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Desværre er der nogle, der ikke kender forskel på dit og 
mit, der har været på besøg på vore kirkegårde.
Ledende graver, Peder Lund skriver: ”Vi har desværre 
i den seneste tid konstateret, at der forsvinder ting fra 
gravstederne. Gravstederne er mindre jordlodder vi ”ud-
lejer” til de efterladte. Hvad der er af sten, pynt og plan-
ter på gravsteder er gravstedsejers ejendom, mange af 
disse ting har betydning for afdøde og de efterladte. 
Vi henstiller til, at man respekterer andres ejendom”.

Dorthe Frederiksen, menighedsrådsformand, fortsæt-
ter med opfordring til

Besøg på kirkegårdene
Hvornår har du sidst besøgt en kirkegård? Ja, det 
kommer jo egentlig ikke mig ved, men der kan være 
mange gode grunde til at gøre det. Det kan være, fordi 
man har pårørende, har arbejde eller blot har inte-
resse i at se de mange forskellige små haver. Hvert 
gravsted eller små haver, som jeg synes, det er, har 
hver sit særkende indenfor de rammer, som kirke-
gårdsvedtægterne foreskriver. 

I kirke og menighedsråd har vi stor fokus på bæredyg-
tighed. Vi er med i Grøn Kirke og bruger de ressour-
cer med omtanke, og vi har eller gentænker nye 
ideer til at genbruge og minimere materialer. Vi er 
i omstilling fra motordrevne maskiner til eldrevne. 
Vi har tilplantet/tilsået de gravsteder/haver, som 
ikke er i brug i øjeblikket med henblik på at være 
selvforsynende med blomster i kirken hele året. 
Det vil kun være i en kort periode, vi er nødsaget til 
at købe blomster ind.            Fortsættes næste side.

Af Peder Lund og Dorthe Frederiksen

Siden sidst
Døbte i Veng
Amanda Søndergaard Albertsen, Nørre Vissing
August Maagaard Hagen, Skanderborg
Frederikke Rokkjær Hansen, Låsby
Alfred Buch Jordell Bertelsen, Silkeborg
Vilde Olive Morrison, Grauballe
Freja Bækby Jensen, Stjær
Silje Ringsborg Gramstrup, Mesing

Hjertelig til lykke

Viede/velsignede i Veng Kirke
Simone Bang Kaa og Tommy Bang Kaa, 
Nørre Vissing
Nadia Farup og Rasmus Wermuth Jensen, 
Nørre Vissing

Hjertelig til lykke

Døde, begravede og bisatte i Veng
Anna-Louise Grønlund, Nørre Vissing
Erik Christensen, Veng

Æret være deres minde

Døde, begravede og bisatte i Mesing
Anna Damsgaard Jensen, tidl. Mesing
Jette Buch, tidl. Mesing

Æret være deres minde

Mange ressourcer bruges på driften af kirkegårdene. Det 
er nok ikke nogen overraskelse, men vi vil gerne have, 
det ser ordentligt ud, når man kommer rundt, og det 
koster, men derfor kan man sagtens tænke nyt, og det 
synes jeg, lederen og de ansatte i Landsbykirkegår-
dene gør sig meget umage med. 

Der er forskellige typer gravsteder, blandt andet et sur-
bundsbed på nordsiden i Veng og timianplænen mod 
øst udover de almindelige kiste- og urnegravsteder. I 
Mesing er plænen mod øst blandt andet til urner, men 
også de øvrige steder kan der vælges mellem kiste- og 
urnegravplads.

Ting forsvinder. Som Peder Lund har beskrevet, så har 
vi desværre oplevet, at der er små figurer eller andre 
kendetegn i haverne, som bliver fjernet. Sågar plan-
ter er også forsvundet, det er simpelthen ikke i orden. 
Hvis andre har noget, som man selv gerne vil have, må 
man selv købe eller selv lave det. Længere er den ikke.

Men tag gerne en tur rundt på kirkegårdene og se de 
mange forskellige blomster, planter og ikke mindst 
gravsten. Der er mange historier, der er godt gemt, men 
hvis ikke de bliver fortalt, går de i glemmebogen

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: Forårsstemning: 
2022 dronefoto af Allan Faurskov

De små billeder: Preben Heiring og Erna Bachmann 
Næste nummer 173 udkommer i uge 48 og dækker 
perioden december, januar og februar. Deadline for 
næste nummer er 24/10.

