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Referat af årsmøde i Blichfang

Ref.: Birgit M. Andersen.

Deltagere: Thorning Foredragsforening 
v/ Tom Andersen, Brugerrådet/Bakkegår-
den v/ Søren Sørensen, KFUM & K v / To-
ve Vinther, Thorning menighedsråd v/ Bir-
git M. Andersen, Thorning Forsamlings-
hus v/ Niels Juul Jensen, Thorningegnens 
Friluftsspil v/ Tage Bjerring, Thorning 
Pensionistforening v/ Viggo Eriksen, For-
eningen Norden v/ Ellen Andersen.

Fra redaktionen afbud fra Peter Nielsen 
og Hanne Pehrson.

Punkt 1. Valg af dirigent.
Tom Andersen vælges til dirigent og fast-
slår, at generalforsamlingen er rettidig 
indvarslet.

Punkt 2. Godkendelse af referat fra sid-
ste møde.
Referatet bliver læst op af formanden. 
Referatet godkendes.

Punkt 3. Formandens beretning.
Formand Tage Bjerring aflægger beret-
ning:
Blichfang gennem 16 år er fortsat inde i 

en god rutine med informationer fra de 
tilsluttede foreninger og enkelte spontane 
indlæg ud over de rent foreningsmæssige. 
Disse spontane indlæg gør bladet endnu 
mere spændende og interessant at læse.
Økonomien har af og til skrantet en smu-
le, men der er en god økonomi nu. 
Problemer med Post Danmark har været 
et tilbagevendende punkt. Servicen er ble-
vet så ringe og omkostningerne så store, 
at Blichfang for eftertiden bliver omdelt 
via ”Forbruger-kontakt” i Tilst. Tom An-
dersen har det store arbejde med at få bla-
det distribueret, og vi kan takke ham for, 
at Blichfang stadig havner i postkasserne. 
Indkøringsvanskeligheder med årets før-
ste blad skulle gerne være rettet.
Tak til annoncørerne, hvis bidrag styrker 
økonomien væsentligt. Også tak til Hanne 
Pehrson, som formidler kontakten til an-
noncørerne.
Tak til Peter Nielsen for hans utrættelige 
arbejde med opsætning af bladet i en altid 
flot opsætning, som der sjældent er no-
get at rette i, efter at alle bidragydere med 
indlæg til bladet har fået det tilsendt til 
korrekturlæsning, før det går i trykken.
Tak til Tove Vinther for hendes arbejde 
med regnskabet og tak til alle foreninger-
ne, der slutter op om bladet.
Formanden slutter sin beretning med tak 
til redaktionskolleger for godt samarbej-
de.
Formandsberetningen godkendes.

Punkt 4. Fremlæggelse af regnskab til 
godkendelse.
Kasserer Tove Vinther fremlægger et 
pænt regnskab med et overskud på 
8.164,21 kr. Kassebeholdningen er på 
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23.532,09 kr.
Regnskabet godkendes.

Punkt 5. Redaktionen og annonceafdelin-
gen beretter om årets gang.
Tom Andersen beretter om fortrædelighe-
derne med Post Danmark og arbejdet med 
det nye distributionsfirma i Tilst, som skal 
have bladene – i bunker med snor om-
kring - senest kl. 14.00 fredagen før om-
deling lørdagen i ugen efter.
Den sidste uge i hver måned er dyre-
re, derfor undgås for eftertiden udbring-
ning der.
Også husstande, som fravælger reklame, 
får Blichfang. Fejl i forbindelse med di-
stribuering af årets første blad forventes 
at være rettet.

Punkt 6. Indkomne forslag.
Ingen.

Punkt 7. Debat og gode ideer.
Tage Bjerring beretter om de krisemulig-
heder, der skulle drøftes på et ekstraordi-
nært bestyrelsesmøde, som blev droppet, 
da krisen med postomdeling blev over-

vundet.
Tove Vinther orienterer, på vegne af an-
nonceafdelingen, om nye annoncører.
Søren Sørensen fortæller, på vegne af 
brugerrådet, at det håndgribelige blad er 
meget vigtigt for ældre mennesker, der ik-
ke ville kunne leve med evt. at skulle læ-
se Blichfang på nettet.

Punkt 8. Fastlæggelse af kontingent.
Kontingentet fortsætter uændret på 200 
kr.

