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» Tillykke!

Vi er Årets Landsby (Klynge) 2022
Side 12

marts, april, maj 2022

Begivenheder

Fortsat fra forrige side:

Opbrud, tøbrud,
nybrud!
Af Lise Palstrøm

Opdragelse og læring uden tvang og vold. En selvfølge mener vi i dag, men for 500 år siden eksisterede det mest syd
for grænsen i Luthers forsøg på at fremme tanken om skolegang for alle.
Her i landet skylder vi navnebroren Morten Børup æren for
de tanker! Men hvem var han egentlig? Morten Børup kom
fra Adslev sogn, og vi kender ham fra Morten Børupskolen
i Skanderborg og som pædagogisk rektor for katedralskolen i Aarhus – og som digter af bl.a. morgen- og forårssangen ”Frydeligt med jubelkor hilses vårens komme”.
Her synger vi om, at frostens tid nu er omme, at alting
spirer og gror, og om glæde, heling, lykke.
Som afslutning fastslår han, at vi med
frit mod kan hilse lyset og dagen
velkommen med en tak til Gud
for livet.
Måske passer Børups ord
bedre end nogensinde til
det forår, vi nu går ind i
med ophævelse af restriktioner og begrænsninger, vi mere eller mindre
har levet med i pandemiens to voldsomme år.
Håbet er lysegrønt som alt det,
der spirer og gror udenfor,
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http://danmarkskirker.natmus.dk/aarhus/mesing-kirke/
og http://danmarkskirker.natmus.dk/aarhus/veng-kirke/

Forårsstemning: Forsidebillede: Lise Palstrøm.
De små billeder: Preben Heiring og Erna
Bachmann
Næste nummer 171 udkommer i uge 22 og dækker
perioden juni, juli og august. Deadline for næste
nummer er 2/5.

Se TV2 udsendelse om Veng Kirke her: https://www.tv2ostjylland.dk/vil-du-se-min-smukke-kirke/
veng-kirke-den- aeldste-og-bedst-bevarede-klosterkirke-i-danmark
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og håbet om frihed fra virus styrkes trods voldsomme smittetal. Gid vi vil kunne mødes igen om
det vigtigste: relationer og samvær, arbejde for
at mindske udslip, affald og overforbrug, så kloden kan begynde sin heling – og menneskeheden tage sin forpligtelse som værner af skaberværket på sig med glæde.
Kirke og sogn vil forsøge at bidrage – også uden
for kirkerummet – med mulighed for morgensang
til affaldsindsamling, foredrag om ’lysegrønt
håb’, øget biodiversitet og ro gennem mulighed
for stille stunder med afspænding, vandring på
trampestierne.
Lad foråret vokse ind i alle lag, så vi for alvor
kan tale om både opbrud fra det tunge og triste,
tøbrud i den fælles forståelse og nybrud i levevis!
I kirkerummet vil vi fortsat kunne høre de gamle
ord om faste, forberedelse og eftertanke i hele
fastetiden, og opstandelseshåb i påskens livgivende ord.
Koblingen til livet i verden kommer her i
Veng-Mesing og De 7 Dale til udtryk i Grøn Kirke,
sogneindsamling med Folkekirkens Nødhjælp,
foredrag om ’vores’ skoleprojekt Katempris i
Tanzania, påskemåltid og Valborgaften.

Siden sidst
Døbte i Veng
Olivia Lykke Munk-Pedersen, Nr. Vissing
Hjertelig til lykke

Begravede i Veng
Kurt Bonde Rasmussen, Nr. Vissing
Svend Damgaard Jessen, tidl. Hårby
Æret være deres minde

Konfirmation Bededag
13. maj i Veng Kirke
kl. 9.30 konfirmeres elever fra Jeksendalskolen
Linus Løgstrup Amdisen
William Hjorth Fuglsang Bertelsen
Marius Strand Fuglsang
Signe Vester Haulrich
Anja Kramer
Jens Marius Børresen Munk Lauritsen
Mathias Abraham Rasmussen
Jessica Lone Maj Strandbygaard
Noah Thomsen
Nicklas Christian Vejrgang Thomsen

Vel mødt og glædelig påske.
kl. 11.00 konfirmeres konfirmander
fra Veng-Mesing
Rasmus Fris Ammentorp
Sara Elise Drescher
Silas Nedergaard Halberg
Mia Jensen			
Alex Jeppesen
Kristian Kjer Jeppesen
Rasmus Broch Raben Jørgensen
Astrid Quist Voigt Laursen		
Naja Emilie Lindebæk Nielsen
Tobias Møller Nielsen		
Sander Winther Peters		
Freja Clementina Vittrup		
Peter Krabbesmark Yding
Mathilde Nør Østbjerg
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Kommende arrangementer

Tirsdag d. 5. april
SOGNEUDFLUGT, i sensommeren
Om årets sogneudflugt. Kom og hør, hvor vi skal hen
i 2022 – og hvornår. Turtilmelding begynder denne
dag.

