Sogneblad for Veng
og Mesing Sogne
38. årg. | Nr. 156

4

Sep, okt, nov 18

To forrygende 25 års
jubilarer skal fejres

» Læs om Søballe Savværk
Se side 8

Døren er
igen åben …

Kirkens kontaktpersoner
Hjemmeside:
www.vengmesing.dk
Veng-Mesing kirker

Af Erna Bachmann
Foto Lars Jakobsen og Lise Palstrøm
Kirkedøren i Veng Kirke havde det slet ikke godt. Den var
gennem de sidste år forsøgt repareret med stålplader
forneden, og den første stålplade var udskiftet med en
større. Men nu var tiden kommet til en gennemgribende
reparation – eller en helt ny dør. Man valgte at reparere,
og i en periode var der sat en midlertidig dør i kirken.
Gæster i kirken har nok undret sig, for døren passede
slet ikke til vores smukke gamle kirke.
Nu er den rigtige dør så tilbage med nye stave, så den
forhåbentlig kan holde mange år endnu.

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
Organist for Veng og Mesing kirker
Pia Bech Pedersen, Vestbakken 4, Stjær,
tlf. 31 14 14 03
pia@bechpedersen.dk
Veng og Mesing Kirker
Graver
Mail graver@vengmesing.dk
Tlf.86 94 61 07
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
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Lise Palstrøm, Veng
Lars Jakobsen, Veng, der også tegner ”Ganske
vist”.
Claus Konradsen, Nr. Vissing
Flemming Schreiber Pedersen, Hårby
Erna Bachmann, Hårby (ansv.havende)
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Forsidebilledet: er fotograferet af Knud
Gammelgaard, Søballe. De små fotos af Veng og
Mesing kirker er af Erna Bachmann og Ole Berg.
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og dækker perioden december, januar og februar
2019.
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Siden sidst
Døbte i Veng

Døde, begravede og bisatte i Veng:

Lærke Kongensholm Staal, Søballe
William Christian Nordahl Kudsk, Sorring
Sigrid Palstrøm, Aarhus
Hjertelig til lykke

Kristian Viborg Jensen, Veng
Erik Johannes Andersen, Nr. Vissing
Svend Røgen Jensen, Hårby
Eli Mølgaard Tømmergaard, Vær
Æret være deres minde

Viede og velsignede i Veng
Laura Lee Børsen Rindom
og Mikkel Børsen Rindom, Mårslet
Sara Lykke Munk-Pedersen
og Kristian Munk-Pedersen, Nr. Vissing
Connie Vinther Rathcke
og Villy Rathcke, Nr. Vissing
Hjertelig til lykke

Døde, begravede og bisatte i Mesing:
Hans-Christian Hornum, Mesing
Æret være hans minde

Den nye persondatalov
– og hvad den betyder i kirke og sogn

Af Lise Palstrøm

Al begyndelse er svær – også livet med den nye persondatalov. I kirker og sogne forsøger vi efter bedste evne at
leve op til de nye krav om samtykke til offentliggørelse af personlige data. Det betyder, at vi efter 25. maj spørger
alle, om de vil give deres samtykke til, at deres navne bliver bragt i SOGNET, på hjemmeside og lignende steder.
Vi vil gerne beklage, hvis der i begyndelsen har været en enkelt smutter. På samme måde kan der være navne
udeladt, som vi ikke har fået samtykke fra. Hvordan reglerne i øvrigt skal tolkes, kommer der flere anvisninger
på fra myndighedernes side, og vi håber på, at det vil komme til at gå mere og mere glat, efterhånden som alle
vænner sig til de nye tider.

Kommende arrangementer

Af: Lise Palstrøm

SYNG DANSK – i kirken!
Torsdag d. 25. oktober kl. 17.00. Som optakt til årets SPIL DANSK/SYNG DANSK-uge indbydes du, din familie,
dine naboer og venner til et brag af en fyraftenssangtime i Veng Kirke torsdag d. 25. oktober kl. 17.00.
Lokale kor – heriblandt også Veng Skoles to kor, Lillekor og Storekor, giver et par numre og synger for på fællessangen. Der vil komme opslag om det i Ugebladet og på kirkens Facebook-side, når vi nærmer os, så du kan nå
at varme stemmebåndene op!
		
