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Årsmøde i Blichfang

Der indkaldes til ordinært årsmøde i Bli-
chfang torsdag den 26. februar 2009 kl. 
19. 30 på Bakkegården

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat fra sidste års- 
 møde
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab til godken- 
 delse
5. Redaktionen og annonceafdelingen  
 beretter om årets gang
6. Indkomne forslag
7. Debat og gode ideer
8. Fastlæggelse af kontingent

9. Valg af næstformand, kasserer, ansv.  
 redaktør og to revisorer
10. Eventuelt

Under mødet vil der som sædvanligt blive 
serveret kaffe/te.

Det er vigtigt, at alle foreningerne om-
kring lokalbladet møder op med en repræ-
sentant. Evt. afbud til Birgit M. Andersen 
på tlf. 86880110.

Med venlig hilsen
Birgit M. Andersen
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Det sker på Bakkegården

Februar:
18. Banko kl. 14,00
25. Underholdning v. kromanden i Grønhøj kl 14.00

Marts:
18. Banko kl. 14.00
24. Forårsfest kl. 14.00

April:
1. Generalforsamling i Brugerrådet kl. 14.00
15. Banko kl. 14.00
22. Familien Friis underholder kl.14.00

Prisen for forårsfesten 80 kr, nyt tlf.nr. er 89704100.

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.
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HENDES VERDEN
”Gi´r smæk for skillingen”

Årets forestilling 2009 er på plads. Så sæt allerede nu X i 
kalenderen.

Kvindekønnet bliver ”erkendt”, og manderollen ”endevendt”.

KOM OG OPLEV SHOWET, DER FIK 5 
STJERNER I ARRIVAS KØREPLAN

6. og 7. MARTS 2009
i Thorning Forsamlingshus

Billetter kan købes hos SPAR købmanden i Thorning efter 
den 6. februar eller ring til 86880752 / 86880942
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Indre Mission

Februar:
Mandag 16. – fredag 20. Missionsuge.
Mandag 16. kl. 19.30 Hanne og Gert Kruse, Ansager, taler og synger duet.
Tirsdag 17. kl. 19.30 Thomas Kruse Madsen. M&K indbyder.
Onsdag 18. kl. 14.00 Åge Nielsen, Viborg.
Torsdag 19. kl. 19.30 Henning Hollesen, Aulum.

Torsdag 26.  Bibeltime i hjemmene. Johs. Ev. kap. 13. v. 1-17.

Marts:
Torsdag 5. kl. 19.30 Samfundsmøde i Thorning. Ved Børge Ladekjær, Sørvad.
   Koret ”Shine On” fra Holstebro medvirker.
Torsdag 12. kl. 19.30 Forårsmøde i Levring. Ørum Jørgensen, Hammerum.
Torsdag 19.  Bibeltime i hjemmene. Johs. Ev. 13. v. 18 – 30.
Mandag 23.  Bestyrelsesmøde IM.
Torsdag 26. kl. 19.30 Kirkens Korshær, Dorthe Trangbjerg, Hornslet.

April:
Torsdag 2. kl. 19.30 Påskemøde ved Christen P. Olesen, Ejstrupholm.
   Aulum Seniorkor medvirker.

  Glædelig Påske

Danmissions Kvindekreds
Tirsdag den 3. marts kl. 14.30 er der møde hos Kirsten Andersen, Grågårdevej 14. 
Tekst Ap. Ger. Kap. 15.

Mandag den 9. marts kl. 19.30 er der distriktsforårsmøde i Søndermarkskirken, Kol-
dingvej Viborg.