Noget om 
gravsteder 



Veng Lokalarkiv fik en henvendelse fra Uge 
Bladet for Skanderborg og Omegn, om vi 
ville være med til en kirkegårdsvandring. 
Formålet var at beskrive kirkegårdskulturen 
i dag og tidligere med fokus på gravstederne 
og gravstenene.

Går man tur på kirkegården, så fortæller gravstederne 
sognets historie.
Her ligger en gårdejer, en uddeler, en sognefoged, en 
vejmand, en godsejer, flere baroner, sadelmager, ka-
retmager, sygeplejerske, ingeniør, arbejdsmand. Det 
kan vi læse på stenene. Ingen standsforskel i døden. 
Alle er lige for Vorherre. Langt de fleste sten fortæller 
kun navn og årstal og måske fødested. Nogle efter-
fulgt af ord som ”Elsket og savnet”, ”Fred”, eller et par 
ord fra Bibelen.

Ganske vist er alle på kirkegården lige. Og dog er der 
forskel. 
Nogle sten er store, fint udhuggede, måske natursten 
fra egne marker, andre er mere beskedne, nogle med 
guldbogstaver, andre med kobber og andre igen med 
navn indhugget i stenen.
Stenens størrelse afhænger også af gravstedets stør-
relse, kistegrav eller urnegrav. 

For år tilbage blev næsten alle begravet som kiste-
grave. Det har ændret sig. Nu er urnegrave efter-
hånden blevet almindelige. For kirkegårdene bety-
der det, at en begravelse i dag ikke optager så meget 
plads som tidligere, gamle kistepladser nedlægges og 
nye urnegrave opstår. Derved optræder der mange 
”tomme” gravsteder. Graverne er dygtige til at sætte 
stauder, roser, løgplanter eller så sommerblomster på 
de tomme steder.

Veng Kirkegård ligger på en grusbakke. Det nederste 
stykke, kaldet ”Gryden” blev tilkøbt i 1937, hvor der 
var ved at være mangel på ledige pladser. Tidligere 
var der arbejderboliger til Sophiendal på stedet, kaldet 
Polakhusene, det fremgår af gamle kort og fortællin-

ger. Området er vanskeligt at holde, stenene skrider på 
de stejle skrænter. For gangbesværede besøgende er 
det et område, som kun egner sig for normalt gående. 
Man nedlægger med tiden området, når gravene 
hjemfalder (nedlægges), men gravfreden respekte-
res, så der kan godt gå en del år, før området ændrer 
karakter fra kirkegård til parkområde eller andet. Der 
sker stadig begravelser på området, idet ægtefæller til 
en allerede afdød stadig kan begraves her.

Til sidst ”Fælles anonym” afdeling”, tidligere benævnt 
som de ukendtes grave, urner og kister i plæne, uden 
gravsten. Her må man gerne lægge buketter, men ikke 
plante. Nogle steder kaldes området for ”Fællesgrav”.

Fredede gravsten har haft skiftende pladser, men mon 
ikke man nu har fundet et blivende sted i Veng på den 
nordre side længst ud mod engen! I Mesing har lapida-
riet i snart mange år haft en fast plads på nordsiden af 
kirken. Det er Skanderborg Museum, der har udtaget 
de sten, der er bevaringsværdige. De må hensættes - 
flyttes til lapidariet - samlingen af fredede sten.
Fredede gravsteder derimod må ikke slettes eller flyt-
tes. Det er kirkerne, der skal vedligeholde disse, når 
forældelsesfristen indtræffer, og familien slipper sam-
tidig med betaling for vedligeholdelsen.
Vi følger senere op med en artikel om fredede grave og 
fredede sten på vore to kirkegårde.

Tag en tur på kirkegården og ”hils” på gamle venner 
og bekendte.  Når man som jeg har boet mere end 50 
år i sognet, er det adskillige, man kan mindes. Også 
selvom det kun er navnet, der er på stenen, ved jeg, 
hvem de var, men ved man det om 50 år? Så måske 
var det en god skik, man havde tidligere med at skrive 
en titel på stenen.

Tekst og foto:  
Erna BachmannMere om gravsteder

Vinduesoverligger 
fra Nørre Vissing 

kirke findes i haven til 
Kirkegård.

Sogneeftermiddag tirsdag d. 6. september 
 kl. 14-16
Sat ud af spillet! 
– og finde en ny vej. 
Kaj Nielsen, manden bag et stort kirkegalleri på Face-
book, fortæller om sit liv. Det er store omvæltninger, der 

har præget den tidligere er-
hvervsleders hverdag, og 
Kaj Nielsen beretter om tiden 
med stress, angst og syg-
dom, arbejdsløshed efter et 
aktivt liv i erhvervslivet, en 
fritid med musik og fotogra-
fering. I sin søgen efter me-
ning, fylde og lys fik han sat 
sig nye mål og kom derved 
til at skrive Danmarkshistorie 

ved oprettelsen af Danmarks største kirkegalleri.

