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Tanker i

advent

Åsteder – Lyttebiograf!
Veng Kirke, tirsdag den 28. januar kl. 19.00

Af Lise Palstrøm

Vi ved det egentlig godt. At det ikke er livet om at gøre,
at vi når det hele, eller gør som vi plejer. Det bliver advent og jul alligevel. Vi vil så gerne det hele. Det kniber
bare at overkomme det. Egentlig vil vi også gerne være
mere grønne og bæredygtige i juleforberedelserne,
men hvordan gør man det, når nu julekatalogerne bugner og glimter og lokker?
Er det måske i år, vi skal gøre lidt mindre, bruge lidt
mindre, øge genbrugs-juleindkøbene og lade det blive
en grøn jul? Skal julen handle om jul i år? Om liv og
glæde, om guddommelig indgriben, om lys i mørket,
om glæde i sorgen, om mening i meningsløsheden! Vi
kunne jo begynde med at tale om, hvad vi forstår ved
jul, og hvordan vi bedst kan tage imod det.
Brug bare kirken!
Kirken er åben hver dag – også i adventstiden, og her
kan man finde fred og ro til hvile og eftertanke. Der
er arrangementer og
gudstjenester, hvor
både små og store
har forberedt formidling af det største –
så det kan blive ”en
glæde for hele folket”, som det lyder i
juleevangeliet.
Med det bæredygtige
juletræ ønskes alle
en frydefuld adventstid og en velsignet jul.

Se udsendelse om Veng Kirke her:
http://danmarkskirker.natmus.dk/aarhus/veng-kirke/
https://www.tv2ostjylland.dk/vil-du-se-min-smukke
-kirke/veng-kirke-den-aeldste-og-bedst-bevarede
-klosterkirke-i-danmark
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Kirkens kontaktpersoner
Veng-Mesing kirker
www.vengmesing.dk
Sognepræst
Lise Palstrøm,
Låsbyvej 123, Veng, 8660 Skanderborg,
tlf. 86 94 37 33, mobil 24 95 33 37,
mail: LPAL@km.dk

Sammen med museet og den nye podcastserie om
Gudenåens kulturhistorie inviterer vi til en anderledes aften om kirken og klostret. Der vil blive afspillet
podcast fra serien om Gudenåens klostre i den ældste af de gamle danske klosterkirker, nemlig Veng.
Der serveres lidt ’munkemad’ og synges et par klostersange, ligesom museumsfolkene og præsten vil
besvare spørgsmål.

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

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
Flemming Schreiber Pedersen, Hårby
Erna Bachmann, Hårby (ansv.havende)
Layout: Stine Sandahl, Hårby, www.sandahls.net
Tegner af ”GANSKE VIST”: Lars Jakobsen

Døbte i Veng
Nicolai Maruquin Faarup, Nr. Vissing
Naja Hvam Smed, Nr. Vissing
Liva Thunbo Kristensen, Søballe
Hjertelig til lykke

Døbte i Mesing
Valdemar Byskov, Mesing
Hjertelig til lykke

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

Siden sidst

Viede i Veng
Amanda Dahlia Selvejer Damsgaard
og Lars Wenzel Selvejer Damsgaard, Hårby
			 Hjertelig til lykke

Døde, begravede og bisatte i Veng
Menighedsrådsmøder kl. 19.00
i Sognehuset i Veng
Dato bekendtgøres på kirkens
hjemmeside vengmesing.dk
o. 1. december.

Asta Herdis Jensen, tidligere Veng
Gurli Nissen, Søballe
Æret være deres minde

Gudstjenester torsdage på
Præstehaven.
2019: 24. december kl. 11.00

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.

2020: 30. januar, 20. februar og
19. marts kl. 14.30.

SOGNETS REDAKTION ØNSKER ALLE EN GLÆDELIG JUL OG ET GODT NYTÅR

Forsidebillede: Knud Gammelgaard. De små fotos
af er af Jes Lau Jørgensen og Claes Hvidbak.
Næste nummer 162 udkommer i uge 10 og dækker
perioden marts, april, maj, juni 2020.
Deadline for næste nummer er 27. januar.
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Søndag d. 2. februar kl. 17.00

Kommende begivenheder

Af Lise Palstrøm

Sogneeftermiddage forår 2020
i Sognehuset i Veng kl. 14
4. februar

21. april OBS! Bemærk dato.

MIN VEJ IND I DØVES VERDEN
Christina Ebbesen har arbejdet som præst for døve
det meste af sit arbejdsliv, og det er en helt speciel verden at komme ind i. Anekdoterne står i kø.
Christina fortæller om alle de ting, hørende tager for
givet; som hørende slet ikke tænker på at fortælle
døve. Vi bliver gjort klogere på, hvorfor overført betydning og ordsprog kan være en udfordring for døve
og meget mere.
Vil du gerne stifte bekendtskab med en overset minoritet, der udgør en promille af verdens befolkning, så
kom og få også et bud på en visuel måde at få budskaber ud.

