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Nyt fra
kirkegården
Af Lise Palstrøm
På Veng kirkegård har medarbejderne de seneste år oplevet, at der blandt gravstedsejere og besøgende på kirkegården er tvivl om reglerne for brug af gravsteder i ”Gryden”, som er den sydlige del af kirkegården.
Det er omtrent 10 år siden, menighedsråd på hele egnen blev pålagt at indskrænke antallet af gravpladser,
såfremt folketallet ikke er stærkt stigende. Derfor var
menighedsrådet nødsaget til at lukke nogle områder.
For at bevare den særlige kirkegårdsarkitektur med de
smukke cirkelslag, som vi har i Veng, besluttede det
daværende menighedsråd at lukke for salg af gravpladser i ”Gryden”. Alene efterlevende ægtefæller
kan herefter begraves i dette område.
For nogle er det en sorg, at et gammelt familiegravsted ikke længere kan benyttes. Er der ønsker om at
bevare et familiegravsted, vil man dog altid kunne
flytte gravsten og andet fra familiegravstedet til et
nyt gravsted på kirkegården, når et sådant er taget
i brug.
Da al planlægning på en kirkegård tager lang tid, er
det dog også muligt at bevare de gamle gravsteder
i en årrække. Kontakt gerne ledende graver, Peder
Lund, hvis I har spørgsmål til familiens gamle gravsted.

Se udsendelse om Veng Kirke her:

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
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Lise Palstrøm, Veng
Flemming Schreiber Pedersen, Hårby
Erna Bachmann, Hårby (ansv.havende) mail:
8660ryvejen43@gmail.com
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Borgernes Hus september 2022. Foto: Stine
Sandahl
De små billeder: Veng Lokalarkiv, postkort 1950
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Vi finder fred
i kirken
Sådan står der i de smukke gæstebøger, der ligger i kirken i både Veng og Mesing. Og det er ord, vi i den grad har
brug for i denne tid.
Ikke alene julefred, men også fred indeni, fred med dem
omkring os, fred med det omkring os, der er så fyldt af
usikkerhed og bekymring for fremtiden.
Når SOGNET udkommer til advent, har vi fået et nyvalgt folketing og en regering, som vi lige nu kun kan
spå om. Hvilke partier blev repræsenteret, hvilke opnåede ikke at komme over spærregrænsen, og hvilke partier får indflydelse på den politik, der skal føres?
Tryghed og sundhed har været blandt nøgleordene i
de politiske debatter, men ikke nødvendigvis i den forstand, som mange politikere har opfattet det. For det
har ikke alene været omsorgen for landets ældre og
gamle eller den manglende trivsel hos mange børn og
unge, der har optaget vælgerne. Det har også været på
de store linjer, hvor det kan være svært at se, hvordan
Danmark bedst styrker en solidarisk sikkerhedspolitik,
eller hvor høj CO2-beskatningen skal være på landbrug, kød og fly. Den skræmmende udsigt til knaphed
og dyrtid på energiområdet, den alarmerende mængde
forurenede drikkevandsboringer, fremmedfrygt og frygt
for vores egen frygt, der forårsager umenneskelighed.
Vi finder fred i kirken
Mange tænder et lys, når de er på kirkegården eller
kommer forbi i kirken for at finde fred. Vi finder fred i kirken, er også titlen på ny salme af Iben Krogsdal, hvor
hun også skriver om kirken, at den er ”et sted der lægger håb i vore hænder”, og at ”vi sidder lige midt i kærligheden”.
For JA, nu er det kirkens nytår, hvor vi igen kan begynde at håbe og forberede os til jul og julefred. ”Vi bliver til i kirken, et sted med ny begyndelse til alle”.
Julen fortæller os, at Gud blev menneske, og at vi aldrig er alene; påsken proklamerer, at livet og kærligheden er stærkere end døden, og pinsen blæser frimodighed i os til at kæmpe for sandhed og retfærdighed
med håb.

Det håb, som vi synger om juleaften på mange måder.
I Veng og Mesing kirker har vi de sidste fem år også
sunget Iben Krogsdals ”Decembernat”, hvor det også
hedder: ”I nat tør vi tro det, i nat tør vi tro, at selv helt
alene er mennesket to, at barnet fra himlen skal vokse
sig stort det sted i os selv, hvor vi kommer til kort.”
Glædelig advent og velsignet julefest – på trods og med
håb.

