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» Red vores skole!

juni, juli, august 2020

Menighedsrådsvalg

Hjælp i kampen om at bevare Veng Skole og Børnehus
Se side 7

Corona
nedlukningen

Kirkens kontaktpersoner

Af Lise Palstrøm

Kirkerne har været åbne hele perioden med håndsprit
og retningslinjer i våbenhuset. Vi skønnede, at der aldrig
ville blive stimmel, og det har været dejligt at se, at alle
har kunnet håndtere det. Vi fortsætter på samme måde.
I Sognehuset i Veng bliver der installeret en fast håndsprit-dispenser i entréen.
Kirkerne har haft opslag om situationen på kirkegårdslågen og i våbenhusene og henvist til hjemmeside og
Facebook. Der har været begravelser/bisættelser og
dåb med begrænset deltagerantal.
En påskehilsen blev husstandsomdelt i påskeugen.
Konfirmationerne blev udskudt til 29. og 30. august,
og konfirmanderne opfordret til hjemmearbejde om
påsken og konfirmationerne.
Alle gudstjenester og sognearrangementer i perioden 11. marts – 17. maj blev aflyst. De første ugers
gudstjenester bliver uden nadver og med særdeles god afstand og omdelte sangblade. Skulle der
komme for mange mennesker til kirkerummet, vil
der blive afviklet flere gudstjenester samme dag.
Sognehuset vil først kunne åbne igen tidligst 8. juni.
Efter at have haft fælles aftenringning kl. 17.00
over hele landet, vil der efter 18. maj igen blive ringet ”efter stedets skik” i Veng og Mesing, så morgenringningen er kl. 7.00 og aftenringningen er kl.
21.00 i de lyse nætters tid.
Læs om de løbende ændringer på hjemmeside og
Facebook

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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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
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
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) mail:
8660ryvejen43@gmail.com
Layout: Stine Sandahl, Hårby, www.sandahls.net
Tegner af ”GANSKE VIST”: Lars Jakobsen
Forsidebillede: Foto fra Søballe af Trine
Enevoldsen. De små fotos af Erna Bachmann og
Preben Heiring.
Næste nummer 164 udkommer i uge 36 og dækker
perioden september, oktober, november 2020.
Deadline for næste nummer er 3. august.

Af Lise Palstrøm

Menighedsrådsvalg 2020
Det er i år, vi skal vælge nyt menighedsråd. Det er
også i år, der skal tages et helt nyt og fint valgsystem i brug. Men det er også i år, vi er blevet ramt
af Covid-19-pandemi, og det gør det mildest talt
lidt sværere at høste frugterne af det nye valgsystem.
Det nye valgsystem lægger op til, at der skal afholdes to møder: et indledende orienteringsmøde
i foråret og en egentlig valgforsamling d. 15. september. Det skulle give flere mulighed for at finde
ud af, hvad det hele drejer sig om, inden man beslutter sig for at stille op til menighedsrådet.
Det er sikkert og vist, at der til advent begynder en
ny menighedsrådsperiode, og vi har fået melding
om, at det indledende orienteringsmøde må afholdes d. 9. juni.
Da vi skal beregne god plads til hver enkelt deltager, afholdes års- og orienteringsmøde i Veng
Kirke TIRSDAG d. 9. juni kl. 19.00
Der vil være billeder og fortælling fra årets gang
i sognene, og valgbestyrelsen vil fortælle om det
nye valgsystem. Der vil være samtalekort rundt
på bænkene, øl & vand og mulighed for at få svar
på spørgsmål vedr. kirke og sogn, menighedsrådsarbejde og kirkedemokrati.
Valgforsamlingen finder sted i kirken eller Sognehuset tirsdag d. 15. september – det er her, det
afgøres, hvem der kan vælges til den nye menighedsrådsperiode – og der kan læses mere i næste
nummer af SOGNET.

Menighedsråd?
Det er også noget for dig! Der er altid brug for nye
kræfter, nye vinkler og nye kompetencer. Så er du
over 18 år og medlem af Folkekirken, kan du stille
op – vi glæder os til samarbejdet.

Siden sidst
Døbte i Mesing
Carl-Erik Thybo Reinholdt, Skanderborg
Marie Munk Jensen, Foerlev
Andreas Christian Høst, Aarhus
Emily Rose Munk Jensen, Foerlev
Hjertelig til lykke

Døde og begravede i Veng
Preben Pedersen, Søballe
Sonja Jessen, tidligere Hårby
Else Jensen, Galten
Jane Nellemann Jensen, Veng
Æret være deres minde
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Hvornår blir alting
igen som før?

