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Begivenheder

» Hårby Friplejehjem
Læs om projektet på s 12-13

dec 2021, jan, feb 2022

Af Lise Palstrøm

Året 2022 i
kirker og sogne
– og i De 7 Dale
I det kommende år vil der være
gudstjenester, sogneeftermiddage, filmstudiekreds,
konfirmandundervisning og minikonfirmandundervisning, som vi kender det. Men der vil også ske noget, vi
ikke har prøvet før:
Efter sogneindsamlingen søndag d. 13. marts vil der
være en helt speciel gudstjeneste: Spillemandsmesse.
Her kommer musikere og kor og sætter fut i gudstjenesten.
I menighedsrådet er vi også ved at sætte et program
sammen, som henvender sig til alle i De 7 Dale.
•	Der bliver en aften om kirke og klima, folk og forandringer.
•	Der bliver en aften om og med yoga i kirken.
•	Der vil blive arrangeret pilgrimsvandring på nogle
af vore nye trampestier
•	
og morgensang i forbindelse med affaldsindsamling i området!

Her er hunden begravet
Kirkens kontaktpersoner

Eller er den???

Af Lars Jakobsen

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

I sidste nummer skrev vi, at gravstedet for Elisabeth
Rosenkrantz ville blive restaureret, og at arbejdet var
lagt i hånden på Lars Jakobsen, vores lokale kunstner.
Her ser I resultatet. Hunden har fået den gamle patina
tilbage, som oprindelig tænkt. Den kedelige lysegrå
grundfarve er væk. Jeg fik heldigvis god hjælp fra USA
til at konservere gravstedet. Og som Katy May, der er
Object Conservator på Washington National gallery of
Art, har skrevet; ”Der er kommet ”liv” tilbage i den lille
hund igen”. Tag en tur på kirkegården og hils på den
lille hund. Jeg skulle hilse fra den og sige, at den har
det godt.

Siden sidst
Døbte i Veng
Elly Skyum Clausen, Nr. Vissing
Alfred Uldall Stenbæk, Hårby
Hugo Bang Kaa, Nr. Vissing
Milas Wulff Bro, Låsby
Ville Svend Eriksson Viby, Veng
Emma Joy Bertelsen, Hårby
Maya Joy Bertelsen, Hårby
Hjertelig til lykke

Døbt i Mesing
Felix Lundsgaard Foged, Mesing
Hjertelig til lykke

Viede i Veng
Malene Lundsgaard Foged
og Kasper Lundsgaard Foged, Mesing
Hjertelig til lykke

Døde, begravede og bisatte i Veng
Erik Kristian Rasmussen, tidl. Den Grønne Vej
Flemming Sørensen, Nr. Vissing
Æret være deres minde

Døde, begravede og bisatte i Mesing
Frederik Haugaard, Jeksen
Æret være deres minde

Tegner af ”GANSKE VIST”: Lars Jakobsen

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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Forsidebillede: Konfirmander 2021. Foto: Pernille
Stougaard
De små billeder er lånt fra Veng Lokalarkiv,
poststemplet 1984 og 1959.
Næste nummer 170 udkommer i uge 9 og dækker
perioden marts, april og maj 2022. Deadline for
næste nummer er 24/1.

Menighedsrådet ved Veng og Mesing Kirker
Når menighedsrådet mødes for at tage hånd om de mange arbejdsopgaver, der er forbundet med kirker,
kirkegårde og sogneliv, er det i Sognehuset på en hverdagsaften. Møderne, der er offentligt tilgængelige,
fastlægges for et år ad gangen på det sidste møde før 1. søndag i advent. Næste års møder er derfor ved
SOGNETs deadline endnu ikke fastlagt. Datoerne vil fremgå af hjemmesidens kalender såvel som på opslagstavlen i entreen i Sognehuset.
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Forårets SOGNEEFTERMIDDAGE
i Sognehuset i Veng

Af Lise Palstrøm

Vi blev snydt for flere sogneeftermiddage i pandemiens tid, selvom det lykkedes os at holde nogle i kirkerummet sidste efterår. Det kommende forår tager vi revanche og indlægger en ekstra sogneeftermiddag i maj.
I april kommer det til at dreje sig om næste sommers sogneudflugt, i maj kommer den tidligere pilgrimspræst i stiftet
og fortæller om den tilgang, hun har haft til pilgrimsvandring i kirkeregi. Men mere om det i SOGNET 170.

