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Referat af årsmøde i Blichfang
Mødet blev holdt den 26. februar 2009 kl. 
19.30 på Bakkegården.
Deltagere:
Thorning Foredragsforening v/ Tom An-
dersen, Brugerrådet på Bakkegården v/ 
Søren Sørensen, Thorning Menigheds-
råd og Foreningen Norden Kjellerupeg-
nen v/ Ellen Andersen, Thorning Forsam-
lingshus v/ Signe Andreasen, Thorning 
Friluftsspil v/ Birgit M. Andersen, Thor-
ning Pensionistforening v/ Viggo Erik-
sen, Thorning Vandværk v/ Lars Munk, 
K.F.U.M. og K. v/ Tove Vinther.
Fra redaktionen var der afbud fra Hanne 
Pehrson.

Formanden Birgit M. Andersen bød vel-
kommen til årsmødet, og generalforsam-
lingen kunne begynde.
Ellen Andersen valgtes til referent.

Pkt. 1. Valg af dirigent.
Søren Sørensen vælges og fastslår, at ge-
neralforsamlingen er rettidig indvarslet.

Pkt. 2. Godkendelse af referat fra sidste 
årsmøde.
Formanden læste referatet op, og det god-
kendtes.

Pkt. 3. Formandens beretning.
Formanden aflagde beretning. 
Blichfang er udkommet i 17 år, og vi har 
taget hul på 18. årgang.
Samtlige foreninger v/ repræsentanterne 
har i år fået tilsendt en indkaldelse med 
dagsorden og en opfordring til at møde 
op til årsmødet. Denne udsendelse var be-
grundet i, at annonceringen i Blichfang 
ikke kunne overholde indkaldelses-fri-
sten på 14 dage, når årsmødet skulle af-

holdes inden udgangen af februar måned. 
En ekstra påmindelse kunne også gavne 
fremmødet.
Der er blevet udsendt seks blade i 2008. 
De fem har været på 20 sider og det sjette 
og sidste på 16 sider. Dette sidste affød-
te en reaktion fra en læser, der henvendte 
sig via mail og skrev, at han syntes, at der 
var for mange reklamer og for lidt for-
eningsstof. Han kunne ikke forstå, hvor-
for han ikke kunne læse nyt fra samtlige 
foreninger bag bladet.
Formanden svarede, at annonceindtægten 
var nødvendig for at bladet kunne eksiste-
re, og at foreningerne selv afleverer stof 
til bladet, da der ikke er tilknyttet opsø-
gende skribenter og journalister. Forman-
den opfordrede hermed samtlige forenin-
ger til at gøre brug af bladet.
Læseren gjorde også opmærksom på et 
billigt trykkeri, og denne oplysning kom 
samtidig med, at kassereren Tove Vinther 
havde oplyst om stigende udgifter til tryk-
ning. Redaktøren Tom Andersen havde 
kontaktet 13 forskellige trykkerier og ind-
hentet tilbud, men det endte med, at vort 
nuværende trykkeri gik ned i pris og der-
for blev valgt.
Det sker desværre stadigvæk, at enkel-
te husstande ikke får Blichfang, men bla-
det kan så hentes hos købmanden, hos 
bageren, på museet og i Hauge Mini-
marked. Dette bør fremhæves i bladet.                                                          
Distribueringen af bladene ved Forbru-
gerkontakt har nu fungeret et år. Det kan 
lade sig gøre på grund af redaktørens ind-
sats, og der skal derfor lyde en tak til Tom 
Andersen for det store arbejde, der er for-
bundet med det.
Der skal lyde en tak til Peter Nielsen for 
hans utrættelige arbejde med at sætte bla-
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det op i et flot layout, der er lige klar til 
at gå i trykken. Det er også en fin ser-
vice, at redaktionsmedlemmerne og an-
dre, der har bidraget med indlæg til bla-
det, får det tilsendt til korrekturlæsning, 
inden det går i trykken. Hanne Pehrson, 
der står for kontakten til annoncørerne og 
for det store arbejde med at sikre annon-
cestøtte, skal også have en stor tak, lige-
som der skal rettes en tak til vore man-
ge annoncører, der bidrager væsentligt til 
økonomien. Der skal også lyde en tak til 
Tove Vinther for det store arbejde, der er 
forbundet med at føre regnskabet.
Formanden sluttede sin beretning med at 
rette en tak til foreningerne, der slutter op 
om bladet, og rettede en tak for godt sam-
arbejde til redaktionskollegerne, hvis ar-
bejde gør det muligt at uddele dette blad, 
som så mange i lokalområdet sætter stor 
pris på. 
Formandens beretning godkendtes.