Korleder Petsi Friis Tvørfoss, organist Pia Bech Pedersen og sognepræst Lise Palstrøm.
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Kommende arrangementer - fortsat

Af: Lise Palstrøm

Tro, håb &
kærlighed
– og HØST!

FILMSTUDIEKREDS
Torsdag 6. september, onsdag 3. oktober, onsdag 7. november i Sognehuset i Veng
Sædvanligvis er det kl. 19.30 – 22.00, men i oktober skal vi se en længere film, og derfor begynder
vi allerede kl. 18 med at spise sammen.

Marken er mejet – og høet er høstet! Sådan
synger vi, og i år har det været helt omvendt
af sidste år: Kunne vi dog bare have delt
sidste sommers regn med denne sommers
tørke, men vejret er vi ikke Herrer over.

Tilmeldte får løbende besked om filmaftenerne. Tilmelding kan ske til sognepræsten, Lise Palstrøm.

Vi kan glæde os over de mange dygtige
landmænd, der med deres ekspertise og
teknologiske hjælpemidler formår at få det
bedste ud af høsten trods tørken.

Fredag d. 21. september kl. 17.00-21.30. Kultur i Mesing.
Mesings foreninger står sammen om en skøn blandet buket for alle aldersgrupper på årets
KULTURAFTEN.

Kærlighed til det danske landskabs skønhed og villighed til at dyrkes, håb om at vi får høst alligevel og tro på
ham, der lader det hele vokse og gro. Den treklang spiller med, når vi i kirkerne fejrer høst. Ikke bare kornhøst,
men selve livets frugtbarhed og naturens ødselhed.

Vi er i Lokalarkivet, kirken, borgerforeningen, KFUM-spejderne og idrætsforeningen sammen om arrangementet
og byder med udgangspunkt i Mesing Forsamlingshus på:
• Bag pandekager over bål v/ KFUM-spejderne
• L ær at bruge de digitale arkiver v/ lokalarkivet
• Rundvisning og fortælling i BØRNEHJØRNET på Mesing kirkegård v/ præsten
• Udstilling af lokalt håndværksliv, historie og traditioner v/ lokalarkivet
• Spisning i Forsamlingshuset, ”Chili con carne” v/ borgerforeningen
• L eg og brætspil for alle v/ KFUM-spejderne og idrætsforeningen (MUF)
• Fortælling om Mesing Skoles sidste år v/ lærerinden (Karen Inger Rasmussen)
• A ftensang i Mesing Kirke v/ præsten (Lise Palstrøm)

I kirken kalder vi også denne tid fra begyndelsen af september til først i oktober for SKABELSESTID. Det er tiden,
hvor vi kan minde os selv og hinanden om at huske at glæde os – og sige TAK. Skabelsestiden kommer til udtryk
i gudstjenesterne – især den årlige friluftsgudstjeneste i Nr. Vissing (9. september kl. 14) i Kirkegårds dejlige have
hos familien Nør Østbjerg og til høstgudstjeneste i både Veng og Mesing kirker, hvor konfirmander og minikonfirmander traditionen tro bærer høstgaver i form af blomster, frugt og grønt ind i kirken til efterfølgende glæde for
beboerne på plejecentret Præstehaven i Hørning.

VENG LOKALARKIV MESING BORGERFORENING MUF KFUM-SPEJDERNE VENG MESING KIRKE&SOGN
Se hele programmet på http://pdf.skanderborg.dk/KulturogFritid/kulturaften-2018/

Sogneeftermiddage

I Sognehuset i Veng kl. 14-16.

Tirsdag d. 4. september:

Galilæis kikkert

TO FORRYGENDE 25 ÅRS JUBILARER SKAL FEJRES
Søndag den 23. september kl. 11.00
I sommeren 1993 spillede organist Pia Bech Pedersen til sin første gudstjeneste i Veng og Mesing kirker, og siden blev hun også tilknyttet Blegind og Adslev
kirker. Nu er det 25 år siden, og vi kan få lejlighed til at fejre hendes jubilæum i
tak til, at det daværende menighedsråd ansatte så dygtig en organist.
Samme sommer blev også kirkesanger Gert Bonde Nielsen fastansat i kirkesangerteamet efter at have vikarieret i flere år, og han kan derfor også fejre 25
års jubilæum ved kirkerne. Gert har også fra tid til anden sunget med sine kor i
kirken, så vi har megen vellyd at takke for.
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I forbindelse med høstgudstjenesten i Veng, søndag d. 23. september, vil vi ønske både Pia og Gert – og os selv i menigheden – TIL LYKKE med jubilæet, og
menighedsrådet indbyder alle til fejringen og den efterfølgende kirkefrokost.