Punkt 9. valg (formand, næstformand, 
kasserer, ansv.redaktør og to revisorer)
Ny formand for en 2-årig periode: Birgit 
M. Andersen (menighedsrådet).
Næstformand: Genvalg til Hanne Pehr-
son.
Kasserer: Genvalg til Tove Vinther.
Ansvarshavende redaktør: Genvalg til 
Tom Andersen.

Punkt 10. Eventuelt.
Der opfordres til at give kørepenge til 
Tom Andersen for kørsel til Tilst.
Formanden takker dirigenten og de frem-
mødte for et godt møde.

Stor tak til den afgående formand for vel-
udført arbejde. 
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Thorning Pensionistforening
Onsdag den 13. august kl. 14.00 er der 
underholdning på Bakkegården, med ”3 
Gange Hans” fra Skive.
Der serveres snitter, vin og kaffe med 
småkager. Pris 50 kr. Husk tilmelding på 
tlf. 8688 0813 eller 8688 0630.

Husk. Onsdag den 10. september er 
der udflugt med Thorning Turist, som 
vil sørge for at vi får en god eftermid-
dag med kaffe på en hyggelig kro. Af-
gang fra Thorning kl. 13.30. Alle er 
velkomne.

Thorning Pensionistforenings besty-
relse er Viggo Eriksen tlf. 8688 0813. 
Vera Nielsen tlf. 87 25 49 59. Gund-

hild Sørensen tlf. 86 88 06 39. Jørgen 
Knudsen tlf. 86 88 02 10. Ingse Glittrup 
tlf. 86 88 04 93.

Hermed ønsker bestyrelsen alle en god 
sommer  
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Så ruller fodbolden igen       

Fodboldsæsonen er igang igen, det ser ud 
til, at vi får en rigtig god sæson med helt 
utrolig mange tilmeldte hold.
 
Det er rigtig dejligt med så mange gode 
og glade fodboldspillere. I børne og ung-
domsrækkerne er der tilmeldt 10 hold i 
JBU og DGI. Vores U16 drenge og U12 
piger fik vi i gang efter lidt vanskelighe-
der. I samarbejde med Kjellerup blev der 
samlet spillere nok til de to hold, og det 
kører helt fint. Vi håber at Thorning-for-
ældrene vil tage godt imod spillere og 
forældre fra Kjellerup. Det er jo et sam-
arbejde, der gælder alle, ikke mindst for-
ældrene.
 
U5 og U6 (sandkasseholdet) er også kom-
met igang med stor hjælp fra nogle foræl-
dre. Det er rigtig godt, at de i en tidlig al-
der kan lege lidt med en bold.
 
I år er serie 6 herre også kommet igang 
igen med hjælp og meget gåpåmod fra 

Per, Ingvar og Benno. Det er 
rigtig godt, at vi igen har herrefodbold i 
Thorning, samtidig med at vi også stadig 
har både 7 og 11 mands oldboysfodbold.
 
Damesenior fortsætter også med 7 mands 
fodbold, godt styret af Krasser.
 
Vores kampprogram kan man se i vindu-
et i klubhuset for 14 dage ad gangen, vi 
håber dermed på mange tilskuere til kam-
pene. Når der er hjemmestævne for U12, 
U14 og U16 kan man på stadion købe 
kaffe, kage, sodavand og slik og dermed 
støtte holdene.
 
Til sidst vil vi gerne sige tak til SPAR-køb-
mand Mogens Duch for pølser med tilbe-
hør og suppe til opstart af vores fodbold-
spillere 
 
På fodboldbestyrelsens vegne
Helle Østergård                            
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Fodboldstøvle Bank
Kære forældre
Kender I det? Jeres børn er pludselig vok-
set ud af deres fodboldstøvler, der er næ-
sten nye, synes I, og hvad gør I så?
I henvender jer til mig, så vil jeg lægge 
dem i en bank, hvor de, der vil købe gi-
ver  kr. 50,00; og de der vil sælge får kr. 
40,00.

(Afregning sker ved salg.)

Ret henvendelse til:                                   
Carl Erik Philipsen
Bindstouwvej  13, Thorning
8620 Kjellerup
Tlf. 86880034
Mobil. 23819583                                       
  

Med venlig hilsen
Thorning Idrætsforening
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starter den

20. august
(først til mølle princip)

Billetsalget
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Omkring Jeppe Aakjær

Bente Kure og Leif Ernstsen var i særde-
les levende live på scenen, som de hav-
de lovet.