Pkt. 4. Fremlæggelse af regnskab.
Kassereren fremlagde det af revisorerne 
godkendte regnskab, der viste et overskud 
på 4.382,78 kr. og en kassebeholdning på 
27.914,87.
Regnskabet godkendtes.

Pkt. 5. Redaktionen og annonceafdelin-
gen beretter om årets gang.
Redaktøren redegjorde for proceduren 
ved manglende modtagelse af Blichfang.
Henvendelse sker til redaktøren, som 
kontakter Forbrugerkontakt. Forbruger-
kontakt tager løbende stikprøver for at 
sikre, at uddelerne får bladet ud til al-
le husstande i lokalområdet, også til dem, 
der har takket nej til reklamer. Redaktø-
ren har lagt ekstra blade hos Superspar-
købmanden i Thorning, hos Thorning Ba-
geri, på Blicheregnens Museum og i Hau-

ge Minimarked samt på Kjellerup Bilio- 
tek.
Annonceafdelingen kunne berette om god 
opbakning fra annoncører.

Pkt. 6. Indkomne forslag.
Ingen.

Pkt. 7. Debat og gode ideer.
Blichfang er med til at styrke lokalområ-
det, og mange, især ældre, sætter stor pris 
på at få nyhedsformidling og annoncering 
af arrangementer gennem bladet. Det læ-
ses, og foreningerne opfordres til at bru-
ge bladet.

Pkt. 8. Fastsættelse af kontingent.
Kontingentet på 200 kr. årligt fortsæt-
ter uændret. Det er muligt ved betaling af 
kontingentet at skrive et gavebeløb på gi-
roblanketten.

Pkt. 9. Valg af næstformand og kasserer, 
ansvarshavende redaktør og to revisorer.
Der var genvalg til næstformand Hanne 
Pehrson, kasserer Tove Vinther, redaktør 
Tom Andersen og revisorerne
Cita Brøns og Harry Madsen. 

Pkt. 10. Eventuelt.
Formanden takkede dirigenten og de 
fremmødte.
Dirigenten afsluttede generalforsamlin-
gen med at takke for god ro og orden og 
konstaterede, at det lille fremmøde måtte 
skyldes, at bladet kører godt.
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Gudstjenesteliste forår 2009

Dato Thorning Grathe
5. april, palmesøndag 10.30
9. april, Skærtorsdag 19.30 10.30
10. april, Langfredag 10.30 Musikgudstjeneste
12. april, Påskedag 10.30 9.00
13. april, 2. påskedag 10.30
19. april, 1.s.e.p 9.00 K.M.R.
26. april, 2.s.e.p 10.30 9.00
3. maj, 3.s.e.p 9.00 T.F. 10.30 T.F.
8. maj, Bededag 10.30 9.00
10. maj, 4.s.e.p 10.00 Konfirmation
17. maj, 5.s.e.p 9.00 & 11.00 Konfirmation
21. maj, Kristi Himmelfart 10.30 9.00
24. maj, 6.s.e.p 9.00 P.K.R.
31. maj, Pinsedag 10.30 9.00
1. juni, 2. Pinsedag 10.30 T.F.
7. juni, Trinitatis 10.30

P.K.R. Peder Kjærsgaard Roulund, Frede-
riks 
K.M.R. Karen Marie Ravn, Kjellerup
T.F. Thomas Frank, Thorning

Husk kirkebilen er til for at bruges!
Både ved gudstjenester og kirkekoncert 
står kirkebilen til rådighed

Det fungerer sådan, at man selv senest af-
tenen før ringer til Thorning Taxa, tlf. 86 
88 01 75 og træffer aftale om afhentning.