Tirsdag den 7. april kl. 14.30 er der møde hos Ellen Andersen, Hosekræmmervej 14. 
Tekst Ap. Ger. Kap. 16
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TIF GYMNASTIK
 SÆT I KALENDEREN

LØRDAG DEN 28. MARTS 2009 KL. 14 – 17

HVOR DER ER SÆSONAFSLUTNING FOR

ALLE GYMNASTIKHOLD

I THORNING HALLEN

   
HILSEN INSTRUKTØRER OG GYMNASTIKUDVALG

    (nærmere program senere)
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Ni år efter vi fik tunnellerne i Thorning 
Overby og Knudstrup……….. 
På stormødet i Gråmose var der lokal ini-
tiativ til at påpege den farlige cykelvej til 
Thorning og Engesvang. Et udvalg blev 
nedsat til at behandle og gøre noget ved 
det. I august blev følgende afsendt til Sil-
keborg Kommune og videre til Vejdirek-
toratet:
Sikker cykelvej langs rute 13 fra Christi-
anshøjvej til Knudstrup.
Hermed fremsendes ønske/forslag til 
Kommuneplan o.a. planer om etablering 
af sikker cykelvej langs rute 13 fra Chri-
stianshøjvej i syd til Knudstrup i nord.
Forslaget omfatter 
• Nyanlæg af i alt ca. 4,3 km 2-sporet 
cykelvej, adskilt fra kørebanen (Strøm-
men – Knudstrup)
• Omlægning af 1,5 km eksisterende cy-
kelvej fra 1-sporet til 2-sporet
• Etablering af tunnelunderføring ved 

Kompedalvej
• Etablering af helleanlæg samme sted

Den sikre cykelvej vil
1. Sikre trafiksikkerheden for skolebørn, 
der færdes så cykel til skole/skolebus
2. Give skolebørn og andre mulighed for 
at benytte cykel og dermed egentransport 
i stedet for at skulle transporteres i private 
biler.
3. Give alle kommunens skolebørn en 
mere sikker cykelvej til lejrskolen i Kom-
pedal og Kompedal plantage.
4. Give en sammenhængende cykelvej 
nordpå langs A13 mod Thorning og for-
længe den sydpå med sammenhæng til 
Christianshøjvej.
5. Give en sikker adgang for tohjulede 
trafikanter til Engesvang station, så tog-
forbindelsen til Silkeborg i højere grad 
kan benyttes af skoleelever o.a. med bo-
pæl i Silkeborg kommunes vestlige områ-
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de.
6. Give cykelturister sikker adgang til 
mindesmærket ”Kong Knaps Dige” samt 
i øvrigt tiltrække cykelturister til området.
7. Gøre området langs rute 13 mere at-
traktivt for både nuværende og kommen-
de beboere med børn
8. Være endnu et skridt mod, at vi i vo-
res kommune, lige som i nabokommuner-
ne Ikast/Brande og Viborg, sikrer de ”blø-
de” trafikanter langs rute 13.

Arbejdsgruppen har fået opbakning til op-
gaven og tovholdere Lissi og Anker Fry-
denlund, Gråmose, lavede et digert 20 si-
ders Power Point detail/oversigtskort/be-
grundelse som vedhæftelse til brevet.
Den 7. nov. 2008 modtog arbejdsgruppen 
følgende svar fra Vejdirektoratet – Øst-
jylland:
”Vejdirektoratet synes, at cykelstier på 

den pågældende strækning er en god ide, 
og cykelstien vil indgå i den landsdæk-
kende prioritering af cykelstier.
Anlæg af cykelstier vil i de kommende år 
tage udgangspunkt i denne prioritering, 
og gennemføres i takt med midlerne hertil 
afsættes på finansloven.
Det er derfor ikke muligt for os på nuvæ-
rende tidspunkt konkret at sige, hvornår 
cykelstier på den pågældende strækning 
kan anlægges”.

