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Kirke  
og Corona   
Regler for kirke og sognehus

Efter pinse må vi igen være lidt flere både inde og ude. 
Vi har måttet synge og modtage nadver igen fra Bede-
dag, og reglerne ligner nu de regler, der var gældende i 
efteråret 2020:

Hvor mange må vi være?
Vi må være 20 personer i Mesing Kirke og 50 i Veng 
Kirke, men når SOGNET 167 udkommer, kan der være 
kommet yderligere lempelser. Se efter på hjemmeside 
og/eller Facebook – der vil det komme til at fremgå.

Dåb
Hver dåbsfamilie holder indtil videre stadig sin egen 
dåbsgudstjeneste, oftest en lørdag eller søndag.

Af Lise Palstrøm

Siden sidst
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 

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
Mail: pia@bechpedersen.dk

Kirkegårdene
Landsbykirkegårdene,  
ledende graver Peder Lund
Mail: landsbykirkegaardene@outlook.dk 
tlf. 30 43 17 80

Kirkeværge Veng: Knud Erik Jensen, 
Høvervej 7, Nr. Vissing, tlf. 51 35 82 10

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: Sct. Hans i Nr. Vissing 2020.  
Foto: Allan Faurskov.
 
De små billeder: Erna Bachmann 2015 og 2017.
Næste nummer 168 udkommer i uge 35 og dækker 
perioden september, oktober, november 2021. 
Deadline for næste nummer er 2. august.

Af Lise Palstrøm

Konfirmanderne
Inden skolen går på sommerferie efter Skt. Hans, 
har konfirmanderne nået at få indhentet lidt af det 
forsømte fra i vinter: konfirmandbio og studietur til 
Aarhus. Så mangler vi bare generalprøven, når vi 
mødes efter sommerferien.

Minikonfirmanderne 
kom endelig i gang lige efter påske – og i begyn-
delsen kun udendørs. Vi var så heldige at få lov at 
låne Spejdergrunden og kunne sidde under halv-
taget og ’arbejde’ rundt på grunden. Til frilufts-
gudstjenesten medvirker de med et lille optrin.

Døbt i Veng
Tilde Farup Wermuth, Nr. Vissing

Hjertelig til lykke

Døde, begravede, bisatte i Mesing
Günther Bendorff Røpcke, Mesing
Ruth Rytter, Mesing
 Æret være deres minde

Døde, begravede, bisatte i Veng
Esther Sørensen, Vejle

Æret være deres minde

Menighedsrådet
I sidste nummer lovede vi, at der ville følge et billede 
af det nye menighedsråd, men ved deadline har det 
endnu ikke været muligt. Vi bringer billedet på kirkens 
hjemmeside Veng-Mesing.dk, så snart det er muligt.

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



Hørning Sognegård  
– fælles arrangementer

SAMVÆRSGRUPPEN

Samværsgruppen for alle, der har mistet, mødes i Sog-
negården i Hørning den første onsdag i måneden kl. 
14.00-16.00 – dog ikke i juli. Alle er velkomne. Tov-
holderne er Karen-Inger Rasmussen, Knud Erik Jo-
hansen og Inger Freund Hansen med sognepræst Lise 
Palstrøm tilknyttet.

SAMTALESALON FOR KVINDER
I Sognegården i Hørning mødes gæve kvinder en tors-
dag formiddag om måneden til Samtalesalon om ak-
tuelle og vedkommende emner. Salonens deltagere er 
velkomne til at komme med oplæg, som kan være ud 
fra en af Aarhus Universitetsforlags ”Tænkepauser” 
eller et andet emne, vi ønsker at samtale om.  Der ser-
veres en ’tør’ kop kaffe, og samtalen varer en god time. 
Torsdag d. 17. juni og torsdag d. 12. august 
 
GUDSTJENESTER PÅ PRÆSTEHAVEN
Endelig må vi fejre gudstjenester på Præstehaven 
igen!
Den første blev afholdt i april, den næste i maj. 
Næste gang er torsdag d. 17. juni kl. 14.30. Hvis man 
ikke er beboer på Præstehaven, er man velkommen 
alligevel – dog skal man enten være vaccineret eller 
kunne fremvise en negativ coronatest.
Efter sommerpausen er der igen gudstjeneste 19. 
august og 16. september.

