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Ny graverordning
Jeg er blevet bedt om at lave en kort præsentation af mig
selv, i anledningen af at jeg er tiltrådt som leder for samarbejdet på 6 kirkegårde.
Jeg er 50 år, gift med Helle som jeg har 2 børn med.
Jeg er meget interesseret i planter og anvendelsen af
planter, dels som pryd og nytte, men også til en mindre
produktion af kryddersnapse og øl.
Jeg har i mange år undervist på diverse fagskoler i anlægsgartnerfag og -kurser, og ellers har jeg lavet en
del design og rådgivning af haver og anlæg samt lidt
foredrag om forskellige fagrelaterede emner.
Siden jeg startede i lære, har jeg brugt meget tid på
kirkegårde med diverse nyanlægs- og renoverings
opgaver, og i de seneste år har jeg undervist i en del
kurser om plejen på kirkegårde, så nu glæder jeg mig
til at lære de forskellige kirkegårde bedre at kende og
få bygget det nye driftssamarbejde op.
Med venlig hilsen
Peder Lund,
Ledende graver, Landsby kirkegårdene

Kirkens kontaktpersoner
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
Organist for Veng og Mesing kirker
Pia Bech Pedersen, Vestbakken 4, Stjær,
tlf. 31 14 14 03
pia@bechpedersen.dk
Kirkegårdene
Landsbykirkegårdene, ledende graver Peder
Lund Mail: landsbykirkegaardene@outlook.
dk - tlf. 30 43 17 80
Veng kirkegård: tlf. 86 94 61 07
Mesing kirkegård: tlf. 21 21 60 89
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

Nyt fra menighedsrådet
Fælles Kirkegårdsdrift

Af Gunnar Andersen
og Jens Henrik Kirkegaard

Fra januar 2019 har Veng-Mesing menighedsråd besluttet at indgå i et graverfællesskab med Ousted-TåningHylke og Voerladegård menighedsråd.
Den fælles kirkegårdsdrift har fået navnet ”Landsbykirkegårdene” og er ledet af en bestyrelse med 6 repræsentanter fra de tre menighedsråd (en for hver kirkegård). Bestyrelsen har konstitueret sig med formand og kontaktperson (Jacob Friis Nielsen, Voerladegård), næstformand og sekretær (Inge Dose, Ousted), kasserer (Jens Henrik
Kirkegaard, Mesing).
Bestyrelsen har ansat Peder Lund som ledende graver med kontor i Sneptrup Præstegård. Alle nuværende medarbejdere pr. 31. dec. 2018 er overgået til det nye selskab, og Inge Boisen er opgraderet til graver.
”Landsbykirkegårdene” skal varetage alt vedrørende de 6 kirkegårdes drift og kirkernes rengøring. Som udgangspunkt vil den enkelte gravers base være den kirkegård, de har betjent indtil nu.
Det er stadigvæk det enkelte menighedsråd, der beslutter, hvilket udtryk den enkelte kirkegård skal have. Det kan
være ”grøn kirkegård”, valg af materialer, hække og udformning o.a. - alt sammen indenfor den til enhver tid gældende økonomiske ramme.
Kontakt til ”Landsbykirkegårdene” kan med fordel rettes til Peder Lund på tlf. 30 43 17 80 eller på
mail: landsbykirkegaardene@outlook.dk

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
Claus Konradsen, Nr. Vissing
Flemming Schreiber Pedersen, Hårby
Erna Bachmann, Hårby (ansv.havende)
Layout: Stine Sandahl, Hårby, www.sandahls.net
Ganske vist: Lars Jakobsen
Hjemmeside: www.vengmesing.dk

Se TV2 udsendelse om Veng Kirke her:
https://www.tv2ostjylland.dk/vil-du-se-min-
smukke-kirke/veng-kirke-den-aeldste-og-bedstbevarede-klosterkirke-i-danmark

Forsidebillede: Valborgaften 2017 – varm kakao i
kroens have. Foto. Erna Bachmann. De små fotos
af Veng og Mesing kirker er af Preben Heiring og
Allan Faurskov.
Næste nummer 159 udkommer i uge 23 og
dækker perioden juni, juli, august 2019.
Deadline for næste nummer er 6/5
http://danmarkskirker.natmus.dk/aarhus/
mesing-kirke/
http://danmarkskirker.natmus.dk/aarhus/
veng-kirke/
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Mesing Kirkegård, foto: Erna Bachmann

Siden sidst
Navne med døbte, viede og begravede udgår
i dette nummer, men medtages i næste nummer, såfremt pårørende giver tilladelse hertil
(den nye persondatabeskyttelsesforordning).