Sogneeftermiddag tirsdag d. 1. november 
OBS! kl. 15.30:
Vi drikker eftermiddagskaffe sammen, taler og synger 
og ”varmer op” til fyraftenssang i kirken:

Syng Dansk – syng sammen!
Tirsdag d. 1. november kl. 17-18 i Veng Kirke
Sange og salmer til tiden og årstiden. Veng Skoles kor vil 
synge et par sange, men først og fremmest vil vi synge 
sammen i årets sangtime, hvor vi synger til akkompag-
nement af kirkens gode klaver. 

Sogneeftermiddag tirsdag d. 4. oktober  
kl. 14-16:
En rejse i Skyggernes Land
v. Marianne Hesselholt
Marianne fortæller:
”Foredraget vil handle om alzheimers, en diagnose, der 
var ret ukendt, da min mor fik den i 1982. I 2009 skrev 
jeg bogen ”Skyggelys” om min mor og holdt i årene der-
efter mange foredrag om emnet. Mest af alt for at for-
søge at fjerne de mange fordomme, der knytter sig til 
sygdommen. I februar 2019 fik min mand diagnosen 
alzheimers, i et par år havde jeg ikke mod til at fortsætte 
foredragene. Dertil fyldte det for meget i min hverdag, 
men min mand fik mig for kort tid siden overtalt til at tage 

det op igen. Alzheimers er 
en alvorlig og uhelbrede-
lig sygdom, men når det er 
sagt, er ikke alt sagt. 
Der er lys også på den vej, 
den syge går, og som man 
går sammen med ham/
hende. Jeg vil fortælle om 
dette lys, som ingen syg-
dom formår at slukke, 
men som man meget tit glemmer i fortvivlelsen over, 
hvor hårdt det kan være at leve i nærkontakt med syg-
domme”.

Sommerens 
Friluftsgudstjenester: 
Forsommerens 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. 

Kim Hansen spiller på trompet til salmerne.
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Kommende arrangementer  



Kommende arrangementer - Fortsat Hørning Sognegård – fælles arrangementer 

Fik du ikke set Bunuels ”Mælkeve-
jen” (Santiago de Compostella), har 
du muligheden i dette efterår ved at 
tage til Hørning sognegård tirsdag 
d. 4. oktober kl. 19.30. Her inviterer 
Østjysk Pilgrimsforening på optakt, 
film og samtale.

FILMSTUDIEKREDS
14. september (OBS! kl. 18.00) 12. oktober - 23. november
Kl. 19.30 – 22.00 i Sognehuset i Veng
Opskriften er ret enkel. Fællessang fra Højskolesangbogen. Med et 
krus kaffe eller the gør vi klar til at se aftenens film med et kort op-
læg. 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 of-
fentliggøre titlerne, men vi udveksler idéer og aftaler 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.

KULTURAFTEN tidligere år
2014: Munkene, i Sognehuset
2015:Æblefestival, i Mesing
2016: Kulturhatten, i Borgernes Hus
2017: Luther, i Sognehuset
2018:  Gamle arbejdsredskaber  

og Mesing skoles historie, i Mesing Forsamlingshus
2019: Dannebrog og De 7 Dale, i Sognehuset

Kulturaften - De 7 Dale:  
Polka, pilgrim, fest og færdsel 
fredag d. 23. september kl. 16.00-20.00
Borgernes Hus, Søballevej 6, Veng, Skanderborg 
Landsbyklyngen De 7 Dale samler foreninger og instituti-
oner til Kulturaften i bevægelse. Du er også inviteret til at 
komme og tage del i De 7 Dales mange muligheder, når 
skolen og kirken, KFUM spejderne, arkivet og Borgernes 
Hus byder op til historisk og nutidig bevægelse.
Udstilling om folkedans, veteran-automobil, bevægel-
ses- og balancelege med spejderne, HIK81 i bevægelse, 
kirke i bevægelse o.m.a. – skolen medvirker også, lige-
som der vil være udstilling/oplysningsmateriale om De 7 
Dales forskellige initiativer.

Medbring din kage til ”Den store kagebagedyst” og afle-
ver mellem kl. 16 og 16.30.