Kommende arrangementer
ET ANDERLEDES KRYBBESPIL!

SOGNEINDSAMLING 2022

Luciadag, mandag d. 13. december kl. 17.00, fejrer
vi som altid i Veng Kirke med lys og krybbespil. I
år bliver det dog lidt anderledes, for minikonfirmanderne kommer sent i gang med vinterens program
og kan derfor ikke nå at lære et af de ’gamle’ spil.
Men krybbespil som optakt til advent og julefejring
– det bliver der.
Kom selv og tjek det ud. Alle er velkomne i kirken
kl. 17.00 til gudstjeneste og til suppen i Sognehuset
bagefter.

Søndag d. 13. marts kl. 10-13.
Mens vi holder vejret og håber, at virus ikke vil eskalere igen, er det kommende års sogneindsamling
ved at blive planlagt.

Julen i Veng og Mesing
Den 19. december kl. 16.00. Efter Lucia- og krybbespilsgudstjenesten d. 13. december synger vi julen ind 4. søndag i advent. Det er d. 19. december
kl. 16.00, hvor advents- og julesalmer fylder mest.
Inden da, torsdag d. 16. dec. vil kirken blive fyldt af
adventsspændte børn og voksne til julegudstjenester med dagpleje, vuggestue og børnehus.

Tirsdag d. 1. februar bliver kalenderårets
første sogneeftermiddag.
HUMOR – fitness for sjælen
Glæd jer til et besøg af den vestjyske komiker og revyforfatter Leif Fabricius, som vil forsøge at indkredse,
hvad humor er for en størrelse.
Leif Fabricius, som er etnisk vestjyde, har i en årrække
været kunstnerisk leder af Esbjergrevyen. På lands

plan er han nok mest kendt for at være ophavsmanden til figuren Karl Ejnar – ham fra Borris med eget
bookingfirma!
Humor er jo en alvorlig sag, hvis man vil forsøge at
få hold på den, og for Leif Fabricius kan humor bedst
sammenlignes med kærlighed – for begge dele er
guddommelige. Undervejs drysser han gavmildt ud af
eksempler på, hvad humor er ifølge Leif.

Tirsdag 1. marts.
Da aftalerne ikke er helt på plads, bliver indholdet ikke afsløret endnu. Så hold godt øje med hjemmesiden,
Facebook og Uge-bladet, når vi når tættere på.

Fredag d. 17. december er det alle fra Veng Skole,
der slutter af med morgengudstjeneste i kirken og
den traditionsrige julesang og dans på skolen, inden de ønsker hinanden god juleferie.
Juleaftensdag er der gudstjeneste i Mesing kirke
kl. 14.45 og i Veng Kirke kl. 16.00. Juledag er det
i Veng kl. 11.00, hvor en ekstra musiker sætter julekulør på højtiden.
Torsdag d. 30. december siger vi kalenderåret farvel
i Mesing Kirke kl. 19.00. Efter gudstjenesten ønsker
vi hinanden et godt og velsignet nytår med et glas og
lidt sødt i våbenhuset.