Gud & Spaghetti i Veng Kirke
Onsdag d. 23. marts kl. 17.00

Tirsdag d. 3. maj
Pilgrimsvandring – hvad og hvorfor?

Sogneeftermiddage i Sognehuset
kl. 14.00– 16.00:
Tirsdag d. 1. marts
KATEMPRIS
Skoleprojektet i Tanzania, som sognene støtter, har sendt deres
skoleleder til Danmark for at efteruddanne sig – og Anne Juel Katabaro kommer denne eftermiddag for at berette om begyndelsen,
udvidelserne, problemerne og glæderne.

Tidligere pilgrimspræst Elisabeth Lidell kommer og
fortæller om sit pionerarbejde for pilgrimsbevægelsen i Danmark. Billedet foroven er fra Moesgård
Strand 30/12-2021

Nu er det jul igen – og julen varer lige til påske
´GUD’ er en kort gudstjeneste i børnehøjde – for de
mindste og deres familier.
’SPAGHETTI’ er den efterfølgende aftensmad i
sognehuset, der består af pasta og kødsovs – og
gnavegrønt. Ingen behøver derfor at haste hjem for
at lave aftensmad. Vi drikker vand til. Det koster
ikke noget at være med. KOM BARE – Tilmelding er
velkommen, men ikke påkrævet.

Valborgaften lørdag d. 30. april kl. 19.30
Vi tænder Valborgblus og serverer fortællinger om
gamle varsler, tro og overtro på engen sydøst for
Veng Kirke. Menighedsrådet byder på varm kakao og
boller omkring bålet.
På denne årstid holdt vore forfædre nøje øje med naturens skiften og tog derfra mange varsler. Man søgte
at gardere og sikre sig mod ulykker og alskens ondskab. Overtro? Ikke kun! For hvor går egentlig grænsen mellem tro og overtro? Nogle af de gamle varsler
genopfriskes denne aften.
Vel mødt til en forårsaften i det fri. Husk varmt tøj og
tæppe eller noget at sidde på.
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Kommende arrangementer - Fortsat

Sogneindsamling
søndag d. 13. marts kl. 10-13
Start og slut i Sognehuset.
Mødestedet er Sognehuset i Veng, hvor man får udleveret sin indsamlingsbøsse og diverse materialer.
Tilbage i Sognehuset er der lidt at styrke sig på,
mens man får talt pengene op. I år er der ingen morgengudstjeneste som optakt – der er derimod festlig
SPILLEMANDSMESSE om eftermiddagen, se andetsteds i SOGNET.
Konfirmanderne er også med som indsamlere og
går to og to. Minikonfirmanderne er også velkomne
sammen med en voksen. Alle andre voksne går én
og én eller to og to, som man nu selv synes.
Vi håber, vi kan få dækket alle ruter i sognene – i
hvert fald indenfor bygrænserne.
Klimaforandringerne og coronapandemien har
endnu en gang vist, at mennesker i verdens fattigste lande bliver hårdest ramt under kriser som disse.
Her findes der ikke på samme måde værn, der beskytter, eller systemer, der griber.
2022-indsamlingen bliver en milepæl
I 2022 fylder Folkekirkens Nødhjælp 100 år. Som
den ældste nødhjælps- og udviklingsorganisation
med danske rødder, fejrer vi ikke alene 100 års arbejde med håb og handling som varemærke. Vi
fejrer et stærkt dansk engagement i humanitært
udviklingsarbejde gennem hundrede år. Sogneindsamlingen bliver derfor en jubilæumsindsamling.

