig dreng, der havde vovet sig ud på en sammenbundet sivbunke.
”Fartøjet” var af storm og sø ført langt ud, og den lille dreng var hvert øjeblik i
den største fare for at blive skyllet bort fra sivbunken. Da der ingen både eller
joller var at få, alarmerede arbejdsmanden lærer Frands Julius Valbjørn i Venge
skole.
Læreren startede straks sin bil, og sammen md sine to drenge, Frode og Erling,
samt deres jævnaldrende kammerat, Niels Kring Jørgensen, kørte han straks til
Ravnsø. Den nødstedte dreng var nu drevet 400 meter fra land, men læreren og
drengene sprang straks ud for at bjærge ham. Efter en hård kamp mod den oprørte
sø nåede man ud til sivbunken og fik den med drengen skubbet ind til bredden.
Læreren og hans drenge kom under redningsarbejdet i alvorlig fare, da søen var
usædvanlig hård, men deres anstrengelser kronedes med held. Carnegie-fondet
har nu belønnet lærer Valbjørn med fondets sølvmedalje. Drengene har hver fået
300 kr. (1932 = svarende til 12.283 kr. i 2018)
Billederne viser lærer Valbjørn ved et
møde i Sparekassen og arkivets ældste
billede af skolen på Vengelundvej 1..
Begge udaterede.

Hvad er det?
Det spurgte vi læserne om i nummer 153, og
her kommer historien:.

Baron Jørgen og baronesse Anna Rosenkrantz fik til
deres sølvbryllup i 1909 denne bøgegren af sølv indrammet og med inskription ”Med TAK fra Medarbejdere og Funktionærer på Sophiendal”.
Den slags erindringsgaver var meget almindelige i
slutningen af 1800tallet og begyndelsen af 19ootallet.
Rosenkrantzerne har selvfølgelig haft den hængende
på godset, men den er senere overgivet til Veng Kirke,
hvor den nu hænger i den søndre korsarm, der tidligere
var gravkapel for von Woyda-familien.
Arkivet kender ikke historien bag, men vi antager, at
det har været til sølvbrylluppet i 1909, at gaven er givet. Vi har ikke kunnet finde den omtalt nogen steder.

Hvad er det?
Dette nummers lille gættekonkurrence – hvor finder vi denne sten med et motiv?
Det løfter vi sløret for i næste nummer 155.

Carnegies Belønningsfond for Heltemod – oprettet i 1911 - uddeler hvert år belønninger til
danskere, der har udvist heltemod og med fare for eget liv har reddet andres.
Frands Julius Valbjørn var lærer i Venge Ny Skole (på Vengelundvej 1) fra 1916-54, og fra
1954-55 var han førstelærer på Veng Fællesskole.
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Ny skoleleder
i Veng
Den 1/12-17 tiltrådte Linda Kolling Pedersen
som ny skoleleder i Veng, efter at
Henry Thomsen var gået på pension.
Linda var ikke ny på skolen, men havde siddet som
pædagogisk leder siden 1/8-14 og var derfor kendt af
børn, forældre og personale. Indlægget er en mini-profil samt et par skarpe interview-spørgsmål.
Profilspørgsmål: Navn: Linda Kolling Pedersen
Hvad laver du i Veng? Jeg er pr. 1. december 2017 tiltrådt som leder af vuggestue, børnehave, skole, SFO
og klub. Mit job er meget alsidigt – og jeg arbejder stadig på at finde ud af hvilke nye arbejdsopgaver, jeg har
fået med jobbet. Jeg synes, jeg har været rigtig heldig,
at jeg har haft mulighed for at være i mesterlære til mit
nye job.
Hvor og hvornår er du født? Odder, 4. marts 1977
Hvor bor du nu? Jeg bor på landet på den anden side af
Skanderborg, ude ved Skårup.
Hvilken musik lytter du til? Jeg er nok mest til rock –
og skulle jeg vælge en enkelt kunstner, ville det blive
Bruce Springsteen, men det seneste album, jeg lyttede
til, var af Lana Del Rey.
Hvad læser du lige nu? Jeg er en bogsluger – og det er
en meget stor del af mit fritidsliv, og jeg læser skønlitterære bøger hver dag. Ofte bliver det også som lydbog,
da jeg så kan gøre det, når jeg er på vej i bilen – eller
står i køkkenet. Senest har jeg afsluttet ”Dyndkongens
datter” og er startet op på ”Den, der lever stille”.
Din yndlingsleg eller - spil? Jeg kan rigtig godt lide at
spille whist – men når jeg tænker over det, synes jeg
faktisk, at jeg spiller alt for sjældent.
12