Kyndelmisse
Hørning Sognegård
– fælles arrangementer
Samværsgruppen
Samværsgruppen for alle, der har mistet, mødes i Sognegården i Hørning den første onsdag i måneden kl.
14.00-16.00. Alle er velkomne. Tovholderne er KarenInger Rasmussen, Knud Erik Johansen, Alette Nielsen
og Inger Freund Hansen med sognepræst Lise Palstrøm
tilknyttet.
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Samtalesalon for kvinder
I Sognegården i Hørning mødes vi til samtale om aktuelle og vedkommende emner. Der serveres en ’tør’ kop
kaffe, og samtalen varer en god time. 27. januar og 24.
februar
Gudstjenester på Præstehaven
Juleaftensdag er der gudstjeneste på Præstehaven
kl. 11.00. Hvis man ikke er beboer på Præstehaven, er
man også velkommen. Torsdage kl. 14.30: 27. januar
og 24. februar.

Hver gang vi samler en 20’er eller en 50’er ind, gør
det en forskel mellem liv og død for en hel familie.
En 50’er kan blive til en lodret køkkenhave til en familie i Kakuma-flygtningelejren i Kenya.
Da grøntsagerne i de lodrette køkkenhaver vokser
opad, er der plads til mere mad på et begrænset
areal. Der kan vokse spinat eller kål, som sikrer en
hel familie næring. Dette er en af de nye løsninger,
som der er behov for, så vi kan redde liv, når klimaforandringerne rammer.
Flere oversvømmelser, mere tørke og uforudsigeligt vejr betyder, at flere og flere mennesker ender i
fattigdom og ikke ved, hvordan de skal skaffe deres
næste måltid.
Desværre er det også sådan, at Covid-19 stadig hærger – og allermest dér, hvor mennesker i forvejen er
mest udfordrede.
Meld dig som indsamler – giv et par timer!
Konfirmanderne er hvert år med som indsamlere,
da det er en del af deres undervisning. De og vi skal
lære, at kirke og kristendom drejer sig om at leve kristendommen og indgå i det medmenneskelige fællesskab – og give en hånd til dem, der ikke kan selv
af den ene eller den anden grund. Men vi kan altid
bruge flere indsamlere og glæder os hvert år over
alle jer, der giver et nap med. Des flere vi er, des kortere bliver indsamlingsruterne rundt i landsbyerne.
Henvendelse kan rettes til sognepræsten eller direkte til Folkekirkens Nødhjælp, som står bag den
landsdækkende indsamling.

Onsdag d. 2. februar er det midvinter og tid til lysfest i Veng kirke. Konfirmanderne laver værkstedsgudstjeneste kl. 17, og alle inviteres med til suppe og
samvær i Sognehuset bagefter.
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Musik i kirken

Kommende arrangementer - Fortsat

Af Pia Bech Pedersen

Julekoncert i Veng Kirke
Juledug og julebud
Sidste års aflysninger af alle julegudstjenesterne – efter måneders forsøg på planlægning af coronasikre
julegudstjenester med begrænset deltagertal, stor
afstand, og forudgående digital billetbestilling – var forhåbentlig en engangsforeteelse.
Vi fik dog i sognene anskaffet den 22 meter lange ”juledug”, der lå på kirkegårdene i Veng og Mesing på skift
– og den er stadig værd at ”gå”. Den kommer i år til
at ligge i Veng i adventstiden og i Mesing i juleugen.
Den fortæller om lysets komme, om skabelse og nyskabelse, om at være på rejse og på flugt, om kaos og
håb, om nutid, fortid og fremtid.
Man bevæger sig i mørke mod lyset, over en ørken frem
mod Betlehems mure, hvor Jesus blev født. Undervejs
og videre i forløbet antydes det, at de hellige tre konger er på vej, og hyrderne sidder ved bålet og tæller får.