Der vil kunne købes mad og drikke – Hårby Slagteren 
deltager med sin vogn udenfor, og Søster har åbent i kio-
sken. Man kan komme og gå, som man vil. Fælles aften-
sang i skumringen.
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Tag en aktivitetsfolder for hele kløverbladets arrange-
menter i kirken eller sognehuset.

Demenscafé i Hørning – genopstart for alle i 
den tidligere Hørning kommune.
Før Corona nåede demenscaféen at se sin spæde start. 
Nu håber vi at kunne begynde på en frisk. I efteråret er 
der planlagt tre formiddage. Det er Ældresagen og kir-
ken, der i fællesskab indbyder demente og deres pårø-
rende til et par timers samvær. Fællessang, erindrings-
fortælling og kaffe. Alle er velkomne. Tovholder er Bent 
Kjær, og fra kirken deltager sognepræst Lise Palstrøm. 
De tre tirsdage i efteråret er hver gang kl. 10-12 i Hørning 
sognegård: 20. september, 11. oktober, 15. november.

Kærlig hilsen Kong Herodes! 
Når vi nærmer os advent og jul, dukker Bibelens navne 
op: kejser Augustus, statholder Kvirinius og kong Hero-
des. Mennesker, der alle spiller en rolle i forbindelse med 
Jesu fødsel. Men hvem var de? Journalist, rejseleder og 
foredragsholder Rasmus Birkerod har undersøgt histo-
rien om kong Herodes og fortæller den med entusiasme 
og stor viden. Alle kender navnet Herodes. Gennem år-
hundreder er han afbilledet i utallige kalkmalerier og i 
kirkekunsten. Men de færreste ved meget om ham. Den 
indsigt får du her. Kong Herodes er historien om et mul-
tietnisk menneske, der via politisk genialitet, formidabel 
retorik og afskyelig brutalitet bliver hersker over Judæa. 
Det er en historie om ondskab, vanvid og gigantiske byg-
geprojekter, vi stadig kan nyde synet af - her 2.000 år 
efter. Indsigt i Herodes’ verden er kolossalt spændende, 
fordi det også er indsigt i den verden, Jesus kendte til. 
Alle er velkomne. Kaffen koster 30 kr.
Det foregår i Hørning sognegård onsdag d. 2. november 
kl. 19.00 med titlen:
Kærlig hilsen kong Herodes 

Gudstjenester på plejecenter Præstehaven i 
Hørning
Der afholdes gudstjeneste på Præstehaven en torsdag 
sidst i hver måned. Det er fortrinsvis for beboere og bru-
gere af Præstehaven, men alle er velkomne. Gudstjene-
sterne foregår i caféen på Plejehjemmet, og vi drikker 
kaffe sammen efterfølgende.
22. september kl. 14.30 v. Lise Palstrøm
27. oktober OBS! Kl. 11.30 i Hørning Kirke v. Tine Frise-
nette med efterfølgende Gule ærter i sognegården
24. november kl. 14.30 v. Majbrit Daugaard med efter-
følgende sangcafé
24. december kl. 11.00  v. Lise Palstrøm

Samværsgruppen
I Hørning sognegård mødes mennesker fra hele den tid-
ligere Hørning kommune den første onsdag i hver må-
ned. Alle har til fælles, at de har mistet deres livspartner 
og gerne vil mødes med ligestillede til et par timer med 
samvær, samtale og sang over en kop kaffe og lidt kage. 
Man kan tale med de andre ved bordene, og man kan 
tage ordet i forsamlingen for at berette om særlige ople-
velser, man gerne vil dele.
Fra tid til anden tager Samværsgruppen på tur ud af hu-
set for at opleve kunst, kultur og natur sammen. Så fyl-
der vi bilerne op og kører ud til alt fra kunstudstilling på 
Art Expo, amatørteater i Bering eller nytårskoncert i Mu-
sikhuset.



Lad kirkerne 
grønnes

Af Pia Bech Pedersen

Koncert i Veng Kirke 
søndag d. 23. oktober kl.19.30. 
”Dreamscapes” med Tine Lilholt, fløjte og Klaus 
Thrane, percussion og trommer.

Siden Tine Lilholt efter 23 år forlod Lars Lilholt Band, 
har hun helliget sig sin egen musik og sine malerier 
og udviklet ”Musik-Maleriet”, hvor hvert billede får 
tilkomponeret et stykke musik, som beskriver stem-
ningen og udtrykket i maleriet. 
Klaus Thrane er en af vore bedste og mest erfarne 
trommeslagere, og duoen, som også privat danner 
par, kan kunsten at kommunikere gennem musik-
ken, således at koncerten/forestillingen er fyldt med 
nærvær, musikalitet, humor og en hel del livserfa-
ring.