Årets stormøde 2009 afholdes i Vium/
Hvam i marts måned, hvor emnet er den 
nye kommuneplan, huskeseddel til kom-
munen.
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Gudstjenester

Dato Thorning Grathe
1. februar 9.00 10.30
8. februar 10.30 9.00
15. februar 9.00 Peder K. Roulund
22. februar 10.30 9.00
1. marts 10.30  
8. marts 10.30 9.00
15. marts 9.00 10.30
torsdag d. 19. marts 19.30 Musik gudstjeneste
22. marts 9.00 Peder K. Roulund
29. marts 10.30 9.00

Gudstjenester på Bakkegården
24. februar kl. 10.00
31. marts kl. 10.00

Kirkekoncert 
onsdag d. 11. marts kl. 19.30 i Thorning 
kirke
Der er danske salmer og sange på reper-
toiret, når Thorning Kirke holder forårs-

koncert med trioen Tina Lynderup, sang, 
Willy Egmose, klaver, og Preben Gram-
hart, fløjte

Willy Egmose har kirkemusikalsk em-
bedseksamen og har været fast ansat som 
organist ved Skjern Kirke siden 1968. 
Han har sideløbende været aktiv jazzmu-
siker, og i de sidste mange år har han ar-
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bejdet med at lade de to verdener mødes. 
Det er sket gennem den musik, han har 
spillet, hans korarbejde, og inden for de 
seneste år også gennem hans arbejde som 
melodikomponist til fællessang. Han har i 
sine melodier benyttet elementer fra jazz-
musikken, men har samtidig forsøgt at 
bevare kontakten med de kirkemusikal-
ske rødder.

Tina Lynderup fra Videbæk har optrådt 
ved utallige kirkekoncerter, heriblandt 
Thorning flere gange, med sin mezzo-so-
pran-stemme, som hun bruger til at syn-
ge både klassisk sang som opera, salmer 
eller romantiske sange og mere moderne 
sang som musical eller rytmiske salmer.

Preben Gramhart er ligeledes fra Videbæk 
og krydrer koncerten som fløjtenist på 
tværfløjte og blokfløjte.

Trioen har i 2007 udgivet CD’en ”Til ro” 
med danske sange og salmer, og koncer-
ten vil bl.a. indeholde arrangementer her-
fra.

Der er gratis adgang for alle til forårskon-
certen.

Thorning menighedsråd

Musikgudstjeneste i Thorning 
torsdag d. 19. marts kl. 19.30
Sangen er vel også en del af konfirmand-
undervisningen?

Selvfølgelig er den det, og i år endda en 
meget stor del af undervisningsforløbet. 
Vi vil forsøge os med noget ganske nyt. 
En sang-eftermiddag for de unge menne-
sker, som munder ud i en musikgudstje-
neste samme aften for alle som har lyst til 
at deltage. 
Formålet er, at vi sammen vil hjælpe de 
unge med at få øjne og ører op for, at 
sang er en af de bedste måder at opleve 
sig selv på og være sammen om det krist-
ne budskab. Sangene giver ny frisk ener-
gi, for der er glæde i både melodierne og 
teksterne.
 
I løbet af eftermiddagen skal der øves, 
synges og prøves kræfter med nogle af de 
nye salmer i salmebogen. Nye og smukke 
toner, beregnet nok særligt til vores unge 
generations sangstemmer og øre.
Der er lagt op til, at Konfirmanderne sam-
men med vores organist, to kirkesangere 
og sognepræsten vil få nogle gode og for-
nøjelige timer, et måltid mad og en sand-
synligvis fantastisk flot gudstjeneste for 
alle der har lyst til at deltage, også i fæl-
lessangen.

Kom og bak op om dette års konfirman-
der !
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Thorning Pensionistforening

Onsdag den 11. marts kl. 14.00 på Bakke-
gården kommer Landbetjent Bent Olesen 
fra Kjellerup og fortæller om, hvad der 
sker inden for politiets arbejde, hvor der 
lige nu sker en masse. Der serveres kaffe 
med brød, og prisen pr. deltager er kun 30 
kr. Alle er velkommen.

Onsdag den 8. april kl. 14.00 på Bakke-
gården kommer ”Mølleoptimisterne” fra 
Skive, de underholder med musik og sang 
fra Sommer i Tyrol. Der er omklædning 
ved flere af sangene. Og der serveres vin 
– snitter og kaffe med småkager. Pris pr. 
deltager er 50 kr. Alle er velkommen.