Liturgisk Langfredagsgudstjeneste 
d. 10. april kl. 10.30 i Thorning kirke
Igen i år vil vi holde liturgisk gudstjene-
ste langfredag. Her vil være læsninger, 

Konfirmation i Grathe kirke søndag d. 10. maj kl. 10.00

Konfirmation i Thorning kirke søndag d. 17. maj kl. 9.00 og kl. 11.00
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musik og salmesang. Desuden vil vores 
organist Elisabeth Tøttrup akkompagne-
re operasanger Anders Hald fra Viborg, 
idet de vil spille og synge forskellige mu-
siske indslag.

Kirkekoncert tirsdag d. 19. maj i  
Grathe kirke kl. 19.30  
Jazzkvartetten Red Hot Four har til 
Grathe kirke sammensat et specielt re-
petoire. Det er en blanding af gamle ne-
gro spirituals, engelske og amerikanske 
salmer (hymner) og gospelsange, som de 
spiller på deres egen måde. Vi vil høre 
en koncert, hvor både de følsomme og fi-
ne nuancer går op i en højere enhed med 
det medrivende og de rytmisk swingen-
de numre. Det bærende element er enga-
gement, spilleglæde og swingende New 
Orleans jazz båret at et kirkeligt indhold. 
Samtidig knyttes det hele sammen med 

Jazzkvartetten Red Hot Four

præsentation af numrene og baggrunden 
for musikken, således at publikum også 
får en føling med, hvad der ligger bag. 
Der er gratis adgang for alle!

Grathe menighedsråd

Gudstjenester på Bakkegården 
foråret 2009
Afholdes sidste tirsdag i hver måned. In-
den gudstjenesten er der kaffe
Tirsdag d. 28. april kl. 10.00
Tirsdag d. 26 maj kl. 10.00

Desuden er der alle andre tirsdag formid-
dage kl. 10.00 sang og musik, hvor vores 
organist Elisabeth Tøttrup medvirker.
 
Alle, der har tid og lyst til at deltage, er 
meget velkomne!
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Foreningen Norden Kjellerupegnen
Foreningen Norden afholdt torsdag den 
12. marts sin 66. generalforsamling. Det 
skete i Hørup kirkecenter, og bestyrelsen 
kunne glæde sig over det gode fremmøde, 
en fjerdedel af medlemmerne var mødt 
op. Formanden Ellen Andersen nævn-
te i sin beretning, at foreningen nu havde 
haft sit første år som pensionist og havde 
det tilfælles med andre pensionister, at al-
deren ikke trykkede og hindrede aktivitet 
og virkelyst. Medlemstallet er stabilt med 
90 medlemmer. Der havde været stigen-
de tilslutning til de forskelligartede arran-
gementer i det forløbne år, som bl.a. hav-
de budt på en fin nordisk koncert i Grøn-
bæk præstegård sammen med Polyfon 
og en aftenudflugt til Ny Dalsgård, hvor 
Aase og Peter Thiel-Nielsen gæstfrit vi-
ste rundt på den gamle slægtsgård. Sam-
arbejdspartner var her Naturfredningsfor-
eningen. Sammen med Kjellerup Biblio-
tek havde der været afholdt Skumrings-
tid i Norden i Mosaikken med oplæsning 
af Torben Ringbro af den fællesnordiske 
tekst ”Kærlighed til Norden”, og Marga-
ret Skovsen havde vist fine lysbilleder fra 
Karelen, Nordens grænse mod øst. I sko-
lernes vinterferie var der ligeledes sam-
arbejde med Kjellerup Bibliotek, hvor 35 
børn og voksne hørte Torben Wahlstrøm 
fortælle og synge om Nils Holgersen, den 
forvandlede dreng, der fløj gennem Sveri-
ge på Morten gases ryg.

