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Nyt fra redaktionen

Af Tom Andersen

Der er desværre stadig nogle problemer 
med omdelingen af Blichfang, og denne 
gang var det i forbindelse med pakningen 
på Forbruger-Kontakts pakkeri i Tilst, der 
skete en fejl. De glemte (vist nok) at ved-
lægge nogle af de ekstra blade, som skul-
le leveres til adresser, som havde sagt nej-
tak til reklamer. Og mon ikke også der 
var nogle omdelere, der ligeledes glemte 
nogle nej-tak adresser. Forbruger-Kontakt 
gør et stort arbejde med at få deres om-
deling til at fungere rigtigt, de foretager 
kontrolopringninger til vilkårlige adresser 
og spørger, om man har modtaget. Alle, 
de har ringet og spurgt, har sagt, at de har 
modtaget Blichfang, og det synes vi er 

sært, for de ringer netop til de ruter, som 
vi har fået klager fra. Vi må håbe, at de 
snart finder ud af det, og får det til at vir-
ke, så alle får deres Blichfang, og alle bli-
ver glade. Men hvis der er nogle, som sta-
dig ikke får bladet leveret, kan vi oplyse, 
at der til fri afhentning er lagt 15-20 ek-
semplarer hos Sparkøbmanden i Thorning 
og hos købmanden i Hauge, samt 10 stk. 
på Biblioteket i Kjellerup.

Venlig hilsen Tom Andersen.
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Blichfang på nettet

Af Peter Nielsen

Som nogle måske allerede har opdaget, er 
Blichfang nu også blevet tilgængelig på 
Internettet.
Vi er af webmaster Jan blevet tilbudt 
plads på byportalen www.thorningby.dk, 
endda med mulighed for at tilgå siden via 
adressen www.blichfang.dk.
Jans betingelse har dog været, at annon-
cerne udelades i net-versionen. Hvis nog-
le af vore annoncører ønsker det, kan de-

res annonce godt komme med i net-ver-
sionen. Dette vil dog kræve særskilt be-
taling. For aftale vedr. dette, kontakt ven-
ligst annonceansvarlig Hanne Pehrson, se 
kontaktoplysninger side 2.
En anden forskel på netversionen og den 
trykte version er, at førstnævnte kan inde-
holde farvefots og -grafik. Derudover kan 
den indeholde aktive links, bl.a. vil man 
kunne klikke på indholdsfortegnelsen og 
springe direkte til ønsket side.
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Det sker på Bakkegården 

August:
13.8  Pensionistforeningen  kl. 14.00
20.8  Banko  kl. 14.00
27.8  Underholdning v/Thorningegnens Friluftsspil m. operetter og musicals kl. 19.00

September:
10.9  Pensionistforeningen, udflugt  kl. 13.00
17.9  Banko  kl. 14.00
25.9  Høstfest m. ålespisning  kl. 18.00

Oktober:
8.10  Pensionistforeningen, Per Hansen  kl. 14.00
15.10  Banko  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.

Høstfest
Torsdag den 25. september er der høstfest på Bakkegården kl. 18.00.
Underholdning ved Morten Pedersen. 
Pris: 90,- kr for maden. Drikkevarer kan købes.
Tilmelding senest d. 18. september til Bakkegården, tlf. 8770 2370.

Hilsen Brugerrådet

5 



Kærlighedens Missionærer (fortsat)

Af Marie Jørgensen

Ærkebiskoppen var både rørt og impone-
ret over, hvad de havde nået at udrette på 
så kort tid, og hvad de planlagde frem-
over. Ordensreglen blev godkendt, og d. 
7. oktober 1950 blev Kærlighedens Mis-
sionærer anerkendt af den katolske kir-
ke og stadfæstet af Paven. Søstrene lo-
vede, at de i byer og landsbyer over hele 
verden, selv i de usleste omgivelser, ville 
søge efter de fattigste, de forladte, de dø-
ende, de håbløse, de fortabte, de udstød-
te, og drage omsorg for dem, tilbyde dem 
hjælp, flittigt besøge dem og leve Kristi 
Kærlighed.