Grundet påskeugen flyttes forårets sidste sogneeftermiddag til den tredje tirsdag i april. Mere i næste
nummer af SOGNET.

3. marts
Den danske sang er en ung blond pige
- men hvilken vej går hun i disse år?
Organist, komponist og højskolelærer Hans Dammeyer tager os med i overvejelserne til ny højskolesangbog. Vi skal synge gammelt og nyt i
Højskolesangbogen og høre om overvejelser fra redaktionsarbejdet med 18. udgave i lyset af, at en ny
er på vej. Hvad er vigtigst? Satser vi mest på arvegods eller ”fairbarsange” i næste udgave?

FILMSTUDIEKREDS
Forårets filmaftener: onsdagene 15. januar, 19.
februar, 18. marts og 15. april. Kl. 19.30-22.00
Samtalen om eksistens bliver vi aldrig færdige
med! I sognenes filmstudiekreds vender vi hver
gang et eller flere hjørner af tilværelsens store
emner, når vi ser en film, der siger noget om
menneskelivets krinkelkroge, tro og tvivl, magt
og afmagt, sorg og glæde.
Giv os et praj, hvis du har lyst at være med.

KYNDELMISSE
Konfirmanderne baner vej for lyset.
Lyset vender tilbage på alle måder i Kyndelmissegudstjenesten, som er forberedt af forårets konfirmander. Konfirmanderne læser om lys, viser lys
og tænder lys. Efter gudstjenesten serveres der
varm suppe i Sognehuset. Velkommen og velbekomme.

Sogneindsamlingen
d. 8. marts

Vi synger julen ind
i Veng Kirke – søndag d. 22. december kl. 16.00
Fjerde søndag i advent vil vi igen i år synge julen
ind ved en kort gudstjeneste i Veng Kirke.

I Veng og Mesing er det ottende gang, vi er med til at
samle ind. Søndag d. 8. marts er en dag med mange
navne: Kvindernes Internationale Kampdag, International dag for Bøn – og så selvfølgelig Sogneindsamling med Folkekirkens Nødhjælp.
Først fejrer vi gudstjeneste, så samler vi ind, og vi håber, vi får mulighed for at dække alle landsbyer. Hvis
nogen har lyst til at give en hånd, er al hjælp velkommen. Vi mødes i Sognehuset kl. 10.30 og slutter senest kl. 13.00.

Som indsamler er du med til at:
• plante træer, der bremser den globale opvarmning. Samtidig er træer en vigtig kilde til mad, og
de modvirker jordskred og oversvømmelser.
• 
anlægge diger, dæmninger og opsamlingssøer,
der forhindrer oversvømmelser
• bygge solide broer og bygninger, som ikke styrter
sammen ved jordskred
• 
etablere vandpumper og vandrensningsanlæg,
der sikrer rent drikkevand, når tørke og oversvømmelser rammer
• effektivisere landbruget og introducere nye fødevarer såsom quinoa og sukkerrør, der kan overleve
tørke
• installere og forbedre systemer og apps, som advarer befolkningen før et forestående uvejr

Hvad går pengene til?
Næste års indsamling går til klimaløsninger i verdens fattigste lande.

Sammen klæder vi verdens fattigste på til et klima
i hastig forandring – og hvert et skridt tæller den 8.
marts.

Fredag d. 13. december kl. 17.00
LUCIA OG KRYBBESPIL
På Luciadag bærer konfirmanderne lys ind i kirken, hvor vi hører legenden om Lucia og sammen synger
Luciasangen. Minikonfirmanderne tager os med den gamle Simeon og den unge dreng tilbage til både
Nazaret, Betlehem og Jerusalem i tiden omkring den første jul i årets krybbespil.
Efter gudstjenesten bydes der på suppe & brød, klementiner og småkager i Sognehuset.

Foto 2018. Helle Lambertsen, Veng skole
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KONFIRMATIONSMESSE med fokus på
bæredygtighed, DIY og genbrug
Kom til konfirmationsmesse i Skanderborg, lån kvalitetskonfirmationstøj til både piger og drenge og få desuden inspiration til billig og bæredygtig borddækning,
indbydelser, blomster og meget, meget mere.
Hvornår: Tirsdag d. 14. januar mellem kl. 17-19.
Hvor: Pavillon 5 (de hvide bygninger), Landsbyen
Sølund, Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg (følg vejvisningen, når I nærmer jer).
Det vil være muligt at få rettet tøjet til, hvis det ikke
passer helt. Vi serverer lidt snacks undervejs.