Søndag d. 6. november kl. 19 
ved Alle Helgen gudstjenesten i Veng Kirke medvirker Vengko-
ret med sange, der smukt indrammer gudstjenesten. Dirigent 
Anja Rossau.

Adventskoncert i Mesing Kirke 
søndag d. 20. november kl. 19
(bemærk tidspunkt)
JørLau er et ensemble for kvindestemmer, og repertoiret fav-
ner bredt, dog har den vokale kirkemusik en fyldig plads. Til ad-
vents/julekoncerten er der naturligvis også dejlige sange, der 
hører julen til. Ensemblets leder og stifter er Tinebeth Hartkopf, 
sanger, sangpædagog og organist.
Peter Langberg, koncertorganist og tidligere rektor for Kirkemu-
sikskolen, akkompagnerer koret samt spiller soloværker for or-
gel. Efter koncerten er alle velkomne til gløgg og æbleskiver i 
Forsamlingshuset.

Musik i  kirken

Søndag d. 11. september kl. 14 medvirker Kim Hansen på trompet til friluftsgudstjenesten på Kirkegård i Nørre Vissing.

Ved gudstjenesten i Veng, søndag d. 9. oktober kl. 11.00 medvirker Hornslet Kirkes Voksenkor under ledelse af orga-
nist og kantor Thomas Lennert.

Af Lise Palstrøm

KFUM-spejderne  
fra Veng er med igen!
Den sidste søndag i oktober fejrer vi traditionen tro 
BUSK-gudstjeneste i Mesing Kirke. BUSK står for Børn, 
Unge, Sogn og Kirke og fortæller noget om, at børn og 
unge i sogn og kirke skal kunne mærke, at kirken også 
er deres. Vores lokale KFUM-spejdere medvirker ved 
forbere delse og afvikling af gudstjenesten i Mesing 
kirke, og efter gudstjenesten er der pølsehorn og kage 
til alle.
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Skanderborg Provsti, som er ‘paraplyen’ af 
alle kirker og sogne i Skanderborg kommune, 
besluttede sidste år i fællesskab at sætte 
turbo på den grønne omstilling, endnu inden 
Folkekirken på landsplan begyndte denne 
proces i foråret. Mange af kirkerne og ikke 
mindst kirkegårdene har længe arbejdet med 
begrebet “Grøn Kirke” for at minimere vores 
CO2-aftryk og blive opmærksomme på brug, 
forbrug og overforbrug.

I provstiet har vi i flere år haft fokus på genbrug af kon-
firmationstøj, som alle konfirmander har mulighed for at 
låne. Vi begynder så småt også at kunne udlåne dåbs-
kjoler og brudekjoler.

Desuden har mange kirker indført led-pærer i kirkernes 
mange lysekroner og i konfirmandstuer, sognehuse og 
sognegårde; ligesom der lægges vægt på ikke at bruge 
engangsservice og begrænse unødig brug af papirkopier 
og print.

På kirkegårdene er der flere og flere ‘vilde’ områder, fo-
kus på ikke at bruge så megen gran, men i stedet bruge 
det, vi har, etablering af stauder til kirkens blomsterud-
smykning og fokus på bæredygtige planter, når der skal 

udskiftes hækplanter og lign. Selv genbrugsgravsten er 
ved at blive mere almindelige.

Nu foretager provstiet en afdækning af energiforbrug på 
mange planer med efterfølgende idékatalog til sognene 
om på hvilke områder, der bedst kan sættes ind.

I kirkens ‘indre’ liv har vi i undervisning også fokus på 
den kæmpe gave og opgave, vi har fået i skaberværket, 
og på hvordan vi bedst forvalter og værner om mangfol-
dighed, stilhed, skønhed og biodiversitet. 

Til efteråret lanceres en ny ‘stafet’ til brug i sognene: 
“Bæredygtighedsstafetten - til håb og handling”. Stafet-
ten, der skal turnere rundt i alle landets kirker, består af 
en fysisk kasse med fysiske objekter, baggrundsviden og 
andagts- og undervisningsforslag til brug for hele menig-
heden.
Indkøb, materialer og materiel skulle også gerne med ind 
i de mange og gode overvejelser over, hvordan vores ge-
nerations aftryk bliver mindst muligt.

Det gode ved hele sagen er, at vi alle kan bidrage fra hver 
vores sted. God arbejdslyst. Lad kirkerne grønnes!