Søster Teresa bliver Mother Teresa!
Den forhenværende lærer og skoleleder i 
Loretto søster Teresa var nu Mother Te-
resa. Selv hun kunne ikke forudse, i hvor 
stor grad ordenens målsætning skulle gå i 
opfyldelse. Da Mother Teresa første gang 
gik ud af St. Joseph´s og ud på gaden, 
mente hun nok, at hun var i færd med at 
gå i gang med noget vigtigt, men denne 
gang kunne hun ikke, ensom og tomhæn-
det som hun var, ane, hvor vidt omkring 

hendes budskab skulle nå. De mennesker, 
som ingen regnede for noget eller havde 
tid til, som ikke kunne bruges, som ikke 
betød noget, dem gjorde hun til sit folk. 
Hver eneste ene betød noget. Hver eneste 
enkeltperson, ligegyldigt hvor misdannet, 
hvor snavset eller syge de var. Spædbør-
nene der var smidt 
i skarndyngerne, de 
gamle, der var efter-
ladt for at dø i en-
somhed, de psykisk 
syge, samfundets 
udstødte, alle var de 
værdifulde og uen-
deligt dyrebare for 
Mother Teresa og 
hendes søstre. Det 
havde ingen betydning, hvilken race eller 
religion de tilhørte, i hver af dem så hun 
”Gud selv så smerteligt skjult”. Hun ikke 
blot hjalp dem. Hun elskede dem, og det 
ville hun gøre.

Der er blevet afleveret 31 tæpper og 105 
stk. babytrøjer i Herning til videre forsen-
delse.
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Thorning Pensionistforening

Onsdag d. 13. august kl. 14.00 på Bak-
kegården i Thorning kommer ”3 Gange 
Hans ” fra Skive og underholder. Der ser-
veres snitter, vin og kaffe med småkager. 
Pris 50 kr. pr person, og alle er velkom-
men, husk tilmelding på tlf. 8688 0813 el-
ler 8688 0630.

Husk onsdag d. 10. september er der 
udflugt med Thorning Turist, som vil sør-
ge for at vi får en god eftermiddag med 
kaffe og lagkage på en hyggelig kro. Af-
gang fra parkeringspladsen ved Thorning 
Skole kl. 13.30. Pris pr. deltager er 100 
kr. Alle er velkommen, husk tilmelding 
på tlf. 8688 0813 eller 8688 0630. Der er 
plads til 50 deltagere.

Pensionistforeningen havde en heldagstur 
til Fyn onsdag d. 4. juni. Vi besøgte eg-
nen omkring Middelfart, og vi fik kaffe 
med smurte rundstykker undervejs nedad. 
Kaffen skænket af Thorning Turist, rund-
stykkerne af Thorning Bageri, ost, smør, 

marmelade og fløde af Sparkøbmanden i 
Thorning. Tak til alle som støttede os.
Vi nød en god middag på Gelsted Kro. 
Vi var på herregården Kærsgaard, som er 
et museum med hestevogne og redska-
ber, det var et spændende besøg. På vejen 
hjem afsluttede vi med kaffe på Hinds-
gavl Slot, og alle var godt tilfredse med 
turen og dens mange oplevelser.

Med venlig hilsen fra bestyrelsen

Husk ! Onsdag d. 8. oktober kommer 
Per Hansen fra TV/MIDT- VEST. Pro-
gram herom senere.
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28/5-08 afholdt hos Niels Jespersen – Gråmose

Referat fra lokalrådsmøde 

Deltagere: Niels Jespersen, Mona Døs-
sing, Dorit Rask, Ole Winter 
Afbud: Harry Madsen, Tonny Pedersen 
Referent: Ole Winter 

Dagsorden:
1) Siden sidst
2) Konstituering
3) Fælles lokalrådsmøde
4) Kommuneplanen
5) Evt.

Ad  1)
Hjemmeside:  Der er ikke sket det store.  
Ole har været i kontakt med Karsten Tra-
bjerg – Powerhosting, for at fremskynde 
en kalenderfunktion til hjemmesiden. Ole 
rykker igen for status hos Powerhosting.
Cykelsti fra Kragelundvej til Knudstrup: 

Mona og Niels indkalder interessenter til 
møde vedr. dette. Niels finder en dato.
Rasteplads ved Stenrøgelvej/Påruphøjvej:  
Niels påtog sig opgaven som udfarende 
kraft i forbindelse med etableringen af en 
rasteplads, hvor cyklister og andet godt-
folk vil kunne nyde deres mad o. lign.