Menighedsrådsmøder kl. 19.00
i Sognehuset i Veng
26. marts, 25. april, 22. maj

Gudstjenester torsdage på
Præstehaven kl. 14.30
21. februar, 21. marts, 25. april, 23. maj
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Kommende begivenheder

Veng kirkes orgel er
designet af den berømte
P. G. Andersen og
bygget af Paul Hansen

Af Lise Palstrøm

Konfirmationer
17. maj 2019 - Veng Kirke kl. 9.30
Konfirmander fra Jeksendalskolen
Mathias Rosenborg Aagaard
Frederik Risum Krog
Lasse Steen Løwenskov
Viggo Helbo Post
Nikolaj Karl Emil Waldstrøm

19. Maj 2019 - Veng Kirke kl. 11.30

Fornemt
besøg af orgelmesteren
Tekst og foto:
Lars Jakobsen

P.G. Andersen var i perioden 1926 – 1963 beskæftiget hos Marcussen & Søn. I årene fra 1963 til sin død
i 1980 skabte orgelbygger P.G. Andersen som selvstændig adskillige kendte og prægtige instrumenter, og
samtidig gjorde P.G. Andersen sig endvidere bemærket
ved at tegne orgelfacader, en facet af faget, som han
beherskede suverænt. Orgelfirmaets image blev efter
P.G. Andersens død videreført og styrket af orgelbygger Paul Hansen.
I 1974 fik Veng Kirke så leveret det flotte nye orgel, tegnet og designet af P. G. Andersen og bygget af Paul
Hansen. Orglets design er enkel og lavet ud fra, hvad
der vil give orgelpiberne den bedste lydgengivelse. Designet er derfor ikke tilfældigt, men vendt og drejet således at man opnår den optimale lydklang.
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P.G. Andersens orgler er håndbyggede og lavet individuelt til hver kirke i Danmark. Derfor er de kobberbelagte orgelvinger i Veng kirke helt specielle, og lavet
for at få orglet til at se lidt mere imponerende ud. Veng
kirke er det eneste orgel, der har disse unikke vinger.
Guldtremmerne er ligeledes en unik ting, der blev udskåret til orglet, og som kun findes på dette orgel.
I efteråret 2018 kikkede Paul Hansen forbi Veng kirke
for at se til det orgel, han byggede i 1974. Der er vedligeholdelse ved alt – også orgler, men orglet er bygget
til at skulle holde i 100 år, og mon ikke Paul har ret i, at
det nok skal holde til næste syn. Paul Hansen var glad
for at se orglet igen og Veng kirke stolt af at have besøg
af orgelmesteren.

Lukas Vogel Andersen
Bertram Alexander Bachmann
Elias Drescher
Amalie Højvang Gustavussen
Valdemar Dyrholm Harbo
Emil Strandgård Juhl
Alma Høj Larsen
Nicolai Leth Madsen
Kristian Damsø Pedersen
Orla Lund Peters
Line Gødvad Petersen
Kathrine Victoria Lind Rasmussen
Emma Louise Schang Rasmussen
Andreas Kildevæld Sahl
Sofia Bregnballe Sørensen
Camilla Glerup Vestergaard
Jasmin Øster Wiggers
Caroline Højgaard Willumsen

Mesing kirke, foto: Lise Palstrøm

FILMSTUDIEKREDS
På nuværende tidspunkt er filmstudiekredsen i fuld gang med sæsonens film og
samtaler. Vi har set ”Strings”, ”The Mighty”, ”Luther” og ”Livet er smukt” og skal se
flere film om mange af eksistensens hjørner.
De næste gange er onsdag d. 20. marts og onsdag d. 10. april kl. 19.30. Tilmelding til sognepræsten.
Efter en sommerpause begynder vi igen til september.
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Foto: Folkekirkens Nødhjælp

Konfirmationsmesse på Sølund
Tirsdag den 12. marts kl. 17-19

Tekst: Lise Palstrøm
Foto: Jette Engelbrecht

Skanderborg Provstis første konfirmationsmesse den
23. januar blev en stor succes – mindst 75 konfirmander med tilhørende familier kom og blev inspirerede til
borddækning, indbydelser, pynt, hårdesign, tøj og sko
– og ca. 12 unge fik lejet konfirmationstøj til forårets
store fest.
Som én af konfirmanderne klimabevidst udtrykte det:
”Fedt at kunne undgå at købe nyt, der kun skal bruges
én gang”. Når man lejer konfirmationstøj, går lejen til
en fond, der kan støtte trængte konfirmandfamilier.