Messen er arrangeret af kirkerne i Skanderborg Kommune og frivillige kræfter.
Vel mødt!
SØGES: Brugt konfirmationstøj til konfirmationsmessen. Ligger du inde med brugt konfirmationstøj, som
godt kunne klare endnu en fest, tager vi imod det med
stort tak! Tøjet kan afleveres på kirkekontoret i Skanderborg, Stilling og Hørning eller til din lokale præst!
På forhånd tusind tak!
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VIDUNDERLIGE VANVITTIGT
NØDVENDIGE VAND
Nyt fra Katempris – Veng-Mesing
sognes skole-støtte-projekt i
Tanzania.
Skoleleder Anne Juel Katabaro skriver: Vand burde
bare være noget, der flyder ud af vandhanen for at
dække et af vores mest basale behov – ligesom i Danmark. Men sådan er det ikke i Karagwe. Slet ikke, når
regntiden udebliver i mere end 6 uger. På skolen bruges der omkring 50 m3 vand om ugen til rengøring,
tøjvask, madlavning, drikkevand, toiletter og badevand
til de godt 160 børn, hvoraf 74 bor på skolen, og de næsten 30 ansatte. Det betyder, at vi skal købe vand. Det
kan enten leveres med en tankvogn, eller ved at lægge
en 600 m lang slange over til en nabo med en vandboring. Men det er både dyrt og usikkert.

Der blev ringet efter Mr. Rama. Dagen efter lavede han
første undersøgelse, om der overhovedet var grundvand. Det var der! Mr. Rama er så fair, at han lover sine
kunder, at han finder vand, hvis de bestiller en boring
hos ham. Ellers skal de ikke betale. Næste morgen begyndte boringen, hvor metalrør efter metalrør blev boret ned igennem alle jordlagene. Et hundrede og én
meter nede var der vand. Og så flød vandet… og tårerne. Følelsen af, at der nu er vand – permanent vand
– er ikke til at beskrive.
Fra Anne og Katempris lyder en varm TAK til alle støtter af skolen, der har gjort det muligt at betale for at få
vand lagt ind på skolen.
Her i Veng og Mesing vil vi fortsat samle ind til skoleprojektet Katempris i Tanzania ved alle koncerter og
konfirmationer.

Michael Vestbo

Musik i kirken

Af Pia Bech Pedersen

JULEKONCERT I MESING KIRKE
SØNDAG DEN 8. DECEMBER KL. 19.30.
Den Østjyske Bassethorntrio spiller musik af bl.a. Mozart og akkompagnerer publikum til dejlige julesalmer.
Bassethorntrioerne har eksisteret siden Mozarts tid, for hvem bassethornet og klarinetten var yndlingsinstrumenter. Medvirkende er: Jeanett Riberholt, Bjarne Vestfalen og Søren Trolle Bagger. Efter koncerten er alle velkomne
til gløgg og æbleskiver i Forsamlingshuset.

JULEDAG medvirker Kim Hansen på trompet
ved gudstjenesten i Veng Kirke kl. 11.

JULEKONCERT I VENG KIRKE
TORSDAG DEN 5. DECEMBER KL. 19.
Til den traditionsrige julekoncert medvirker lokale kor. Veng Skoles julekoncertkor synger juleglæden frem med
smil og højt humør med børnenes yndlings julesang, og Veng Koret medvirker med smukke danske julesange og
salmer såvel som engelske carols, bl.a. Coventry carol, som er en meget smuk, men forholdsvis ukendt carol. Der
bliver genhør med elskede klassikere som ”Juletræet med sin pynt” og ”Nu vil vi sjunge og være glad” og nye ting,
der også priser julens glade budskab. Dirigenter er Petsi Friis-Tvørfoss og Anja Rossau.
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IDÉOPLÆG

FORSAMLINGSHUS I MESING

UDVIDELSE/OMBYGNING

14.05.2018

”Hvad er
De 7 Dale
egentlig…?”
Det spørgsmål får vi stadig, når vi - fulde af
entusiasme - fortæller om det arbejde, der
er i gang. Her mere end et halvt år siden
de fremmødte på et stormøde på god,
gammeldags, demokratisk facon blev enige
om navnet, er det ikke alle borgere i De 7
Dale, der ved, at de er borgere i De 7 Dale.
Men vi bliver ikke fornærmede. For det er faktisk helt
okay, at du spørger. Branding er et langt, sejt træk,
og det gælder uanset om ”varen” er letmælk eller et
landsbyfællesskab.