Bevægelsen går fra kaos og til kosmos. Vores dagligliv
og fortællingen om, at Jesus Kristus blev født, smeltes
sammen. Man kan gå med et håb om, at der skete noget julenat, hvor Gud kom til jord og blev menneske, og
at han bærer os.
Vandringen finder sted lige umiddelbart efter alting.
Med andre ord kommer vi hele tiden ”for sent”, altså
lige efter hændelserne er foregået. De hellige tre konger var på vej, vi ser kun skyggerne, krybben er tom,
blodet fra barnemordet siver ind.
Man kan sige, at vi med forsinkelse går med og får oplevelse af både skabelse, jul og håb. Skabelsesberetningen og juleevangeliet passer begge til vandringen på
Juledugen. Skabelsen sker hver eneste dag, vi er hver
især medskabere på livet – og på hinandens liv!

Torsdag den 9. december kl. 19
Til den traditionsrige julekoncert medvirker lokale kor.
Veng Skoles julekoncertkor synger juleglæden frem med smil og højt humør
med børnenes yndlings julesange, og Vengkoret medvirker med smukke
danske julesange og salmer og med engelske carols, bl.a. In the Bleak Midwinter, som er utrolig stemningsfuld. Den storladne Hellige Nat er også
på programmet, og som noget nyt kommer decembersangen fra den elskede julekalender ”Jul på Slottet”. Det bliver et genhør med elskede klassikere og nye ting, der også priser julens glade budskab. Dirigenter er Petsi
Friis-Tvørfoss og Anja Rossau.

Glædelig advent og jul ønskes alle i Veng og Mesing
sogne med ønsket om et velsignet nytår

Men selv efter Guds komme til verden er smerten til
stede som virkelig og konkret. Livet er stadig en kampplads, men efter den første jul med håbet som baggrundstæppe. Det må vi fortælle hinanden igen og igen
– at der er håb. Håb om at livet og glæden altid vil sejre
til slut, og at vi aldrig er helt alene.

1. Juledag medvirker
Harry Arvidsen, klarinet,
ved gudstjenesten i Veng.

Man kan finde symboler og effekter fra julefortællingerne: Brev fra Kvirinius, undfangelse, Betlehem,
krybbe, gaver, hyrder ved bål, stjerner. Man kan finde
billedlige, nutidige udtryk, der kobler fortid og nutid: Løbehjul, bold, penge, asfaltveje, nøgler, ure, juletræ, gaver.

FILMSTUDIEKREDS
For hele Hørning-kløverbladet er der filmstudiekreds. Her ser vi film om eksistens, hvor der er plads til
eftertanke og samtale om nogle af livets store spørgsmål, om godt og ondt, liv og død, glæde og sorg.
Det foregår i Sognehuset, hvor godt tyve personer mødes månedligt til oplæg, film og samtale over
en ostemad og et glas vin. Har du lyst at være med, så meld dig hos sognepræsten.
I foråret 2022 mødes vi:
Onsdag d. 26. januar og onsdag d. 23. februar i Sognehuset kl. 19.30-22.00.
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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 alle i vores område.
– skriv til info@de7dale.dk.
facebook.com/de7dale
@de7dale
#de7dale

Tekst: Jørgen Schytter og Stine Godsk
Foto: Allan Faurskov, Stine Sandahl og Erna Bachman

Godt begyndt…
Mere af det hele

Vi tør godt konstatere, at det er lykkedes:
”De 7 Dale” er kommet på landkortet. Det
begyndte med en god idé, og nu to et halvt år
senere er vores skønne område kendt som et
sammenhængende fællesskab.

Det er ikke De 7 Dales fortjeneste det hele. Konjunkturerne spiller også ind, og det samme gør coronapandemien og tidsånden.

Kender du websitet for De 7 Dale?

Når man møder en lokal nytilflytter, kan man jo ikke
lade være med at spørge lidt ind til, om vedkommende
har hørt om De 7 Dale. Det har vedkommende hver
gang – og det er fællesskabets største succes til dato.

Men i al beskedenhed tør vi godt påstå, at det også gør
en forskel, at vi står sammen på tværs i De 7 Dale. Vi
har kæmpet en kamp for skolen, vi har sammen med
andre landsbyer fået et politisk talerør, vi har trampet
stier og samarbejder i stort og småt på tværs og sammen med andre lokale kræfter.