Af Lise Palstrøm

SOGNEEFTERMIDDAGE 
og -UDFLUGT 
Vi fik ikke lov at mødes til sogneeftermiddage i foråret, 
men mon ikke det ser helt anderledes ud til efteråret: 
Glæd jer allerede til Sarah Lindner om kvinder i Israel/
Palæstina 7. september og Hans Dammeyer og den nye 
højskolesangbog 5. oktober. Meget mere om det i SOG-
NET 168.

Sogneudflugten til Skive og omegn 
finder sted onsdag d. 15. september 
På det tidspunkt er vaccinationerne tilendebragt, og vi er 
vist mange, der glæder os til igen at komme på tur. Turen 
vil som vanligt begynde fra morgenstunden og blive ledet 
af Flemming Schreiber Pedersen og Lise Palstrøm. I år er 
det en særlig glæde, at vi får Henrik Friis (tidligere Søballe) 
til at være vores guide. Henrik har bosat sig på sin fødeegn 
og glæder sig til at møde gamle naboer fra sognene. Vi 
drikker formiddagskaffe på vejen, spiser middag i Skive og 
finder et fint sted til eftermiddagskaffen. Tilmelding til turen 
til sognepræsten.

Friluftsgudstjeneste
Begge årets friluftsgudstjenester ligger i år i Nørre 
Vissing. SØNDAG D. 30. MAJ KL. 11.00 PÅ HØVER-
VEJ 6 – man kan køre helt dertil – husk madkurv! 
Kim Hansen medvirker med trompet.

SØNDAG D. 5. SEPTEMBER KL. 14.00 I HAVEN PÅ 
KIRKEGÅRD, LÅSBYVEJ 159.
Vel mødt!
Det er tiende gang, vi bliver budt indenfor i haven på 
Kirkegård hos familien Nør Østbjerg, og menigheds-
rådet byder på kaffe og kage efter gudstjenesten. Der 
medvirker musiksolist ved gudstjenesten i Kirkegårds 
have.

Billedet: 

Kommende møder  og andre arrangementer i kirkerne 
For alle møder og arrangementer tages der forbehold for, at tilladelse gives jvf. coronasituationen

Filmstudiekreds
Først på den store festdag, Mikkelsdag, onsdag d. 
29. september – kl. 18.00 – vil filmstudiekredsen 
mødes igen. Fællesspisning og anden halvleg af 
fransk filmkunst fra forrige årtusinde.
Kontakt sognepræsten, hvis du også gerne vil 
være med.En vinduesoverligger fra Nørre Vissing Kirke, som blev 

nedlagt i 1600-tallet, findes i haven til Kirkegård..

Konfirmationer 
2021
Konfirmationerne er igen i år udskudt til
 sensommeren – ikke mindst for at sikre 
bedre mulighed for at kunne holde
coronasikker fest i forbindelse med 
konfirmationen.

I VENG KIRKE KONFIRMERES  
KONFIRMANDER FRA 
JEKSENDALSKOLEN 
Lørdag d. 4. september kl. 9.30:
Lykke Jessen Læssøbo
Marcus Smith Petersen
Mikkel Dyrslund Iversen
Zander Ranthe
Tajs Valdemar Lykke Jørgensen
Villas Bing
Victor Espersen

I VENG KIRKE KONFIRMERES 
KONFIRMANDER
FRA VENG OG MESING SOGNE 
Lørdag d. 4. september kl. 11.00:
Anna Øster Wiggers
Annika Damsø Pedersen
Alexander Christiansen Rathcke
Asbjørn Wierenfeld Kovdal
Jacob Oliver Tabermann
Josefine Foged Overgaard
Kristian Korsgaard Nielsen
Maja Christiansen Rathcke
Markus Reinholdt Schmidt
Saraf Jeppesen
Siwan Noah Vogn Mathiasen 
 

Konfirmander Veng 1936
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Sådan kunne man læse på Aarhus Stifts 
hjemmeside for nylig – men jeg rejser nu 
ingen steder!