Vil du være med til at skabe 
værdi for dit lokalområde?

Bak op og vær med i de 
forskellige netværk og initiativer:

Erhvervsnetværk
Esben Overgaard
efo@okop.dk

Trampestier
Anne Marie Hagelskjær Smit 
amh@gls-a.dk

Sportsfest 
Pernille Klærke 
pernilleklerke@gmail.com

”Ud i naturen” 
Nikolaj Witte
nikolajwitte@gmail.com

Cykelstier/trafik (ad hoc) 
Kirsten Leth Reusing 
lethreusing@gmail.com

Dét 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 sted 
kendt som et sammenhængende fællesskab. 
Dét giver værdi for vores område!

Opbakningen til landsbyklyngen for Mesing, Foerlev, 
Jeksen, Veng, Søballe, Nørre Vissing, og Hårby fejler 
ikke noget. Nu skal de gode idéer omsættes til handling.

Der var kaldt til stormøde i De 7 Dale i juni. Landsbyklyn-
gen har 3 år på bagen, så fællesskabet har stået i skyg-
gen af corona. Derfor havde vi brug for at genstarte fæl-
lesskabet. For at finde ud af hvad vi brænder for – alle 
os, der bor i De 7 Dale. Tusind tak til alle der mødte op. 
Tusind tak for jeres idéer – og tusind tak for, at I stiller op. 

Initiativer og tovholdere 
Tanken med stormødet var at få konkrete initiativer sat i 
søen – og få udpeget tovholdere og arbejdsgrupper. Det 
lykkedes til fulde. 

Der blev sat gang i erhvervsnetværk, trampestier, fælles 
fest, natur for hele familien og en cykelsti/trafik-gruppe. 
Men det behøver jo ikke stoppe der. Har du en god idé 
til, hvordan vi kan få endnu mere fællesskab – og vil du 
gøre noget, for at få det til at ske – så kom til os – vi hjæl-
per med kontakter, markedsføring m.v.

Endnu tættere samarbejde
Bestyrelsen i De 7 Dale vil i efteråret også tage fat i alle 
de beboerforeninger og lokale foreninger, der var med til 
at starte landsbyklyngen op. Så vi kommer (endnu) tæt-
tere på hinanden og bliver klogere på, hvordan vi bedst 
muligt udnytter de lokale kræfter. Vi glæder os!

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

Tak til de mange 
fremmødte og 
interesserede for en 
god aften.

Ale, der kom,
fik et fint De 7 
Dale net med 
hjem.

Stine Godsk 
fortalte om at 
være tilflytter 
og hurtigt få et 
netværk gennem 
De 7 Dale.

Foredragsholder 
Jeanette Lund fortalte 
om fremtiden for 
landsbyområder.

Gang - igen - 
i fællesskabet

TAK TIL 
NORDEA-FONDEN!

Vi har fået 54.450 kr. til 
arbejdet for flere og bedre 
trampestier. Pengene skal 

bla. gå til en klippe- 
maskine. Kæmpe stor tak  

til Nordea-fonden  
for donationen.

Kom med til Landsbykonferencen 
d. 17. september 2022 
Her samles borgere fra landsbyerne 
i Skanderborg kommune for at dele 
viden, erfaringer og lære nyt. 
Læs mere på landsbykonferencen.dk

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
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Fredag op til påskeugen var en særlig dag på 
Veng Skole: alle elever skulle løbe så meget 
de kunne i en time. Vi var nemlig tilmeldt 
Team Rynkeby Skoleløb. Forinden havde 
eleverne været ude at tegne sponsorater 
med forældre, venner og naboer, som ville 
sponsorere med et beløb per løbet km eller 
omgang. 

Klasserne havde selv valgt ruterne: indskolingen løb 
i Borgernes Hus pga. regnvejr, 3.-5. kl. havde valgt at 
løbe frem og tilbage på cykelstien til Hårby, og 6. klasse 
havde lavet en rute, der gik sportsplads-bækken-spej-
dergrund-Søballevej.