Kommende arrangementer

Af Lise Palstrøm

Sogneeftermiddage
Sognehuset i Veng

Vi længes efter hinanden, efter nærvær,
efter samvær. Konfirmanderne længes efter
at fejre konfirmation og efter at komme i
skole igen. Vi længes efter foreningsliv,
kor, idræt, foredrag og debat, kirkeliv og
fællesspisning. Vi længes efter at kunne
tage på spontane eller planlagte besøg hos
hinanden.
Vi er ved at være trætte af møder i cyberspace i
Teams, Zoom, GoToMeeting, Google Meet, Skype og
hvad det hedder alt sammen.
Vi er også ved at være trætte af frygten for den usynlige, snigende, langsomme Covid-19, der isolerer os
og gør os forsigtige, ensomme, mentalt pressede;
men som også giver os mere ro, tid og samvær med
familien.
Det er efter to måneder gået op for os, hvad vi savner
mest fra den gamle hverdag – og hvad vi ikke ønsker
tilbage. Vi har opdaget, hvor rige på fællesskab vi har
været – og hvor privilegerede vi er ved at bo i Danmark. Vi har opdaget naturen og fællessangen på
nye måder; vi har set initiativer og kreativitet blomstre overalt – både på de digitale medier, men også
mellem naboer, landsbyer og arbejdspladser.

DEN 1. SEPTEMBER KL. 14.00
FÅR VI IGEN BESØG AF JESPER GRØNKJÆR,
GLOBETROTTER OG TRYLLEKUNSTNER.

Når I modtager SOGNET, er vi ganske sikkert ved at
åbne samfundet mere og mere – men ikke som før.
Det bliver ikke som før, og der går sikkert meget lang
tid, før vi tør eller får lov til at give knus eller hånd til
nogen, vi ikke i forvejen er tæt på.
Det bliver en stor udfordring at forsøge at lære at
være sammen, danne og dyrke fællesskabet uden at
komme alt for tæt på.
I kirke og sogn har vi måttet aflyse det meste – eller
udskyde det til efteråret eller til næste år. Vi er desværre også nødt til at bekende, at vi ikke kender svaret på, hvad vi må hvornår! Derfor vil vi gerne opfordre til at følge med på kirkernes hjemmeside, www.
vengmesing.dk og på Facebook, hvor vi hedder Veng
Mesing kirker. Her kan du ’synes godt om’ vores side,
så du altid får notifikationer om nye opslag. Hvis du
kender nogle, som ikke færdes på de digitale og sociale medier, så fortæl dem om det, hvis der kommer
nyt om det, vi kan og må.

Noget af det vi udskyder:
• Sogneudflugten i august udsættes til næste sommer.
•	Konfirmationerne kommer til at ligge den sidste weekend i august; om lørdagen i Veng og om
søndagen i Mesing. Se navnene i SOGNET 162.

Jesper tager os med til det kaotiske Indien, hvor rotter piler om benene på én, hvor man skal træde hen
over tiggere og krøblinge, der ligger på gaden i tusindtal, folk der råber og skriger, så man får tinnitus og migræne…men som også rummer, så meget
smukt. I Indien har Jesper optrådt både i fængsler
og hos syersker, der arbejder under helt ufattelige og
dårlige forhold. En fortælling om at være menneske
trods vidt forskellige vilkår i en verden, der alligevel
har så meget til fælles.

Friluftsgudstjenester sommer 2020
Husk tøj efter vejret!
SØNDAG D. 21. JUNI KL. 11.00 – på Kirsten og Erlands mark på Mesing Hedevej – medbring gerne madkurv til efterfølgende frokost i det midsommergrønne.
Medbring eget bæger til nadveren. Det bliver den første gudstjeneste med nadver, og nadverbrødet er minibrød, der tages af hver enkelt med udleverede, indpakkede tandstikker.
SØNDAG D. 6. SEPTEMBER KL. 14.00 – hos familien
Nør Østbjerg i Nr. Vissing, hvor den gamle kirke lå på
hjørnet af Jaungyden og Låsbyvej. Menighedsrådet
byder på kaffe og kage efter gudstjenesten.

Næste års konfirmander og
minikonfirmander
Der vil som altid blive uddelt indbydelse til næste års
undervisning og konfirmandindskrivning på skolen.
Forhåbentlig kan vi få lov til at mødes fra september.
For alle møder og arrangementer tages der forbehold
for at tilladelse gives jvf. coronasituationen.

Kulturaften
Fredag d. 18. september bliver der igen i år afholdt Kulturaften over hele Skanderborg Kommune – vi er selvfølgelig også med. Som tema er
foreslået Skolen og De 7 Dale.
Læs mere i næste nummer af SOGNET!