Og det kunne man også se lidt længere nede i tek-
sten: Sognepræst i Veng-Mesing Lise Palstrøm bliver 
fra foråret 2022 ny pilgrimspræst i Aarhus Stift. 
Stillingen som pilgrimspræst kombineres med arbej-
det for Grøn Kirke i en 50%-stilling. I den resterende 
del fortsætter hun som sognepræst i Veng-Mesing. 
Ja, og det er jo også 50%, præcis som det har været 
de sidste godt 9 år.

Den grønne omstilling i folkekirken og Grøn Kirke har 
optaget Lise Palstrøm igennem flere år - både som 
medlem af Aarhus Stifts grønne udvalg og som en 
del af arbejdsgruppen Grøn Kirke under Danske Kir-
kers Råd.  
Også pilgrimsvandringer har hun arrangeret flere af 
igennem årene, og nu forenes de to interesser i hen-
des nye funktion: 

- Koblingen mellem Grøn Kirke og pilgrimsvandring 
bliver spændende at arbejde med – den er på én gang 
helt selvfølgelig for mig, men ret ubeskrevet. Det er et 
håb for mig at gøre sammenhængen tydeligere, siger 
hun om kombinationen af de to områder. 
Lise Palstrøm glæder sig til at komme i gang og 

understreger, at det er en ære at følge i stiftets tidli-
gere pilgrimspræst Elisabeth Lidells fodspor:  

- Jeg har med stor glæde, forventning og taknemme-
lighed sagt ja tak til at blive stiftets nye pilgrimspræst 
og arbejde med både Grøn Kirke og kirkens grønne 
omstilling. Begge dele er hjerteblod for mig, og jeg 
har arbejdet med det i min fritid i mange år. Nu ser jeg 
frem til at dele det med andre.

Lise Palstrøm bliver ny  
pilgrimspræst og tovholder 
på Grøn Kirke i Aarhus Stift.

Der sker noget  
i De 7 Dale
Af Stine Godsk 

To gode nyheder: Der er planer om 
friplejehjem i Hårby, og Møllestien bliver den 
første trampesti i De 7 Dale. Kom og hjælp 
den 12. juni – så er vi klar til at rampe!

Indrømmet. Alle de drømme vi havde for landsbyklyn-
gen De 7 Dale har – efter en forrygende start – stået 
noget i stampe, mens corona har hærget. Men nu sker 
der noget.

Friplejehjem i Hårby?
Den første gode nyhed er, at gode folk har udset sig 
Hårby som et muligt rigtig godt sted at etablere et frip-
lejehjem. I skrivende stund kører projektet på skinner. 
Jorden er fundet, lokal involvering er i gang, Teknisk 
Udvalg ser på sagen, og der bliver snart indkaldt til bor-
germøde. Et friplejehjem vil betyde liv og arbejdsplad-
ser i De 7 Dale, og vi håber, det lykkes.

På møde den 5. maj besluttedes det, at den midlerti-
dige styrelse/arbejdsgruppe skulle bestå af Erna Bach-
mann, Hårby, formand; Kirsten Nielsen, Virklund, 
næstformand; Søren Erik Pedersen– Nr. Vissing, Pe-
ter Nielsen –Veng,  Helle Thomsen – Hårby og  Helle 
Overbye –Låsby. Bente Andersen, Alken blev formand 
for Støtteforeningen. Som projektleder Jon Pugholm, 
Klejtrup. Den endelige bestyrelse bestemmes på bor-
germødet. 

