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Klar til  
næste skridt  
i De 7 Dale

I det kommende år vil der være 
Hvad brænder DU for? Kom til stormøde den 7. juni
Her kickstarter vi fællesskabet og de gode initiativer i De 
7 Dale. Vi glæder os til at se dig!

Det blev ikke De 7 Dale, der løb med prisen som årets 
landsby. Men vi er pavestolte af, at vi overhovedet kom 
i betragtning, og at vi var blandt de fire finalister. Stort 
tillykke til Faster Sogn i Ringkøbing-Skjern Kommune. 
Vi nupper den næste gang, vi bliver nomineret!

Der er sket meget på de 3 år, De 7 Dale har eksisteret. 
Nu er vi fri for restriktioner, og det betyder selvfølgelig 
alverden for sammenholdet og fællesskabet. Vi glæ-
der os til næste skridt, og vi håber, du vil være med. 
For uden dig og os alle sammen er vi ingenting. 

Uden dig sker der ingenting
Den 7. juni genstarter vi fællesskabet! Vi indkalder til 
et stormøde med et spændende program. Det er helt 
centralt for vores fortsatte vækst og udvikling i De 7 
Dale, at vi får gang i nogle stærke udvalg. 

Så vi får brug for dig!
Måske erhvervsnetværket er noget for dig? Event-
gruppen? Trampestierne? Arbejdet for bæredygtig 
udvikling? Eller noget helt femte? Dine idéer er lige 
så gode som vores. Alt, der kan gøre det (endnu) 
skønnere at flytte til og leve her, er velkomment.
Så det vigtige er, at du møder op. Giver dit besyv 
med og bidrager aktivt. Vi glæder os – uanset 
hvad, du brænder for. 

På vegne af De 7 Dale  
- Formand Jørgen Schütter

Siden sidst
Døbte i Veng
Signe Balleby Nielsen, Veng
Freja Clementina Vittrup, Mesing
Simon Bak Lindberg, Hørning
Lucas McKenzie Lintrup, Horsens

Hjertelig til lykke

Døbt i Mesing
Thyra Christiansen Eskerod, Aarhus
Svend Viskum Thorsen, Aarhus
Rose Esther Duborg, Mesing

Hjertelig til lykke

Døde, begravede og bisatte i Veng
Inger Sørensen, tidl. Nr. Vissing
Gudrun Olesen, tidl. Veng
Else Suaning Jakobsen, Nr. Vissing
Karen Baltzer Kristiansen, tidl. Mårslet
Hans Peter Sørensen, Hårby

Æret være deres minde

Døde, begravede og bisatte i Mesing
Jens Ole Lund Christiansen, tidl. Mesing

Æret være deres minde

Konfirmerede i 
Veng Kirke 13. maj, 
Bededag
Jeksendalskolens konfirmander
Linus Løgstrup Amdisen
Nicklas Christian Vejrgang Thomsen
Marius Strand Fuglsang
Anja Kramer
Jens Marius Børresen Munk Lauritsen
William Hjorth Fuglsang Bertelsen
Mathias Abraham Rasmussen
Signe Vester Haulrich
Jessica Lone Maj Strandbygaard
Noah Thomsen

Hjertelig til lykke

Veng-Mesings konfirmander
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

Hjertelig til lykke Valborgaften 2022
En smuk aprilaften med et helt særligt solned-
gangslys, så det næsten så ud som, Valborg-
blusset antændte himlen. KFUM-spejderne var 
med – passede bålet efter arrangementet og 
slukkede det inden overnatning i kirken. Vi fej-
rer Valborgaften igen næste år, søndag aften d. 
30. april!
 
Foto: Lise Palstrøm

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-klo-
sterkirke-i-danmark

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: 2022 konfirmander 
 Foto: Pernille Stougaard

De små billeder: Preben Heiring og Erna Bachmann 
Næste nummer 172 udkommer i uge 35 og dækker 
perioden september, oktober, november. Deadline 
for næste nummer er 1/8.



Sommerens Friluftsgudstjenester: 
Forsommerens friluftsgudstjeneste markerer jubilæumsåret for sognenes tradition med 
gudstjenester i det fri. Søndag d. 12. juni kl. 11.00 ved De 7 Høje i midten af De 7 Dale.