Galileo Galilæi fik en kætterdom på halsen, ikke så meget fordi han rokkede ved det
gamle verdensbillede, men snarere fordi han forstyrrede kirkens magthavere. Han blev
først indklaget for inkvisitionen i 1633, da han lagde sig ud med pave Urban VIII.
Hør beretningen om denne mærkelige, stædige mand fortalt som en spændende historie
om en person, der gav anledning til et paradigmeskifte. Hvad var det, Galilæi så i sin kikkert? Hvorfor var det så farligt? Fortælling v/ Peter Værum, fortæller, organist og præst.
Tirsdag d. 2. oktober kl. 14-16:

”Præstepar i Schweiz”

Om dansk kirke i udlandet, om at være født i Veng, blive biskop på Fyn og meget
andet. Kresten Drejergaard, tidligere biskop, drog efter nogle travle år i Odense
og i Fyens Stift sammen med sin hustru, Inger Merete, til Schweiz for at være
præstepar i den danske kirke, netop som vi havde indbudt ham til en sogneeftermiddag. Det kunne ikke nås, men nu tager vi og Kresten Drejergaard revanche. Vi kommer i godt selskab – og helt sikkert langt omkring denne eftermiddag, hvor han kommer tilbage til sit fødesogn.
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Sogneeftermiddage

– FORSTAT

Tirsdag d. 6. november kl. 14-16:

Musik i kirken

Af Pia Bech Pedersen

Rovmordere, tyveknægte og forbryderbander i
1800-tallet
Billedforedrag v. historiker
og journalist Henning Frandsen.

Søndag den 7. oktober kl. 16
– Koncert i Veng Kirke

Handskemagerbanden som huserede på Lolland i midten af 1800-tallet, Albert Simmonds fra Sct. Croix, der fik livstidsstraf for tyveri. Lars
Nielsen – ham med de spildte Guds ord på Balle Lars – som begik
mord og fik hugget hovedet af i 1858, rovmorderen Anders Sjællænder, som først i tredje forsøg fik hugget hovedet af. Jens Nielsen, der
insisterede på – og også – blev henrettet i Horsens Tugthus 1892, for
at blive den sidste forbryder, der blev henrettet i Danmark (bortset fra besættelsestidens stikkere), bliver der også
plads til i foredraget. Det samme gælder Cort Pedersen, der tabte hele udbyttet – 10-11 øre ved sit første indbrud
og siden begik mord, den forarmede og fordrukne Hans Peter Knudsen, som slog sine børn på 5 og 7 år ihjel, og
som efter knap 11 år i Horsens Tugthus emigrerede til USA. Barnemordersken Ane Andersdatter, der som den
sidste kvinde blev henrettet i 1861. De 11 aftægtsmord 1850-1877. Den kun 20-årige Jens Asger Bech, som tog
fusen på de Københavnske ågerkarle og kom fem år i tugthuset.
Gennem disse forbrydere – og andres – skæbner fortælles historien om 1800-tallets Danmark på vrangen. Foredraget vil også komme ind på datidens fattigforsorg, straffesystem og de sociale forhold, herunder det herskende
syn på fattigdom, forbrydelse og straf.

Hvad er det?

– OG HVOR – OG HISTORIEN BAG?