Vi var omkring mange facetter af Aakjærs 
liv og forfatterskab. Det drejede sig ik-
ke mindst om hans sociale engagement., 
men også om hans poetiske forfatterskab.

Ca. 90 mennesker var mødt op i Thorning 
Forsamlingshus, og de fik en rigtig god 
oplevelse.

Det var Thorning Foredragsforening, der 
havde arrangeret aftenen. 

Bente Kure indledte med at synge: ”Der 
dukker af disen min fædrene jord”. Hun 
sang smukt og nuanceret en af de bedste 
sange om det at være dansk.

Bente Kure reciterede ” Jeg er født på Jyl-
lands Sletter”. Det gjorde hun ligeledes 
smukt. Det stod helt klat, at parret havde 
sat sig grundigt ind Aakjærs liv og forfat-
terskab, og at de havde en stor kærlighed 
til det stof, de formidlede.

Der blev sunget Aakjærsange med ak-
kompagnement af Leif Ernstsens harmo-
nika og Bente Kures guitarspil. Det gjor-
de de fremragende.

For at understrege såvel det 
sociale og politiske engage-
ment som det poetiske hos Jeppe Aakjær 
spillede og sang parret også mindre kend-
te af hans sange. Det gav en ny dimension 
i forståelsen af Jeppe Aakjærs liv og for-
fatterskab. 
.
Vi afsluttede med ”Jeg bærer med smil 
min byrde”, og den byrde gik vi så hjem 
med efter en rigtig god aften, men vi blev 
ikke helt klar over, hvad der egentlig sker 
”når duggen dynker et strå”. 

Næste arrangement i Foredragsforeningen 
bliver i samarbejde med menighedsrådet. 
Det bliver den 24. august, hvor lektor ved 
det teologiske fakultet på Århus Universi-
tet, Peter Lodberg, holder gudstjeneste og 
taler efterfølgende i Forsamlingshuset. Se 
yderligere omtale side 15.
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Det sker på Bakkegården 

Maj: 
21.5  Banko kl. 14.00
28.5. Tina Frank kl. 14.00

Juni:
  4.6  Pensionistforeningen, heldagsudflugt til Fyn kl. 9.00
18.6  Banko kl. 14.00
24.6  Skt. Hansaften kl. 19.00

Juli måned sommerferie

August:
13.8  Pensionistforeningen kl. 14.00
20.8  Banko kl. 14.00
27.8  Underholdning kl.14.00

Hver tirsdag kl. 10.00-11.00 er der sang med musikledsagelse af organisten. 
Den sidste tirsdag i måneden afløses sangen af gudstjeneste.
Inden gudstjenesten er der mulighed for en lille snak og en kop kaffe.

HUSK Skt. Hans fest
Tirsdag den 24. juni kl.19.00 holder vi 
Skt. Hansfest på Bakkegården. Hans Jør-
gen Hørning holder båltalen.
Afslutning i cafeteriet, hvor der kan kø-
bes pølser og kaffe. 
Alle er velkommen.
Brugerrådet.
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Badminton nyt

Badmintonsæsonen er nu slut, og et nyt 
udvalg kan se tilbage på en sæson med 
mange aktiviteter.

Ungdomsafdelingen har i år haft 35-40 
spillere i alderen 9 -16 år. 
Spillerne har deltaget i tre holdturnerin-
ger, og fire af de yngste på U-11 holdet 
kvalificerede sig til Landsmesterskaberne 
i København.
Derfor drog de fire spillere, Anja Sø-    
gaard Nielsen, Søren Jakobsen, Veronika 
Krogh Andersen og Kirstine Møller Mad-
sen sammen med to af forældrene, Bjar-
ne Nielsen og Peter Jakobsen, i weeken-
den den 15.-16. marts til DGI-byen i Kø-
benhavn for at deltage i U-11 drenge/pi-
ger Landsmesterskaberne.
Turen gik med tog fra Viborg lørdag kl. 6 
med ankomst til København kl. 11. Der-
efter gik dagen med badminton, hyggeligt 
samvær og om aftenen var alle i badeland 
indtil kl. 22, hvor alle gik i samlet trop til 
vandrerhjemmet Danhostel. Inden for en 
halv time sov alle – både voksne og børn 

–og det på trods af, at der var masser af 
kage og slik.
Søndag morgen gik det videre med bad-
minton til kl. 14 om eftermiddagen. Re-
sultatmæssigt var det ikke det helt store, 
men det var også eliten, som spillerne var 
oppe imod. Sluttelig var der tid til en tur 
rundt omkring Tivoli inden afgang med 
toget til Viborg, hvor der var ankomst kl. 
21.30 – en rigtig god weekend.