Af Stine Godsk
Alle størrelser af donationer
er velkomne
Mobilepay: 672483
Donationen markeres med:
”Folkeaktie + telefonnummer”
Bankoverførelse:
Reg.nr.: 5370 Konto nr.:
0253968
Donationen markeres med:
”Folkeaktie + telefonnummer”

facebook.com/de7dale
@de7dale
#de7dale

Hvorfor? Fordi vi skal tiltrække tilflyttere, så De 7 Dale
også i fremtiden er et godt sted at bo.
Masser af interesse – også fra borgmesteren
Vi er kommet godt stykke vej. Vi har en hjemmeside,
der er over 320 mennesker, der følger med på Facebook, og på Instagram er der i skrivende stund mere
end 30 opslag fra vores skønne område.
Et lokalt erhvervsnetværk spirer, og sidst i november
kommer selveste borgmesteren forbi og tilbringer det
meste af en dag i De 7 Dale for at lære os bedre at kende.

Mesing
Forsamlingshus
i fremtiden
EKSIST. BYGNING

De 7 Dale er vores fællesskab, vores landsby-klynge.
Det er Nørre Vissing, Søballe, Veng, Hårby, Jeksen,
Mesing og Forlev, og det er en ambition at fortælle om
alt det fantastiske, vi har lige her.

Så spørg bare. Og når du så får svaret - så spred budskabet. Se mere på de7dale.dk, følg De 7 Dale på Facebook eller på Instagram, eller skriv til os på
info@de7dale.dk

Overfor Mesing Kirke og den store sten,
som efter folkesagnet blev kastet mod
Mesing Kirke af kæmpen Balravn, ligger et
hus, som rummer historie og minder.

Af Linda Kolling

I maj måned fik Veng Skole
& Børnehus nye venner –
rigtig gode venner.
Der er blevet oprettet en støtteforening, og den stiftende generalforsamling fandt sted onsdag den 22.
maj 2019, og det var en succes!
Foreningen er begyndt at tegne medlemmer og tæller
indtil videre: 5 enkeltpersonsmedlemsskaber, 21 husstandsmedlemsskaber og 2 firmamedlemsskaber - alt
i alt 49 medlemmer, og det er kun starten. Støtteforeningens formål er at yde ”Frivillig praktisk og økonomisk støttesøgning til Veng Skole & Børnehus, samt
dialog og samarbejde med De 7 Dale og andre interessegrupper om Veng Skole & Børnehus.”
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Foreningen har holdt det første bestyrelsesmøde og
har formuleret nogle retningslinjer for arbejdet. Noget
af det første, de vil kaste sig over, er at få lavet nogle
skilte, så man fra Låsbyvej bliver opmærksom på,
at der BÅDE er skole og dagtilbud på området samt
hjælpe til med at pege i retning af de andre fællesskabende aktiviteter, der ligger ind ad Søballevej: Idrætsfaciliteter, spejder, forsamlingssal mv.
Skulle du have lyst til at støtte foreningens arbejde, enten via et medlemskab eller med praktisk arbejde, så
tag gerne fat i formanden for Veng Skole & Børnehus’
Venner: Anders Krüger Emdorf mail@emdorf.dk

Huset er Mesing Forsamlingshus, og det har, siden
det blev bygget af Mesings borgere i 1888, været
brugt til mange forskellige arrangementer arrangeret af Mesing Borgerforening, andre foreninger og
private arrangementer. Igennem alle arrangementerne er der skabt mange minder. Tiden er nu kommet, hvor der skal bygges ovenpå husets gode historie. Derfor arbejder arbejdsgruppen på at udvikle og
udvide huset, således vi også i fremtiden kan mødes
i huset til diverse kulturelle arrangementer. Projektet
hedder ”Mesing Forsamlingshus i Fremtiden”.

TILBYGNING

OBS.:
Eksist. bygning ikke opmålt.
Skitse udarbejdet på grundlag af
plantegning fra bygeherre.

STUEPLAN // 1:100

Af Ulrikke Brandt Nordqvist

Igennem projektet skal huset udvikles fra at være
et klassisk forsamlingshus til et moderne, åbent og
multifunktionelt kulturelt mødested for De 7 Dale.
Huset skal blive brugt til mere end de klassiske forsamlingshusaktiviteter som fællesspisning, høstfest, fastelavnsfest med mere. Idéen er, at huset skal
være et sted, hvor der er kulturelle aktiviteter, der
henvender sig til børn og voksne hver for sig, men
også et sted hvor børn og voksne mødes på tværs af
generationer, så traditioner videregives, og nye ideer
og lokalsamfundet udvikles i fællesskab. Et sted
hvor nye fællesskaber skabes på tværs af landsbyerne og foreningslivet.
Generelt indebærer projektet en tilbygning, hvor adgang- og toiletforhold gøres kørestolsvenlige. Med
fokus på trafiksikkerhed flyttes entréen, således at
der er direkte adgang fra parkeringspladsen. Et nyt
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tag skal samle huset arkitektonisk, og huset skal lukkes op, så mere naturligt lys kommer ind. Desuden
skal huset energirenoveres.
Projektet er ambitiøst, og størstedelen af finansieringen skal komme fra offentlige puljer og private
fonde. Grundet projektstørrelsen opdeles projektet i
flere faser, hvor 1. fase er tilbygningen og nyt tag på
hele huset. Budgettet for første fase er 2,2 mio. kr.
Skanderborg Kommune har bevilget 420.000 kr. efter krone-til-krone princippet.
Derudover bidrager Mesing Borgerforening med
100.000 kr., og Mesing Ungdomsforening har bevilget 25.000 kr. Ansøgninger fremsendes løbende til
fonde, og på nuværende tidspunkt afventes der svar
fra to store fonde, hvor vi håber at kunne modtage
en positiv respons fra en af dem. Lokalt har vi startet en indsamling, hvor private og virksomheder kan