Ad 2)
Lokalrådet konstituerer sig på følgende 
måde: 
Formand: Dorit Rask 
Næstformand: Tonny Pedersen 
(dette betinget i en accept fra Tonny, som 
ikke var til stede) 
Kasserer: Mona Døssing 
Sekretær: Ole Winter 
Hjemmesideansvarlige: Niels Jespersen /  
 Ole Winter
Derudover er der tvivl om hvem det 7. 
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medlem af lokalrådets bestyrelse skal væ-
re, da der skal indkaldes en suppleant for 
Kim Konnerup. Dorit kontakter supplean-
terne for afklaring.

Ad 3)
Der var indkaldt til fælles lokalrådsmøde 
i medborgerhuset i Silkeborg den 28. Maj 
kl. 19.00. (umiddelbart efter vores eget 
lokalrådsmøde) 
Blicheregnens Lokalråd stillede med tre 
repræsentanter – Dorit Rask, Mona Døs-
sing samt Niels Jespersen.

Ad 4)
I forbindelse med kommuneplanen har 
Jannie Esmann Mikkelsen bedt om at 
få eventuelle kommentarer i forbindel-

se med udlægning af arealer til bolig/er-
hverv i vores område.
Det besluttedes, at Dorit prøver at få en 
aftale i stand med Jannie, så hun kan del-
tage på det næste lokalrådsmøde.

Ad 5)
Her blev der drøftet mødefrekvens for lo-
kalrådsmøderne. Det blev besluttet, at vi 
vil tilstræbe at holde møde ca. hver 2. må-
ned. Datoerne for de næste tre møder blev 
fastlagt og er som følger:
Tirsdag 24. juni 
Tirsdag 19. august 
Tirsdag 7. oktober
Tid og sted vil fremgå af mødeindkaldel-
serne, som bliver udsendt senere.
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Indre Mission

August:
Søndag 10. kl. 14.00 Opstart efter ferien i Åse og Henriks sommer-  
  hus. Fælles afgang fra P-plads ved missionshuset kl. 14.00.
Torsdag 14. kl. 17.45 Aftentur til missionshuset Stjernen i Århus. Afgang fra P- 
   pladsen ved missionshuset kl. 17.45
Torsdag 21. kl. 19.30 Møde ved Jens Erik Hansen, Vejen.
Ons- 27. og torsdag 28 Kvindestævne i Kjellerup Menighedshus.
Onsdag kl.14.00  Anette Ingemansen, Fredericia.
Torsdag kl. 14.00 og 19.30 Præsteparret Elisabeth og Claus Olsen, Fur.

September:
Mandag 1. kl. 19.30 Bestyrelsesmøde i IM.
Torsdag 4. kl. 19.30 Møde ved Marinus Pedersen, Bording. ”Her    
   er mit liv”.
Torsdag 11. kl. 19.30 Fælles bibeltime ved Tina Frank, Thorning.    
   Johs. Ev. kap.11 v. 45-57

Anette 
Ingemansen
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Lørdag 13. kl. 19.00 Syng den igen i Skjern Kulturcenter.
Torsdag 18. kl. 19.30 Høstfest. Thomas Frank, Thorning taler. Rødekrokoret med- 
   virker.
Torsdag 25. kl. 19.30 KLF Kirke og Medie.

Oktober:
Torsdag 2. kl. 19.30 Sudanmøde ved Jakob Stensig Kristensen,  
   Århus.
Ons- 8. og torsdag 9 Oktobermøde i Kjellerup Menighedshus. 

Danmissions Kvindekreds
Tirsdag den 2. september kl. 14.30 er der møde hos Martha Just, Munkemarken 6, 
Thorning. Tekst: Ap. Ger. Kap. 13 v. 1-12.
Tirsdag de. 7. oktober kl. 14.30 er der møde hos Kirsten Andersen, Grågårdevej 14. 
Tekst Ap. Ger. Kap. 13 v. 13.43.

 IMs telefonandagt 70 300 150

Jakob Stensig 
Kristensen
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Nyt fra 

Foreningen Norden Kjellerupegnen
Forårssæsonen indledtes med en velbe-
søgt generalforsamling, hvor bestyrelsen 
genvalgtes og efterfølgende konstituerede 
sig med Ellen Andersen, Thorning, som 
formand, Dorthe Kaldal Mikkelsen, Vat-
trup, som næstformand, Henning Nielsen, 
Ans, som kasserer, Hein Heinsen, Ans, 
som sekretær, og Harriet Hansen, Ung-
strup, som menigt medlem. Bestyrelsen 
fortalte og viste billeder fra rejseoplevel-
ser på Færøerne, Orkneyøerne og i Est-
land, og traditionen tro blev der udloddet 
fire færgerejser sponsoreret af rederierne 
Stenaline og Fjordline.