I vinterferien havde klubben arrangeret 
badmintonskole i hallen i to dage for ung-
domsspillere fra Thorning og Kjellerup. 
Det var nogle sjove, spændende og lære-
rige dage, hvor der også var besøg af en 
instruktør fra DGI.

Som afslutning på sæsonen sidst i marts, 
havde vi besøg af DGI’s Legepatrulje, der 
underholdt børnene og de forældre, der 
havde lyst og mod til at deltage i de sjove 
aktiviteter, som gav sved på panden.

Sæsonen var dog ikke helt slut, idet 16 
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børn og ledere drog på weekendlejr i Fre-
deriks den 4.-5. april arrangeret af DGI, 
hvor 100 børn fra flere midtjyske klub-
ber deltog. 
Det var en weekend med besøg af DGI’s 
gymnastikkaravane, svømning, udsmyk-
ning af trøjer og selvfølgelig en masse 
hygge og badminton. 
Efter badmintonturneringen fredag aften 
var der frit spil, og nogle af de mest ivri-
ge børn, holdt sig vågne og spillede bad-
minton hele natten. En rigtig god week-
end for såvel børn som voksne.

Motionister
Vi har igen i år spillet både mandag og 
onsdag aften. Det er ikke alle baner, som 
er blevet benyttet, men på de baner, hvor 
der er blevet spillet, ser det ud som om, at 
folk har givet hinanden kamp til stregen 
og sved på panden. 
De helt store aktiviteter har der ikke væ-

ret, men udvalget påtænker til næste sæ-
son at holde juleafslutning samt en træ-
ningsaften for alle med en badmintonkon-
sulent fra DGI.
Vi synes også, at det kunne være sjovt at 
afholde klubmesterskaber, så går du med 
en drøm om at være stævneleder for en 
dag, er det lige dig vi gerne vil høre fra.

Den kommende sæson
For motionisterne er der banesalg 11/8 kl. 
19 så sæt allerede nu X i kalenderen. 

Ungdomsholdene starter sæsonen man-
dag i uge 35. 
Vi har fire friske hjælpetrænere til sæso-
nen, men mangler en voksen træner, som 
har lyst og tid til at træne ungdomsspil-
lerne. 
Vi har mulighed for at tilbyde trænerkur-
ser i DGI-regi, så kontakt udvalget, hvis 
det er noget for dig.
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Tirsdag den 23. september kl. 19.30

Koncert i Grathe
Medvirkende : ”Hot Stompers’ Gospel 
Band”
Trompet: Ole Kirk, Århus
Klarinet og sang: Peter Jensen, Skive
Træk- og ventilbasun: Per Jegbjerg, Her-
ning
Piano og kapelmester: Rud Kjems, Skive
Banjo: Christian Nielsen, Viborg
Bas: Bent Jensen, Skive
Trommer: Peter Bjerrum, Lemvig

”Hot Stompers” blev startet 1986 og fej-
rede i 2006  20-års fødselsdagen i Skive-
Hallerne i selskab med 240 glade gæster 
og med jazz/gospelsangerinden Etta Ca-
meron som solist. 
Siden har gospelmusikken været en vigtig 
del af orkestrets virke, og det er blevet til 

en række kirkekoncerter det sidste par år.
Der er en egen stemning i de gamle kir-
kerum, hvor generationer har samledes i 
”sorrig og glæde”, og akustikken er frem-
ragende, så der venter tilhørerne i Grathe 
kirke en rigtig god oplevelse.
I 2007 gik ”Hot Stompers” i studiet for at 
indspille orkesterets tredie CD, som ude-
lukkende rummer gospelnumre.
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Arrangementer
Sommermø-
de i Thorning 
Søndag d. 24. 
august.
Vi begynder i 
Thorning kirke 
kl. 14.00 med 
gudstjeneste ved tidligere generalsekre-
tær ved Folkekirkens Nødhjælp, lektor 
Peter Lodberg fra Århus Universitet. Her-
efter er der foredrag i Thorning Forsam-
lingshus, ligeledes ved Peter Lodberg, der 
vil fortælle om emnet:
Kirke og kristendom i nutidens Europa.
Der findes kirker de allerfleste steder i 
Europa. De vidner om kristendommens 