Siden sidst
Døbte i Veng
Niels Cronholm Andersen, Nr. Vissing
Asger Jordemann Laursen, Hårby
Annie Dalgård Laursen, Veng
Nanna Lindahl Kruse
Hjertelig til lykke

Døbte i Mesing

Agnes Grønfeldt, Mesing
Isak Dot Engholm, Mesing
Hjertelig til lykke

Viede/velsignede i Veng Kirke
Anja Sønderskov Sørensen
og Anders Sønderskov Sørensen, Silkeborg
Nadja Kruse Vaaben
og Esben Kruse Vaaben, Kolind
Hjertelig til lykke

Viede/velsignede i Mesing
Mie Henriette Løve Orholt
og Uffe Løve Orholt, Søballe
Hjertelig til lykke

Døde, begravede og bisatte i Veng
Sonja Margrethe Haarup, Veng
Carsten Kaa, Nr. Vissing
Merete Østerby Richards, Nr. Vissing
Henry Bachmann, Hårby
Æret være deres minde
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Musik i kirken

Kommende arrangementer

Af Lise Palstrøm og Pia Bech Pedersen

Advent og jul i Veng og Mesing
I år tror vi på, at vacciner og immunforsvar vil sikre, at vi kan få lov at fejre advent og jul
i kirkerne. Forsyningssituationen og inflationen betyder dog, at vi ikke tænder lys i kirken hver dag i adventstiden. Men hvis du ser godt efter, vil der være andre og mindre
lyskilder rundt om på kirkegården og i eller ved kirken – for advent og jul vil vi fejre og
gøre noget ekstra ud af; det er jo selve glædens fødsel, vi fejrer!

Luciadag. Tirsdag d. 13. december

H3K

og den fejrer vi i kirken kl. 17.00-18.00.
Konfirmanderne bærer lys ind i kirken, og minikonfirmanderne vil opføre årets krybbespil. På vej ud af kirken
er der ”lussebrød”/Lucia-boller til hele familien.
Veng Skole holder også luciafest. Billedet herover fra
kirken er fra 2018.

8. januar 2023 kl. 16.00
Hvad er i grunden det? H3K står for Hellig tre konger
– og egentlig fejrer vi dem d. 6. januar. I 2023 falder
H3K sammen med den første søndag efter H3K. De vise
mænd kom fra hele den dakendte omverden til Palæstina for at fejre den nyfødte konge,
der engang skulle blive verdens
frelser. Ude i verden er det til
Helligtrekonger, julen fejres! Hos os er det den dag,
julen slutter. Det er en uge
efter nytår, og det er den
eftermiddag juletræet tændes for sidste gang, ligesom
det tre-grenede Helligtrekongers-lys tændes til glæde og håb
for verden og os og det nye år.

Nytårsgudstjeneste
Allerede dagen før nytårsaften fejrer vi nytårets komme
om aftenen i Mesing Kirke. Efter gudstjenesten skåler vi
og ønsker hinanden godt nytår. Det er fredag d. 30. december kl. 19.00.
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Herlige toner og klange
Efter et velsyngende og opløftende besøg af Hornslet Kirkes voksenkor i forbindelse med en søndagsgudstjeneste, hvor kirkens tag var ved at løfte sig over både korsang
og menighedssang, kunne man begynde at glæde sig til
kirkens efterårskoncert ”Dreamscapes” med Tine Lilholt
og Klaus Thrane på efterårsferiens sidste aften.

Det blev en flot og bevægende aften med magiske øjeblikke, hvor malerier og musik gavmildt befrugtede hinanden. Fortællingen satte rammen, musikken fyldte den
ud, og billederne fik det hele til at svæve og røre enhver
af de mange tilhørere.
Juledag, 25. december medvirker musiksolist ved gudstjenesten i Veng.

Julekoncert i Veng Kirke
Torsdag den 8. 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 Veng Koret
medvirker med smukke danske julesange og salmer såvel som
engelske carols. Det bliver et genhør med elskede klassikere og
nye ting, der også priser julens glade budskab.
Dirigenter er Petsi Friis Tvørfoss og Anja Rossau

Kyndelmisse

Vi synger julen ind!