I dagene 17.-20. april afholdtes Nordisk 
træf med besøg fra venskabsforeningerne 
Sørum i Norge og Hagfors i Sverige.
Det blev et par spændende dage for gæ-

ster og værter med udflugter og Nor-
disk Gæstebud på Christoffer Krabbe i 
Kjellerup. Gæsterne takkede varmt for 
den fine modtagelse, de havde fået, og 
kvitterede med at indbyde til Nordisk træf 
i Sørum i 2009 og i Hagfors i 2010 og un-
derstregede vigtigheden af det folkelige 
nordiske samarbejde.

Sæsonen sluttede med aftenbesøg i maj 
på Ny Dalsgård ved Kjellerup, hvor Aase 
og Peter Thiel-Nielsen gæstfrit tog imod 
og viste rundt i hus og skov og fortal-
te om gårdens spændende historie og de 
mange forskellige plantninger. Den med-
bragte aftenkaffe blev i det fine vejr nydt 
på bålpladsen i haven. 
I maj rejste 22 deltagere med Forenin-
gen Norden og Ans Bussen til Olielandet 
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og Vestnorge. Det blev en oplevelsesrig 
tur, hvor der blev mulighed for at opleve 
norsk natur, kultur og olieindustri og som 
noget særligt: Norges nationaldag, den 
17. maj i Stavanger. Midtjysk Kor besøg-
te samme måned dets venskabskor, Fos-
segrimen, i Sørum.

I august er foreningen klar med nye nor-
diske oplevelser. I den nye Silkeborg 
Kommune er der nu to lokalafdelinger af 
Foreningen Norden, og vi har 
valgt af sociale og afstands-
mæssige hensyn at forblive 
selvstændige afdelinger, men 
med fælles programhæfte, som 
vil åbne for et bredere tilbud af 
arrangementer for begge afde-
lingers medlemmer og andre 
nordisk interesserede. 

Sæson 2008-2009 indledes 
med fælles aftenudflugt tors-
dag den 21. august til den vest-
jyske herregård Møltrup ved 
Vildbjerg. Den er i dag hjem 

for landevejens farende svende. Det bli-
ver et besøg med rundvisning, foredrag 
og fint kaffebord til 60 kr. Bussen er gra-
tis. Mødestedet er Shell, Søtorvet/ Øster-
gadekrydset i Silkeborg kl. 17.45. Aftale 
om fælleskørsel dertil kan aftales ved til-
melding hos Ellen Andersen på tlf. 8688 

0689  senest 13.aug.

Programhæftet udkom-
mer i august og kan fås 
hos Ellen Andersen og 
på Kjellerup Bibliotek, 
hvor foreningsbladet 
”Norden Nu” også kan 
fås. Velkommen til en 
ny sæson med nordiske 
oplevelser.

Fossegrimen 2004

Herregården Møltrup
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Thorning Menighedsrådet informerer

Sommermøde
Sommermødet søndag den 24. august be-
gynder i Thorning kirke kl. 14.00 med 
gudstjeneste ved lektor Peter Lodberg. 
Herefter er der foredrag i Thorning For-
samlingshus, ligeledes ved Peter Lodberg, 
der vil fortælle om emnet: Kirke og kri-
stendom i nutidens Europa.

Alle er velkomne.

Thorning Foredragsforening og menig-
hedsrådet.

Menighedsrådsvalg i Thorning 
sogn
Der er valg til menighedsrådet tirsdag den 
11. november 2008, hvor der skal vælges 
7 medlemmer.

Derfor indkaldes alle interesserede til

Orienteringsmøde
Tirsdag den 16. september 2008 kl. 
19.30
på Thorning Skole

Aftenens program:
1. Redegørelse for menighedsrådets ar-

bejde siden sidste valg.
2. Planer for fremtiden.
3. Redegørelse for regler vedr. opstil-
ling af kandidater til menighedsrådsval-
get.

I forlængelse af orienteringsmødet vil der 
– hvis det ønskes – være mulighed for at 
opstille en eller flere kandidatlister.

Bemærk: Er der ved fristens udløb den 
30. september 2008 kl. 19.00 kun afle-
veret én kandidatliste til valgbestyrelsen, 
bortfalder valghandlingen.