Silkeborg Kommune har støttet såvel Sil-
keborg afdelingen som Kjellerupegnens 
afdeling med hver 10.000 kr., da for-
eningerne i høj grad er med til at profile-
re kommunens kulturpolitik gennem det 
nordiske venskabsarbejde. I 2008 var for-
eningen vært for gæster fra Hagfors og 

Sørum, som også gæstede Thor-
ning og så Neder Kærsholm, 
Thorning Kirke og Blicheregnens Muse-
um, og i maj 2009 er foreningen invite-
ret til venskabstræf i Sørum. Der venter 
de 10 tilmeldte gode oplevelser med tur-
program i Sørum og Oslo, privat indkvar-
tering, en festlig viseaften og et godt sam-
vær med vore nordiske venner.
Der var genvalg til bestyrelsen, som be-
står af Dorthe Kaldal Mikkelsen, Harriet 
Hansen, Henning Nielsen, Hein Heinsen 
og Ellen Andersen. Der var også genvalg 
til suppleant Tom Andersen, revisor Gre-
the Poulsen og revisorsuppleant Karen 
Andersen. Bestyrelsen er dog ikke fuld-
tallig, så interesserede er velkomne til at 
melde sig på banen.
Efter generalforsamlingen stod der ”Nor-
diske rejseoplevelser” på programmet. 
Læge Iver Søndergård viste smukke og 
finurlige fotooptagelser med underlæg-
ningsmusik fra Færøerne, og efter et hyg-
geligt kaffebord vistes ”Norge i en nød-
deskal”, hvor Finn Pedersen, der hav-
de samlet en fin række af deltagernes bil-
leder fra foreningens tur til olielandet og 
Vestnorge i maj 2008, fortalte om denne 
interessante tur. Der var lotteri, hvor ho-
vedgevinsten var en skibsrejse mellem 
Stockholm og Helsingfors, doneret af Vi-
kingline. Det blev en god aften for de 40 
deltagere. 
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Gymnastikudvalget siger

Tak for sæsonen 2008/2009
Gymnastik-udvalget vil gerne sige tak til 
alle for en rigtig god gymnastik-sæson. 
På alle holdene har der været en rigtig 
god tilslutning. 
En stor tak til alle instruktører og hjæl-
pere, alle har bare gjort et godt stykke ar-
bejde.
Step-holdet fortsætter frem til 1.juni. Der 
er plads til nye, der lige har lyst til lidt 
ekstra motion inden ferien.
Stavgang starter 6. april kl. 19-20. Møde-
stedet er ved p-pladsen Stendalgård.

Der er mulighed for at låne stave.
Alle, både unge, ældre og midt imellem 
er velkomne.
Instruktør er Irma Andreasen.
Gymnastik-udvalget.  Annette Holgersen 

Thorning Pensionistforening

Onsdag den 8. april kl. 14.00 på Bakke-
gården kommer Mølleoptimisterne med 
deres stemmer og harmonikaer og under-
holder med dejlige sange fra Sommer i 
Tyrol, gårdsangerviser og bakkesange. 
Der bliver serveret vin, snitter og kaffe 
med småkager. Pris pr. deltager er 50 kr., 
og alle er velkomne. Tilmelding til Viggo 
Eriksen på tlf. 8688 0813.

Onsdag den 13. maj kl. 14.00 kommer 
tidligere sognepræst i Kjellerup Anders 
Bonde og taler om emnet ”Er der noget 
at grine af - når alderdom bliver en kva-
litet”. Med udgangspunkt i et møde med 
mennesker, der er nået til en af de ”æld-
ste” klasser i ”Livets skole”, giver han et 

muntert indblik i det ”Livets efterår”, som 
for de fleste rummer mange spænden-
de nuancer. Der bliver serveret kaffe med 
brød. Pris pr. deltager er 50.00 kr., og alle 
er velkomne. Tilmelding til Viggo Erik-
sen på tlf. 8688 0813.

Heldagsudflugt til Thy.
Onsdag den 10. juni kl. 09.00 med af-
gang fra p-pladsen ved skolen. Der er 
plads til i alt 50 personer. Programmet er 
endnu ikke fastlagt, men vil blive oplyst 
senere, og i næste nummer af Blichfang. 
Sæt allerede nu et kryds i kalenderen.