Tag madkurv med til frokost i det grønne efter gudstjenesten. Menighedsrådet er ved at plan-
lægge ’hjælpe-kørsel’ fra rastepladsen på Låsbyvej ind til den lille oase ved de 7 bronzealder-
høje, hvor vi også fejrede gudstjeneste i forsommeren for 10 år siden. Foto: Knud Gammelgaard

Vi blev alle fyldt af uro i krop, sind og tanke, da der 24. februar med ét var krig i Europa. Krigen i Ukraine 
har ramt os på mange måder, og fordi det er så tæt på os, har vi måske bedre kunnet fatte gruen, end når 
vi har fået meldinger om fjernere krige. Det er på én gang mere håndfast og skræmmende konkret end 
det, vi ellers kender til.
Det har været dejligt at opleve danskernes store vilje til at hjælpe på alle måder – med generøse indsam-
linger, med konkret indsamling af fornødenheder til flygtningene, der kommer her til lokalområdet og med 
at give en hjælpende hånd til indretning af boliger til ukrainerne.

Kirken er også med. Der er café hver onsdag eftermiddag, og der har været ukrainsk påskegudstjeneste. 
Vil du være med, så kan du møde op onsdag eftermiddag i Kirkecenter Kirkebakken. Her er aktiviteter for 
børn og mulighed for de voksne at tale sammen over en kop kaffe. 

Café SAMMEN kaldes caféen, og det er fra kl. 15 - 17 i Kirkecenter Kirkebakken. Café SAMMEN er et til-
bud om mødested for flygtninge og deres værtsfamilier her i Skanderborg med henblik på at få etableret 
et netværk.
I forlængelse af den åbne café i kirkecentret er der fredsandagt med lystænding i Skanderup Kirke kl. 
17.00
I Veng og Mesing kirker er der som altid åbent i dagtimerne, hvor du kan gå ind og tænde et lys og bede 
for fred.
En ældre svensk bøn siger det bl.a. sådan:

Du himlens og jordens Gud
universets blødende hjerte
kærlighedens og medfølelsens oprindelse
Vi lægger vores ængstelse
og uro for menneskehedens fremtid i dine hænder

Gør krigen kort
Lad os ikke blive fristet til på afstand
at se den som et kirurgisk indgreb
der ikke berører os

Ukraines flag, der viser den blå himmel over de gule afgrøder – af hvede og solsikker, er blevet et symbol 
på vilje, modstand, kamp for frihed og fred og solidaritet. Vi er blevet mindet om hvor fredeligt og godt, vi 
har det her, trods den polarisering og ulighed, der findes i Danmark. Vi er blevet mindet om, at demokrati, 
frihed og retfærdighed ikke er en selvfølge, men noget, vi må kæmpe for hver dag i håbet om, at vi kan 
bevare friheden til at tænke, tale og tro! Vi er blevet mindet om, at vores kulturkristendom aldrig må blive 
sovset ind i magtens spil, men må vedblive at tale højt om evangeliets tale om ethvert menneskes værdi 
og fordringen til at hjælpe mennesker i nød og på flugt.

4. maj blev i år endnu vigtigere for os – at mindes befrielsesaftenen og dem, der kæmpede for vores liv, 
fred og frihed.

Af Lise Palstrøm

  Kommende arrangementer
Tanker om krigen i Ukraine 
– og noget om kirkens engagement

Sensommer:  
Friluftsgudstjeneste 
den 11. september kl. 14.00 i  
Kirkegårds have hos familien  
Nør Østbjerg, Låsbyvej 159. 
Her lå Nørre Vissings kirke indtil  
1500tallet. Menighedsrådet byder  
på kaffe og kage.

Vinduesoverligger 
fra Nørre Vissing 

kirke findes i haven til 
Kirkegård.
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Kommende arrangementer - Fortsat

Sogneeftermiddag tirsdag d. 6. september kl. 
14-16
Sat ud af spillet! – og finde en ny vej. Kaj Nielsen, man-
den bag et stort kirkegalleri på Facebook, fortæller om 
sit liv. Læs mere i næse nummer af SOGNET. 

Indskrivningsgudstjeneste for kommende 
konfirmander 14. august kl. 11.00 i Veng 
Kirke. 
Efter gudstjenesten vil der være en forfriskning og den 
formelle del af indskrivningen i Sognehuset. I 2023 lig-
ger konfirmationerne Bededag, d. 5. maj kl. 11.00 i Me-
sing og søndag d. 7. maj kl. 11.00 i Veng.

Kulturaften
I år får Skanderborg kommunes fælles kulturaften et 
navn: Kulturen i bevægelse. Læs mere i næste num-
mer af SOGNET, men sæt allerede nu X i kalenderen 
ved fredag d. 23. september.