Det spurgte vi i sidste nummer af SOGNET, og her er
svaret: Det er fra Veng Kirke.
Bag kirkens tykke mure findes ”hemmeligheder”, som den almindelige kirkegænger ikke altid har fantasi til at forestille sig. En af
”hemmelighederne” findes i tårnrummet over den nordre korsarm.
Adgangen hertil er vanskelig, man skal krybe hen over hvælvingerne, og når man endelig når hen til rummet, er det afspærret, for
gulvet er skrøbeligt og må kun betrædes af Nationalmuseets folk.
Tidligere var der her i den katolske tid et alter, og fra de to glugger
havde man udsyn over kirken og kunne
følge med i gudstjenesten. Adgangen
dengang var ad en trappe, hvor resterne
stadig kan ses i korsarmen, bag ved kirkens klaver. Gluggerne er muret til, men
man kan stadig ane dem, og Flemming
Randel har været en tur på prædikestolen og har taget billedet og tegnet gluggerne ind
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Medvirkende er Den Østjyske Bassethorntrio ,
som består af Jeanette Riberholt, Bjarne Vestfalen og Søren Trolle Bagger. Endvidere medvirker Veng Koret, dirigent Anja Rossau. Bassethorntrioer har eksisteret siden Mozarts tid,
for hvem bassethornet og klarinetten var yndlingsinstrumenter. På programmet er bl.a. Mozart,Beethoven og Louis Francois Duprat.

Søndag den 25. november kl. 19.30
– Julekoncert i Mesing Kirke
Musikalske udtryk mødes gennem bror
og søster.
Lokale kræfter, operasanger Heidi Gargulak
Andersen, Mesing, vil sammen med sin bror
Günther Poulsen, rock og jazzmusiker, spille
et program med kendte sange, som får et rytmisk twist med en guitar og et klassisk præg
med Heidis sangstemme. Kirkens organist akkompagnerer endvidere Heidi i kendte klassikere fra Julens repertoire. Efter koncerten inviterer Menighedsrådet på gløgg og æbleskiver i
Forsamlingshuset. Julemusikken bringer mennesker sammen – vi glæder os til at se mange
i Mesing Kirke.

Søndag den 9. september kl. 14. Til Friluftsgudstjenesten i Nr. Vissing medvirker Kim Hansen, trompet.
Torsdag den 6. december kl. 19 – Julekoncert i Veng Kirke – Læs mere i næste nummer af Sognet
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Saven står ikke stille denne vinterdag i 1987

Anders Kristian Axelsen
Født 11/12 1904
Død 28/5 1989
Foto 1924

Søballe Savværk
på ”Axeltorv”
Af Erna Bachmann, Hårby

”Det kan godt være, at ikke alle veje fører til Søballe savværk på ”Axeltorv”, men tre må vel
også være nok. ”
Sådan skrev Aarhus Stiftstidende den 11/12-1984 i anledning af, at savskærer Anders Kristian Axelsen fyldte 80 år. Han boede på ”Axeltorv”, som folkeviddet havde døbt den lille
plads foran savværket, hvor tre veje mødes.

Det er nu 29 år, siden Anders Kristian Axelsen døde,
men han huskes stadig af mange i Søballe.
Anders Axelsen havde en omskiftelig tilværelse. Hans
syv års skolegang fordelte sig på hele 25 forskellige
skoler, for hans far rejste rundt og tog arbejde på gårdene, hvor der var arbejde at få, så mon ikke Anders
Axelsen dermed har haft en noget uofficiel danmarksrekord i skoleskift! Men trods de forskellige skoler tilegnede han sig viden, og med en fabelagtig hukommelse
var han altid god for en rask historie.
Anders Axelsen har haft sine rødder i træet: det rå barkede materiale, som i mere end 40 år gik gennem hans
hænder og blev til brædder, lægter, og som han forarbejdede til byggematerialer, spær o.lign. Hans arbejde
var hans hobby, og dagligt så man ham ved saven.
Men på sin 80 års fødselsdag måtte han dog nødtvungent slukke og modtage gratulationer og gaver, de fleste med flydende indhold

Træet blev hans hobby
og hans arbejde. Men før han endte i Søballe, nåede
han landet rundt, kun en enkelt gang udenfor Danmarks grænser, men på både Sjælland og Bornholm
har han haft arbejde. Derefter kørte han i fire år landevejene tynde med lastbil, inden han fik arbejde på
Hårby Savværk, hvor han var i fem år. Turen til udlandet var en indkøbstur til Tyskland med sønnen Kaj og
Ruth. Bare lige over grænsen, så han fik brugt sit nyerhvervede pas. Men på dagen var der så tyk en tåge, at
man ikke kunne se omgivelserne, og Anders Axelsen
sad i bilen stiv af skræk. Han huskede tyskerne som
fjenden fra to verdenskrige, så dem havde han ikke tillid til.