Menighedsrådet er vært ved en kop kaffe.

Brug demokratiet i folkekirken – kom til 
orienteringsmøde. 

Thorning menighedsråd

NB. Sæt kryds i kalenderen den 28. ok-
tober. Kl. 19.30 er der koncert i kirken 
med Randi Mortensen, violin og Jette 
Jokumsen, orgel. Der vil blive fremført 
værker af Bach og Vivaldi samt folke-
toner.
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Nyt fra Thorning Forsamlingshus

125 års jubilæum 
Den 8. september fylder forsamlingshuset 
125 år som vi markerer ved en reception 
fra kl 17.00  i forsamlingshuset hvor alle 
vil være velkommen til et lille traktement.

Der vil i forbindelse med  125 års dagen 
blive udarbejdet et tillæg til det tidlige-
re jubilæums skrift, som vil være frem-
lagt denne dag, vi har ligeledes fået lavet 
en scrapbog.

Evt. påtænkte gaver ønsker vi fra besty-
relsens side i form af pengegaver til nyt 
tag.

Vi har søgt kommunen om tilskud til nyt 
tag og er blevet bevilliget 40% af hvad 
overslaget lyder på, så vi har besluttet  at 
lave en husstands indsamling den 8. no-
vember, og håber naturligvis at der er 
mange der vil støtte det gode formål da et 
nyt tag er  meget tiltrængt.

Loppemarked bliver den 19. oktober, og 
vi modtager med tak, allerede nu, gode og 
brugbare ting, ved henvendelse til besty-
relsen.

På bestyrelsens vegne
Signe Andreasen. 
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Ny gymnastiksæson

Så er en ny gymnastik-sæson ved at væ-
re klar igen. Gymnastik -udvalget kan i år 
byde på to nye hold.:

Aerobic
Opstart torsdag den 14. august kl. 
19.00-20.00 i opvarmningssalen i Thor-
ning hallen. En time, hvor kroppen vil 
blive arbejdet godt igennem. Derudover 
vil der blive arbejdet med udholdenhed. 
Timen afsluttes med udstrækning.
Uanset om man er nybegynder eller øvet 
kan du deltage på dette hold.
Karin Pedersen

Spring/rytmehold 7-12 år
 Opstart mandag den 15. september kl. 
18-19 i gymnastiksalen på Thorning skole
Anders Pedersen 

Forældre – barn gymnastik
Opstart mandag den 15. september kl. 

17-18 i gymnastiksalen på Thorning sko-
le. 
Et hold, hvor barn og forældre får mulig-
hed for at være sammen, bevæge sig og 
have det sjovt. Der vil gennem samarbej-
det mellem barn/voksen være fokus på 
udvikling af barnets grundmotorik via:
Lege
Rim og remser
Bevægelses-sange
Redskabsbaner 
Ring til Hanne Ørgaard for tilmelding ef-
ter kl. 17.00 på tlf.8696 6517 eller 2993 
6517

Gymnastik for 5-7 årige piger og 
drenge
Opstart mandag den 15. september kl. 
16-17 i gymnastiksalen på Thorning sko-
le.
Gymnastikken indeholder: sang, rim og 
remser. Opvarmning med højt aktivitets-
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skaber, som er håndvægte, vægtstænger, 
alm. elastikker, brede elastikker og sjip-
petov. Måtterne bliver hevet frem, hvor 
mave og ryg bliver arbejdet igennem, 
som til sidst ender med afslapning til stil-
le musik.
Irma Andreasen

Step hold
Opstart onsdag den 17. september kl. 
18.30-20.00 i opvarmningssalen i Thor-
ning hallen.
Sved på panden til god musik. Få god 
motion og opstramning gennem opvarm-
ning, fuld knald på steppen, styrkeøvel-
ser, udstræk og afspænding. Vi bygger se-
rierne op fra bunden, så der er plads til 
både nybegyndere, og de som har prøvet 
det før.
Mie Døssing og Pernille Just 

niveau, men også fantasi og sjove input, 
aktiviteter både med små redskaber og 
redskabsbane.
Susanne Rasmussen

Springgymnastik for de 7-12 årige
Opstart Mandag den 15. september kl. 17-
18 i gymnastiksalen på Thorning skole.
Instruktører
Anders Pedersen og Marlene Maagaard