Noget af det vi må:
•	Gudstjenester og kirkelige handlinger må finde sted med begrænset deltagerantal, med sangblade og i den første tid uden nadver.
Kontakt sognepræsten, hvis der er tvivlsspørgsmål.
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Filmstudiekredsen i Veng fortsætter til
efteråret. Læs mere i SOGNET 164

Menighedsrådsmøder kl. 19.00 i
Sognehuset i Veng den 18. juni og
20. august
5

Musik i kirken
TIL FOLKEKIRKEN.DK’S SERIE AFTENSALMEN
sang og spillede Petsi Tvørfos ”Jeg er træt og går til ro”.
En smuk optagelse, som hun selv har indspillet. Eneste
tilhører i Veng Kirke var Lise Palstrøm, der tog et billede
til SOGNET. Men ude i landet fulgte et ukendt antal musikken fra vores smukke kirke. Hør den på Folkekiren.dk
eller Veng-Mesing kirkers facebookside.

TROMPETISTEN KIM
HANSEN medvirker
henover sommeren
i flere gudstjenester:

Pinsedag 31. maj i Mesing kl. 11.00
Friluftsgudstjenesten 21. juni på Mesing
Hedevej 5 kl. 11.00
Friluftsgudstjenesten 6. september i
Nr. Vissing kl. 14.00

Vi kæmper for at
bevare vores skole
–

kæmp med!

Sidst i februar kom der et oplæg til ny
skolestruktur i kommunen. Hvorfor? Der skal
spares penge. Udgangspunktet er en (sikkert
vældig dyr) rapport fra et konsulenthus. Her
bliver debatten isoleret til et spørgsmål om at
samle Skanderborg Kommunes børn i større
og - ud fra et rent økonomisk perspektiv mere effektive enheder.
Det vil gå ud over landsbyskolerne og dermed livet i
landdistrikterne i hele kommunen. Og vores skole er på
listen over skoler med en meget usikker fremtid.
I De 7 Dale samarbejder vi med de øvrige landdistrikter på en fælles kampagne. Det er jo ikke bare vores
skole, der er truet – det er alle landsbyskolerne. Hvis
man i Skanderborg kommune ønsker et aktivt og velfungerende liv i landdistrikterne, så kræver det, at de
lokale skoler bevares. Vi hjælper gerne til med at finde
de nødvendige løsninger. Der var lagt i kakkelovnen til
borgermøde med politikerne og meget mere i kampen
Følg De 7 Dale og del og like!
Husk at du kan følge De 7 Dale på Facebook eller på Instagram,
vi har hjemmesiden de7dale.dk, og vi vil altid gerne høre fra jer
– skriv til info@de7dale.dk.
facebook.com/de7dale
@de7dale
#de7dale

Stillingkoret

Af Jørgen Schytter,
formand for bestyrelsen i De 7 Dale

for skolen. Men så kom coronaudbruddet. Det lukkede
ned for planer og processer indtil videre.
Kæmp med – skriv under
De 7 Dale arbejder videre sammen med Veng Skole og
Børnehus´ Venner og en masse lokale foreninger og
ildsjæle.
Vil du hjælpe? Indtil vi kan mødes igen, så husk at sætte
din underskrift på underskriftsindsamlingen! Du finder
den på De 7 Dales hjemmeside eller skolevennernes
Facebookside. Og når vi igen kan mødes, så kom endelig til borgermøde og hvad, der ellers findes på. Osv.Jo
flere der bakker op desto stærkere står vi. Og kampen
er ikke vundet. Endnu.

FORTÆL HVORFOR VORES SKOLE
ER VIGTIG på Facebook:
facebook.com/de7dale
HJÆLP OG SKRIV UNDER HER:
https://www.skrivunder.net/bevar_veng_
skole__bornehus
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og allerede under planlægningen kom nysgerrigheden
– og kreativiteten – i sving. Der skulle findes på nyt!
Børnene skulle have den bedste dagligdag på trods af
krav og rutiner med mange gange håndvask og afvaskning af legetøj som fælles opgave i store murespande
på legepladsen.