I forvejen havde nogle af de store elever regnet på, 
”hvis jeg kan nå at løbe så meget, så giver det så mange 
penge”. Og på dagen blev der kæmpet og svedt for at 
løbe så mange penge ind som muligt. De meget ihær-
dige elever knoklede og skulle liiige nå en omgang mere.
Efter løbet blev km/omgange talt op og sponsorater reg-
net ud. Og efter et par indbetalingsuger, kunne vi afsløre, 
at eleverne her på skolen havde løbet hele 24.399,75 
kr. ind. I alt løb over 70.000 børn i Danmark skoleløbet 
samme dag. Og alt i alt løb vi 5.391.921 kr. ind. Midlerne 
fra Team Rynkeby Skoleløbet går til Børnelungefonden, 

som støtter forskning, aktiviteter og information til lun-
gesyge børn.
Det er anden gang, vi løber til Team Rynkeby Skoleløb, 
og det er allerede en tradition, eleverne ser frem til. Det 
mærkes tydeligt, at de føler, de virkelig gør en forskel og 
er med til at hjælpe lungesyge børn, som ikke selv har så 
gode muligheder for fysisk aktivitet. 

Sidder du nu og tænker at du også gerne vil hjælpe med 
et beløb til Børnelungefonden, er det muligt her:
https://www.team-rynkeby.dk/om-team-rynkeby/
vi-stoetter/giv-et-bidrag

Lørdag den 12. november 2022 fejrer vi, at 
Veng og Hørning Lokalarkiver har eksisteret 
i 50 år. Jubilæumsdagen er for længst 
overskredet, det var den 28. februar, men 
grundet usikkerheden om coronasituationen 
besluttedes det at udsætte dagen til 
Arkivernes Dag, lørdag den 12. november kl. 
10-12 i Veng og kl. 13-16 i Hørning (i lokalerne 
over biblioteket – kaldet Rådhusloftet).

Støtteforeningen udgiver som sædvanlig et årsskrift, 
denne gang på 96 sider med fortælling om, hvad der 
er sket i vore sogne i de 50 år. Vi fortæller dels om ar-
kivets aktiviteter, men også det væsentligste der er sket 
i sognene, herunder også om kirkerne, skolerne, for-
samlingshusene, hallerne, stationen i Hørning, Sophi-
endal, samt små og store begivenheder. En kavalkade 
med mange billeder, der fortæller historien om de 50 år 
i store træk.

I dagens anledning låner vi som sædvanlig Veng Sko-
les formningslokaler, så der ikke bliver så stor træng-
sel. Kom og deltag. Jubilæumsskriftet udleveres, vi har 
hjemmebagt kage, kaffe og te, og der vises billeder af de 
sidste mange års Arkivernes Dag. Og… ikke mindst … få 
et par hyggelige timer med andre fra lokalområdet. Der 
plejer at være et fint fremmøde.

Tekst og foto: Helle Lambertsen

Skoleelever løb for at 
støtte lungesyge børn
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50 års  
jubilæum

Nyt fra Borgernes Hus

Den 31.07.2022 stoppede Ole Vraa som forpagter af forsamlingssalen og kiosken i Borgernes Hus.
Der er ikke ansat en ny forpagter til forsamlingssalen. 
Fra nu lejes forsamlingssalen ud som et forsamlingshus. 
Vedr. kiosken forsøger vi at finde en løsning med noget selvbetjening og forsøgsløsninger  
til weekendstævner i hallen. 

Fællesspisning, juletræ m.v. søges gennemført.  
Hold jer orienteret på Facebook og ved kontaktpersonerne.

Kontaktperson vedr. booking/leje af forsamlingssalen:
Inger Rasmussen, mail: Inger.rasmussen@skanderborg.dk, Tlf. 30 52 63 79.

Af Inger Rasmussen
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Begivenheder i De 7 Dale
sept. okt. nov. 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
• 27/11 - 16.00. Juletræstænding på legepladsen
•  Derudover arbejdes der på et førstehjælpskursus og 

en male- og arbejdsdag på legepladsen i løbet af ef-
teråret. Mere info kommer senere

Veng Beboerforening    
Hold dig orienteret på Facebook
• 27/11 - 16.00. Juletræstænding

Mesing Borgerforening og MUF    
www. Mesing.dk
Kig-Forbí i MUF i Mesing hver fredag kl. 16-22
• 1/10. Høstfest. Info FB og Mesing.dk 
• 31/10 - 18.00. Halloween Treats
• 3/11 - 18.00. Fællesspisning
• 24/11 - 18.30. Lav din egen juledekoration
• Foredrag. Livestreaming. Dato senere
• Koncert med spisning. Dato senere

Hårby Beboerforening  
Følg med på Facebook og www.8660haarby.dk
•  24/9 - 16.00. Skovtur for Hårby og omegns herrer 

+18 år 
• 27/11 - 16.00. Juletræstænding

Nr. Vissing Beboerforening  
• 2/9 -16.00. Fredagscafe
• 6/9 og 13/9. Tirsdage kl. 18.30: Gåture
•  2/10 og 6/11. Søndage kl. 10.00: Gåture
Cafe og gåture: ved gadekæret