Møllestien, der bliver den 
første trampesti i De 7 Dale
Det er den anden gode nyhed.
Vi har længe drømt om en tunnel under Låsbyvej ved 
skolen. Lige så længe har vi drømt om at gå ad Mølle-
stien – fra Veng og hele vejen op til skolen, hvis man 
vil. Nu sker det! Tunnelen kommer, og der er grønt lys 
til etablering af  Møllestien. Møllestien er første sti på 
vejen til at forbinde De 7 Dale for gående, cyklister, ryt-
tere m.fl. 

Kom og vær med  
til at skabe trampestier! 

Vær med i arbejdsgruppen og skab trampestier  
i De 7 Dale. Vi mødes i lærerværelset på Veng skole 

MANDAG d. 7 . juni kl 19.30. P.g.a. restriktionerne, så 
meld til på De 7 Dales Trampesti-laugs FB side eller på 

 info@De7 dale.dk

Arbejdsdag lørdag d. 12. juni!
Vi skal klargøre den nye trampesti Møllestien. Kom  

og give et nap med. Vi starter kl 9 – vi giver vand  
og en sandwich. Det bliver super hyggeligt!

Meld til De 7 Dales Trampesti-laugs
 Facebook-side eller 
 på info@de7dale.dk. 
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Bilag 6 omhandler et forslag fra baron Rosenkrantz 
om at oprette et arbejdshus, eller fattighus, i Venge.  
Forstanderskabet er imod forslaget, fordi de mener, 
at det vil blive alt for bekosteligt for kommunen at leje 
eller bygge et sådant arbejdshus. Der skal købes ar-
bejdsredskaber og ansættes en bestyrer. De mener, 
at den nuværende forsørgelse af de 5-7 forældre-
løse børn i kommunen, der er skolepligtige, og som 
går på omgang, er tilstrækkeligt. De kan alligevel ikke 
bruges i en arbejdsanstalt, med mindre der ansæt-
tes en plejemor og skolelærer ved anstalten. De øv-
rige fattige, der er udeboende gamle med legemlige 
skrøbeligheder, vil heller ikke kunne bruges i en ar-
bejdsanstalt, uden at der skulle ansættes sygevog-
ter og læge.
Man anfører desuden, at man ikke har kendskab til 
en sådan arbejdsanstalt på landet, men at det kun 
forekommer i købstæderne. ”Forstanderskabet burde 
derfor aldeles ikke indlade sig paa Forslagets udfø-
relse”.

Men senere må de alligevel have måttet erkende, at 
det var nødvendigt med et fattighus. Vi ved nemlig, at 
der í den tidligere brugsbygning har været fattighus, 
indtil der blev brugs i bygningen i 1870 – Venge For-
brugerforening.

Veng Lokalarkiv, Peter Mortensen og Svend Aage 
Sørensen, har på landsarkivet i Viborg skannet de 
gamle sogneprotokoller og blev færdige lige inden 
lukningen af arkivet på grund af corona. De mangler 
nu at renskrive protokollerne, måske der fremgår no-
get om oprettelsen af fattighuset. Det vil vi vende til-
bage til. Også med en historie om pastor Pingel, der 
kom så gruelig galt afsted, da han troede, han kunne 
”dreje prøjserne en knap”, og hvor han selv og Dover 
og Venge sogne i stedet blev hårdt straffet. Den hi-
storie vender vi tilbage til, når der bliver plads her i 
SOGNET.

Tekst og foto: Pernille Schousgaard, Veng Skoles børnehaveklasse

Den legende vej  
til skolebænken
Det er sjældent, at børn vælger at sidde på en stol, når de skal lave arbejde i nutidens skole. 
Får de lov til at vælge selv, bliver løsningerne ofte overraskende og ret charmerende. De 
yngste skoleelever har altid lov til selv at vælge arbejdsplads, når de har selvstændigt arbejde. 
Her er resultatet.