Anders Axelsen husker begge verdenskrige.
I 1914 var han 10 år og husker, at 200 tyske dragoner
gjorde sit indtog i Høng på Sjælland, hvor familien bo-
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ede på den tid. Da 2. verdenskrig startede, var han en
voksen mand på 39 år, der havde en mere aktiv rolle
som kurer for modstandsbevægelsen og bragte breve
og papirer forbi tyskerne. Indtil sin død var Anders
Axelsen medlem af hjemmeværnet og deltog sommetider stadig som 80 årig i øvelser, og han fik medalje
”For 25 års frivillig tjeneste i Hjemmeværnet”.
I 1933 købte Anders Axelsen den ene ende af savværket i Søballe for 1150 kr. med 7 kr. i udbetaling. Samme
år giftede han sig med Ellen Marie og forlod vognmanden og landevejene og fik arbejde på Anebjerg Teglværk. Så gik der 10 år, hvor han arbejdede på Anebjerg.
Under 2. verdenskrig var han med til at opbygge brændeovnen på Anebjerg Teglværk, hvor en episode har
brændt sig ind i hans hukommelse. Axelsen og en arbejdskammerat arbejdede i 22 meters højde med at
mure skorstenen, da en stålwire sprang, og et læs sten
styrtede ned. Kammeraterne på jorden blev ramt, en
døde og en anden blev såret, men Axelsen slap uskadt.
I 1927 var parret, der var kærester på det tidspunkt,
til det første ungskue, der blev afholdt i Skanderborg.
1943 købte han den del af savværket, hvor maskinerne
stod. Anders Axelsen havde faktisk sit eget savværk
samtidig med, at han arbejdede i Anebjerg og sidenhen
på Brabrand savværk i 25 år. Her cyklede han til og fra
Brabrand dagligt, og når han så kom hjem og havde
spist, tog han igen cyklen og ”billede kværn” (skærpede møllestenen), skød trærødder eller ”gjaldede
grise” (”gildede” eller kastrerede grise). Saven var hans
hobby, og den stod ikke stille efter arbejdstid, så var det
bare hans eget, han arbejdede på.
Dengang – i 1943 – kørte rundsaven med en fem hestes benzinmotor, senere udskiftet til en med tre gange
stærkere motor, som Anders Axelsen omkring 1970
købte af William Lemming på Dover Mark, der ikke

Anders og Ellen
Axelsen, ca. 1963.
Ellen er født i 1905 og
døde i 1982

”Axeltorv” i Søballe,
Stjærvej 19 i 1982

På flere områder var Anders Axelsen en foregangsmand. Han var den første i Søballes huse – foruden
gårdene – der fik indlagt vand, og han kunne heller ikke
nøjes med gaskomfur, som de fleste køkkenet blev moderniseret med i 1960erne. Nej, der kom et splinternyt elkomfur i Ellens køkken, ligesom der også kom en
el-vaskemaskine i hjemmet, hvor mange andre måtte
deles om en fælles vaskemaskine, Ferm eller Vølund,
der så gik på omgang.

havde brug for saven, som han havde overtaget, da
han købte gården af Gert Mikkelsen. Hejseværket anskaffede Axelsen et par år efter, træstammer er tunge
at tumle med uden kran.

Tænderne skærer fremover,
skrev stiften ved hans 80 års fødselsdag, men de fleste af Anders Axelsens tænder sad i saven. I munden
havde han ikke så mange tilbage. Der verserer også historien om smeden i Veng, Tabermann, der også optrådte som tandlæge. Anders Axelsen havde en øm
tand, men det skulle smeden nok ordne. En klat saltsyre droppet i hullet i tanden, så var den i orden. Men
Anders Axelsen sagde bagefter, at det var sidste gang,
han var til ”tandlæge”.
Men de manglende tænder forhindrede ham ikke i at
nyde et godt måltid. Og det forhindrede ham heller ikke
i at have en skrå i munden. Cigaretterne var for længst
lagt på hylden, men om skråen sagde han: ”Nej skråen
har jeg sgu` aldrig kunnet lægge af”.