På begivenhedssiden kan du indsende din egen begivenhed, det kan være for din by,
din forening eller bare dig selv. Alt er velkomment. Brug den endelig.

For det hele startede jo med, at vi ville være et fællesskab. At vi ville skabe kendskab til vores område under
ét og sammen gøre det kendt vidt og bredt, hvor skønt
her er. Så vi sammen kunne gøre det attraktivt at flytte
her til og leve her. Det er lykkedes. Der er ikke mange
huse til salg, og både parcelhuse, byggegrunde, de
gamle gårde og de små landsbyhuse bliver solgt. Det
er fantastisk, for sådan var det ikke for få år siden.

Det skal vi meget mere af, og vi håber på engagement
og opbakning. Så vi kan realisere vore fælles drømme
og planer frem til meget mere. Hold dig endelig ikke tilbage, hvis du har idéer eller vil være med.

Bedste hilsener Jørgen Schytter, Formand
for bestyrelsen i De 7 Dale, info@de7dale.dk

På www.de7dale.dk kan du læse om vores smukke område, du kan se hvilke huse, der
er tilsalg – og ikke mindst kan du finde en oversigt over de begivenheder, der sker.

Trampestier i De 7 Dale
En af de tiltag der arbejdes med i De 7 Dale er
trampestier, så man kan gå fra by til by og få bedre
adgang til den fantastiske natur i vores område.
I sommeren 2021 indviedes Møllestien fra Veng Skole
til Veng. Og den næste sti er planlagt hos Vengelund.
STOR TAK til lodsejere for deres velvillighed, der er
med til at gøre De 7 Dale et godt sted at bo i.
Vil du være med til at skabe forbindelse mellem de 7
byer, så meld dig ind i De 7 Dales trampesti-laug på
Facebook - her slår vi nyheder og arbejdsdage op.
Det er super hyggeligt!
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Fra lille til stor
Tekst og fotoLinda Kolling, skoleleder:

I Veng Skole & Børnehus er vi godt i gang efter sommerferien med en hverdag, hvor
myndighedernes retningslinjer er blevet løsnet samtidig med, at vi har vænnet os til de nye
vaner. Vi vasker hænder, spritter af og holder afstand – nærmest naturligt.

Ny vært i Borgernes Hus
En af de store fordele ved at være en Landsbyordning
er at vi får lov at følge børnene i mange år – vi ser hvordan de udvikler sig, og vi er i første række til at opleve,
hvor meget de pludselig kan. Man kan nemt overse,
hvor dygtige de bliver, fordi det bare er en del af den
naturlige udvikling, men når vi kan lade børnene gå på
tværs og lade de store være sammen med de små, så
er det virkelig tydeligt at se.

”Det er så dejligt, at de kommer tilbage – at de giver noget tilbage nu, hvor de er blevet store”. Gittes øjne lyser,
når hun snakker om sammenspillet mellem de store og
små. ”Det er det bedste ved, at vi nu må mødes igen
efter corona-nedlukningen. Vi savnede så meget at vi
ikke kunne mødes på tværs. Det betyder meget, både
for store og små og den sammenhængskraft, vi har her
i det lokale.”

I år er vi så heldige, at nogle af vores store piger i 6.
klasse gerne vil hjælpe i Børnehuset, så de kommer et
par eftermiddage efter skoletid og er sammen med de
små eller giver en hjælpende hånd med noget praktisk.

Børnehuset nyder godt af deres ”gamle” børn: Mange
af dem, der kommer som vikarer eller i kortere ansættelser som pædagogmedhjælpere, har selv gået i børnehaven, da de var små, og vi elsker at møde dem igen.

Det er under nye rammer, Ole Vraa har overtaget forpagterskabet i Borgernes Hus, og det vil være ham,
som fremover står for maden ved fællesspisningerne,
mens madholdene sørger for at dække borde samt salg
af drikkevarer.
fællesspisning er en dejlig mulighed for at møde gode
folk fra dit lokalområde, hvilket udover samvær naturligvis giver både indsigt og dybde.