Indsamlingen bliver først og fremmest fysisk med
dør til dør, som vi kender det fra tidligere. Desuden
kommer der et supplement for dem, der hellere vil
samle ind digitalt. Når vi samler ind den 13. marts,
går pengene blandt andet til klimahjælp som:
•
Træplantning, der modvirker jordskred og kan
bremse voldsomme oversvømmelser.
• Vandpumper og vandrensningsanlæg, som sikrer
folk rent drikkevand.
• Køkkenhaver og nye afgrøder, der kan klare tørke
og omskifteligt vejr.
Meld dig som indsamler hos sognepræsten eller menighedsrådets næstformand Christina Nør Østbjerg.
Billede: Nogle steder i Afrika skal kvinder og børn
vandre i flere timer for at hente vand, som oftest er
bakteriefyldt. Folkekirkens Nødhjælp bygger vandposter i landsbyerne, så færre bliver syge, gåturene
efter vand forkortes og børn får mulighed for at lege
og gå i skole. Foto: Peter Høvring
Billede: Køkkenhaver giver familier mulighed for at
dyrke afgrøder som sojabønner, løg og spinat. I flere
af verdens fattigste lande er især børn fejl-og underernæret. Det er mangel på mad og ensidig kost,
der er skyld i det. For de familier kan køkkenhaver
være til stor gavn, fordi køkkenhaver giver familier
en mere stabil høst og gør dem i stand til at spise varieret. Foto: Jakob Dall

2016

Påskemåltid Skærtorsdag i Veng Kirke
Torsdag d. 14 april kl. 18.30

Vi måtte ikke mødes i 2020 og 2021, men håber meget, der i år igen kan bydes velkommen
til påskemåltid Skærtorsdag aften.
En helt særlig blanding af gudstjeneste, fællesspisning og påske. Blandingen af hyggeligt
måltidsfællesskab og højtidelig gudstjeneste
er helt speciel. Vi får helt bogstaveligt noget at
tygge på både til krop og ånd. Kirken genlyder
skiftevis af salmesang og skål, af munter samtale, læsninger og stille bøn.

Vi mener, at det er helt i tråd med Vorherre selv
at gøre de gamle fortællinger levende, mens vi
spiser sammen. Så mød op i Veng Kirke Skærtorsdag aften, d. 14. april kl. 18.30, og oplev
det.
Konfirmanderne dækker påskebordet, piller æg
og snitter de ’bitre urter’, slagteren steger lammet, og præsten bager brødet. Alle er hjertelig
velkomne.

Sogneindsamlingen får to ben

FILMSTUDIEKREDS
Film og samtale om eksistensens krinkelkroge.
Opskriften er ret enkel. Fællessang fra Højskolesangbogen. Med et krus kaffe eller the gør vi klar
til at se aftenens film med et kort oplæg.
Over lidt ost og rødvin deler vi så indtryk, udtryk og
eftertanke om filmen og dens tema. Opløftende og
berigende. Vil du være med, så meld dig til sognepræsten, så modtager du en påmindelse ugen før
hver filmaften.
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Af hensyn til afgifter for at vise filmen kan vi ikke
offentliggøre titlerne, men vi udveksler idéer og aftaler fra gang til gang, hvilken film vi skal forsøge
at få fat på.
I foråret 2022 mødes vi:
Torsdag d. 31. marts og torsdag d. 28. april i Sognehuset kl. 19.30-22.00.
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Musik i kirken

Kommende arrangementer - Fortsat

Himmelske Dage i Roskilde
Hver tredje år byder kirker, foreninger og organisationer til Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsdagene. I år er turen kommet til Roskilde, som også fejrer 1000-års jubilæum som domkirkeby. Hele byen
kommer til at summe af kirkelige aktiviteter for både
børn, unge og voksne. Der er spændende oplevelser
for alle, fra pilgrimsvandringer i by og opland, gamle
og nye salmer, grøn omstilling, besøg fra udlandet
til fokus på genbrug og upcycling, stilhed og gøgl,
gudstjenester af alle slags. Se mere på www.himmelskedage.dk om de mange spændende arrangementer i Roskilde 26.-29. maj.