støtte projektet økonomisk. En ”folkeaktie”, en mursten eller et skilt er de tre kategorier i den lokale indsamling, men det er også muligt at støtte økonomisk
udenfor kategorierne.

FOLKEAKTIER
500 kr. 	1 stk. folkeaktie. Folkeaktien giver ikke ejerskab til huset
2.000 kr.	1 stk. mursten. En mursten bliver udleveret senere,
hvorved man selv kan skrive/indgravere sit navn på
stenen. Vi vil forsøge at finde en løsning, hvor alle
stenene bliver synlige, efter projektet er afsluttet.

Hvis projektet ikke bliver realiseret, bliver pengene tilbagebetalt.
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I DET GAMLE MEJERI

Følg med på Facebook,
facebook.com/julemarkedhaarby
Instagram: @julemarkedhaarby

Hårby Bygade 44
i Hårby, 8660
(indgang fra Ryvejen)

Juletræsfester
Nu nærmer julen sig og dermed også årets juletræsfest for børn, forældre,
bedsteforældre og andre interesserede

Borgernes Hus

Mesing Forsamlingshus

Prisen er 35 kroner pr. barn og billetter bestilles og betales på www.hik81.dk under kontingentbetaling senest d. 29. november. Tilmeld
så Birgitte ved, hvor mange der skal bages til.

Prisen er 35 kr. pr. barn – voksne er gratis.
Tilmelding senest 1. dec. til:
c-lomholt@hotmail.com
eller i facebookgruppen mesing.dk. Husk at
angive hvor mange børn og voksne I kommer.

Søndag 8. december kl. 15.
Der danses om juletræet sammen med nissebørnene. Herefter kan børnene indløse deres
billetter til godtepose og en sodavand/juice.
Det er også muligt at købe lidt lækkert ved
kaffebordet.

Af Vibeke Bødker, leder, Jeksendalskolen

Den 1.2.2019 startede vi en lille satellit op i Borgernes
Hus. I Veng er vores yngste elever, det vil sige elever
fra 0. til og med 3. klasse. Der går pt. 11 elever på skolen. Vores erfaringer med de yngste elever er, at simpel skoletræning og socialisering er det vigtigste i de
yngste klasser. De har brug for tid og ro til at blive læringsparate.

SØNDAG
D. 1. DEC 2019
KL 10-16

10.000 kr.	Firmanavn/Navn på et skilt

Hvem er
flyttet ind i
Borgernes
Hus?
Det er Jeksendalskolen. Jeksendalskolen er en specialskole i Skanderborg kommune, der varetager undervisningen og udviklingen af 57 normalt begavede
børn med sociale, emotionelle og kognitive vanskeligheder. Fra 0. til 9. klasse. Vores hovedskole holder til
i Hørning, nærmere bestemt Jeksen Dalvej, hvor der
går 46 elever.

JULEMARKED I HÅRBY

Brug for at alle indtryk barberes ned til et minimum.
Struktur, forudsigelighed og tilgangen til eleverne skal
være den samme uanset hvem, der har med eleverne
at gøre.

Søndag 8. december kl. 14-17.
Vi danser om juletræet, og der bliver som altid mulighed for at lave lidt julepynt. Der er
godteposer til alle børn, og der kan købes æbleskiver, gløgg m.m.

Med tilknytningen til Borgernes Hus har vi fået en super ramme for at udvikle vores elever i den rigtige retning. Vi har fået nogle dejlige omgivelser og en helt
fantastisk velkomst i Veng af Veng Skole og ikke
mindst af Søster, der gennem hele processen har været en kæmpe hjælp. Skønt med varme mennesker der
vil os, det sætter jeg virkelig stor pris på.
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Sølvbryllup på Sophiendal 1909,
Jørgen Rosenkrantz og Anna R, f.Juel

træet og sang et par af vore dejlige salmer, derpå delte
herskabet pakker ud til os. Vi unge piger fik til en kjole,
første år til en bomuldskjole, næste år til en sort, der
var krave og opslag sammen med tøjet. Af priorinden
fik vi et hvidt forklæde, af den lille pige - Helle - fik vi
fine lommetørklæder og en lille pakke af baronen. Det
første år, jeg var der, var det en lille sølvbroche med
emalje. Den aften fik jeg også mandelgaven, der var en
bonbonniere af Københavns porcelæn.