Mandagsholdet
Opstart mandag den 15. september kl 
19.00-20.00 i opvarmningssalen i Thor-
ning hallen.
Timen starter blidt med udstræk og arm-
sving samt nakke- og skulderøvelser. Der-
efter følger et kondi-  program, hvor du 
får sved på panden, som typisk er aero-
bic lignende øvelser, som bruges her. Ind 
imellem gør vi brug af foreningens red-
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Lørdag den 30. august

Aktivitetsdag
Kl. 13-16 afholder gymnastik-udvalget og 
Thorning Hallen aktivitetsdag.
Man har mulighed for at være med 
på vinterens forskellige hold og prøve, 
hvad de byder på.
I hallen vil der være mulighed for at prø-
ve sig frem i motionscenteret, samt der 
vil være mulighed for at prøve spinning.
Vi får også besøg af DGI`s Gymnastik – 

karavane. Her vil der være mulighed for 
at prøve en masse spændende ting, bla. en 
Air-track, som bliver det nye tiltag i vin-
terens gymnastik-tilbud. 
Kom og vær´ med. Det bliver en aktiv 
eftermidddag i Thorning Hallen.

Hilsen
Gymnastik-udvalget og Thorning Hallen

Air-track
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KFUM og KFUK

9/8 –10/8 To-dagestur. Afgang Rosenborgvej 10  9/8  
 kl. 8.30. Jan og Lisbeth Pedersen planlægger. 

Fre. 15/8 kl. 19.00 Aftentur. Afgang fra P-pladsen. Arr: Jeppe og Linda Nielsen.  
 Kaffe medbringes.

Fre. 22/8 kl. 20.00 Bibeltime hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong Knuds Vej 26  
 og hos Grete og Jens Jørgen Pedersen, Bødkersmindevej 11.

Fre. 29/8 kl. 19.00 Aftentur. Afgang fra P-pladsen. Arr. Jan og Lisbeth Pedersen.
 Kaffe medbringes.

Fre. 5/9 kl. ca. 19.00 Svømmeaften i Frederiks Svømmehal. Efterfølgende kaffe hos  
 Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26. 

Søn. 14/9 kl. 13.00 Skovtur. Afgang P-pladsen. Kaffe medbringes.

Fre. 19/9 kl. 20.00 Bibeltime hos Jan og Lisbeth Pedersen, Rosenborgvej 10 og hos  
 Birger og Bettina Madsen, Vattrupvej 9.

Alle er velkomne.
Evt. Oplysninger og programmer fås hos Tove Vinther på tlf. 86880716 eller 
vinther@post12.tele.dk

Badminton banesalg
for motionister er mandag d. 11. august kl. 19
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Farvel og tak til Landmandsliv og 

velkommen til Ronja Røverdatter
Bestyrelsen i Thorningegnens Frilufts-
spil vil gerne takke for den store opbak-
ning fra alle sponsorer, alle aktive på, for-
an og bagved scenen, samt alle tilskuere 
til vores moderniserede udgave af Land-
mandsliv.

Der er ikke så mange aktiviteter planlagt i 
sensommer og efterår, men den efterhån-
den traditionelle sommerudflugt for de 
aktive går i år med Thorning Taxi og Tu-
rist til Vilhelmsborg Festspil ved Århus 
den 9. august, hvor vi skal se ”West Si-
de Story”. 

Herudover er vi nu i gang med planlæg-
ningen af næste års forestilling, som bli-
ver Ronja Røverdatter i Sebastians opsæt-
ning.

Ronja, Birk, røvere, heksefugle, grådvær-
ge, rumpenisser og alle de andre i fore-

stillingen kræver nogle helt specielle og 
anderledes kostumer. Alle kostumer skal 
ny-fremstilles, så vi mangler nogle friske 
piger (m/k), der har lyst til at være med i 
dette projekt. 
Vi forestiller os, at man med et mønster 
og en model i hånden, er 2 sypiger, som 
så fremstiller denne model til måske 10-
12 skuespillere.
Der vil være mulighed for at lave nogle 
ugentlige sy-aftener eller sy-weekender, 
hvor man sidder sammen i Teaterkælde-
ren og hygger sig med fremstillingen.

Hvis du synes det er noget for dig, så 
kontakt formand Inger-Marie Thomsen på 
tlf. 8688 0457.
Men der er brug for mange hænder og 
meget forskelligartede evner, så du kan 
også slå på tråden, hvis der er andre ting, 
du har lyst til at deltage i.
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