Af Pia Bech Pedersen

Arrangementer
i sognegårdeni Hørning:
Tirsdag d. 22. marts kl. 19.00:
Kirken og verdensmålene
Hvad er FN’s 17 Verdensmål? Hvad har kirken med
verdensmålene at gøre? Hvordan og hvorfor skal
kirker verden over engagere sig i verdensmålene?
v/Thomas Ravn-Pedersen, direktør for Verdens
Bedste Nyheder
Torsdag d. 21. april kl. 19.00
Shakespeare og musikken
En fortællekoncert om Shakespeare og musikken
med fokus på hvordan Shakespeares fortællinger
har inspireret musikken gennem tiderne. Medvirkende: Stinne Henriksen, Jørgen Lundholm og Vibeke Busch.
Desuden: Samtalesalon for kvinder, Tænkepauser
for mænd, Samværsgruppe for mennesker, der har
mistet samt gudstjenester på Præstehaven.
Tag en Aktivitetsfolder for hele kløverbladets
arrangementer i kirken eller sognehuset.

2012-2022

10 år er gået siden Lise Palstrøm
blev vores sognepræst
10 år, hvor jeg har samarbejdet med Lise, først
som menighedsrådsformand, siden som redaktør
af SOGNET. Ny præst, nye skikke, men SOGNET
er det samme, som da det så dagens lys i november 1982 for snart 40 år siden. Dengang var præsten Hans Rubech Christensen, senere Anna Bojsen-Møller og Jes Lau Jørgensen. Layout er nyt,
men SOGNETs indhold er det samme, det er et SOGNEBLAD såvel som et KIRKEBLAD.

Spillemandsmesse
Søndag den 13. marts kl. 14 i Veng Kirke.

Vengkorets Forårskoncert - Veng Kirke
søndag den 08. maj kl. 15:30.
Af Henning Jakobsen, Vengkoret

Spillemandsmesse er en gudstjeneste iklædt dansk
Folkemusik. På musiksiden medvirker Vengkoret,
solist Anja Rossau, folkemusikorkesteret Jydsk på
Næsen (violin, harmonika, kontrabas).
Liturg er Lise Palstrøm. Arrangementet er både en
gudstjeneste og en koncert. Teksten er skrevet af
Holger Lissner, og musikken er skrevet af Ivan Bjerre
Damgaard og Michael Sommer, der også medvirker
i Folkemusikorkesteret.
Sogneindsamlingen i Veng foregår samme dag om
formiddagen, og om eftermiddagen har man mulighed for at komme til Spillemandsmessen kl. 14 og
høre vores egen folkemusik formidle gudstjeneste.
Påskedag medvirker Birgitte Bærentzen
Pihl ved gudstjenesterne i Veng og
Mesing

Pinsedag medvirker Kim Hansen,
trompet, ved gudstjenesten i Veng.

Vengkoret og det rytmiske mandskor The Evergreens vil bidrage med dejlig korsang.
Vengkoret vil fortrinsvis synge danske sommersange, bl. a. Albertes: Lyse Nætter samt nogle klassiske korsatser.

The Evergreens, som består af 9 glade sangere, en
bassist og en guitarist vil synge engelske, amerikanske og danske evergreens som: Take it easy, You
are my sunshine, Den allersidste dans, When you´re
smiling i ”Barbershop-stil”.
Der vil for publikum også være mulighed at synge
med på en fællessang.

I årene har Lise fortsat de tidligere præsters sogneudflugter. Her er et udpluk fra Lises år.
Tekst: Erna Bachmann. Fotos: Lise Palstøm og Flemming Schreiber Pedersen
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Debatten friplejehjem contra kommunal plejehjem er
fra vores synsvinkel ikke et ”enten eller”, men et ”både
og”. Vi opfører ikke et privat plejehjem, fordi vi ikke er
tilfredse med vores kommunale plejehjem – tværtimod. Men vi ønsker et privat plejehjem for at give de
ældre en valgmulighed og ikke mindst for at give de
ældre i De7Dale en mulighed for at få et plejetilbud i
nærområdet.
Visitationen til et tilbud på et friplejehjem ligger fortsat
i kommunal regi, og det vil også være kommunen, som
står som betaler for opholdet. De ca. 10 friplejehjem,
som er opført efter samme model, som det vi påtænker
i Hårby, fungerer rigtig godt. Overskuelige plejehjem
på 24 – 30 boliger.
I skrivende stund afventer vi kommunens tilsagn på at
rokere lidt på arealer, så allerede udlagt areal og nødvendigt areal, sammen med lodsejers ønsker, går op i
en højere enhed. Men vi er en bestyrelse og støtteforening, som er trukket i arbejdstøjet med et engagement
og tro på, at det vil blive et fantastisk tilbud.