   Thorning  Grathe
8. juni  3. s.e. trinitatis 10.30 9.00
15. juni  4. s.e. trin. 9.00 Peder Roulund
22. juni  5. s.e. trin. 10.30 9.00
29. juni  6.s.e. trin. 9.00 10.30
6. juli  7.s.e. trin. 9.00
13. juli  8. s.e. trin. 10.30
20. juli  9. s.e. trin. 9.00 Peder Roulund
27. juli  10. s.e. trin. 10.30 Peder Roulund
3. august  11. s.e. trin.  9.00 Peder Roulund
10. august. 12. s.e. trin. 10.30 9.00
17. august  13. s.e.trin. 9.00 10.30

Gudstjenester

lange tradition og store betydning for 
Europas historie, kultur og politik. Men 
hvordan ser det ud i fremtiden? Hvil-
ke strømninger i dagens Europa udfor-
drer kirken og kristendommens fremtid? 
Kommer de fra Asien, Amerika eller Mel-
lemøsten - eller fra alle tre kontinenter 
på samme tid? Det er nogle af de spørgs-
mål, Peter Lodberg vil forsøge at give et 
svar på.

Alle er velkomne!
Arrangør: Thorning menighedsråd og 
foredragsforeningen.
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KFUM og KFUK

Fre. 6/6 kl. 19.00 Cykeltur. Arr.: Lisbeth og Jan Pedersen.   
 Afgang: P-pladsen?

Fre. 13/6 kl. 19.00 Grillfest hos Tove og Peter Jensen, Gl. Hærkrovej 10.

Fre. 20/6 kl. 19.30 Sankt Hansfest i Jeppes Grusgrav ved Skivevej. Frederiks KFUM  
 og KFUK deltager. Tale ved pastor Helle Bærnholt, Vium.

Fre. 27/6 kl. 19.00 Aftentur. Arr.: Jeppe og Linda Nielsen. Afgang: P-pladsen.

2/8 – 6/8 Børnesommerlejr i Kjeldsølejren for hele Distrikt Hærvejen.  
 Program fås hos Tove Vinther.

9/8 –10/8 Heldagstur eller to-dagestur. Jan og Lisbeth Pedersen planlægger.

Alle er velkomne.
Evt. Oplysninger og programmer fås hos Tove Vinther på tlf. 8688 0716 eller 
vinther@post12.tele.dk
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Mother Teresa

Vokseværk
Søstrene var endnu ikke anerkendt af den 
katolske kirke som en selvstændig or-
den og havde ikke nogen officiel ordens-
regel, men de levede som nonner og var 
ikke sikre på, at de ville blive anerkendt. 
Det var jo også kun et år siden, at søster 
Teresa havde forladt Loteri. Søster Teresa 
sørgede for, at det arbejde søstrene udfør-
te på gaderne, ikke kolliderede med de-
res uddannelse. Hun lavede skemaer, så 
der blev tid til det hele. Nogle af pigerne 
syntes, at det var for hårdt og rejste igen, 
men denne tid var ikke spildt. De nåede at 
lære noget, de aldrig kunne glemme. Sø-
ster Teresa var klar over, at alle menne-
sker har en bestemt plads i livet, og at ik-
ke alle skulle være nonner. Antallet af sø-
stre steg stødt, og Mr. Gomas gav dem et 
større rum plus loftet i hans hus. Der blev 
lavet ekstra badeværelser af mursten og 
bambusmåtter på taget. Men der var me-
get overfyldt. Godt at de ikke havde man-
ge ejendele.

”Kærlighedens Missionærer”
Da prøveåret var gået, samlede ærkebi-
skoppen al den information, han kunne 
få, om søster Teresa og hendes lille flok 
af hjælpere. Der var visse bagstræberi-
ske gamle præster, der ikke forstod, hvad 
det skulle gøre godt for, hvorimod mange 
andre ikke kunne prise dem nok. Søstre-
ne var modige og venlige og muntre, og 
de gjorde et stykke arbejde, der ellers ik-
ke ville blive gjort. Folk begyndte at spør-
ge sig selv om, hvordan de havde kun-
net klare sig uden deres hjælp. Søster Te-
resa fik indisk statsborgerskab. Nu var 
hun selv en af landets fattigste. Hun skrev 
målsætningen for sin gruppe, og de regler 
de levede efter. Til de gængse løfter om 
fattigdom, kyskhed og lydighed, tilføje-
de hun helhjertet og frit at tjene de fattig-
ste af de fattige.
  Marie Jørgensen.