Thorning Pensionistforening holdt ge-
neralforsamling onsdag den 14. januar   
2008, hvor 28 medlemmer mødte op. For-
manden bød velkommen, og mindedes de 
af vore medlemmer, som var afgået ved 
døden siden sidste generalforsamling. Sø-

ren Sørensen blev valgt som dirigent. 
Viggo Eriksen fortalte i sin formandsbe-
retning, at 2008 havde været et godt år for 
foreningen med god tilslutning til vore ar-
rangementer, og han takkede alle med-
lemmer, som havde støttet foreningen. 
Kassereren Gundhild Sørensen fremlagde 
regnskabet, som viste at vi havde en god 
økonomi. På valg til bestyrelsen var Jør-
gen Knudsen og Gundhild Sørensen, og 
begge modtog genvalg. Formanden slut-
tede med at takke bestyrelsen for et godt 
samarbejde og ligeledes takke Brugerrå-
det og dens bestyrelse for et godt samar-
bejde i 2008. Viggo Eriksen oplyste om, 
at Bakkegårdens køkken bliver lukket den 
1. marts 2009, men også at H. J. Hørning 
har lovet, at der vil blive lavet en cafe på 
Bakkegården, så det bliver spændende at 
se, hvordan denne cafe bliver.

Med hilsen fra bestyrelsen.

12 



Mother Teresa (fortsat)

En gave fra en muslim
I løbet af de næste par år voksede antallet 
af søstrene til 28. Selv om alle krøb sam-
men, var huset på Creek Lane simpelthen 
ikke stort nok. Fader Henry var en an-
den præst, og han cyklede rundt over hele 
Calcutta for at finde et sted, der var stort 
nok til, ikke kun at kunne rumme hele Or-
denen, men også til at udvide. Nogle af 
husene var så faldefærdige, at gulvene gik 
i stykker under fødderne på dem, medens 
de beså husene. Da Indien blev delt, rejste 
mange muslimer til Pakistan, den del af 
Indien som skulle være muslimsk, fordi 
volden stadig hærgede mellem hinduer og 
muslimer. Ofte var det med sorg, de måtte 
forlade deres hjem. En af disse muslimer 
var en tidligere dommer, der var ven med 

Fader van Exem. En dag stod de og talte 
sammen uden for muslimens hus, da mus-
limen pludselig bad præsten vente et øje-
blik, mens han lige gik ind i Moskeen ved 
siden af. Lidt efter kom han tilbage, og 
sagde: Jeg har fået huset af Gud, nu giver 
jeg det tilbage til ham igen. På denne må-
de fik Mother Teresa sit første hus, Orde-
nens Moderhus, som blev det udgangs-
punkt hvorfra hundreder af nye grupper 
af søstre, senere skulle spredes ud over 
hele Verden, af en gavmild muslim. Som 
hun også var klar over, er det mennesker 
og ikke Gud, der putter folk i båse med 
forskellige mærkater på.

Marie Jørgensen.
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Thorning Foredragsforenings 

Første arrangement i 2009
Thomas Frank, der er gift med sogne-
præst Tina Frank, Thorning, fortalte op-
lagt om sin tid som udsendt i FN-regi. 
Han har gennem årene været udsendt til 
så forskellige steder som Irak, Kroatien, 
Kosovo, Vestbredden, Sudan og Afgha-
nistan - dels som soldat og dels som felt-
præst. 

Første del handlede om udsendingen til 
Irak i 91. Han fortalte om det pludseligt at 
blive rykket væk (han sad i en tunnel un-
der Storebælt og borede, da det blev af-
talt), herefter at udføre sit arbejde som 
soldat til det - midt i krigen - at finde en 
hverdag og også holde lidt fri, og ikke 
mindst om det at komme hjem igen.