Hvad er der mange, der ikke véd om dig? Jeg underviser i jagttegn.
Hvad var dit yndlingsfag i skolen? Jeg holdt meget af
matematik – det er skønt at kunne regne løs og sætte
to streger under.
Hvis du måtte få en rejse med flyveren, hvor skulle
den så gå hen? Tjah?? jeg holder meget af at rejse så...
Grønland, Kina, Canada.......
Har du et yndlingssted i Veng Skole & Børnehus? Jeg
elsker at være i forhallen, når vi har fællessamling. Det
er skønt at mærke fællesskabet og synge sammen – og
så er der jo Skovhytten. Den er bare guld værd for børn
i alle aldre. Der er ro og højt til loftet.
Ud over profil-spørgsmålene er der et par skarpe
spørgsmål i anledning af, at Linda nu er leder af børnehuset:
Linda, hvordan er det at blive chef på sin arbejdsplads?
Min opstart som leder ved Veng skole & Børnehus har
været nem og rar. Mine kollegaer har taget fantastisk
godt imod, at jeg nu sidder på denne post. Jeg øver mig
– men det forstår alle.
Hvad er din vision for Veng skole og Børnehus?
Jeg ønsker, at Veng skole og Børnehus er et sted, hvor
børn, forældre og ansatte trives godt. Jeg ønsker, at vi
kan blive ved med at dygtiggøre os.
Hvad ser du som den største styrke ved Veng skole og
Børnehus?
Vores store fællesskab – vi søger at lave sammenhænge. Børnene er vores primære fokus, så må vi
arbejde på tværs for at gøre det bedste for dem – jeg
oplever det sker med hjertevarme og forståelse for forskellighed.

Veng Koret

Søger nye medlemmer
Vi optager gerne nye medlemmer i Veng Koret. Vi er især på udkig efter flere mænd, men kvinder er
naturligvis også velkomne! Øveaften tirsdag i Sognehuset i Veng. Henvendelse til Karina Tambo,
mail: karina.tambo@gmail.com
Veng Koret: www.vengkoret.dk

BOGBYTTE-CENTRALEN I HÅRBY - får nyt navn, nu hedder
den BOG-CAFÈEN i Ni´eren i Hårby (Siimtoften 9)
Fremover vil der på lørdage, fra kl. 10 til 12 i lige uger
være mulighed for at bytte bøger i ”Ni’eren”, Siimtoften 9 i Hårby. Der vil være ”personale” til stede, og der
vanker lidt til ganen – kaffe, te, juice og måske et lille
stykke kage.

Det er vort håb, at BOGCAFÉ’en vil udvikle sig til et mødested, hvor der både kan snakkes om litteratur, erindringsskrivning, slægtsforskning og luftes idéer til,
hvad ”Ni’eren” i øvrigt kan være ramme for af aktiviteter.
Vi ønsker alle hjerteligt velkommen i BOGCAFÉ’en i
”Ni’eren” i Hårby!
Flemming Schreiber Pedersen

Begivenheder
marts, april, maj 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
http://8660haarby.dk/
Michael Ring, Hårby Bygade 23
mail: ring6367@gmail.com
Søballe Borgerforening: www.søballe.dk
Lene Mikkelsen, Gyvelhøjvej 1,
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
Mads Palmelund
Siimtoften 12, Hårby
mail: palmelund_johansen@hotmail.com
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
Linda Kolling Pedersen, 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
Irene Vestergaard Nielsen
tlf.: 21 86 17 38, mail: kj-iv@pc.dk
Veng Pensionistforening
Kirstine Christensen, Vidkærvej 34,
tlf. 86 94 37 72, mail: vidkaer@godmail.dk
Veng Lokalarkiv, www.museumskanderborg.dk
Søballevej 2 (i skolens kælder)
Åbent onsdage kl. 9-12 samt efter aftale.
Lukket i skolens ferier.
Peter Mortensen, Ersholtvej 3, Nr. Vissing
tlf. 21 49 99 33. mail: petermortensen57@gmail.com
Lysthuset i Nr. Vissing: www.lysthusetnrvissing.dk
Aase og Anders Beck-Rasmussen, Vidkærvej 29,
tlf. 86 94 37 69, mail: andersbeckrasmussen@gmail.com
9’eren i Hårby – BOGCAFE,
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

Veng
Pensionistforening

– Sognehuset tirsdage kl. 14.00
Vil du være medlem, så kontakt formanden
på tlf. 86 94 37 72 eller Vidkaer@godmail.dk
•	13/3 kl.14: Rejseforedrag om Sydafrika. Birgit og
Jørgen Kimer
•	10/4 kl. 14: Musik og sang med Trækfuglene.
•	8/5 kl. 8.30: Udflugt til Mønsted Kalkgruber.
Tilmelding
•	12/6 kl. 12.30: Kør selv udflugt til
Museum Ovartaci

Veng Lokalarkiv
Søballevej 2
www.museumskanderborg.dk
Arkivet er åbent hver onsdag kl. 9-12 undtagen i
skolens ferier.