Støtteforeningens bestyrelse
Har du ikke allerede tilmeldt dig som støtte for projekt
Hårby Friplejehjem, så kontakt formanden Else Damgaaard på tlf. 23 26 99 77 eller på mail:
ryvejen47@gmail.com.
Årskontingentet kan indbetales på Reg. nr.9318, konto
nr. 0018 198 487 og er på 75 kr. for enlige og 150 kr.
for en husstand.

Støt projekt
Hårby Friplejehjem
kontakt formanden
Else Damgaard
på tlf. 23 26 99 77 eller
mail ryvejen47@gmail.dk.

Friplejehjemmets bestyrelse:

HÅRBY
FRIPLEJEHJEM

Erna Bachmann har ønsket at blive fritaget for opgaven som formand for bestyrelsen af personlige grunde.
Bestyrelsen har derfor valgt Søren Erik Pedersen til ny
formand. Bestyrelsen består af fra venstre Niels-Ole
Frederiksen, Peter Nielsen, sekretær Erna Bachmann,
kasserer Helle Thomsen og formand Søren Erik Pedersen. Næstformand Kirsten Nielsen er bevilget orlov fra
bestyrelsen indtil 1/7-2022.

På bestyrelsens vegne Søren Erik Pedersen, Nørre Vissing

Hvorfor arbejdes der for et friplejehjem i Hårby?
Tanken om virkeliggørelse af friplejehjem er ikke ny og er i dag virkelighed i mange mindre
byområder. I vores nærhed er der opført friplejehjem i Sahl ved Hammel og i Voel nær
Silkeborg.

Friplejehjemmets bestyrelse.
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Støtteforeningens bestyrelse består af fra venstre sekretær Bente
Andersen, Anja Nyekjær Nielsen, formand Else Damgaard, næstformand
Niels Juhl Nielsen, kasserer Jane Bjerrisgaard.
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Fotos: Flemming Schreiber Pedersen, Lise Palstrøm og Erna Bachmann

Af Skoleleder Linda Kolling

Undervisning med
blik for fremtidens
kompetencer

Formand, Jørgen Schytter og bestyrelsesmedlem Stine Sandahl modtog den fine pris overrakt af Formand for kultur,
fritids- og idrætsudvalget i Skanderborg Kommune, Tage Nielsen og Orla Jegstrup fra Landsbysamvirket.

TILLYKKE!
Vi er Årets Landsby(klynge) 2022
Af Jørgen Schytter, Veng
Med under 3 år på bagen og i strid corona-modvind
har De 7 Dale fået en virkelig fin pris: Vi er blevet kåret til Årets Landsby 2022 i Skanderborg Kommune.
For 3 år siden var der ikke noget, der hed De 7 Dale. Vi
var syv landsbyer, der primært var bundet sammen
af, at vi lå i samme skoledistrikt. ”Til salg”-skilte var
der nok af, og fællesskab var der lidt for lidt af. Eller –
fællesskab var der. For ildsjælene i idrætsforeningen
og for de, der havde boet her i mange, mange år. Men
ikke på tværs og ikke for alle.
Så det var et VIRKELIG godt initiativ Linda Kolling,
skoleleder i Veng Skole & Børnehus, tog. Hun samlede gode folk fra Mesing, Foerlev, Jeksen, Nørre
Vissing, Hårby, Veng og Søballe, og dét blev startskuddet til De 7 Dale. Nu er vi blevet kåret til Årets
Landsby 2022 – og det er vi super stolte over! Vi skal
videre.

Cykelsti langs Låsbyvej!
I februar måned kørte D7Ds cykelstiudvalg en flot kampagne for en
cykelsti langs Låsbyvej, tak for
alle input. Vi håber politikerne blev
opmærksomme på vores problem
med den befærdede Låsbyvej.
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Indrømmet: Fællesskabet har haft
lidt trange kår de sidste par år på
grund af pandemien. Derfor er der
ekstra god grund til at være stolte
over, at vi får en pris for det, vi har
gjort indtil nu.

Flotte blomster og champagne på
en tirsdag - De 7 Dale blev fejret
på Veng Skole tirsdag d. 8/2
Skolebørnene kiggede også stolt
forbi, her klassekammeraterne
Gudrun, Ellie, Carla og Clara.