Anden runde
Tirsdag d. 12. marts kl. 17-19 bliver der endnu en
chance for at se på de gode kjoler, jakkesæt, sko, sjaler, bukser og jakker. Igen er det i Landsbyen Sølund,
Pavillon 5. Denne dag er det dog kun tøjet, man kan se
på og prøve.
Frivillige og præster glæder sig
allerede til næste år. Har I konfirmationstøj, I vil lade indgå i
det nye bæredygtige initiativ,
kan man aftale aflevering til sin
lokale præst.

Smukt så den gamle bygning i Sølund ud. I vintermørket flot
pyntet med lys og flag. En fin velkomst til konfirmander og
deres forældre, som skal i gang med planlægning af de unges
store fest i foråret. Og feststemningen fortsatte indendørs,
hvor de unge prøvede tøj og diskuterede smag og behag.
Genbrugsbutikkerne i Skanderborg havde dækket tre smukke
borde med genbrugsting, som kan købes i butikkerne.
Og i et hjørne var Jonas fra Blegind med til at højne
stemningen med musik.

SOGNEINDSAMLING
- for alt i verden!
Søndag en 10. marts.

Gå en tur for klimaet. For vores børn. For verdens
fattigste. For alt i verden.
Klimaet under forandring
Klimaforandringerne er her, og de er kommet for at
blive. Millioner af mennesker er truet af sult og oversvømmelser, og allerede nu må mange forlade deres
hjem for at finde mad og sikkerhed.

rute i en af vore landsbyer, der vil kunne klares på et
par timer.

Men der er en god nyhed: Vi ved, hvad der skal gøres!
Søndag den 10. marts samler vi ind til de mennesker,
der er hårdest ramt af klimaforandringerne – en uge efter fastelavn og et par dage efter fastelavnsfesterne.

Mødestedet er Sognehuset i Veng, hvor man får udleveret sin indsamlingsbøsse og diverse materialer. Når
man kommer tilbage til Sognehuset, kan man få sig en
mad og noget varmt eller koldt at drikke. Der er også
lidt sødt at styrke sig på, mens man får talt pengene op.
I år er der ingen morgengudstjeneste som optakt; man
møder bare op i Sognehuset kl. 10.

Alle kan være med til at gøre en kæmpe forskel ved
at give et par timer af sin søndag som indsamler eller
ved at have penge klar til indsamlerne. Man kan melde
sig som indsamler til sognepræsten. Så vil man få en

Konfirmanderne er med som indsamlere og går to og
to. Minikonfirmanderne er også velkomne sammen
med en voksen. Alle andre voksne går én og én eller to
og to, som man nu selv synes.

Samværsgruppen – for mennesker, der har mistet
Gruppen mødes den første onsdag i hver måned til et par hyggelige timer i Sognegården
i Hørning kl. 14-16. Alle er velkomne.
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Sogneeftermiddage i foråret 2019

TIRSDAG D. 30. APRIL KL. 19.30
Veng-Mesing menighedsråd indbyder igen i år til Valborgaften bag Helligkilden Sct. Anne i Veng. Sangark
deles rundt, og der fortælles om de gamles tro og overtro, legender og varsler – og selvfølgelig helgenfortællingen om Valborg selv. På denne årstid holdt vore
forfædre nøje øje med naturens skiften og tog derfra
mange varsler. Man søgte at gardere og sikre sig mod
ulykker og alskens ondskab. Overtro? Ikke kun! For
hvor går egentlig grænsen mellem tro og overtro?
Nogle af de gamle varsler genopfriskes denne aften.
Valborgblusset tændes på skråningen uden for kirkegårdens sydøstlige dige, hvor vi mødes kl. 19.30. Lunefulde april fordrer varmt tøj – vi har prøvet alt fra solskin
over regn til slud på aprils sidste aften! Menighedsrådet
byder på varm kakao og boller.

Tirsdag den 5. marts kl. 14.00

Nordkorea.