Passionsspillene i Oberammergau 
Siden år 1634 har hele Oberammergau bys befolkning 
i det smukke sydtyske Bayern hvert 10. år opført Jesu 
lidelseshistorie. En professionel og fantastisk opsæt-
ning, som hver gang ses af mere end ½ mio. mennesker 
fra hele verden! Pandemien satte en stopper for fore-
stillingerne i 2020, og det hele blev udskudt til 2022. 

Ved redaktionens slutning var der nogle få ledige plad-
ser i provstiets tur, der begynder 27. august med hjem-
komst 1. september. Kontakt Poul Raaby på Stilling kir-
kekontor, hvis det er noget for dig. Tlf: 2343 1751 
Mail: pora@km.dk 

FILMSTUDIEKREDS
Onsdag d. 14. september kl. 18.00. 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.
Af hensyn til afgifter for at vise filmen, kan vi ikke offentliggøre titlerne, men vi udveksler idéer og af-
taler fra gang til gang, hvilken film vi skal forsøge at få fat på.
Vintersæsonen påbegyndes onsdag d. 14. september kl. 18.00, og vi begynder med fællesspisning 
inden en helaftensfilm.

Veng Skole og Børnehus er et tilbud for børn 
i alderen 0-13 år. Vuggestuegruppen er den 
seneste tilføjelse til Landsbyordningen i 
august 2016, hvor vi startede med at have 
6 pladser. Antallet af pladser steg af flere 
omgange til først 8 og så 12. Da kommunen 
oplevede det store opsving af nyfødte, hjalp 
vi de nærliggende distrikter med ekstra 
pladser, og vuggestuen kom helt op på 20 
børn. Vi er stadig på ca. 20 børn, men nu er 
det stort set kun børn fra De 7 Dale. Vi har 
derfor også kunnet sige velkommen til flere 
nye ansatte.

Vuggestuebørnene er i den samme bygning som bør-
nehavebørnene op til 4 år. De er meget sammen i hver-
dagen på tværs, men også med plads og aktiviteter 
der kan tilgodese behovene tilpasset børnenes alder 
og udviklingstrin. Det betyder også, at overgangen fra 
vuggestue til børnehave stort set ikke mærkes af bør-
nene, da det er allerede kendte voksne, som gradvis 
tager over. Det betyder et meget trygt tilbud, som vok-
ser i takt med barnets behov. Inde har vi flere rum at 

lege i, så der er ro til fordybelse og lege på gulvet med 
legetøj, en samling med sang eller aktiviteter med at 
tegne og male.

I Børnehuset er alle børn ude hver dag – hvis vejret er 
dårligt, er det måske ikke så længe, men det er betyd-
ningsfuldt at mærke dagslys, luft og natur. 

Vuggestuen har to legepladser på vores egen grund, 
men de holder også meget af at komme på en lille tur. 
Vi har fået en stor ”børnebus” – en type klapvogn med 
plads til 6 børn på en gang. Det er bare hyggeligt at 
blive skubbet afsted af en voksen, så går de gerne en 
lille tur i området, til spejdergrunden eller en tur i sko-
ven. Her bliver der jo holdt små stop med tid til at un-
dersøge og udfordre motorik og sanser.

Om kort tid har det gode vejr varmet jorden op, og så 
skal de yngste børn til at plante og så i de forskellige 
plantekasser på legepladsen – hvis vi er lige så heldige 
som sidste år, bliver der senere lidt at smage på.                                                                

Tekst og fotoLinda Kolling, skoleleder:

Mange små borgere  
i De 7 Dale
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Af Erna Bachmann, Veng Lokalarkiv

På bestyrelsens vegne Søren Erik Pedersen, 
Nørre Vissing

I Arne Boyes erindringer fortæller han om livet i Venge by (som det hed dengang). Han 
fortæller om byen i 1918-20 set med 10-12 årig skoledrengs øjne. Hans fortælling kan læses 
på arkiv.dk, Veng Lokalarkiv, E47. Vil man vide noget om byens liv for 100 år siden, så er hans 
erindringer fornøjelig læsning. Om ”Templet”, som Sophiendals havepavillon i folkemunde 
kaldtes, skriver han (på side 3):

Skanderborg Byråd har haft relationer til Hårby Friple-
jehjem på flere dagsordener.

Herunder rækkefølgen for hvornår de mange ønsker 
til anlægsprojekter i kommunen kan opstartes. Hårby 
Friplejehjem og friplejehjem generelt kom til at stå re-
lativt højt på listen – trods dette skal vi ikke forvente at 
planlægningsarbejdet til Hårby Friplejehjem kommer 
på før engang i 2023. Og så derefter kommer selve 
byggefasen.