For vi er kun lige begyndt. Vi skal
meget mere – og vi håber, at mange flere kaster kræfter ind i at skabe fællesskabet.
Vi fejrer prisen og fællesskabet og fremtiden i De 7
Dale til stormøde i løbet af foråret. Vi håber, vi ses!

Udfordringen med at få nok unge til at vælge en videregående naturfaglig uddannelse er ofte beskrevet i
medierne, og løsningen peger ofte tilbage i folkeskolerne. Undervisningen i skolerne skal tilrettelægges
på en måde, som giver eleverne lyst til at vælge uddannelsesmæssige retninger, der giver dem færdigheder, som samfundet kommer til at mangle i fremtiden. Et af tiltagene hedder Engineering i skolen – og
det har vi ved Veng Skole & Børnehus valgt at tage
ind som en del af vores undervisning, men dog at give
det et mere legende, dansk navn: Mini Opfinder. Indtil
videre er det primært vores 1.-2. klasse, der har været
i gang, men i uge 11 holder vi en tema-uge, hvor alle
skolens elever fordyber sig i en uge.
Det kan være uoverskueligt langt at kigge mod et
fremtidigt job, når eleverne stadig ikke er fyldt 12 år
– men vi har erfaret, at undervisning, der følger Engineering design processen, har nogle rigtig fine sideeffekter:
Eleverne arbejder på at udvikle konkrete løsninger på
autentiske problemer hentet fra elevernes hverdag eller samfundet.

I indskoling har de bl.a. arbejdet med en opgave, hvor
der skulle bygges noget, der kunne fange en mus. Der
bliver altid arbejdet mod et konkret produkt, som man
afprøver og videreudvikler. Det giver god mening for
eleverne, frem for udelukkende opgaver for træningens skyld.
Man arbejder med 7 delprocesser, men opgaverne i
den grå boble kan tages i vilkårlig rækkefølge, og flere
af dem kommer man omkring flere gange.
Arbejdsmetoden udvikler selvstændighed, idégenerering, vurdering og anvendelse af viden, samarbejde
og kommunikation, samtidig med at elevernes vedholdenhed og fejltolerance trænes.
Når vi arbejder på denne måde, oplever vi, at eleverne
synes, at det er vældig spændende og meget sjovt,
hvilket er et fantastisk udgangspunkt for læring og
trivsel.

Generalforsamling sidst i marts!
Hold øje med Facebook for dato.
Trampestier? Erhvervsnetværk? Bankospil? Fugletårn?
Strikkecafé? Vandrelaug? Loppemarked? Eller…?
Uanset hvad, du har af idéer, hører vi meget gerne om dem. Vi sætter
fokus på de gode idéer og fællesskabet, når vi holder møde i løbet af
foråret. Dato bliver fastsat senere. Kan du ikke vente med at dele din
gode idé, så skriv til info@de7dale.dk

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
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Begivenheder i De 7 Dale
marts, april og maj 2022
Veng Pensionistforening
– 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

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

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

Veng Lokalarkiv

Søballevej 2. www.museumskanderborg.dk
Arkivet er åbent alle onsdage kl. 9-12 (lukket i skolens ferier).

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

og
Følg os på
på www.veng-kfum.dk

• 8/3 14.00 - Foredrag: Langs Norges kyst
• 12/4 14.00 - Foredrag: fra Thy til
Christiania
• 10/5 7.30 - Bustur til Klægagergård i
Sønderjylland. Tilmelding senest 17/4.

Mail: pm@museumskanderborg.dk

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

Følg vores landsbyklynge
på
og www.de7daledk

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

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

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

Følg os på
og
på www.hik81.dk

• 21/3 19,00 - Fortællecafé i Sognehuset om
Brugserne i Nr. Vissing, Venge og Hårby.
• Arkivets 50 års jubilæum, som blev aflyst gr.
corona, markeres på Arkivernes Dag i november.
Mere herom senere..

Lysthuset
Læs om arrangementerne på www.lysthusetnrvissing.dk .26/3 10-16 Kursus i origami – 1/4 19.30 Russisk koncert – 23/4 14.30 Fernisering – 22/5 14.00
Søndagsmatiné – 18/6 10.00 Pilgrimstur.