Beboerforeningerne m.v.
Følg beboerforeningerne på FB og på hjemmesiderne, hvor aktiviteterne annonceres.
Mesing Borgerforening og MUF
• 7/4 kl.18.30 – forårsfest
• 21/4 kl. 9 – arbejdsdag
• 22/4 kl. 10 – affaldsindsamling
• 4/5 kl.18 – fællesgrill – standerhejsning kl. 20.
• 13/5 – udflugt til Hjerl Hede
• 28/5 kl. 19.30 – generalforsamling
• 2/6 kl. 18 - fællesgrill

Nr. Vissing Beboerforening
• 4/3 kl. 10 - Gåtur fra Gadekæret
• 15/3 kl. 19 - Generalforsamling - Kroen
• 1/4 kl. 10 - Gåtur fra Gadekæret
• 17/4 kl. 18.30 – Sangaften i Lysthuset
• 24.april kl. 19. Tirsdagsgåturene
• 4. maj kl. 16-18 - Fredagscafè. Gadekæret

•	Torsdag 12/4 kl. 19.00 – fortællecafè på Sophiendal. Vi gæster slottet, får fortalt lidt om fortiden og
noget om, hvad bygningerne anvendes til nu og om
landbrugs- og skovdriften i dag. Der bliver desuden
en lille rundvisning og kaffe med lidt sødt til.
Tilmelding er nødvendig og kan ske på tlf. 21 49 99
33 eller petermortensen57@gmail.com. Hold øje
med FB og Ugebladet.

Lysthuset Nr. Vissing:

Følg os på

og på www.hik81.dk

Følg os på

og på www.veng-kfum.dk

Læs mere om programmet på lysthusetnrvissing.dk
• 17/3 kl. 19.30 – Jazzaften med ”Barrellhouse”. Ost og rødvin
•	2 0/3 kl. 19.30 – generalforsamling.
Efter generalforsamlingen viser Eigil Lyhne billeder fra Nicaragua. Ost og rødvin
•	7/4 kl. 14.30 – Fernisering. Billeder af Jonna Axelsen og træting af Ib Johan Lave
•	6/5 kl. 14.00 – Søndagsmatinè: Medvirkende: Jazzduen ”Henad”, Petsi Tvørfoss synger
og fortæller om færøske sange, ”En halv sød”, fællessang, folkedans.
•	2 7/5 kl. 13.00 – Kunsttur til Silkeborg
•	16/6 kl. 10.00 – Pilgrimstur til Adslev
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Gudstjenesteliste marts, april, maj 2018
Dato

Veng

Mesing

Hørning

4. marts

3. s. i fasten

11.00 LP

11.00 JKA

11. marts
18. marts

Midfaste
Maria Bebudelse

9.30 LP *

9.30 MD *
11.00 TM

25. marts
29. marts

Palmesøndag
Skærtorsdag

30. marts

Langfredag

31. marts
1. april
2. april
8. april
15. april
18. april
21. april

Påskenat
Påskedag
2. påskedag
1. s. e. påske
2. s. e. påske
Gud og
Spaghetti
Konfirmation

22. april

Konfirmation

27. april

Bededag
Konfirmation

28. april

Konfirmation

29. april

Konfirmation
4. s. e. påske

6. maj

5. s. e. påske

10. maj

Kristi
Himmelfart
6. s. e. påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis

13. maj
20. maj
21. maj
27. maj

11.00 LP

11.00 MD
16.00 MD
tapas
16.00 TM

9.30 LP

11.00 JKA

18.30 LP
måltid

Blegind

Adslev

19.00 LP-MD
16.00 TM

23.30 MD
11.00 LP

11.00 LP
11.00 LP
11.00 JKA
17.00 MD

9.30 JKA
17.00 LP

9.30 MD
11.00 MD
11.30 TM

(koncert
14.00)
9.30 LP
Jeksendal
11.30 LP

9.30 TM

11.30 CK

11.30 LP

9.30 MD
11.30 MD
9.30 LP
11.30 MD

9.30 MD

9.30 LP
11.00 LP

11.00 MD

11.00 LP

11.00 JKA
11.00 MD

11.00 LP
Skoven

11.00 LP
11.00 LP
x)

9.30 JKA
dåb

Layout: sandahls.net

JKA - Jacob Køhn Andersen MD - Majbrit Daugaard TM - Therese Møller CK - Christina Kleis LP - Lise Palstrøm
* - Sogneindsamling efter gudstjenesten
x) Kirkevandring