En duft af forår,
sæbe og håndsprit
Tekst og foto af Gitte Jakobsen,
daglig leder i Børnehuset

Corona lukkede skoler og dagtilbud med få
dages varsel – og sammen med store dele af
landet blev børn og ansatte sendt hjem, uden
at vide hvornår vi skulle i gang igen. Det viste
sig at blive før end vi regnede med – med en
lang række anbefalinger blev de yngste børn
nogle af dem, der skulle være med i den
første bølge af genåbningen.
Udfordringen gik i første omgang på, hvordan vi skulle
overholde retningslinjerne, da mange ting ikke praktisk
kunne lade sig gøre: En ting var, at vi skulle være ude
det meste af tiden, det er vi vant til, og det ville være
en mindre ændring med opdeling i små grupper på et
afgrænset område. Skrappe hygiejnekrav og afspritning af legetøj mindst 2 gange om dagen satte sine begrænsninger – og endelig hvordan ændrer man en kul-
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tur, som er båret af spontane knus børnene imellem og
barn voksen?
For at have personaleressourcer nok og for at sikre,
at ingen børn skulle gå længere tid alene, blev børnegrupperne i Børnehuset lavet ud fra, hvilken tidspunkt
det enkelte barn bliver hentet på. Praktisk styring overtog frem for overvejelser om børnenes samspil og udviklingstrin.
Noget genkendeligt var der dog for børnene: Aktiviteter i små grupper i løbet af dagen er de vant til. Det giver børn og voksne mulighed for ro og fordybelse i tæt
samspil.
For de ansatte i den pædagogiske kultur er det også
vant praksis at være nysgerrig på læring og udvikling,

Meget af undervisningen foregår
udendørs, og der holdes afstand.
Foto: Helle Lambertsen

Kan børn vænne sig til, at duften af sæbe og sprit blander sig med dufte af nyslået græs og duften af forårets
blomster? Svaret til alle disse overvejelser er et rungende JA. Det har været en gave at opleve, hvor hurtigt børn og voksne har lavet nye rutiner og sammen
har skabt nogle områder på vores store udearealer
med hvert sit særkende. Vi kan se, at nye relationer og
nye venskaber bliver skabt, imens vi passer på hinanden. Forældrene har været supergode medspillere. De
havde forberedt børnene på en ny hverdag i børneha-

ven, holder afstand når der bliver afleveret og benytter
alle de specielle indgange, som de ikke plejer at tænke
over er der.
For mig er dette også en fortælling om sammenholdet
i et lille nærmiljø: I Borgernes Hus blev vi mødt med
positive åbne arme og fik stillet ekstra lokaler til rådighed og kun hjælpsomhed i dagene med regn, hvor hallen blev gjort ekstra ren, så vi kunne få børnene ind i
nogle timer. Spejderne sagde straks ja, til at vi måtte
låne deres område og bålhytte, så en gruppe børn kan
være der.
Derfor fylder det mig med dyb taknemlighed, at jeg er
daglig leder i et område med masser af plads både inde
og ude og med så stærkt et sammenhold.

Veng Lokalarkiv
Af arkivar og arkivleder Peter Mortensen, Veng Lokalarkiv
Veng Lokalarkiv er desværre lukket, lige som så meget andet i denne tid. Vi måtte desværre også aflyse
forårets sidste fortællecafé med Helga Voigt, men vi
vil prøve at gennemføre det til efteråret, hvis det bliver muligt. Selv om vi har lukket i arkivet, arbejder vi
hjemmefra. På Facebook uploader vi af og til billeder
og historier, så følg os der. I kan også følge os på Arkiv.
dk, der er mange billeder og historier fra vores område.
Har du spørgsmål til arkivet eller måske en aflevering,
kan vi stadig kontaktes på tlf. (dog ikke 87 94 22 47) og
E-mail, adresserne findes andet sted i bladet.
Skriver I dagbog eller tager billeder i denne historiske
tid, vil arkivet gerne have en kopi og gemme den, så
man i eftertiden kan se, hvordan vi klarede os igennem
Covid-19 pandemi. Vi håber, I vil få en god sommer, selv
om den nok bliver anderledes end den plejer.

Carl fra 1. klassetrin tog opfordringen op og beskrev en
”arbejdsdag” med hjemmeskole. På en skala fra rød til grøn har
han givet hjemmeskolen karakter. Flot Carl. Og tak for den fine
tegning.

HIK81 håber at kunne starte alle hold som normalt
efter sommerferien, men der kan komme justeringer
pga. Corona situationen. Hold jer orienteret på vores
hjemmeside
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Begivenheder i De 7 Dale
juni, juli, august 2020
Veng Pensionistforening

Beboerforeningerne m.v.

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

For alle foreninger gælder det, at mange planlagte
arrangementer ikke kan gennemføres grundet reglerne for forsamlinger under coronasituationen.