Fastelavnsfester
Borgernes Hus: 4/3 kl. 19.00
Mesing Forsamlingshus: 4/3 kl. 19.00

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

Beboerog Borgerforeningerne m.v.
For alle foreninger gælder det, at der tages
forbehold for de planlagte arrangementer.
Følg med på hjemmesiderne og Facebook, der
opdateres løbende. Tjek www.de7dale.dk under
begivenheder, hvor du også kan lægge din
begivenhed op på kalenderen.
Søballe Borgerforening
Hold dig opdateret på Facebook og mails fra
soeballe.borgerforening@gmail.com
• Ultimo marts - generalforsamling
• 3/4 - Affaldsindsamling
Mesing Borgerforening og MUF
www. Mesing.dk
• Kig-Forbí i Mesing hver fredag kl. 16-22
• 1/3 18.45 - Foredrag Livestreaming
• 3/3 18.00 - Fællesspisning
• 4/3 19.00 - Fastelavnsfest
• 5/3 10.00 - Arbejdsdag
• 15/3 18.45 - Foredrag Livestreaming
• 26/3 - Store byttedag
• 29/3 18.45 - Foredrag Livestreaming
• x/4 Forårshaven, dato senere
• 10/4 affaldsindsamling
• 23/4 9.00 - Arbejdsdag i MUF
• 6/5 - Fællesgrill - Standerhejsning kl
20.00. Årets tennissæson skydes i gang.
• 21/5- Udflugt med Kig.forbi
• 30/5 19.30 - Generalforsamling i
Borgerforeningen
Hårby Beboerforening
Følg med på Facebook og www.8660haarby.dk
• 10/4 - Affaldsindsamling
• 5/6 10.00 - Pinsekaffe ved gadekæret
Nr. Vissing Beboerforening
Gåture fra Gadekæret
• 6/3 10.00 - gåtur
• 15/3 19.30 - sangaften i Lysthuset
• 3/4 10.00 - gåtur
• 26/4 19.00 - gåtur

Fællesspisning
Borgerne Hus kl. 18: 28/2, 28/3
Mesing Forsamlingshus kl. 18: 3/3

GUDSTJENESTER marts, april og maj 2022
Dato

Dag

6. marts

1. s. i fasten

11.00 LP

11.00 IT (uden dåb)

13. marts

2. s. i fasten

Sogneinds. FKN
* 14.00 LP spillemandsmesse

9.30 TF
Sogneinds. FKN

16. marts

Gud & Mad

17.00 LP

20. marts

3. s. i fasten

11.00 AMF

23. marts

Gud & Spaghetti

27. marts

Midfaste

3. april
10. april
14. april
15. april
16. april
17. april
18. april
20. april
24. april

Mariæ Bebudelse 11.00 LP
Palmesøndag
Skærtorsdag
18.30 LP
Langfredag
Påskenat
Påskedag
11.00 LP
2. påskedag
Gud & Mad
1. s. e. påske

1. maj

2. s. e. påske

7. maj
8. maj
13. maj

Konfirmation
lørdag
3. s. e. påske
Bededag
Konfirmation

Veng

Mesing

Hørning

Adslev

14.00 AMF
Faste-gudstj.

17.00 LP
11.00 LP

11.00 IT

19.00 IT
Faste-gudstj.

11.00 TF uden dåb
11.00 IT
16.00 AMF
16.00 TF
23.30 IT
9.30 LP

11.00 IT
11.00 LP
17.00 AMF
11.00 TF

9.30 LP

11.00 LP
Skovkirken

11.00 AMF uden dåb
9.00 IT
11.00 TF
11.00 IT

9.30 LP konf
11.00 LP konf

11.00 IT

11.00 AMF/Ann

14. maj

Konfirmation

9.00 AMF
10.30 IT
12.00 TF

15. maj

4. s. e. påske

11.00 TF

18. maj
22. maj
26. maj
29. maj
5. juni

Gud & Mad
5. s. e. påske
Kristi Himmelfart
6. s. e. påske
Pinsedag

17.00 AMF
9.30 IT
11.00 TF
11.00 AMF
11.00 IT uden dåb

6. juni

2. pinsedag

12. juni

Trinitatis

19.00 LP
11.00 LP

11.00 TF
10.00 *kk
11.00 LP frilufts

AMF – Anne Mette Fruelund TF – Tine Frisenette IT – Ivan Tabrizi LP – Lise Palstrøm
FKN Folkekirkens Nødhjælp *kk Kirkekaffe

Blegind

11.00 AMF