Torsdag d. 2. februar 2023 kl. 17.00
- Lysfest og værkstedsgudstjeneste
Konfirmanderne forbereder årets Kyndelmissegudstjeneste, hvor vi fejrer midvinter og lysets tilbagekomst. Vi
forsøger at koble bibelens tekster om livets lys til hverdagens trængsler, eftertanker og bekymringer. Efter
gudstjenesten er der Kyndelmissepandekager til alle.
(Foto 2017)

I år med guitarist Søren Bødker Madsen.
4. søndag i advent, d. 18. december, synger vi julen ind i Veng
Kirke kl. 16.00. Det er efterhånden blevet en dejlig tradition,
selvom der har været lidt ’forstyrrelser’ i corona-årene.
I år bliver det særligt og magisk, for guitaristen Søren Bødker
Madsen vil dele sin julemusik med os. Det betyder, at vi både får
lov at synge nogle af julens skønne salmer og også lytte til guitarens juleklange i en minikoncert.
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Sogneeftermiddage

Kommende arrangementer - Fortsat

Historien om Kim Larsen
Tirsdag d. 7. februar kl. 14.00
Karsten Holm synger Larsens sange og fortæller noget af historien
om Danmarks nationalskjald, Den store Gavflab, eller bare Kim Larsen - født Kim Melius Flyvholm Larsen, d. 23. oktober 1945, død d.
30. september 2018. Kim Larsen fik sit gennembrud i 1969 med gruppen Gasolin, og siden slutningen af 70’erne har han været Danmarks
førende og bedst sælgende sanger og komponist.
Da han startede i begyndelsen af 70´erne var han én af de kunstnere,
som man enten ikke kunne fordrage eller elske. Alt dette er ændret i
dag. Alle elsker Kim Larsen - ung som gammel. Derfor er tiden også
moden til at lave et sangforedrag, der hylder ham. Karsten Holm har
sunget Kim Larsens sange i mange år, og det var ikke svært at sammensætte materialet til dette sangforedrag, og så har han altid haft
visse fortrin for af gi’ den som Kim Larsen, nemlig flaben/munden. Og
Karsten kan ramme tonen, så man kommer i tvivl, om det er Larsen
selv. Ud over sangene og musikken vil Karsten Holm også fortælle historien om Kim. Vi skal have de gode sange fra ”Langebro”, ”Maria” til
nyere, så som ”Dengang da jeg var lille”. Udover at synge sine egne
sange har Kim Larsen også gennem hele karrieren fortolket andres
sange, f.eks. med ”Sange fra glemmebogen” som vi også skal høre et
par stykker af. Når Kim Larsen fortolker en sang, lyder det altid, som
han selv havde skrevet den.

Ivar Brændgaard om Ukrainas skæbneår
Tirsdag d. 7. marts kl. 14.00
– en stat sammentømret i blod eller en stat i langsom
undergang.
Hvorfor er Rusland og Ukraina - to broderfolk – i krig?
Ukraina var der før Rusland og er den slaviske ortodoksis vugge, men gik under i 1241. Derefter en omtumlet tilværelse i århundreder, hvor en svensk konge kom til at
forårsage, at Ukraina kom ind under Rusland i 300 år.
Selvstændig siden 1991, men med store demokratiproblemer. Landet har været oligarkstyret de allerfleste år,
indtil befolkningen fik nok og valgte komikeren Volodymir Zelenskyj til præsident.
Få 1200 års historisk rids til forståelse af den forfærdelige og fastlåste situation. Hør om Hitlers og Stalins forfærdelige overgreb på ukrainerne, som nu får dem til at
6 kæmpe desperat for ikke at blive underkuet og nedvær-

diget igen. Hør om den kirkelige situation, hvor halvdelen
af landets befolkning går i de russisk-ortodokse kirker,
styret fra Moskva, og den anden halvdel af befolkningen går i de ukrainsk-ortodokse kirker, hvilket skaber intens splid.
Få en vurdering af den aktuelle situation og fremtidsudsigterne.
Ivar Brændgaard har været tv-direktør, højskoleforstander og præst og er
derudover også uddannet
sprogofficer i russisk og
polsk og har fulgt med i udviklingen i det gamle Sovjetunionen i 50 år.