Rent placeringsmæssigt har Skanderborg Kommune 
nu meldt rent ud med at det område, som i dag ligger i 
kommuneplanen i Hårby – 10 000 m2 kan udvides til 
ca. 15 000 m2, hvis det omlægges til kommende bo-
ligareal.

Skanderborg Kommune havde berammet et orien-
tringsmøde om projektet tidlig sommer 2022, men det 
er udskudt til vi ved lidt mere om selve tidsterminerne.

Der er brug for, at bestyrelser og støtteforeningen fort-
sat er i arbejdstøjet. Vi skal i gang med at få færdiggjort 
aftalen med grundejeren, forberede anlægs- og drifts-
budget samt høste erfaringer fra andre friplejehjem - og 
meget andet.

Som nævnt tidligere hed anlægget bag Sophiendal 
”Egelunden”. Dengang var der ingen mangel på ar-
bejdskraft, så gangene, stier, plæner og bede blev 
passet og plejet. Der var beplantninger med alpevio-
ler. Der var hyggekroge med bænke. 

På en høj bakke overfor kirken var der et lysthus. 
Vi kaldte det Templet. Det var 6-kantet med rundt, 
spidst tag. De tre sider mod sydvest var åbne. Ind-
vendig var væggene beklædt med forskellige figurer, 
der forestille solen, månen og stjernerne. Der var et 

rundt bord samt tre stole eller rettere trebenede ta-
buretter. Her var fred og ro, her var hygge, i de høje 
graner mod nord kurrede skovduerne, og tit morede 
vi os med at betragte de små, livlige egern, når de 
løb op ad de tykke graner eller i elegante spring svæ-
vede fra stamme til stamme. Af og til var der en fasan, 
der snakkede med. Vi kunne høre smedens hammer 
og ambolt skælde hinanden ud og andre af landsby-
ens lyde”.

Arne Boye fortæller også om Rosenkrantzernes gravkammer, hvorfra der dengang var adgang fra haven. Den historie får SOGNETS læsere i et 
senere nummer.

Arkivet har intet foto af ”Templet”, så Hans Martin Peteren har lavet en tegning af det efter Arne Boyes beskrivelse. 
SOGNETs læsere mødte Hans Martin Petersen første gang i nr. 20 fra 1986, hvor han og hans hustru Brita som nytilflyttere fortæller om Nørre 
Vissing og livet i byen og sognet. 

Nummeret er rigt illustreret med mange af hans tegninger, ligesom vi i de kommende mange numre genkender hans streg i motiver og vignetter. 
12 af Veng og Hørning Lokalarkivers årsskrifter har han forsynet med tegninger til forsiderne foruden andre tegninger. ”Historiens spor”, ”Vores 
Blad ” og ”En egn og dens brugser” bærer også hans signaturer, ligesom de sikkert optræder i flere andre sammenhænge.
Både Hans Martin og Brita er læger, de har siden 1999 boet i Sønderborg, nu som pensionister.

TAK til Hans Martin, fordi du endnu engang vil hjælpe SOGNET (og arkivet) med en flot tegning.

”Templet”  
i Egelunden
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Begivenheder i De 7 Dale
juni, juli, august 2022                                                                        

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

Beboer- og  
Borgerforeningerne m.v
For alle foreninger gælder det, at der tages forbehold 
for de planlagte arrangementer. Følg med på hjemmesi-
derne og Facebook, der opdateres løbende. Læg gerne 
din begivenhed på kalenderen på www.de7dale.dk

Søballe Borgerforening   
Hold dig opdateret på Facebook og mails fra 
soeballe.borgerforening@gmail.com
• 4/6 - Arbejdsdag på legepladsen
• 14/6 - Åbent bestyrelsesmøde
• 23/6 - Skt. Hans
• 20/8 - Byfest

Veng Beboerforening    
Hold dig orienteret på Facebook

Mesing Borgerforening og MUF    
 www. Mesing.dk
Kig-Forbí i MUF i Mesing hver fredag kl. 16-22
• 3/6 - 18.00 - Fællesgrill i MUF
•  18/6 - Mesing byfest, sommerfest, hygge og sjov 

hele dagen. Spisning, bar, musik og fest i teltet om 
aftenen.