Billedforedrag m tryllekunstner og globetrotter Jesper Grønkjær med ”På tur i verdens
strengeste diktaturstat”.
Tryllekunstneren Jesper Grønkjær rejser kloden rundt for at skabe smil. Sidste år hørte vi
ham fortælle om ”Smil på Dødens Avenue”.
Denne gang fortæller han om sin rejse til den
lukkede diktaturstat Nordkorea. Planen var
enkel, men udførelsen svær: at rejse ind i verdens mest lukkede land og dér sprede dansk
smil og humor blandt de sky nordkoreanere.
Ved ankomsten blev han modtaget af to vagter, der overvågede ham under hele turen. Han blev frataget sit pas
og om aftenen lukket inde på hotellet. Han måtte hverken tale med eller fotografere lokalbefolkningen, men blev
hver dag fragtet rundt til statslige monumenter, der alle hyldede Kim-dynastiets ledere.
Foredraget er en unik førstehåndsberetning fra et gådefuldt, mystisk og lukket land, møder og samtaler med afhoppere om deres liv og flugt og historisk indblik i en helt anden verden.
Tirsdag d. 2. april kl. 14.00

Aalborg – Nordens Paris og Nordjyllands hovedstad
Bangs Stenhus, Aalborgtårnet, Nordkraft, Lindholm Høje, Utzon, Musikkens Hus – der er nok at tale om og se på,
hvis man drager mod Limfjorden og Aalborg. Financial Times har netop udvalgt Aalborg som en af de 50 byer,
man bør besøge i år. Det vil vi så gøre på årets sogneudflugt.
Om sommerens sogneudflugt ONSDAG d. 21. august kl. 8.30-18.30 ved Flemming Schreiber Pedersen og Lise
Palstrøm.

GUD OG SPAGHETTI
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PÅSKEMÅLTID
SKÆRTORSDAG
I VENG KIRKE

Foto: Erna Bachmann

Kan man sidde og spise i kirken? Sådan plejer
man da ikke at gå i kirke. Blandingen af hyggeligt måltidsfællesskab og højtidelig gudstjeneste er helt speciel. Vi får helt bogstaveligt noget at tygge på både til krop og ånd.
Kirken genlyder skiftevis af salmesang og
skål, af munter samtale, læsninger og stille
bøn.
Vi mener, at det er helt i tråd med Vorherre
selv at gøre de gamle fortællinger levende,
mens vi spiser sammen. Så mød op i Veng
Kirke Skærtorsdag aften, d. 18. april kl.
18.30, og oplev det. Konfirmanderne dækker
påskebordet, piller æg og snitter de ’bitre urter’, slagteren steger lammet, og præsten bager brødet. Alle er hjertelig velkomne.

Tirsdag den 26. marts kl. 17.00 i VENG KIRKE OG SOGNEHUS.

Himmelske Dage på Heden

´GUD’ er en kort gudstjeneste i børnehøjde. ’SPAGHETTI’ er den
efterfølgende aftensmad i sognehuset, der består af pasta og
kødsovs – og agurkestave, gulerodsstave og små tomater. Ingen behøver derfor at haste hjem for at lave aftensmad. Vi drikker
vand til. Det koster ikke noget at være med.

Hver tredje år byder kirker, foreninger og organisationer til Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene.
I år er turen kommet til Herning, som kommer til at summe af kirkelige aktiviteter for både børn, unge
og voksne. Grøn Kirke er gået sammen med andre organisationer under Danske Kirkers Råd og byder
til intense debatter, foredrag, salmesang og film, der undersøger forholdet mellem kirken og de globale
verdensmål.

KOM BARE – Tilmelding er velkommen, men ikke påkrævet

Se mere på www.himmelskedage.dk om de mange spændende arrangementer i Herning 30. maj – 2. juni.
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Hvad er det – og hvor – og historien bag?