Sogneindsamling søndag den 12. marts 2023
Vær med, når Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamling
løber af stablen søndag den 12. marts 2023. Sammen
gør vi en forskel for mennesker i nød.
I marts bliver der igen sogneindsamling i samarbejde
med Folkekirkens Nødhjælp. Vore indsamlere kommer
rundt i landsbyerne i De 7 Dale mellem kl. 11.00 og 13.00.
Vi tager imod både kontanter og via MobilePay – og siger TAK til!

lingsleder. Kontakt allerede nu Lise Palstrøm, Petsi Friis
Tvørfoss eller Christina Nør Østbjerg for at melde dig
som indsamler. Du kan også tilmelde dig på blivindsamler.dk.
Konfirmanderne har indsamlingsdagen som en del af
konfirmationsforberedelsen, for det er en del af at være
kirke, at vi gør en indsats ude i verden.
Billedet er fra 2021

Hvad skal det til for? Krig i Ukraine, eftervirkningerne
fra corona, fødevarekrise, den skyhøje inflation, tørke og
sult. 345 millioner mennesker har brug for akut fødevarehjælp. Behovet for hjælp har aldrig været større. Det vil
vi fortælle mere om i næste nummer af SOGNET, men vi
opfordrer dig allerede nu til at melde dig som indsamler.
Gør en verden til forskel – meld dig som indsamler
Du kan melde dig som indsamler hos din lokale indsam-

FILMSTUDIEKREDS
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 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 aftaler
fra gang til gang, hvilken film vi skal forsøge at få fat på.
Onsdag d. 18. januar kl. 19.30
Onsdag d. 22. februar kl. 19.30
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Højskolesangbogen
– fællessang og fællesskab!
For to år siden – midt i nedlukningerne – kom den 19. udgave af Højskolesangbogen, og den blev virkelig godt taget imod og hurtigt sunget ind, for fællessangen i radio
og tv kom virkelig langt ud i hele landet.
I Sognehuset i Veng var de ’gamle’ fra 2006 ved at være
godt slidte, men der var ikke mulighed for at sætte så
mange penge af til indkøb af nye. Menighedsrådet var
i fuld gang med at undersøge muligheden for at søge
fondsmidler til nye sangbøger.

En fantastisk gave
Til et menighedsrådsmøde kom Anette Sørensen med
en stor kasse – nye højskolesangbøger!! En gave fra
fællesspisningen. Fællesspisningen var gennem pandemien i dvale, og ingen vidste, om den ville komme i
gang igen.
Nu har vi begge dele: Højskolesangbøger i Sognehuset
og Fællesspisning i Borgernes Hus – Hurra for begge
dele – og TAK.

Hørning Sognegård – fælles arrangementer

Veng
Lokalarkiv

Gik du glip af jubilæumsarrangementet
den 12. november, og vil du gerne have
jubilæumsbogen, så henvend dig i arkivet
onsdage mellem kl. 9 og 12 eller kontakt
arkivleder Peter Mortensen. Bogen er på 96
sider og fortæller om lokale begivenheder i
de 50 år, der er gået siden 1972.

HJÆLP arkivet. Rydder du op, så tænk på at gamle fotos ogDdokumenter
et er en g lædeer
, a tmed
Ska ntil
derat
bofortælle
rg kommusognets
ne ka n mhistorie.
eddele
er, a t væk,
Borg ermen
nes Hulad
s i Varkivarerne
eng er i g a ng vurdere,
med en hvad der
Smid jikke
ta g uat
dskgemme
iftning sofor
m vieftertiden.
l blive udførtHUSK
i indevæatrennutid
de å r.bliver
er værd
Første eta pe vil være ta g ene mod syd.
fortid engang. Så kom gerne også med nyere materialer.
Ydermere vil væg g en mellem ta g skiverne blive udskiftet
til et vinduesbå nd, som trækker byg ningens æstetiske
udtryk tilbag e til stilen som huset er født med.
Vinduesbå ndet vil ha ve en positiv effekt på opva rmning
a f ha llen i da g timerne, sa mt nedbring e behovet for
belysning , hvor ha llen benyttes a f skolen.