Derudover nydes et måltid til et yderst rimeligt beløb
uden efterfølgende opvask.
Det hele plejer at slutte ved 19.30 tiden, men der brydes naturligvis bare op, som det passer ind i dagsprogrammet. Det er en skønsom blanding af ældre, unge
og børn, som deltager i fællesspisningen. Jeg kan
varmt anbefale, at man deltager, skriver Tanja Peters
på FB.
Udlejning af salen: Ove Vraa, tlf. 28 44 54 54
Mail: vraa-madogvin.@hotmail.com

Husk

”Malou og Frida kom selv og spurgte om de måtte
hjælpe om eftermiddagen – og de er VIRKELIG en stor
hjælp” fortæller daglig leder Gitte Jakobsen. ”De små
børn elsker, at de kommer, og man kan se, at de er
sammen med dem på en anden måde end voksne typisk er”. Flere af pædagogerne i Børnehuset var også
ansat den gang, Malou og Frida selv gik i Børnehave.

fællesspisning
Tjek tidspunkter under
Begivenheder på www.de7dale.dk

Fællesspisning oktober 2021
– også en nyhed med runde
8-mandsborde.
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Hårby Friplejehjem (prospekt)

Det spørgsmål har vi også stillet os selv i De 7 Dale.
Kan vi blive boende her på landet med åbne vidder
med raps eller korn og høj himmel, og med skoven en
forårsdag med anemoner i skovbunden, lysegrønt rislende løv og med mulighed for at se en hjort i skovbrynet? Det er vores drøm om en alderdom, hvor udsigten
ikke er til parkerede biler og gadestøj.
Vi kan ikke tilbyde en havnær placering med en mole,
som Peter A.G. synger om, men vi kan tilbyde så meget andet. Hvordan?
Borgermødet i Borgernes Hus den 17. august fik en fin
tilslutning, men der kom også alternative placeringsforslag frem, som bestyrelsen har undersøgt – været
på ”markvandring” for at se nærmere på. Disse forslag
kan af forskellige årsager ikke godkendes af kommunen, så vi ender med at planlægge ud fra det oprindelige forslag om et ”Hårby Friplejehjem” på Langagertoften i Hårby.

Hvorfor et friplejehjem?

Foto: Stine Sandahl
Tekst: Erna Bachmann

HÅRBY
FRIPLEJEHJEM
Når jeg bliver gammel, ja
Så vil jeg sidde på en bænk
Der hvor havet slår ind over molen
Og ta`mod duglette perlestænk
Af hav når det glitrer i solen.

Peter A.G. skrev sangen, der ikke blot handler om alderdommen, men
også om den positive forventning til denne tid. Han spurgte derfor sig
selv: ”Hvordan skal det være, når det bliver min tur?”
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Et friplejehjem er ikke en konkurrent til de kommunale
plejehjem, men et supplement, der giver de ældre muligheden for at vælge. Friplejehjemmet er underlagt de
samme kontroller som det kommunale, prisen for at bo
her er den samme, men der er mere medbestemmelse
om dagligdagens gøremål: der laves mad på stedet, og
har man energien, så hjælper man til. Der er dyrehold,
et par geder og høns, som man kan være med til at
fodre, klappe og hente æg hos. Kort sagt, mere landligt
og kortere afstand til beslutningstagerne.

hederne, aftale med arkitekt, indretning af hjemmet
m.m.m. Og en anden bestyrelse: STØTTEFORENINGEN FOR HÅRBY FRIPLEJEHJEM. Dens opgave er
her og nu at skaffe midler til finansiering fra fonde og
private. Senere, når friplejehjemmet står klar til brug,
er deres opgaver af mere social karakter som frivillige
hjælpere og medarrangører af arrangementer.