Selskabsmennesket, Anders Axelsen
var ofte på farten i sin bil. Engang blev han stoppet af
politiet. De kiggede lidt på bilen, også indeni, og lovens
håndhæver spurgte ham: ”Hvad er det dernede?” og
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”Axeltorv” i Søballe,
Stjærvej 19 i 2017

pegede på bunden af bilen. Og Anders Axelsen var klar
med et svar: ”Så vidt a ka si, så er det landevejen mellem Låsby og Skanderborg”. Anders Axelsen fik påbud
om at få køretøjet ordnet, og det klarede han selv med
en klat cement. Men han havde nok brugt lidt for meget, for bilens vægt overskred den tilladte vægt for den
slags køretøjer. Og så blev den udskiftet.
Efter krigen var Anders Axelsen den eneste med
bil i Søballe. Det benyttede flere sig af, bl.a. naboen.
Axelsen havde faste taxa-ture, når naboen skulle
besøge familien. Hver juledag var således reserveret til
både ud- og hjemtransport.

Ellen og Anders Axelsen fik 4 piger og 3 drenge. Gerda
på 82 år og Ove på 78 år lever stadig.
I alle årene af deres ægteskab ”gik Ellen hjemme” og
passede huset og de mange børn, som så mange andre husmødre på den tid. Anders Axelsen satte en stor
ære i at klare den voksende familie og dens behov. Han
havde altid arbejde, og selv efter arbejdstid havde han
travlt med forskellige job for at supplere lønnen. Ellen
bidrog til husholdningen med indtægter fra Søballe
skole, hvor hun gjorde rent. Børnene blev opdraget efter den tids normer. I grunden var Anders Axelsen en
blød mand, der satte familien højt og bakkede børnene
op, hvis de var udsat for uretfærdigheder. De kom alle
ud at tjene som 12 årige, og engang en af dem havde
fået en lussing i sin plads, påtalte han det strengt, ikke
til barnet, men til den karl, der havde formastet sig til
at uddele den. Skulle der uddeles lussinger, skulle han
nok selv klare det, men det var dog ikke dagligdag i

hjemmet. Alle vidste, hvordan man opførte sig, og middagsmaden blev indtaget i tavshed, her var der ingen
snak.
Ellens forældre var gårdejere og havde en mølle i Sorring. De fik ofte besøg af familien, der kom cyklende
fra Søballe.

Tanken om at gå på pension
lå langt fra Anders Axelsen. ”Så længe a ka stå op, kører saven, for hvad skal a ellers få tiden til at gå med?”
som han sagde til bladets journalist i 1984. Og det
gjorde den også de næste fem år, indtil han måtte give
op. Han døde den 29. maj 1989, 85 år gammel.

Saven saver stadig
Efter Anders Axelsens død købte Herluf Christensen og
Ernst Frandsen i Hårby i fællesskab Anders Axelsens
sav for 10.000 kr. og oprettede Hårby Ny Savværk. Det
drives nu af Ernst alene. ”Men saven fungerer stadig”,
siger Ernst, ”jeg nænner ikke at skille mig af med den,
og den starter hver gang. Jeg er jo nok lidt nostalgisk!!!
Men til daglig er den gået på pension og erstattet af en
større og mere moderne sav”.
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Tekst: Erna Bachmann
Foto: Erna Bachmann og
Inger Nørgaard Rasmussen

BORGERNES HUS
bliver fornyet
Måske ikke helt fornyet, måske snarere ført
tilbage nær de oprindelige tegninger.
For år tilbage blev vinduerne øverst i hallen blændet.
Der var to årsager: det regnede ind, og vandet sivede
ned over murværket, og solen blændede spillerne i
hallen. Man løste problemet ved at tildække vinduerne.
Senere er der kommet nyt tag og ny udendørs beklædning, så problemet med vand er løst. Og solen? Den
skinner nu igen ned i hallen, men i færre og kun halvt
så store vinduer. Man har forsøgsvis åbnet de fire af vinduerne i halv størrelse, og vil nu lade tiden vise, om det
er en god ide. Men i hvert fald er der blevet mere lyst i
hallen, meget mere lyst. Samtidig er de faste pladser til
tilskuerne fjernet, så der er mere gulvplads.
I efteråret fik hallen en ny fordør, der giver et mere let
indtryk, og når SOGNET udkommer, skulle der være
lagt asfalt på P-pladsen. Så alt i alt, huset har fået en
omgang og ikke mindst P-pladsen, som med de mange
huller, har været et problem i alle årene. I efteråret bliver der efterplantet på P-pladsen.
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Tekst: Esben Overgaard, SøballeFoto: Lukas Damsø