Jul på
Sophiendal
for 100 år siden

Efter gaveuddelingen serverede baronen champagne
for os alle, vi fik alle et håndtryk med ønsket om en
glædelig jul med tak for vor indsats i det daglige. Vi så
også herskabets gaver til hinanden. Nu kom baronessen med en stor skål fin konfekt og et kilo marcipan,
som vi måtte dele, og jomfruen delte det op i fire lige
store dele, da vi var nede i køkkenet igen. Jeg sagde
godnat, og skyndte mig hjem til mine forældre og de af
mine søskende, der var hjemme. Når jeg gik gennem
haven, havde jeg ca. 200 meter.
Selvom vi havde vort arbejde, var der alligevel en hyggelig atmosfære over hele slottet, men der var ikke fri,
for 2. juledag havde vi gerne stort selskab, men der var
aldrig sure miner, vi var tilfredse, og der var aldrig tale
om, at vi arbejdede over, os to i køkkenet har tit gået
til kl. 11.
Karen Marie Flensborg

Karen Marie Flensborg – kaldet Mie – fortæller i sine erindringer om julen og
juleforberedelserne på Sophiendal for 100 år siden, i 1919. Mie har skrevet ”Mit livs
eventyr”. Hun var køkkenpige 1918-21 og havde et venskabeligt forhold til både herskab
og den øvrige stab på mere end 20 personer, der havde deres daglige arbejde på
Sophiendal. Hun fortæller om gamle traditioner, om arbejdet i køkkenet, forpagteren,
skytten, røgteren, malkepigerne, stuepigerne og alle de andre i det store hus.
Hun kommer også tæt på herskabet, som bestod af baron Holger Jørgen Gottlob Frederik Rosenkrantz, baronesse Ida Rosenkrantz (født Falbe-Hansen), komtesse Helle Rosenkrantz, ”Hendes nåde” baronens
mor, Anna Juel: baronesse, priorinde Odense Adelige
Kloster.
Vi lader Mie selv fortælle:
Dagen før dagen – lillejuleaftensdag,
”I køkkenet forberedte man menuen til juleaften:
Første ret var risengrød. Dernæst gås til herskabet og
ribbenssteg og medisterpølse til husjomfru Emborg, de
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to stuepiger og køkkenpigen (Mie). Æblekage til dessert.
Når juleaftensdag oprandt, var alt rede til højtiden, gåsen til herskabet var klar til ovnen, og vores ribbenssteg og medisterpølse var rede. Herskabet og vi piger
var i kirke om eftermiddagen.
Vi fik først risengrød, med hvad dertil hører, og æblekage til dessert. Vi spiste kl. 6, herskabet ½ time senere. Efter oprydning skulle vi nettes lidt og have rent,
hvidt forklæde på, og så vandrede vi fire i rad og række
op i havestuen, hvor vi var ventet. Jomfruen førte an,
vi gav hånd og sagde tak for mad (det var gammel skik,
og det gjaldt hele året), vi dannede en kreds om jule-

2. juledag var der stort ryk ind og fin middag.
Jeg vil nu fortælle lidt om, hvordan en fin middag kunne
være. Altid blev der begyndt med suppe, enten brun
suppe med æggestand eller legeret suppe med porreringe og små gulerødder. Dernæst, hvis det var i østerstiden, fik de 12 stk. pr. person. Disse blev serveret på
fade med citronbåde omkring. Der kunne også være en
stor hummer, rettet an som det sig hør og bør, eller fisk f.
eks. karper kogt i rødvin, pighvar med hollandaise, kogt
gedde med smeltet smør og revet peberrod, laks, sandart eller foreller. Så næste ret. Denne kunne også varieres, måske et marvben. Disse fik vi fra Skanderborg.
Før de blev kogt, skulle der laves manchetter klippet
med frynser, de skulle passe, blev limet sammen med
æggehvide, nu blev der bundet klude om benene, så
marven ikke faldt ud under kogningen. En time før de
skulle rettes an, kom de i en flad gryde og blev varmet
igennem, så kludene af, manchetterne på og på bordet
sammen med grov salt og små stykker ristet rugbrød.
Mellemretten kunne også være gemyse, asparges, ærter, bønner, karotter og måske blomkål, dertil serveredes rørt smør, ikke andet. Det kunne også bare være