Har du lyst til at støtte Hårby Friplejehjem,
så meld dig ind i Støtteforeningen.
Et års kontingent koster 150 kr. for en husstand
og 75 kr. for enlige. Støtteforeningen modtager
selvfølgelig også gerne større beløb.
Støtteforeningen for Hårby Friplejehjem består af
Else Damgaard, formand. Niels Nielsen, næstformand.
Jane Bjerrisgaard, kasserer, Bente Andersen,
sekretær og Anja Nyekjær.
Foreningen Hårby Friplejehjem S/I er en selvstændig
organisation, der er fondsstøttet.
Bestyrelsen består af Erna Bachmann, formand. Kirsten
Nielsen, næstformand. Peter Nielsen, Søren Erik
Pedersen, Helle Thomsen og Niels-Ole Frederiksen.
Projektleder er Jon Pugholm.
Kontakt: tlf. 23 26 99 77,
Mail: ryvejen47@gmail.com.

Der er dannet en bestyrelse for HÅRBY FRIPLEJEHJEM S/I, der skal tage sig af de administrative opgaver med køb af grund, godkendelse hos myndig-

Sidste nyt:
Byrådet har d. 27/10-2021 taget
principbeslutning om at se velvilligt på
ansøgninger om friplejehjem i kommunen,
ikke blot Hårby Friplejehjem, men også
andre, som er undervejs. Det betyder for
os, at vi omsider kan komme i gang med
at arbejde målrettet med at indgå aftaler
om grundkøb, bygninger, finansiering,
godkendelser fra myndigheder m.m.m.
Der vil snarest blive
oprettet en hjemmeside
og en Facebook side

Vi ville gerne kunne vise foto af bestyrelserne, men det må
vente til næste nummer. I stedet et foto af Borgermødet d.17/8.
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Begivenheder i De 7 Dale
december 2021, januar, februar, 2022
Veng Pensionistforening

Beboerforeningerne m.v.

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

Følg med på hjemmesiderne og Facebook,
der opdateres løbende. Læg gerne din begivenhed
på kalenderen på www.de7dale.dk

– 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 etc.: Ove Vraa, tlf. 28 44 54 54
mail: vraa-madogvin.dk
Besøgs- og hjælpetjenesten samt samværsgruppen for folk,
der har mistet
Karen Inger Rasmussen, Rosenvænget 35, 8362 Hørning
tlf. 86 57 17 27, mail: kirme@hotmail.dk
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

Veng Beboerforening
Jørgen Schytter, Låsbyvej 115. Veng
mail: jtschytter@gmail.com

Hårby Beboerforening, www.8660haarby.dk
Ronny Engstrøm, Hårby Bygade 25a
mail: Ronnyengstroms@gmail.com

Mail: pm@museumskanderborg.dk

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

Arkivet er åbent alle onsdage kl. 9-12 (lukket i skolens ferier).

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

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

Veng Lokalarkiv

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

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

•	14/12 kl. 11–. julefrokost. Tilmelding
•	11/1 kl. 14 – Skanderborg Museum, samkørsel kl.
13.30. Tilmelding
• 8/2 kl.14 – banko i Sognehuset.

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

I februar 2022 er det 50 år siden Støtteforeningen
for arkiverne i Veng og Hørning stiftedes. Det skal
selvfølgelig markeres både i Veng og i Hørning. Læs
hvornår og hvordan på Facebook.
Fortællecafeerne fortsætter i vinteren. Der mangler
endelige datoer, så følg på FB.