Musik i kirken

Af Pia Bech Pedersen

I nummer 157 viste vi denne anordning.
Det er Veng kirkes gamle tårnur. I slutningen af 1700tallet bekostede geheimerådinde von Woyda – Frederikke Anna Sophie von Adeler – et ur opsat på Veng
kirketårn. I synsprotokollen fra 1803 er en udførlig beskrivelse af urværket, og
hvordan det virker. Uret har ankergangsværk og timeslagsværk anbragt side om
side i en jernramme (længde 61 cm, bredde 33 cm, højde med ben og pyntespir
64 cm). Et kampestenslod står stadig på loftet. Hvornår uret er `gået i stå` vides
ikke, men i 1957 havde det været ude af drift i lang tid. Menighedsrådet tog derfor kontakt til Nationalmuseet, hvor uret i 1964 blev deponeret. (Læs mere side
3242-43 http://danmarkskirker.natmus.dk/aarhus/vengkirke/)

Påskedag
medvirker Aksel Nielsen, cello, ved gudstjenesterne
i Veng og Mesing Aksel Nielsen er til daglig solo
cellist i Randers Kammerorkester,

Dette nummers lille udfordring finder vi også i en af
kirkerne, hvilken kirke og hvilken funktion?

Pinsedag
medvirker Kim Hansen på trompet ved gudstjenesten.

Forårskoncert
i Veng Kirke
Søndag den 28. april kl. 16
med Rejoice, der er èt af Århus´ bedste og
mest eftertragtede gospelkor og består af
dygtige sangere, der i stor stil formår at
formidle genrens glade og positive budskab, hvor den gode energi og det stærke
nærvær er i fokus.

SOGNETS abonnenter
SOGNET er gratis for alle. Men at u
 dsende 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 minimum for
porto, 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

Landsbysamarbejdet
Af Jørgen Schytter, Veng

Dirigent er Lene Nørrelykke, som er et
kendt navn på den danske gospelscene,
og pianist til koret er den rutinerede,
swingende musiker Stephen Nørrelykke.
Du får svært ved at sidde stille, hvis du tager med til gospelfest med Rejoice.
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Den 10. januar blev der på Veng Skole afholdt møde med deltagere fra de 7 landsbyer, Søballe, Hårby, Nr. Vissing,
Veng, Jeksen, Mesing og Foerlev. 25 var mødt op for at hjælpe til med at forbedre forholdene for området i Veng
Skoledistrikt gennem et aktivt samarbejde mellem beboerforeningerne.
Der blev dannet arbejdsgrupper med titlerne: Sikker skolevej, adgang til naturen, delebil, byforskønnelse, støtteforening for Veng Skole og Børnehus samt et markedsføringsudvalg. Der afholdes møde i flere af grupperne i
februar og 6. marts afholdes der igen samlet møde på Veng Skole kl. 19. Mød op, hvis du ikke kunne deltage sidst,
der er altid plads til en til, der vil være med til, at gøre vores område bedre at bo og leve i.
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Tillykke til Lysthuset
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Mobilfri skoletid
Tekst og foto: Skoleleder Linda Kolling
En del af det at være barn i 2019 handler også om at
finde ro til læring og fordybelse – der er konstant 1000
ting, man kan se, gøre eller følge med i, og flere områder, der skal læres, kræver faktisk en koncentreret indsats i længere tid. Og nogle gange er det KEDELIGT!
Måske genkender du det også som voksen? – Jeg vil
påstå, at vi er blevet dårligere til at vente og derfor kede
os, i alt fald ryger mobiltelefonen nemt frem, hvis der
ikke lige er andet, der underholder os. Det samme gælder også i en lærings-situation.
Derfor besluttede vi sidste skoleår at lave en prøve
periode med mobilfri skoletid – eleverne tjekker om
morgenen deres mobiltelefon ind i et ”mobil-hotel” (i
praksis en kasse med små rum, som står i deres klasselokale), her hviler mobilerne i lydløs funktion, mens
deres ejere fordyber sig i skolearbejde og bruger frikvartererne med at være sammen med deres kammerater og kigge dem i øjnene, frem for at kigge ned i skærmen. Det kommer til at virke som en frihed, at man
ikke selv skal overveje, om man skal bruge mobilen,
og når kammeraterne ikke har næsen i skærmen, er
de tilgængelige for leg og hygge. Vi oplever altså, at
det at begrænse elevernes mulighed for at bruge deres
mobiltelefoner, har givet mere socialt samspil mellem
eleverne. Derfor var hverken lærere eller forældrebestyrelsen i tvivl, og forsøgsordningen blev ved sommerferien gjort permanent.
Forestil dig, at du skal lære noget nyt, men hver gang
du lige er ved at fordybe dig i stoffet, er der en, der prik12