kramsfugle, det var såmænd bare gråspurve, der var
stegt i gratinfad i ovnen, dertil intet.
Så kom hovedretten. Som regel var det dyreryg eller
bederyg, rundt om stegen stod små skaller med ribsgelé, dertil hørte små brunede kartofler og sovs, lageagurker og tyttebær. Baronen skar altid selv for i spisestuen. Der kunne også serveres hare, fasan, agerhøns
eller almindelige kyllinger.
Efter hovedretten kom der ostepinde, men det var jo
ikke sådanne anretninger, som vi ser i vore dage. Camenbert blev skåret i stykker på ca. tre cm, dyppet i
pisket æggehvide og rasp, derefter kogt i klaret (vegetabilsk fedtstof), to slags ost og kiks samt små stykker
brød. Midt på fadet var der en skål med smør, trillet i
kugler, måske lidt radiser ellers ikke mere.
Desserten var højdepunktet. Der var gået mange timer med at tilberede den. Der var også meget at vælge
imellem, måske hofdessert, fransk karamel, budding,
vingelé med frugter og cremesovs og flere ting.
Efter middagen blev der drukket kaffe i havestuen,
hvad de fik af drikkevarer dertil, ved jeg ikke. På det
tidspunkt var der faldet lidt ro over os, nu kunne vi
trække vejret igen, alt var gået efter en snor. Efter kaffen kom ’mor’ selv ned i køkkenet for at sige ’tak for
mad’.
Dagen efter en sådan fest var vi nu lidt trætte, men når
baronessen kom med drikkepenge til os, glemte vi besværet, der var som regel mad nok til næste dag, så
havde vi det let”.

Tegning i Illustreret Tidende 1886
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Begivenheder i De 7 Dale
december 2019, januar, februar og marts 2020

GANSKE VIST: Lars Jakobsen

Kontaktpersoner

Alle adresser er 8660 Skanderborg
MUF – Mesing Ungdomsforening
Christine Degn Aggerholm
tlf. 29 89 98 80
mail: cdegna@hotmail.com

De 7 Dale, www.de7dale.dk
Jørgen Schytter, Låsbyvej 115, Veng
mail: jtschytter@gmail.com
Borgernes Hus, Veng
Halbestyrer Inger Rasmussen
tlf. 30 52 63 79, mail: Inger.Rasmussen@Skanderborg.dk
Udlejning af sal, fester.. Birgitte Seiling, tlf. 86 95 02 44
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
Fællesspisningen Borgernes Hus
Per Andersen, Ersholtvej 3,
tlf. 25 54 26 56, mail: per@nr-vissing.dk

Nr. Vissing og Omegns Beboerforening: www.nrvissing.dk
Søren Erik Pedersen, Vidkærvej 15
tlf. 40 20 61 25 mail: s.erik.pedersen@skanderborg.dk
		
Søballe Borgerforening: www.søballe.dk
Heine Thunbo, mail: heinethunbo@gmail.com
Veng Beboerforening
Jørgen Schytter, Låsbyvej 115. Veng
mail: jtschytter@gmail.com

Hårby Beboerforening, www.8660haarby.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

Lysthuset i Nr. Vissing: www.lysthusetnrvissing.dk
Aase og Anders Beck-Rasmussen, Vidkærvej 29,
tlf. 86 94 37 69, mail: andersbeckrasmussen@gmail.com

Veng Skole & Børnehus’ Venner
Anders Krüger Emdorf: mail@emdorf.dk
		
9’eren i Hårby, Siimtoften 9, BOGCAFE
Flemming Schreiber Pedersen, Hårby Bygade 15,
tlf. 86 52 58 10, mail: schreiber.moos@gmail.com

Mesing Borgerforening
Niels-Ole Frederiksen, Mesing Hedevej 1
tlf. 40 11 16 23, mail: mesingkranse@gmail.com

Vil du være medlem, så kontakt formanden på
tlf. 30 20 94 87 eller på birgitkimer@live.dk

Søballe
•	1/12 – 16.00. Juletræstænding
på legepladsen
•	Vandretur i området omkring jul eller nytår.
Datoen meddeles senere
• 22/2 – 13.30. Fastelavn

– Sognehuset tirsdage kl. 14.00

•	10/12 – 11.00. Julefrokost. Tilmelding
hos formanden.
•	14/1 – 14.00. Foredrag. Vietnam / Island.
• 11/2 – 14.00. Bankospil.

Søballevej 2, www.museumskanderborg.dk

Veng Lokalarkiv
Søballevej 2 (i skolens kælder)
Peter Mortensen, Ersholtvej 3, Nr. Vissing
tlf. 21 49 99 33. mail: pm@museumskanderborg.dk
		
Veng Pensionistforening
Birgit Kimer, Ersholtvej 5, Nr. Vissing
tlf. 30 20 94 87, mail: birgitkimer@live.dk

HIK81: www.hik81.dk

Beboerforeningerne m.v.