Multiskolerne i Borgernes Hus
Multiskolen i HIK81 blev gentaget igen i år!
Multiskolerne er et sommerferieskole tilbud, som holdes den første uge i børnenes sommerferie.
Det er efterhånden blevet en tradition med skolen, som startede i 2009. Multiskolen er et alternativ til de traditionelle ferieskoler, som typisk kun koncentrerer sig om en enkelt idrætsgren. Her er det meningen, at alle børn i
alderen 6-13 kan møde op uanset forkundskaber, for her drejer det sig bare om at have det sjovt og at få rørt sig
rigtigt meget samtidigt. En af tankerne med skolen er, at børnene skal få lyst til at røre sig i et fællesskab, og så
kan vi jo håbe på, at det bliver i HIK81 bagefter! Instruktørerne er lokale unge, og nu er det tidligere deltagere, der
er begyndt at tage over.

En 100- års fødselsdag
Af Erna Bachmann
Et forsinket til lykke, Asta Jensen, med de 100 år den
1. august 2018.
Hvem er Asta? vil nytilflytterne måske sige, men os,
der har boet i sognet en menneskealder, er ikke i tvivl:
”Asta, det er da krokonen i Venge !”
Man siger ikke Asta uden også at sige Alfred. Efter
nogle år på en ejendom i Høver, flyttede de i 1949 til
Veng og overtog Venge Konditori, som senere blev til
Venge Klosterkro. Her lagde de resten af deres aktive
liv, Asta herskede i køkkenet med de mange medhjælpere, og Alfred var den praktiske hjælper på alle områder.
Alfred døde i 2012 – 100 år gammel – og Asta bor nu på
Præstehaven i Hørning, hvor hun elsker at få besøg af
sine 2 voksne børn, 5 børnebørn, 9 oldebørn og mange
gode venner. Asta har set frem til sin 100 års dag..
Og fest? Det blev ikke til fest på ”vores kro” – underforstået – på Venge Klosterkro, denne gang. Helbre-

På 100 års dagen med Ruth og Kjeld
det skranter og er ikke længere til de store fester, men
mindre kunne også gøre det. Borgmesteren og mange
venner kiggede forbi, og der kom også en hilsen fra
kongehuset.

SOGNET vil også gerne ønske Asta til lykke
med den runde dag og ønske dig gode år
fremover.
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Begivenheder
sep, okt, nov 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
Jørgen Schytter, Låsbyvej 115. Veng
Mail: jtschytter@gmail.com
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
Alle adresser er 8660 Skanderborg

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
Borgernes Hus , Veng
Halbestyrer Inger Rasmussen
tlf. 30 52 63 79, mail: Inger.Rasmussen@Skanderborg.dk
Udlejning af sal, fester o.lign
Birgitte Seiling, tlf. 86 95 02 44

Følg os på

og på www.hik81.dk

Følg os på

og på www.veng-kfum.dk

Veng
Pensionistforening

– Sognehuset tirsdage kl. 14.00
Vil du være medlem, så kontakt formanden
på tlf. 86 94 37 72 eller Vidkaer@godmail.dk
•	11/9 kl. 14 - Bankospil
• 9/10 kl. 14 – Foredrag – mød op og bliv overrasket
• 13/11 kl. 14 - Generalforsamling

Veng Lokalarkiv
Søballevej 2
www.museumskanderborg.dk
Arkivet er åbent hver onsdag kl. 9-12 undtagen i
skolens ferier.
Arkivleder er Peter Mortensen der træffes på tlf. 21
49 99 33 og på mail petermortensen57@gmail.com.
•	2 1/9 kl. 17-21.30 – Kulturaften i Mesing Forsamlingshus, se side 5
•	2 7/9 kl. 19.30 – generalforsamling i Støtteforeningen for Veng og Hørning Lokalarkiver. Sted:
Hørning Lokalarkiv
•	10/10 kl. 10-12 – Arkivernes dag i Veng Lokalarkiv
– fortælling og billeder, kaffe og kage. Årsskriftet
udleveres.