I en af kasserne i Veng Lokalarkiv findes nogle håndskrevne notater af sognepræst 
Gudmund Kelstrup dateret i 1952 om tiden op til 1. Slesvigske Krig 1847-1851. Kilden er 
ukendt, men det ligner afskrift af protokoller fra sogneforstanderskabet (sognerådet),  
hvor pastor Christian Nicolaj Pingel var formand og sognepræst 1819-1850.

FORSORG  
I de gode gamle dage – for 170 år siden

Det tidligere fattighus i Venge. Senere 
Forbrugerforeningen, og senere igen BRUGSEN. Billedet 
(B7032) er fra 1906.  Uddeler Kresten Pedersen og 
hustruen Mette. Kresten Pedersen ville holde sin 
middagshvile i hævd og satte et skilt på døren: ”Fra 
Klokken ét til to, vil Kresten ha’ ro”. Efter mandens død 
flyttede enken ind i huset ved siden af brugsen. (B3155)

Af Erna Bachmann, Veng Lokalarkiv
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Begivenheder i De 7 Dale
juni, juli, august 2021                                

Kontaktpersoner
Alle adresser er 8660 Skanderborg

Følg os på  og  
på www.hik81.dk

Følg vores landsbyklynge
på

  og www.de7daledk
Følg os på  og  
på www.veng-kfum.dk

Beboerforeningerne m.v.

For alle foreninger gælder det, at der tages forbe-
hold for de planlagte arrangementer, der kun gen-
nemføres, såfremt reglerne for forsamlinger under 
coronasituationen kan følges. Følg med på hjem-
mesiderne og Facebook, der opdateres løbende.

Søballe Borgerforening   
Hold dig opdateret på Facebook og mails fra soe-
balle.borgerforening@gmail.com
• 23/6 - Skt. Hans
• 14/8 - Byfest 
•  Nærmere info om vedligehold af legeplads og 

generalforsamling mm. kommer på nyhedsmail 
og Facebook.

Mesing Borgerforening og MUF    
 www. Mesing.dk
• 31/5 – 19.30. Generalforsamling
• Kig-Forbí i Mesing – hver fredag kl. 17

Hårby Beboerforening  
Følg med på Facebook og www.8660haarby.dk
• 23/6 - Skt. Hans

Nr. Vissing Beboerforening  
• 23/6 - Skt. Hans
• Gåture hver tirsdag kl. 19. Mødested gadekæret

De 7 Dale  
•  Tirsdag . 8/6 kl 19.30: Opstart af arbejdsgruppe 

- ”Skab trampestier i De 7 Dale”, Veng skole,  
lærerværelset. Tilmelding påkrævet, se side 7.

•  Lørdag d. 12. juni kl 9. Skolen. Arbejdsdag  
- vi laver Møllestien fra skolen til Veng

Veng Pensionistforening 
– Sognehuset tirsdage kl. 14.00 
Vil du være medlem, så kontakt formanden på  
tlf. 30 20 94 87 eller på birgitkimer@live.dk 

• Juni og juli ferietid
•  10.august kl. 13. På tur med Bryrup banen.  

Tilmelding senest 1. august.

Lysthuset Nr. Vissing  
29/5- 10.00 - Tur til Ørnereservatet ved Silkeborg
12/6- 10.00 - Pilgrimstur Ravnsø rundt

Der er tilmelding til alle arrangementer på grund  
af begrænsningerne af antal deltagere. Følg med  
på hjemmesiden www.lysthusetnrvissing.dk

Mesing Forsamlingshus
Der er generalforsamling mandag den 31. maj kl 
19,30. Kom og hør om projektet med om- og til-
bygning. Der arbejdes på højtryk for at blive fær-
dig med ombygningen.
Pt mangler der at blive malet og gjort rent. Der er 
ikke endnu taget stilling til nogen åbningsfest.