Veng Lokalarkiv

Veng Koret: www.vengkoret.dk
Henning Jakobsen
mail: niheja@city.dk

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

Veng Pensionistforening

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
pm@museumskanderborg.dk
Fortællecaféen fortsætter i foråret.
Følg med på Facebook og UgeBladet

Fastelavnssoldaterne
kommer rundt søndag 23/2 og samler ind til

Fastelavnsfest fredag 28/2
Borgernes Hus – kl. 19.00
Mesing Forsamlingshus – kl. 19.00

½ sød, rytmisk kor
Tina Thode Hougaard, Kærvej 7, 8362 Hørning
tlf. 71 20 26 17, mail: tina@thodehougaard.dk

Fællesspisning
Borgernes Hus kl. 18.00
27. januar – 24. februar – 30. marts

Følg vores landsbyklynge
på
og www.de7daledk

og
Følg os på
på www.veng-kfum.dk

Følg os på
og
på www.hik81.dk

Mesing Forsamlingshus kl. 18.00
12. december – 1. januar brunch kl. 11.00 – 6. februar.
Der er ingen fællesspisning i marts.

Følg beboerforeningerne på Facebook
og på
hjemmesiderne, hvor aktiviteterne annonceres.

Mesing Borgerforening og MUF
• 8/12 – 14.00. Juletræsfest
• 12/12 – 18.00. Fællesspisning/julefrokost
• 31/12 – 11-15. Godt Nytår i Kig Forbi
• 1/1 – 11.00. Nytårsbrunch
•	20/3 – 19.30. Sigurd Barret fortæller
om Genforeningen.
Kig-Forbí i Mesing:
•	Fredagscaféen holder åbent hver fredag året
rundt fra kl. 16.00-22.00.
Hårby Beboerforeninge
•	24/11 – Juletræstænding gadekæret
•	1/12 – 10.00-16.00.
Hårby Julemarked i Det gamle Mejeri i Hårby
•	31/12 – 11.00. Godt nytår og skål i Hundeskoven.
Nr. Vissing Beboerforeninge
•	Første søndag i hver måned: gåture i området
– kl. 10.00 ved Gadekæret.
•	1/12 – 16.00. Juletræet tændes med
julesange. Der serveres gløgg, sodavand
og æbleskiver.
•	23/2 – 14.00. Fastelavn. Tøndeslagning
ved gadekæret. Vær klar til at tage imod
soldaterne.
•	5/3 – 19.00. Generalforsamling i Beboerforeningen på Nørre Vissing Kro.
Lysthuset Nr. Vissinge
Se programmet på lysthusetnrvissing.dk
15

GUDSTJENESTER december 2019, januar, februar og marts 2020
Dato

Dag

24. november

Sidste s.
i kirkeåret
1. advent
2. advent

1. december
8. december
13. december

Fredag
Luciadag

15. december

3. advent

22. december

4. advent

Veng

9.30 LP

11.00 LP

16.00 LP
Vi synger
julen ind

25. december

Juledag

11.00 LP

26. december

2. juledag

29. december

julesøndag

1. januar

Nytårsdag

5. januar

Hellig3Konger

12. januar

1. s. e. H3K

19. januar

2. s. e. H3K

26. januar

3. s. e. H3K

2. februar

Sidste s. e. H3K

9. februar
16. februar
23. februar

Septuagesima
Seksagesima
Fastelavn

2. s. i fasten

Adslev

11.00 MD
11.00 MD

15.30 KS

13.30 KS

13.30 MD

14.45 JKA

16.00 KS
Lucia

16.00 LP

8. marts

Blegind

17.00 LP
Lucia &
krybbespil

Juleaften

1. s. i fasten

Hørning
11.00 LP

24. december

1. marts

Mesing

11.00 JKA

14.45 LP

9.45 KS
11.00 KS
13.30 JKA
14.45 MD
16.00 MD
11.00 MD

11.00 KS
11.00 LP
m nytårsskål
16.00 LP
Minikonf. afsl.

14.00 LP
Julefest
16.00 JKA
11.00 MD

19.00 MD

11.00 KS
11.00 LP
11.00 LP
17.00 LP
Kyndelmisse
9.30 LP

11.00 MD
uden dåb
11.00 MD

11.00 LP

9.30 LP
sogneinds.

14.00 JKA
skoven

11.00 JKA

11.00 LP
11.00 JKA
11.00 KS
11.00 MD
uden dåb
9.30 KS
sogneinds.

LP - Lise Palstrøm, KS - Katja Stritzinger, JKA - Jacob Køhn Andersen, MD - Majbrit Daugaard

17.00 MD

13.30 KS
19.00 MD
faste