Juletræsfester
Borgernes Hus: 4/12 - 14-17
Mesing Forsamlingshus: 10/12 -14-17

Fællesspisning
Borgernes Hus: 
Uafklaret, men muligvis 31/10 og28/11 kl. 18
Mesing Forsamlingshus: 10/12 14-17

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 

•  13/9 - 12.30. Besøg på Danmarks Fergusonmu-
seum. Kør selv med afgang fra Sognehuset

•  11/10 - 14.00. Foredrag Marie Gisela Tricart. ”Jesu 
små Søstre”

•  8/11- 14.00. Generalforsamling

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

Arkivet er åbent alle onsdage kl. 9-12 (lukket i sko-
lens ferier). 
•  23/9 - 16.00-21,30. Kulturaften i Borgernes Hus
•  29/9 - 120.00. Generalforsamling i Støtteforenin-

gen: Sted: Rådhusloftet i biblioteksbygningen i 
Hørning

•  17/10 - 19.00. I Sognehuset i Veng. Fortællecafe 
med Jørgen Førgaard

•  12/11 - 10-12. 50 års jubilæum fejres på Arkiver-
nes Dag i arkivets lokaler i Veng Skole. Udgivelse 
af jubilæumsskrift og billedkavalkade fra tidligere 
års Arkivernes Dag. Se side 13.

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
Udlejning af sal, hal, fester etc.
tlf. 30 52 63 79, mail: Inger.Rasmussen@Skanderborg.dk

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

Fællesspisningen Borgernes Hus
Per Andersen, Ersholtvej 3, 
tlf. 25 54 26 56, mail: per@nr-vissing.dk

Fællesspisning Mesing Forsamlingshus
Ulrikke Brandt, Tingdalsvej 1, Mesing, 8660 Skbg.
tlf.: 21 32 37 54   Mail: ulle0904@hotmail.com 

HIK81: www.hik81.dk  
Pernille Klærke, Låsbyvej 103c, 8660 Skanderborg
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.pedersen1@gmail.com  
  
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

Hårby Friplejehjem, Langagertoften    
Søren Erik Pedersen, Vidkærvej 15. Nr. Vissing, 
tlf. 40 20 61 25 mail s.erik.pedersen1@gmail.com

Støtteforeningen for Hårby Friplejehjem
Else Damgaard Jensen, Ryvejen 47, Hårby
tlf. 23 26 99 77  
mail: Ryvejen 47@gmail.com  

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

GANSKE VIST: Lars Jakobsen



GUDSTJENESTER september, oktober, november 2022 

Dato Dag Veng Mesing Hørning Blegind Adslev

4. september        12. Trinitatis
11.00 LP 
Kirkevandring

8. september  Sommerfest 14.00 LGD

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

11.00 TF

18. september       14. Trinitatis
11.00 MD         
Høst

19.00 MD          
Høst

23. september Kulturaften
19.45 LP   
Aftensang v. Borgernes Hus

25. september 15. Trinitatis
11.00 LP
Høst kf

19.00 LP
Høst *

11.00 IT
14.00 IT
Høst

2. oktober 16. Trinitatis 11.00 TF

9. oktober 17. Trinitatis 11.00 LP 11.00 MD

13. oktober torsdag 
17.00 MD
Gud & Gullash 

16. oktober 18. Trinitatis 11.00 IT

23. oktober          19. Trinitatis 11.00 TF

27. oktober    torsdag
11.30 TF           
Gud & 
Gule Ærter

30. oktober 20. Trinitatis
11.00 LP
BUSK 

11.00 IT
BUSK

6. november Allehelgen 19.00 LP 16.00 MD+TF 11.00 IT 16.00 IT

8. november tirsdag
17.00 LP
Dåbs- 
jubilæum

13. november 22. Trinitatis 11.00 TF

20. november           s. s. i kirkeår 11.00 MD

27. november 1. advent 9.30 LP 11.00 LP 11.00 IT 15.00 IT 16.30 IT

4. december 2. advent 11.00 TF

11. december 3. advent
16.00 MD
(Lucia)

13. december Luciadag
17.00 LP
Lucia og 
krybbespil

LP - Lise Palstrøm   IT - Ivan Tabrizi   MD - Majbrit Daugaard   TF - Tine Frisenette LGD - Laura Gylden-Damgaard

kf - kirkefrokost i Sognehuset     * let servering i våbenhuset