Veng Lokalarkiv            
Søballevej 2. www.museumskanderborg.dk 
Mail: pm@museumskanderborg.dk 
Arkivet er midlertidigt lukket gr. corona.
Vi forventer ikke fuld åbning før efter sommerferien, 
men vi arbejder hjemmefra og modtager gerne arki-
valier. Når restriktionerne bliver lempet så meget, at 
arkivet kan åbne, vil vi holde jer ajour gennem Face-
book. Her finder I også hver måned en ny ”Månedens 
Historie”.

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

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

HIK81: www.hik81.dk  

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

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

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

MUF – Mesing Ungdomsforening     
Christine Degn Aggerholm
tlf. 29 89 98 80
mail: cdegna@hotmail.com 

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

Vengkoret: www.vengkoret.dk
Henning Jakobsen
tlf. 21 86 27 29
mail: niheja@city.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

Veng Skole og Børnehus, www.vengskolebornehus.dk  
Linda Kolling Pedersen, Søballevej 2:  
tlf. 87 94 22 50, mail: veng@skanderborg.dk

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 
 
½ sød, rytmisk kor
Tina Thode Hougaard, Dyrhøjvej 26, 8410 Rønde
tlf. 71 20 26 17, mail: tina@thodehougaard.dk 

Bogcafé – Siimtoften 9 - Lørdage kl. 10-12  
Alle dage (24/7) er BOGHULEN åben for selvbetje-
ning.  Følg med   

GANSKE VIST: Lars Jakobsen



GUDSTJENESTER  juni, juli og august 2021

Dato Dag Veng Mesing Hørning Blegind Adslev

6. juni 1. Trinitatis 11.00 MD

13. juni 2. Trinitatis 9.30 LP
20. juni 3. Trinitatis 11.00 LP 11.00 KS 19.00 KS
27. juni 4. Trinitatis 11.00 LP 11.00 MD 9.00 MD
4. juli 5. Trinitatis 11.00 AMF
11. juli 6. Trinitatis 9.30 LP 11.00 LP
18. juli 7. Trinitatis
25. juli 8. Trinitatis 11.00 LP 9.30 NN
1. august 9. Trinitatis 11.00 LP 11.00 AMF
8. august 10. Trinitatis 11.00 NN

14. august Konfirmation
9.00 AMF
10.30 Ann/AMF
12.00 KS

15. august 11. Trinitatis 9.30 KS 11.00 KS
11.00 AMF 
konf

22. august 12. Trinitatis 11.00 NN 17.00 NN

28. august Konfirmation
9.30 BVB
11.30 Ann/AMF

29. august 13. Trinitatis 11.00 NN
9.30 KS
11.30 AMF
konfirmation

9.30 AMF
konfirma-
tion

4. sept. Konfirmation
9.30 LP
11.00 LP

5. sept. 14. Trinitatis
14.00 LP
frilufts Nr.Vissing

11.00 NN

9. sept. Sommerfest 14.00 JKA
12. sept. 15. Trinitatis 11.00 NN

MD - Majbrit Daugaard   KS - Katja Stritzinger   AMF - Anne Mette Fruelund Andersen    LP - Lise Palstrøm 

BVB - Benedikte Vejlby Baggesgaard  JKA - Jacob Køhn Andersen   NN - Ny præst

Afs.: Veng-Mesing Kirkekasse, Ringklostervej 7, 8660 Skanderborg

SOGNETS abonnenter
SOGNET er gratis for alle. Men at udsende et kirkeblad er ikke gratis. Det er, når sandheden skal frem, dyrt, selvom 
det har lettet økonomisk, at de frivillige i arkivet har påtaget sig opgaven med at omdele bladet i lokalområdet. TAK 
for det. Der kan indbetales på bank 2640 konto 6650 079 809

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.