Nyt fra Borgernes Hus
Alle vinduer vil kunne mørklægg es og sikre, a t a lt
a ktivitet i foreningslivet ka n forblive som va nligt.

Tag en aktivitetsfolder for hele kløverbladets arrangementer i kirken eller sognehuset.

Gudstjenester på plejecenter Præstehaven i
Hørning
Der afholdes gudstjeneste på Præstehaven en torsdag
sidst i hver måned. Det er fortrinsvis for beboere og brugere af Præstehaven, men alle er velkomne. Gudstjenesterne foregår i caféen på Plejehjemmet, og vi drikker
kaffe sammen efterfølgende.
24. december kl. 11.00 v. Lise Palstrøm
19. januar kl. 14.30 v. Ivan Tabrizi
23. februar kl. 14.30 v. Majbrit Daugaard
Tænkepauser for mænd kl. 9-10 og Samtalesalon for
kvinder kl. 10.30-12.00 i Hørning sognegård – som re8 gel den tredje torsdag i måneden.

Samværsgruppen
I Hørning sognegård mødes mennesker fra hele den tidligere Hørning kommune den første onsdag i hver måned kl. 14-16. 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 oplevelser, man gerne vil dele.
Fra tid til anden tager Samværsgruppen på tur ud af huset for at opleve kunst, kultur og natur sammen. Så fylder vi bilerne op og kører ud til alt fra kunstudstilling på
Art Expo, amatørteater i Bering eller nytårskoncert i Musikhuset.

Det er en glæde, at Skanderborg kommune kan meddele jer, at Borgernes Hus i Veng er i gang med en tagudskiftning, som vil blive udført i indeværende år. Første
etape vil være tagene mod syd. Ydermere vil væggen
mellem tagskiverne blive udskiftet til et vinduesbånd,
som trækker bygningens æstetiske udtryk tilbage til stilen, som huset er født med.

Af Inger Rasmussen

Vinduesbåndet vil have en positiv effekt på opvarmning
af hallen i dagtimerne, samt nedbringe behovet for belysning, hvor hallen benyttes af skolen. Alle vinduer vil
kunne mørklægges og sikre, at alt aktivitet i foreningslivet kan forblive som vanligt.

Fællesspisning, juletræ, fastelavnsfest m.v.
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.
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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

Brug
fællesskabet
Tænk engang. For kun et år siden var det
stadig en verdensomspændende pandemi,
der satte rammerne for, hvad vi kunne og
skulle. Det virker som en fjern fortid.
I De 7 Dale er der masser af samvær og
sammenhold.
Det så vi, da der var stormøde om gang i
fællesskabet, og det ser vi i stort og småt,
der sker på tværs og lokalt i vores skønne
område.

Velbesøgt foredrag med Falkemanden
Den 5. oktober kom Falkemanden og holdt
foredrag i De 7 Dale. Det var det første
arrangement af sin art i De 7 Dale-regi og mere
end 60 mennesker mødte op. Tusind tak for
opbakningen!

Tekst: Jørgen Schytter og Stine Godsk
Foto: Stine Sandahl og Erna Bachman

Få flere med
Jo flere vi er, desto sjovere og bedre bliver det. Så en stor
opfordring herfra:
•	Del din lokale begivenhed på begivenhedskalenderen på de7dale.dk/begivenheder. Stort og småt –
lukkede og åbne arrangementer!
•	Tag fat i bestyrelsen i De 7 Dale, hvis du har en god
idé til et De 7 Dale-arrangement
Det er, når vi mødes, magien sker. Vi ses!