•  23/6 - Skt. Hans Aften - Fællesgrill i MUF 18.00 - 
Bålet tændes 19:30

• 1/7 - 18.00 - Fællesgrill i MUF
• ?/8  Sommerkoncert i MUF - Dato ikke fastsat.
• 5/8 - 18.00 - Fællesgrill i MUF

Hårby Beboerforening  
Følg med på Facebook og www.8660haarby.dk
•  11/6 – 10.00. Havevandring. Besøg i naturhaven, 

den stramme have, den romantiske have, pensio-
nisthaven m.v.

•  23/6 - 18.00.  Skt. Hans ved gadekæret Hårby By-
gade 24.– Fællesgrill. Bålet tændes kl. 19.00.

Nr. Vissing Beboerforening  
• Fredagscafe - 3/6, 1/7, 5/8 ved Gadekæret
•  Gåture hver tirsdag aften - startende kl. 19.00 ved Ga-

dekæret
•  23/6 -18.00 - Sct. Hans aften  

Helstegt gris med div. tilbehør  - og drikkevarer – fornuf-
tig pris. Efter er par hyggelige timer går vi samlet til bål, 
som tændes ved Lergraven ved Bavnehøjvej, hvor en 
båltaler står klar

De 7 Dale  
Følg med på Facebook og www.de7dale.dk

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 

•  9/8 - kl. 13.30 - besøg i Vagn Stensigs georgine-
have i Boes. Afgang fra Sognehuset

Veng Lokalarkiv  
Søballevej 2. www.museumskanderborg.dk
Mail: pm@museumskanderborg.dk

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

Lysthuset – 18/6 - 10.00 - Pilgrimstur.

SOGNETS abonnenter
SOGNET er gratis for alle. Men at udsende et kir-
keblad er ikke gratis. Det er, når sandheden skal 
frem, dyrt, selvom de frivillige i arkivet har påta-
get sig opgaven med at omdele bladet i lokalom-
rådet. TAK for det.
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. 
Der kan indbetales på reg. nr. 2640 
konto nr. 6650 079 809
Du kan også læse bladet på www.vengmesing.dk.

med mindre andet er nævnt

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.: Ole Vraa, tlf. 28 44 54 54   
mail: vraa-madogvin.dk

Besøgs- og hjælpetjenesten samt samværsgruppen for folk, 
der har mistet
Jørgen Viktor, Blegindvej 34c, 8362 Hørning, tlf. 23 61 29 55, 
email jørgen@viktor.eu

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  
Pernille Klærke, Låsbyvej 103 C, 8660 Skanderborg,  
E-mail: pernilleklerke@gmail.com

Hårby Beboerforening, www.8660haarby.dk   
Ronny Engstrøm, Hårby Bygade 25a
mail: Ronnyengstroms@gmail.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  
selvbetjening. Følg med på  

GANSKE VIST: Lars Jakobsen



GUDSTJENESTER juni, juli, august, september 2022 

Dato Dag Veng Mesing Hørning Blegind Adslev

5. juni Pinsedag 11.00 LP 11.00 TF

6. juni 2. pinsedag
11.00 TF
10.00 kirkekaffe

 12. juni Trinitatis
11.00 LP  
frilufts

11.00 AMF

15. juni Gud & Mad 17.00 AMF

19. juni 1. Trinitatis 11.00 IT
14.00 IT  
midsommer

26. juni 2. Trinitatis 11.00 LP 11.00 IT
19.00 IT  
midsommer

3. juli 3. Trinitatis 11.00 LP
11.00 AMF 
uden dåb

10. juli 4. Trinitatis 11.00 IT

17. juli 5. Trinitatis 11.00 TF

24. juli 6. Trinitatis 11.00 LP 11.00 TF

31. juli 7. Trinitatis 9.30 IT 11.00 IT

7. august 8. Trinitatis
11.00 IT 
uden dåb

14. august 9. Trinitatis
11.00 LP
konf. indskriv.

11.00 MD
17.00 MD 
Gud & Grill

17. august Gud & Mad 17.00 MD

21. august 10. Trinitatis 11.00 LP 11.00 IT
14.00 IT 
skovkirken

28. august 11.Trinitatis 11.00 MD

4. september 12. Trinitatis
11.00 LP
Kirkevandring

(uden dåb)

11. september 13. Trinitatis
14.00 LP
Frilufts 
Nr. Vissing

11.00 TF

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

Musik i kirkerne:
Pinsedag – søndag den 5. juni 
-  medvirker Kim Hansen ved gudstjenesten i Veng Kirke
16. juni – Gospel i Hørning Kirke