PS: Vi mangler strikkegarn, og modta-
ger gerne det strikkegarn som du har til 
overs. Tak.
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Indre Mission

Juni:
Fredag d. 6 og lørdag d. 7 Årsmøde i Vejle.
Torsdag d. 12.kl.19.30 Danmissionsaften. Missionsparret Mette og Simond Kri- 
 stensen, Madagaskar.
Torsdag d. 19. kl. 19.30 Blå Kors-aften. Chr. Schmidth, Kjellerup.
Torsdag d. 26. kl. 19.30 Midsommerfest hos Hanne og Niels Jørgen Christensen, Ål- 
 borgvej 72. Helle Bærnholt,Vium taler.
Juli:
Sommerferie.
 
IM´s telefonandagt 70 300 150

Danmissions Kvindekreds
Torsdag d. 12. juni kl. 19.30. Danmissi-
onsaften i missionshuset ved Mette og Si-
mon Kristensen, Madagaskar.
Kaffebord og lotteri. Alle er velkomne til 

at høre om Danmissions arbejde og til at 
være med i et hyggeligt 
mødesamvær.
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Landmandsliv nu klar til premiere

Nu er alle rekvisitterne til Landmands-
liv endelig på plads, og det har krævet 
ihærdigt arbejde af den dygtige og krea-
tive regissør Inge Østerby, der til daglig 
er håndarbejdslærer på Kragelund skole. 
Handlingen foregår på landet på herregår-
den Normannslyst i 1930’erne. 

Inge var dog heldig. På Thorningsegnens 
Friluftsspils vegne overtog hun en unik 
samling af gamle ting fra Åge Hartvigsen, 
der i mange år drev det nu lukkede land-
brugsmuseum i Frausing. Han har nu for-
æret mange af tingene til Friluftsspillet, 
da de her vil komme til ære og værdig-
hed igen. 

Og der anvendes mange gamle ting bl.a. 
høtyve, forke, mælkejunger og sågar en 
gammel trillebør med jernhjul. Da trille-
børen skulle fyldes med rugneg, måtte der 
dog foregå nogen forhandling, hvor regis-
søren efter en vis tingen med Høgdal Hi-
storiske værksted  fik byttet en gammel 
gryde til de eftertragtede rugneg. Mal-
keskamlen er i øvrigt venligst udlånt af 
Høgdal – den er for tiden ledig, da koen 
lige har fået en kalv.

Grevskabets køkken er ligeledes udsty-
ret med ting fra Åge Hartvigsens sam-
ling. Så nu kan kokkepigen servere kaffe 
af madam blå og kage på fine gamle tal-

lerkener.

Regissøren kan også skaffe le-
vende rekvisitter, da hun skaffe-
de kokkepigen. Kokkepigen spil-
les af Dorit, der for nylig er flyt-
tet til Mausing, og som gennem 
Inge hørte om Friluftsspillet i 
Thorning.

Alt er nu på plads til årets sto-
re lystspil Landmandsliv, der har 

Husjomfruen i trillebøren
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det hele. Kærlighed, forviklinger, intriger 
og et gods, der er ved at falde i de forker-
te hænder.
Flotte danseoptrin og fantastiske sange af 
Kaj Norman Andersen, lige fra ”Gå med, 
gå med” og ”Undskyld Hr. må jeg byde 
Dem et kirsebær” til et dejligt potpourri 
af sange som ”Alle går rundt og forelsker 
sig” og ”Gå med i lunden”

Kokkepigen og køkkenpigerne

Kandidaten på en træstub 

Landmandsliv har premiere lørdag den 7. juni kl.14:00 

Øvrige spilletider:
Søndag den 8. juni kl. 19:00 
Tirsdag den 10. juni kl. 19:00
Torsdag den 12. juni kl. 19:00
Lørdag den 14. juni kl. 14:00 og kl. 19:00
Søndag den 15. juni kl. 14:00

Billetter kan købes på 
billettelefon 5051 8589 mandag-torsdag kl. 17-19:00
hjemmesiden www.thorning.com
ved Spar i Thorning, Torvets Kiosk i Kjellerup 
eller ved indgangen.    
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