– Sognehuset tirsdage kl. 14.00
GANSKE VIST: Lars Jakobsen

Kontaktpersoner

Alle adresser er 8660 Skanderborg – med mindre andet er nævnt.
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. 30 53 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
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

Hårby Beboerforening, www.8660haarby.dk
Mads Palmelund, Siimtoften 12, Hårby
mail: palmelund_johansen@hotmail.com

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

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

HIK81: www.hik81.dk

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

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

Følg vores landsbyklynge
på
og www.de7daledk

og
Følg os på
på www.veng-kfum.dk

Følg os på
og
på www.hik81.dk

Under forudsætning af, at der bliver åbnet
for samvær.
•	
T irsdag den 11. august, kl. 13.
Tur til Jysk Brandmuseum.
Tilmelding senest 29. juli til formanden

Lysthuset Nr. Vissing

Følg med på hjemmesiderne og Facebook, der opdateres løbende.
Søballe
Følg med på Facebook
Soeballe.Borgerforening@gmail.com

Se mere på lysthusetnrvissing.dk

Mesing Borgerforening og MUF
Følg med på Facebook og www. Mesing.dk

Pilgrimstur til Gjern Bakker lørdag d. 13. juni
Tilmelding til og afgang fra Lysthuset kl. 10
Der sluttes af med kaffe i det fri.

Kig-Forbí i Mesing:
•	Fredagscaféen holder åbent hver fredag året
rundt fra kl. 16.00-22.00.
Hårby Beboerforeninge
Følg med på Facebook og www.8660haarby.dk

Sankt Hans
Sct. Hansaften den 23. juni afvikles i landsbyerne,
men under de givne betingelser for forsamlinger, der
gælder den 23. juni. Følg foreningerne på FB eller
deres hjemmeside

Nr. Vissing Beboerforeninge
•	Tirsdags - hold - afstands - gåturene :
Hver tirsdag kl. 19.00 fra parkeringspladsen
•	Sct. Hans arrangement den 23. juni, men under
hvilke former tør vi ikke spå om.

#De7Dale
Hygge og højt til himlen. Nærvær og storslået natur.

GUDSTJENESTER juni, juli, august 2020
Dato

Dag

31. maj

Pinsedag

1. juni

2. pinsedag

7. juni

Trinitatis

14. juni

1. Trinitatis

Veng

Mesing
11.00 LP

Hørning

Blegind

Adslev

9.30 KS
11.00 KS
11.00 LP

9.30 LP

11.00 LP
Skoven

11.00 MD
9.30 JKA

11.00 LP
Friluftsgudstj.
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21. juni

2. Trinitatis

28. juni
5. juli
12. juli
19. juli
26. juli
2. august
9. august
16. august

3. Trinitatis
4. Trinitatis
5. Trinitatis
6. Trinitatis
7. Trinitatis
8. Trinitatis
9. Trinitatis
10. Trinitatis

22. august

Konfirmation

23. august

11. Trinitatis

11.00 KS

29. august

Konfirmation

9.30 LP
Jeksendalskolen
11.30 LP

30. august

12. Trinitatis

3. september

Torsdag

5. september

Konfirmation

6. september

13. Trinitatis

13. september

14. Trinitatis

20. september

15. Trinitatis

27. september

16. Trinitatis

11.00 KS
11.00 LP

11.00 LP
11.00 LP
9.30 LP
9.30 JKA

9.30 MD

16.00 MD
11.30 KS

9.30 KS
11.00 MD
11.30 LP
Konf

14.00 LP
Nr. Vissing

11.00 MD
11.00 MD
11.00 JKA
11.00 KS
11.00 LP
11.00 MD
11.00 JKA
11.00 MD
10.00 KS
11.30 MD (Ann)
9.30 MD Konf.
11.00 MD

19.00 KS

9.30 LP Konf
11.00 MD
14.00 HW-P **
10.00 KS
Hørningskolen
11.00 JKA
11.00 MD

11.00 LP Høst kf

11.00 KS Høst
19.00 LP
11.00 LP
Høst*

19.00 KS
Høst
11.00 MD
Høst

Konf: Konfimation - * Høstbidder - kf: Kirkefrokost - **Henrik Wigh-Poulsen, sommerfest
KS - Katja Stritzinger MD - Majbrit Daugaard JKA - Jacob Køhn Andersen LP - Lise Palstrøm
Det er endnu uafklaret, hvornår møderne i Hørning går i gang igen.
Det er:
• Tænkepauser for mænd
• Samtalesalon for kvinder
• Samværsgruppen for mennesker, der har mistet
• Demenscafeen

Gudstjenester på Præstehaven forventes gennemført den 25. juni og 20.
august kl. 14.30.
Hold jer selv orienteret om opstart.