Første gang at lande i lufthavnen i Bag-
dad og mærke den hede luft slå én i mø-
de. At blive mødt med omfattende skyde-
ri (det viste sig dog, at det var et bryllup, 
man fejrede med fyrværkeri). At blive ud-
sendt som soldat. At føle noget særligt 
ved det at have taget afsked og det at væ-
re taget af sted. At finde sig selv anbragt 
på en kasse i dagevis for at bevogte et ris-
depot. At iagttage fejlslagne forsøg på at 

hjælpe civilbefolkningen. Alt dette stille-
de uvægerligt spørgsmålet: Hvad er me-
ningen med, at vi er her? Hvordan kom-
mer vi til at gøre en forskel? 

Thomas Frank opsendte på et tidspunkt 
en stille bøn og fandt sig kort tid efter ud-
sendt i anderledes alvorlige og betyd-
ningsfulde missioner og mange fareful-
de, men heldigvis mestendels vellykkede 
operationer.

Fritiden, som jo var knap, blev udnyttet. 
Danskerne skabte sig hurtigt et ry som de 
udsendte, der var specielt gode at hygge 
sig med. Dette tiltrak mange, og mange 
venskaber opstod.

At bryde med alt dette og alt det øvrige, 
der var udrettet og oplevet, gjorde det ve-
modigt at tage af sted hjemad, da de seks 
måneder var gået. 

En langvarig flyforsinkelse (op til jul). En 
henvendelse til den danske presse. Forsi-
deartikler i div. aviser. Alt medvirkede til 
en modtagelse på højt plan med forsvars-
minister, hærchef og omfattende presse-

14 



opbud. Mødet med familie, kærester var 
naturligvis noget særligt. På trods af alt 
dette: Det bliver aldrig det samme men-
neske, der kommer hjem, som det, der 
drog i krig.  

Senere fortalte Thomas Frank om sit ar-
bejde som feltpræst, som jo på mange 
måder var noget helt andet: Gudstjene-
ster, sjælesorg, hjælp til soldaterne i dag-
ligdagen og mange praktiske gøremål. 

En god efterfølgende debat stillede 
spørgsmål som: Kan et kristent menne-
ske drage i krig under budet: Du må ikke 
slå ihjel? Hvad tænker man om de talløse, 
der bliver krigens ofre? Kan krig forsva-
res? Kan krig bekæmpes med krig?

Det blev en spændende og tankevækken-
de eftermiddag i Thorning Forsamlings-
hus.

Thorning Foredragsforenings 
næste arrangementer:

Tirsdag den 24. februar 2009 kl. 19.30:
Richard Østerbal-
le, der er biolog, Zoo-
Chef & Direktør i 
Givskud Zoo vil for-
tælle om sit liv med 
dyr og mennesker, og 
vise billeder og video.

Vi husker nok alle 
sammen næsehornet Brutalis fra TV. Ri-
chard Østerballe vil fortælle om det le-
gendariske næsehorn Brutalis’ liv og lev-
ned, og om næsehornets traumatiske til-
værelse og årene i Afrika i Ongava reser-
vatet i Namibia.

Richard Østerballe vil også fortælle os 
om Givskud Zoo, der er et af de største og 

mest moderne zoologiske anlæg i Dan-
mark. Foredraget vil også indeholde ek-
sempler og anekdoter fra hverdagen med 
arbejdet med dyrene.
Og så har han i øvrigt den kvalifikation, 
at han er fra Kjellerup.

Onsdag den 4. marts kl. 19.30:
Musikpædagog Hans Holm og frue, Bry-
rup: ”Livstræet og andre sange, samt tan-
ker og fortællinger om livet”

Tirsdag den 14. april kl. 1930:
Højskoleforstander Jørgen Carlsen, Te-
strup: ”Livet er ikke dette værste man 
har”.