Beboerforeningerne m.v.
Følg beboerforeningerne på FB og på hjemmesiderne, hvor aktiviteterne annonceres.
Mesing Borgerforening og MUF
• 7/9 kl. 18.00 – Fællesgrill – MUF
• 20/9 kl. 19.30 – generalforsamling MUF
• 4/10 kl. 18.30 – Fællesspisning
• 6/10 kl. 18.30 – Høstfest
• 31/10 kl. 18.00 – Halloween MUF
• 1/11 kl. 18.30 – Fællesspisning
•	16/11 kl. 20.00 - Koncert,
Liv i forsamlingshusene
Nr. Vissing Beboerforening
• 8/9 – loppemarked
• Tirsdage kl. 19. – Gåture. Slutter 18/9
Borgernes Hus
• 24/9, 29/10, 26/11 – Fællesspisning

Menighedsrådsmøder
kl. 19.00 i Sognehuset i Veng
• 22. august
• 18. september
• 25. oktober
• 22. november

BOGCAFÈEN og BOGHULEN I HÅRBY (Siimtoften 9)
BOGCAFÈEN. Lørdage i lige uger kl. 10-12, første gang 8/9. Hver gang udvælges en bog, og forfatteren og
hans/hendes forfatterskab præsenteres.
Mangler du læsestof. Så kig ind i BOGHULEN i Hårby, der er åbent alle dage døgnet rundt. I udhuset
sørger Flemming Schreiber Pedersen for, at der skiftes bøger regelmæssigt.
Og det er ganske gratis, og du behøver ikke levere dem tilbage. Følg med på FB.

Lysthuset Nr. Vissing – Følg os på lysthusetnrvissing.dk
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GUDSTJENESTELISTE – august – september – oktober – november 2018
Dato

Veng
Hørning 2018Blegind
GUDSTJENESTELISTE
– septemberMesing
– oktober -novenmber
Gudstjenester

Dato

Veng

26. august
13. Trinitatis

Mesing
9.30 LP

Hørning
11.00 KS-LP
Konf. indskr.

2. september
14. Trinitatis

9.30 LP

11.00 MD
Konf. indskr.

9. september
15. Trinitatis

14.00 LP kk
Nr. Vissing

11.00 EN-MD

16. september
16. Trinitatis

14. oktober
20. Trinitatis
21. oktober
21. Trinitatis
25. oktober

11.00 KS
Høst

11.00 LP kf

Høst & jubilæum

19.00 LP
Høst - tapas
(koncert)

11.00 LP

9.30 LP
11.00 JKA
11.30 LP

17.00

17.00 MD

Gud og Gule Ærter

Gud og Gourmet

(i Sognegården)

14.00 LP
BUSK

11.00 LP-KS
BUSK
16.00 JKAMD

19.00 LP
17.00 LP

11.00 JKA

16.00 LP

15.00 KS

13.30 KS

17.30 MD-KS

Gud & Spaghetti
dåbsjubilæum

Familiegudstjeneste
i Sognegården

11. november
24. Trinitatis

11.00 KS

18. november
25. Trinitatis
25. november
Sidste s. i kirkeår

11.00 LP

(koncert 19.30)

11.00 MD

2. december
1. søndag i advent

9.30 LP

11.00 LP

11.00 JKA

11.00 MD

9. december
2. advent
13. december
Luciadag

11.00 LP
Høst

11.00 MD

17.30 MD
kor

28. oktober
22. Trinitatis

8. november

19.00 KS
Høst

11.00 MD

Syng Dansk!
Fyraftensang og kor

4. november
Allehelgen

16.00 MD

Adslev skovkirke

21.00 LP
Aftensang

30. september
18. Trinitatis
7. oktober
19. Trinitatis
11. oktober
Gud og Gullasch

Adslev

11.00 JKA

21. september
Kulturaften
23. september
17. Trinitatis

Blegind

Adslev

11.00 MD
17.00 LP *

Lucia- og krybbespil

EN, Ejvind Nielsen – JKA, Jacob Køhn Andersen – MD, Majbrit Daugard – KS, Katja Stritzinger –
LP, Lise Palstrøm – kf, kirkefrokost i Sognehuset – kk, kirkekaffe – tapas, mesingtapas i våbenhuset efter
gudstjenesten – * suppe i Sognehuset for alle efter gudstjenesten.