ker dig på skulderen, så du må kigge op. Det svarer til
den forstyrrelse mange kan opleve fra deres mobil
telefon: en app giver besked om en nyhed, et spil siger,
det er din tur, en ven sender dig en hilsen, eller du får
et opkald. Hver gang må man starte forfra med at finde
tilbage til den opgave, der var i gang. For vores elever
på 10-13 år var det ikke ualmindeligt at blive forstyrret
5-10 gange i løbet af en lektion. Dermed bliver det koncentrerede arbejde i den grad bidt over.
Vi er dog ikke på nogen måde teknologi-forskrækkede!
En mobiltelefon er en fantastisk lille computer, som
rummer utrolig mange muligheder, som kan være til
hjælp for indlæringen – og dem gør vi selvfølgelig brug
af. Det kan enten være en planlagt aktivitet i timerne,
hvor eleverne skal søge noget på nettet, eller det kan
være eleverne selv, der får en idé til, hvad det er smart
at bruge telefonerne til – det kan være de helt simple
ting som lommeregner, ordbog eller kamera, men der
er jo også mulighed for at øve sprog, indtale en tekst,
tage et billede af noget, man skal huske eller måske en
video af, hvordan man løser en ligning. Skulle eleverne
i løbet af dagen have brug for deres telefoner, så er det
bare at spørge en lærer og fortælle, hvad man skal
bruge den til. Der er også elever, der i løbet af d
 agen
finder ud af, at de gerne vil lege sammen efter skoletid,
og så kan de ringe hjem til mor eller far og få styr på en
legeaftale. Mobiltelefoner er et storslået hjælpemiddel,
men det er så sundt at være bevidst om, hvornår man
bruger den.

Søndag den 26. maj kl. 13-17
fejrer Aase og Anders Beck-Rasmussen, at det er 25 år, siden de og byen indviede det nye samlingssted
– et kulturhus – nederst i deres have. 25 år med udøvende kunstnere og udstillinger af malerier, tegninger,
glaskunst, sten, keramik. Der har været masser af musik i huset – koncerter, jazz, sang og sangaftener
– folkedans, foredrag og andet. Aase og Anders skriver på hjemmesiden lysthusetnrvissing.dk:

Kom og vær med til en festlig og underholdende eftermiddag, hvor nogle af
de aktører, der har underholdt i Lysthuset, giver os musikalske oplevelser.
Lysthuset giver denne dag kaffe og kage.

Forårets øvrige arrangementer
Tirsdag d. 19. marts
Onsdag d. 27. marts
Lørdag d. 27. april
Søndag d. 26. maj
Lørdag d. 22. juni

kl. 19.30.
kl. 19.30.
kl. 14.30.
kl. 13-17.
kl. 13

Generalforsamling
Foredrag og healing
Fernisering
Jubilæum
Pilgrimstur

Læs mere om arrangementerne på lysthusetnrvissing.dk.
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Begivenheder
marts, april og maj 2019
GANSKE VIST: 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
MUF – Mesing Ungdomsforening
Martin Larsen, Foerlev Møllevej 12
tlf.: 50 92 08 56, mail: Martin@skanderborg.net
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
Veng Pensionistforening
Birgit Kimer, Ersholtvej 5, Nr. Vissing
Tlf 30 20 94 87, mail: birgitkimer@live.dkk

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
Henning Jakobsen
Mail: niheja@city.dk
½ sød, rytmisk kor
Tina Thode Hougaard, Kærvej 7, 8362 Hørning
Tlf. 71 20 26 17, mail: tina@thodehougaard.dk

– Sognehuset tirsdage kl. 14.00

Vil du være medlem, så kontakt formanden på
tlf. 30 20 94 87 eller på birgitkimer@live.dk
• 12/3 – Fortælling fra og om Rumænien
• 9/4 – ”Når to bliver én”, v/Lise Palstrøm
• 14/5 kl. 8.00 – Udflugt til Bøvlingbjerg – tilmelding

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.