Arrangementerne afholdes i Thorning 
Forsamlingshus. Alle er velkomne. En-
tre 50 kr. Der serveres kaffe og man med-
bringer selv brød. 
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Nyt fra Thorning Forsamlingshus
Allerførst vil bestyrelsen for forsamlings-
huset sige tusind tak for den fine opbak-
ning, vi fik i forbindelse med indsamlin-
gen til det nye tag, og tak til alle der hjalp 
til ved indsamlingen.Vi fik et beløb på ca. 
kr. 50.000,- på kontoen, vi er nu et skridt 
nærmere, men mangler stadig et stykke 
endnu, så skulle der være nogle der endnu 
ikke har haft lejlighed til at støtte det nye 
tag, kan det nås endnu ved at kontakte be-
styrelsen eller man kan stadig indbetale 
på kontoen i Nordea.

Der er også tegnet en del reklameskilte 
på ca 10 x 15 cm., som opsættes i forgan-
gen i forsamlingshuset og vil være synli-

ge i ca 5 år efter at taget 
er færdig, men der plads 
til flere, så interesserede kan henvende sig 
til bestyrelsen for en aftale.

Vi har haft et godt og velbesøgt julemar-
ked med mange glade og tilfredse udstil-
lere, og vi regner med at gentage julemar-
kedet igen til næste år.

Vi holder igen loppemarked den 15. marts 
fra kl 10.00 til 15.00 og modtager gerne 
med tak, gode og brugbare ting. 

På bestyrelsens vegne
Signe Andreasen

Lopper

Gode og brugbare loppeting modtages.
Henvendelse til Niels tlf. 8688 0364 el-
ler Sonja tlf. 8688 0285. 
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KFUM og KFUK program

Fre. 13/2 kl. 20.00 ”Nordkapaften ” hos Jens Aage og Tove  
   Vinther, Kong Knuds Vej 26.
Tir. 17/2 kl. 19.30  Møde i Missionshuset v. Thomas Kruse Hansen.
Fre. 20/2 kl. 19.30? Vi er inviteret til møde i Kjellerup Menighedshus ved tidl.  
   sekretær Anni Thusholt.
Fre. 27/2 kl. 20.00 Bibeltime hos Jeppe og Linda Nielsen, Aalborgvej 57 og  
   hos Peter og Ketty Nielsen, Aalborgvej 63.
Ons. 4/3 kl. 19.30  Forårsaften i Houlkær Kirkecenter. Lotte Martin, præst i  
   Houlkær, taler om emnet: Diakoni i Rom. Pris 75 kr. Di- 
   striktsarrangement.
Fre. 13/3 kl. 20.00 Bibeltime hos Peter og Tove Jensen, Gl. Hærkrovej 10 og  
   hos Lisbeth og Karsten Poulsen, Skivevej 26.
Fre. 20/3 kl. 20.00 Generalforsamling hos Jan og Lisbeth Pedersen, Rosenborg- 
   vej 10.
Ons. 25/5 kl. 19.00 Stormøde i Kjellerup Menighedshus for Distrikt Hærvejen.
Søn. 29/3 kl. 9.00  Kirkekaffe hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong Knuds Vej  
   26 - og deltagelse i gudstjeneste. 
Fre. 3/4 kl. 19.00  Fællesspisning hos Linda og Jeppe Nielsen, Aalborgvej 57.
Fre. 17/4 kl. 20.00 Bibeltime hos Lisbeth og Jan Pedersen, Rosenborgvej 10 og  
   hos Grete og jens Jørgen Pedersen, Bødkersmindevej 11.
Fre. 24/4 kl. 19.00 Forberedelser til ”Marked”. Mere aftales. 
   
Alle er velkomne. 
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther – tlf. 86880716 – 
vinther@post12.tele.dk
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Foreningen Norden Kjellerupegnen

Gennem mange år har Nordenforenin-
gerne i Hagfors i Sverige, Sørum i Nor-
ge og vor lokale forening holdt venskabs-
træf. Sidste år var Kjellerupegnen vært 
for de nordiske gæster. Det blev spænden-
de og oplevelsesrige dage med godt sam-
vær, udflugt til lokale seværdigheder og 
hyggeligt Nordisk gæstebud på ”Chri-
stopher Krabbe”. I år har Sørum lokal-
lag af Foreningen Norden indbudt, og ef-
ter sædvane er besøget lagt i forbindel-
se med Kr. Himmelfartsdag fra den 21. 
– 24. maj. Såvel medlemmer som nor-
disk interesserede er velkomne til at del-
tage i træffet, og oplysninger om program 
og rejse kan fås hos formand Ellen An-
dersen på tlf. 86880689 eller E-post: em-
tw.andersen@fiberpost.dk