Sammenhold på tværs
Landsbyfællesskabet De 7 Dale handler om at styrke
sammenholdet og samarbejdet på tværs af de syv landsbyer Mesing, Foerlev, Jeksen, Veng, Søballe, Nørre Vissing, og Hårby – og alt det ind imellem. For med sammenhold og samvær bliver det bare endnu skønnere at
bo herude hos os.
Derfor er det fedt at se, alt det der sker.
Fællesspisning og foredrag. Ture ud i naturen for store
og små. Lokale traditioner som søsterloge, byfester, fredagsbarer og Halloween-fejring. En fantastisk idrætsklub der – udover det almindelige program - samler
masser af de små lokale borgere til arrangementer som
Spring i natten og Natminton, KFUM-spejdernes arbejde
og meget, meget mere.
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De 7 Dale på Landsbykonferencen
De 7 Dale var i år inviteret til at holde oplæg
på Landsbykonferencen om kommunikation og
markedsføring af et helt nyt landsbyfællesskab.
Der var både lokale politikere og andre ildsjæle
fra landsbyer i Skanderborg Kommune, og vi fik
slået et godt slag for det, vi laver herude.

Det er så hyggeligt til
Fællesspisningerne i
Borgernes Hus. Alle er
velkomne.

Kulturaftenen i Borgernes Hus bød på både sang,
kunst, kage og folkedans.

Vil du være med til at skabe værdi
for dit lokalområde?
Bak op og vær med i de
forskellige netværk og initiativer:
Erhvervsnetværket i gang igen
Er du lokal erhvervsdrivende? Så kom med i det lokale
erhvervsnetværk! Netværket er en mulighed for sparring om fælles muligheder og udfordringer og en stærk
platform for lokal markedsføring.
Læs mere på de7dale.dk/erhvervsnetvaerk-i-de-7-dale/

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

TAK TIL
NORDEA-FONDEN!
Vi har fået 54.450 kr. til
arbejdet for flere og bedre
trampestier. For pengene er
der bla. købt en klippemaskine. Kæmpe stor tak
til Nordea-fonden
for donationen.
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Billedkunst fra indtryk
til udtryk og aftryk

Tekst og fotos: Tatjana Knudsen

“Logik kan føre dig fra A til B. Fantasi kan
føre dig, hvorhen du vil”. Nogenlunde sådan
sagde Albert Einstein engang i tidernes
morgen, men er citatet stadig relevant?
Se, det kan eleverne ved Veng Skole og Børnehus måske bedre svare på. 1. og 2. klasse samt 5. og 6. klasse
har nemlig i billedkunst fået viden om FN’s verdensmål
nummer 14: “Livet på land”, og de har brugt deres fantasi og færdigheder til at skabe forskellige billedudtryk.
Billedudtryk, der gennem nysgerrige billedsamtaler, har
gjort verdensmålet mere konkret og forståeligt for dem.
Formålet med arbejdet med verdensmålene i undervisning er at give eleverne viden om, hvordan vi ved fælles
hjælp skal sikre, at vores klode får en bedre og mere bæredygtig fremtid.
Billederne har forskellige motiver og udtryk. Der er biller, bier og sommerfugle. Billerne har et grafisk udtryk,
mens bierne og sommerfuglene er skabt af flere lag og
12

har et islæt af collage. Billerne er tegnet med sprittusch
ud fra iagttagelse og monteret på en grøn baggrund. Bierne er tegnet med blyant ud fra iagttagelse. De er malet med flydende akvarel og monteret på en baggrund,
der består af både tryk og akvarelmaling. Sommerfuglene er også tegnet ud fra iagttagelse og malet med flydende akvarel. De er monteret på en baggrund, hvorpå
der, med fingrene, er malet en sommerfuglebusk.
Alle billederne bliver udstillet på skolen, både for at tydeliggøre fællesskabet, men også ligheder og forskelle.
Derudover er ønsket også, at udstillingen giver anledning til, at andre på skolen stopper op, undrer sig og stiller nysgerrige spørgsmål til billedernes funktion, for det
er ligeledes i den dialog, at refleksionerne og læringen
opstår.
Således KAN fantasi føre dig, hvorhen du vil, som Einstein nævnte, men når det er sagt, kan det være en fordel med indtryk, for at kunne skabe udtryk og give plads
til at sætte aftryk, som eleverne netop har gjort med deres billeder.
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Begivenheder i De 7 Dale
december 2022, januar, februar 2023
Veng Pensionistforening
– Sognehuset tirsdage kl. 14.00
Kontaktpersoner

GANSKE VIST: Lars Jakobsen

Alle adresser er 8660 Skanderborg
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