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

Fortællecafè i Sognehuset kl. 19
28/2 – Carsten Munk Pedersen om Højgården
28/3– Søren Erik Pedersen om sin opvækst i Foerlev

Fællesspisningen Borgernes Hus
Per Andersen, Ersholtvej 3,
tlf. 25 54 26 56, mail: per@nrvissing.dk

Ekskursion
23/5 kl. 18.30 til Tingdalen.
Læs senere om dagens program på

Fællesspisning Mesing Forsamlingshus
Irene Vestergaard Nielsen
tlf.: 21 86 17 38, mail: kj-iv@pc.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

Alle adresser er 8660 Skanderborg

Følg os på

Veng Pensionistforening

og på www.veng-kfum.dk

Følg os på
og på
www.hik81.dk

Fastelavnssoldaterne kommer rundt

søndag den 3. marts. Tag godt imod dem!
Fastelavnsfest i Borgernes Hus og Mesing Forsamlingshus fredag 8. marts kl. 19

Landsby-samarbejdet
6/3 – 19.00 – Møde på Veng Fællesskole, se side 11

Beboerforeningerne m.v.
Følg beboerforeningerne på og på hjemme
siderne, hvor aktiviteterne annonceres.
Søballe
• 2/3 – Fastelavn i Søgårdens lade
• 21/3 – Foreningsdag - generalforsamling
i vandværk og borgerforening.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mesing Borgerforening og MUF
21/2 – generalforsamling vandværket
7/3 – 18.00 – fællesspisning
8/3 – 19.00 – fastelavnsfest
16/3 – 24/3 – kunstprojekt om Illerup Ådal
31/3 – 10.00 – affaldsindsamling
13/4 – 9.00 – arbejdsdag i MUF
3/5 – 18.00 – fællesgrill
11/5 – udflugtstur
27/5 – 19.30 – generalforsamling
i forsamlingshuset

Fredagscaféen i Kig Forbi holder åbent hver
fredag året rundt fra kl. 16 – 22.
Hårby Beboerforening
• 31/3 – affaldsindsamling
Nr. Vissing Beboerforening
• 3/3 – 10.00 Søndags GÅ -tur fra gadekæret.
• 14/3– 19.00 Generalforamling på Nørre
V issing Kro.
• 2/4 – 19.00 Sangaften i Lysthuset.
• 7/4 – 10.00 Søndags-GÅ-tur
• 23/4 – 19.00 Tirsdags-gåtur starter - herefter
hver tirsdag
• 26/4 – 19.00 Flæskelaug i Javngyde
Forsamlingshus.
• 3/5– 16.00 Fredagscafe ved gadekæret.
Borgernes Hus
• 25/2 – 18.00 Fællesspisning
• 25/3 – 18.00 Fællesspisning
• 8/3 – 19.00 – Fastelavnsfest
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GUDSTJENESTER marts, april, maj 2019
Dato

Gudstjenester

3. marts

Fastelavn

10. marts

1. sø. i fasten

17. marts

2. sø. i fasten

24. marts

3. sø. i fasten

26. marts

Tirsdag

31. marts

Midfaste –
OBS: Sommertid

7. april

Mariæ bebudelse

14. april

Palmesøndag

18. april

Skærtorsdag

19. april

Langfredag

20. april

Påskelørdag

Veng

Mesing

11.00 JKA

Hørning

Blegind

11.00 KS

Adslev
14.00 KS

9.30 MD
11.00 LP

11.00 MD

19.00 MD

11.00 JKA

11.00 LP
dåbsgudstjeneste

17.00 LP
Gud & Spaghetti
11.00 LP
11.00 LP

11.00 KS

19.00 LP

11.00 MD
11.00 KS

18.30 LP
Påskemåltid

16.00 JKA
16.00 MD
23.30 KS

21. april

Påskedag

22. april

2. påskedag

9.30 LP

11.00 LP

28. april

1. s.e. påske

(16.00 koncert)

11.00 KS

5. maj

2. s.e. påske

19.00 LP

11.00 JKA

11.00 LP
Skoven

9.30 KS
11.30 MD

9.30 MD

11.00 LP

12. maj konf. 3. s.e. påske
17. maj konf.

Bededag

19. maj konf. 4. s.e. påske

11.00 MD

9.30 LP
Jeksendalskolen
11.30 LP
Veng-Mesing

11.30 KS

9.30 LP

9.30 KS

9.30 LP
11.30 MD
11.00 KS
Kirkevandring

26. maj

5. s.e. påske

30. maj

Kristi Himmelfart

9.30 LP

11.00 LP

2. juni

6. s.e. påske

14.00 IS *

11.00 MD

9. juni

Pinse

11.00 MD

11.00 KS

JKA – Jacob Køhn Andersen MD – Majbrit Daugaard KS – Katja Stritzinger LP – Lise Palstrøm
IS* – gudstjeneste for døve og hørehæmmede v. døvepræst Irene Schjødt