I år er det 100 år siden, at den kendte       
svenske forfatterinde Selma Lagerlöf 
modtog Nobels litteraturpris, og det mar-
keres med en musik- og fortælletime for 
børn og voksne i Mosaikken i samarbejde 
med Kjellerup bibliotek. Fortælleren og 
sangskriveren Torben Wahlstøm har skabt 
en lille forestilling om ”Nils Holgersens 
vidunderlige rejse gennem Sverige” og 
lægger hovedvægten på Nilses forvand-
ling til menneske igen. Det foregår i sko-
lernes vinterferie mandag, den 9. februar 
kl. 14.00 til 15.00. 

Generalforsamlingen afholdes torsdag, 
den 12. marts kl. 19.00 i Hørup kirkecen-
ter. Bestyrelsen håber på et godt fremmø-
de, da det er vigtigt, at vore medlemmer 
er med til at træffe beslutninger om, hvor-
dan vor lokalafdeling fremover skal virke, 
ligesom det også vil være ønskeligt med 
nye medlemmer i bestyrelsen. Vi glæder 
os over et godt samarbejde med Forenin-
gen Norden i Silkeborg og med Silkeborg 
Kommune, som også i år støtter det nor-
diske arbejde med 10.000 kr. Kommu-
nens målsætning for internationalt samar-
bejde er at bringe verden til Silkeborg og 
Silkeborg ud i verden, og det lever For-
eningen Norden op til.

Efter generalforsamlingen står der kl. 
20.00 ”Nordiske rejseoplevelser” på pro-
grammet. Læge Iver Søndergård viser 
smukke og finurlige fotooptagelser med 
underlægningsmusik fra Færøerne, lige-
som der vil blive vist billeder fra Forenin-
gen Nordens tur til Olielandet og Vestnor-
ge i 2008. Der vil blive afholdt det sæd-
vanlige fine rejselotteri, sponsoreret af re-
derierne, der sejler mellem de nordiske 
lande. Alle er velkomne til Foreningen 
Nordens arrangementer, og sæsonpro-
gram og Foreningen Nordens blad ”Nor-
den Nu” kan fås hos formanden og på 
Kjellerup Bibliotek.
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”The Old Brigade” for fuld udblæsning 
Så kunne vi igen opleve fuld opbakning 
fra 150 forventningsfulde gæster til folke-
musikkoncert i Thorning Forsamlingshus, 
hvor ”The Old Brigade” indtog scenen og 
underholdt med skotsk og irsk musik og 
sang.

Jens Ole Jensen og Jens Memphis, som 
tidligere har gæstet forsamlings huset 
med ”Kræn West”, fik musikalsk ledsa-
gelse af Peter Yde Knudsen og Karsten 

fortsættes på side 20

Ronja Røverdatter begynder at tage form
Startskuddet er gået for musicalen Ronja 
Røverdatter som spilles på Friluftsscenen 
i juni måned..
Der blev holdt audition søndag den 7. de-
cember, og med 65 tilmeldte ventede et 
stort stykke arbejde for instruktør Kim 
Brandt og orkesterleder Flemming Berg 
inden holdet endeligt kunne sættes.

Ronja og Birk vil blive spillet af hhv. 
Louise Hummelgaard Andersen og Jona-
than Heegaard Jespersen  fra Silkeborg, 
begge nye i Thorningegnens Friluftsspil. 
Ronjas forældre spilles af Malene Fisker 
Conradsen og Kim Konnerup. Skalle Per 
formes af Ejvind Nielsen og Birks far af 
Jacob W. Jensen, som alle tidligere har 
medvirket. Birks mor er debutant og spil-
les af Kirsten L. Rose fra Thorning, som 
dog har en del teatererfaring. 
Herudover deltager et antal røvere, grå-
dværge, fogedknægte, rumpenisser, ane-
moner og underjordiske i det spænden-
de eventyr om Ronjas rejse gennem barn-
dommen og teenage-årene.