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

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

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

Følg vores landsbyklynge
på
og www.de7daledk

Veng Lokalarkiv

Vengkoret: www.vengkoret.dk
Ulla Møller
tlf. 22 57 67 76.
mail: ullamoeller@live.dk

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

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

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

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

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

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.pedersen1@gmail.com
		
Søballe Borgerforening: www.søballe.dk
Heine Thunbo, mail: heinethunbo@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		

og
Følg os på
på www.veng-kfum.dk

Vil du være medlem, så kontakt formanden på
tlf. 30 20 94 87 eller på birgitkimer@live.dk
13/12 2022 - 11.00. Julefrokost i Sognehuset.
Tilmelding
•	10/1 2023 - 13.30 Besøg på Skanderborg
museum. Kør selv med afgang fra Sognehuset.
Tilmelding.
•	14/2 – 14.00. Bankospil

Følg os på
og
på www.hik81.dk

Arkivet er åbent alle onsdage kl. 9-12 (lukket i skolens ferier). Fortællecafeerne fortsætter i vinter/foråret.
•	23/1 - 19.00. Lone Mørk Basse fortæller om
Nørre Vissing Bageri
•	20/2 - 19.00. Hans Lück fortæller om genoprettelsen af Søballe Sø/ Gammelgaard Sø.
•	20/3 - 19.00. Jens Lind Rasmussen fortæller om
sin drengetid i Veng– klapjagter og andre begivenheder i byen.

Juletræsfester

Beboer- og
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. 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
• 18/2 - 14.00 Fastelavn
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
• 10/12 – 14.00. Juletræsfest
• Fastelavnsfest. Følg med på FB
Hårby Beboerforening
Følg med på Facebook og www.8660haarby.dk
• 27/11 - 16.00. Juletræstænding
Nr. Vissing Beboerforening
•	Første søndag kl. 10.00 i hver måned
– gåture fra Gadekæret
•	19/2 - 14.00. Tøndeslagning – Fastelavn
– ved Gadekæret
• 14/3 - 19.00 Generalforsamling

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

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

Fællesspisning

Fastelavnsfester
Søndag den 19/2 kommer fastelavnssoldaterne på besøg
for at samle ind til fastelavnsfest i Borgernes Hus og i Mesing Forsamlingshus. Tag godt imod dem.

Borgernes Hus: kl. 17.30.
28/11, 30/1, 27/2
Mesing Forsamlingshus: Følg med på

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

GUDSTJENESTER december 2022, januar, februar 2023
Dato

Dag

27. november
4. december

1. advent
2. advent

11. december

3. advent

13. december

Luciadag

17.00 LP
Lucia & krybbespil

18. december

4. advent

16.00 LP
Vi synger julen ind*

11.00 IT

Juleaften

16.00 LP

"10.00 TF
11.00 TF
13.30 MD
14.45 MD
16.00 MD

11.00 LP

24. december

25. december

Juledag

26. december

2. juledag

28. december

Julefest

30. december
1. januar
8. januar

nytårsgudstj.
nytårsdag
1. H3K

15. januar

2. H3K

22. januar
29. januar

3. H3K
S.s.e. H3K

2. februar

Kyndelmisse

5. februar

Septuagesima

12. februar
19. februar
26. februar
5. marts

Sexagesima
Fastelavn
1. s. i fasten
2. s. i fasten

12. marts

3. s. i fasten

Veng
9.30 LP

Mesing
11.00 LP

14.45 LP

11.00 IT
11.00 TF
16.00 MD
(Lucia)

Blegind

Adslev

15.00 IT

16.30 IT

13.30 IT

14.45 IT

11.00 IT
11.00 MD
14.00 MD
19.00 LP
16.00 TF
11.00 IT

16.00 LP

19.00 IT
14.00 MD
Skoven

11.00 MD
11.00 LP
11.00 LP

11.00 TF
11.00 IT

17.00 LP og konfirmander
9.30 MD
11.00 LP
11.00 LP
9.30 LP
sogneindsamling

LP - Lise Palstrøm IT - Ivan Tabrizi MD - Majbrit Daugaard TF - Tine Frisenette
* Medvirkende: Søren Bødker Madsen, guitar

Hørning

11.00 TF
11.00 IT
11.00 MD
11.00
9.30
sogneindsamling

11.00 MD
pølsevogn