Juletræsfest
Borgernes Hus 5/12 kl. 14.00
Mesing Forsamlingshus 12/12 kl. 14.00

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

Søballe Borgerforening
Hold dig opdateret på Facebook og mails fra
soeballe.borgerforening@gmail.com
• 28/11 kl. 16.00 – juletræstænding
• 26/2 kl. 14.00 – fastelavn – slå katten af tønden
Veng Beboerforening
Hold dig orienteret på Facebook
Mesing Borgerforening og MUF
www. Mesing.dk
•	2/12 kl. 18.00 – fællesspisning
– deadline for tilmelding 29/11 kl. 20.
•	12/12 kl. 14-17 – juletræsfest
– deadline for tilmelding 5/12 kl. 20.
•	3/2 kl. 18.30 – fællesspisning
– deadline for tilmelding 31/1 kl. 20.00.
• Kig-Forbí i Mesing hver fredag kl. 16-22
Hårby Beboerforening
Følg med på Facebook og www.8660haarby.dk
• 28/11 kl. 17.00 – juletræstænding
•	31/12 kl. 11.00 – nytårskur, mødested
gadekæret, derefter tur i hundeskoven
Nr. Vissing Beboerforening
• 5/12 kl. 10.00 – gåtur
• 2/1 kl. 10.00 – gåtur fra gadekæret
• 6/2 kl. 10.00 – gåtur fra Gadekæret
•	27/2 kl. 14.00 – tøndeslagning/Fastelavn
v/Gadekæret
De 7 Dale
Følg med på Facebook og www.de7dale.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

Bogcafé – Siimtoften 9 - lørdage kl. 10-12.
Alle dage (24/7) er BOGHULEN åben for
selvbetjening. Følg med på

Fastlavnssoldaterne kommer rundt
søndag 27. februar, såfremt det er tilrådeligt ht.
smitte. Samme forbehold er der til festen efterfølgende. Følg med på FB og www.de7dale.dk

GUDSTJENESTER december 2021, januar, februar, 2022
Dato

Dag

28. november

1. advent

5. december

2. advent

12. december

3. advent

13. december

mandag

19. december

4. advent

Veng
9.30 LP

Mesing
11.00 LP

Hørning
11.00 IT

Blegind

Adslev

15.00 TF

13.00 TF

13.30 TF

14.45 TF

11.00 TF
16.00 AMF
Lucia
17.00 LP Lucia og
krybbespil
16.00 LP Vi synger
julen ind

24. december

Juleaften

16.00 LP

25. december
26. december
29. december
30. december
2022 - 1. januar

Juledag
2. juledag
julefest
Optakt til nytår
Nytårsdag

11.00 LP

2. januar

H3K

9. januar
16. januar
23. januar

1. s. e. H3K
2. s. e. H3K
3. s. e. H3K

30. januar

4. s. e. H3K

1. februar

tirsdag

2. februar

onsdag
Kyndelmisse

6. februar

Si. s. e. H3K

13. februar
20. februar
27. februar

Septuagesima
Sexagesima
Fastelavn

9.30 LP

6. marts

1. s. i fasten

11.00 LP

13. marts

2. s. i fasten

Sogneindsamling
FKN
14.00 LP
spillemandsmesse

16. marts

Gud & Mad

11.00 LP

14.45 LP

10.00 AMF
11.00 AMF
13.30 IT
14.45 IT
16.00 IT
11.00 TF

11.00 AMF
14.00 LP
19.00 LP
16.00 IT
11.00 TF
11.00 LP

19.00 TF
Julen
bæres ud

11.00 IT
11.00 TF
11.00 AMF

11.00 LP
11.00 LP

17.00 LP
Værkstedsgudstjeneste

11.00 LP

11.00 IT
16.45 IT/AMF/TF
Konf gudstjeneste
16.45 IT/AMF/TF
18.00 IT/AMF/TF
Konf gudstjeneste
11.00 AMF
(uden dåb)
11.00 LP
11.00 TF
11.00 AMF
11.00 IT
(uden dåb)
9.30 TF
Sogneindsamling
FKN
17.00 LP

AMF – Anne Mette Fruelund TF – Tine Frisenette IT – Ivan Tabrizi LP – Lise Palstrøm

SOGNETS redaktion ønsker alle en glædelig jul!

19.00 IT

14.00 IT
Skovkirken