Stykket krydres med Sebastians fantasti-
ske musik og dejlige sange.

Ny billetordning
Som noget nyt vil Friluftsspillet i år sælge 
billetter til hver enkelt forestilling. Man 

vil fra 1. april kunne gå ind på Frilufts-
spillets hjemmeside www.thorning.com 
og derfra købe og betale det aktuelle an-
tal billetter, hvorefter man får billetterne 
fremsendt pr. post. Ligeledes vil der blive 
solgt billetter via vores billettelefon.

Komprimeret øveforløb
Efter et skuespillerkursus i januar er al-
le klar til øveforløbet, som starter den 5. 
marts. Hermed er øveforløbet kortet en 
del ned, og der øves koncentreret i marts, 
april og maj og vi glæder os til at være 
klar til premieren den 6. juni. Deltager-
ne på og omkring scenen kan se frem til 
nogle spændende og sjove timer sammen 
i et godt kammeratskab, en god ånd og en 
fantastisk arbejdsiver.

En scene fra Audition
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I Thorning Forsamlingshus:

Jens Memphis udstillede malerier
Fredag den 30. januar kl. 15-17 benyttede 
ca. 30 personer sig af muligheden for at 
studere Jens Memphis’s tegninger og ma-
lerier ved ferniseringen i Thorning For-
samlingshus.

Memphis er ”spillemand af Guds Nåde” 
og jonglerer med sine fløjter i ”De Gyld-
ne Løver” og i ”The Old Brigade” samt 
i mange andre sammenhænge, hvor hans 
følsomme fløjtespil er efterspurgt.

Ved ferniseringen kunne man betrag-
te de ophængte kunstværker og lytte til 
Memphis’ solo-LP’er, som han indspille-
de i 70’erne og 80’erne: ”Sommer”,  ”In-
genmands-land” og ”Bolværksmatrosen”.

Jens Memphis, som ikke har udstillet i en 
længere årrække, takkede ja til at lave en 

udstilling i Forsamlingshuset i forbindel-
se med koncerten om aftenen.

Undervejs i planlægningen blev Memphis 
spurgt lidt til malestil m.m. og f.eks. ville 
vi gerne vide, hvilke materialer han bru-
ger. Hertil svarer Memphis: ”Jeg maler 
hovedsageligt akryl på lærred, men har 
jeg ikke lige noget akryl eller lærred, ja – 
så maler jeg alt på alt”.

Dette udsagn fik vi bekræftet ved besøg 
hos Memphis, da vi hentede malerierne, 
og han fremviste adskillige af hans krea-
tive værker.

Udover de 150 gæster ved koncerten blev 
udstillingen set af 30 gæster ved fernise-
ringen og yderligere 10 personer mødte 
op de to timer, udstillingen var åben om 
lørdagen.
Gæsterne kom hovedsageligt fra Thor-
ning, men Memphis er en kendt figur, så 
han tiltrak også nysgerrige tilskuere fra 
Ulstrup, Hammel og Lemming.
Der blev i forbindelse med udstillingen 
solgt fem af Memphis’ kunstværker.

fortsat fra side 19
Vangsgaard, og sammen serverede de en 
bred vifte af overvejende traditionel irsk 
folkemusik.
Forventningerne var store, og stem-
ningen var lagt fra start.
De 150 gæster fik en dejlig aften 
med god musik, dejligt samvær og 
øl fra fad.
Thorning Borgerforening, Thorning 
Forsamlingshus og Thorningegnens 
Friluftsspil vil gerne rette en stor tak 

til det trofaste og oplagte publikum og vil 
gå i tænkeboks for at finde de rette kunst-
nere til en koncert igen i 2010.
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