Med hilsen fra bestyrelsen
Viggo Eriksen 
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Det sker på Bakkegården

April
15. Banko kl. 14.00
22. Familien Friis underholder kl. 14.00

Maj
20. Banko kl. 14.00
28. Udflugt kl. 14.00

Juni
17. Banko kl.14.00
24. Skt. Hansfest kl.19.00

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

Sidste arrangement i foråret i

Thorning Foredragsforening 
Tirsdag den 14. april kl. 19.30:
Højskoleforstander Jør-
gen Carlsen vil under-
holde med: ”Livet er ik-
ke dette værste man 
har”. Jørgen Carlsen 
er mag.art i idéhistorie 
og har siden 1986 væ-
ret forstander på Testrup 

Højskole. Han er medredaktør af den nye 
højskolesangbog og sidder selv ved kla-
veret.

Arrangementet holdes i Thorning For-
samlingshus. Alle er velkomne. Entre 50 
kr. Der serveres kaffe og man medbringer 
selv brød. 
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Dansk Folkeparti holder 

Grundlovsmøde på Marsvinslund
Dansk Folkeparti holder Grundlovsmøde 
på Marsvinslund Fredag d. 5. juni kl. 14.

Marsvinslund ligger ca. 10 km. Syd for 
Viborg, mellem A13 og Demstrup.

Marsvinslund er en gammel fredet Herre-
gård, der ligger i skønne omgivelser.

Kom og få en god eftermiddag i selskab 
med Mogens Camre, DF, Jesper Langbal-
le DF, Dennis Flydtkær, DF og Chr. H. 
Hansen, hvis han bliver rask, holder tale. 

Der vil blive en pause, hvor der vil være 
mulighed for ar købe kaffe, brød + øl og 
vand. I tilfælde af regnvejr kan alle sid-
de i tørvejr.

Alle er velkomne. Tag gerne venner og 
bekendte med til en god dag på Marsvins-
lund.

M.v.h. Viborg–Herning-Silkeborg kredse
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Alle ønskes en glædelig Påske af

Indre Mission 
April:
Torsdag d. 16. kl. 19.30 Bibeltime i hjemmene. Johs. Ev. kap. 13. v. 31 og kap. 14. v.  
   1 - 12.
Torsdag d. 23. kl. 19.30 Storkredsstævne - Sømandsmissionen.
Torsdag d. 30. kl. 19.30 Møde ved Preben Sørensen, Viborg.

Maj:
Torsdag d. 7. kl. 19.30 Bibeltime i hjemmene. Johs. Ev. kap. 14. v. 13 - 31.
Torsdag d. 14. kl. 19.30 Soldatervennefest ved Bent Østergård, Herning.
Fredag d. 29. kl. 19.30 Familieaften ved Helle Nørby Jensen.

Juni:
Torsdag d. 4. kl. 19.30 Møde ved Anna Saarup, Bording, som fortæller om, ”Mit  
   møde med Lise Munk”.

Danmissions Kvindekreds
Tirsdag den 7. april kl. 14.30 er der møde 
hos Ellen Andersen, Hosekræmmervej 14 
i Thorning tekst: Ap. Ger. Kap 16.

Tirsdag den 5. maj kl. 14.30 er der mø-
de hos Inger Riis, Tørrepladsen 17. Af-
slutning ved Tina Frank. Tekst Ap. Ger. 
Kap. 17.

Thorningegnens Friluftsspil
opfører i år den populære familie-musical Ronja Røverdatter ba-
seret på Astrid Lindgrens elskelige fortælling af samme navn, og 
med den fantastiske musik af Sebastian.
Billetter kan købes fra 1. april på www.thorning.com til og med 
dagen før hver forestilling eller på telefon 5051 8589 mandag-
torsdag kl. 17-19 til og med den 28. maj. Billetsalg ved indgan-
gen åbner to timer før hver forestilling. Der sælges 600 billetter 
til hver forestilling.
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KFUM og KFUK

Fre. 17/4 kl. 20.00 Sangaften hos Marianne og Morten Mouritsen, 
 Skovsborgvej 6 ved Henrik Bjerregaard

Fre. 24/4 kl. 19.00 Forberedelser til Ydre Missions Marked/Basar hos ?

Fre. 1/5 kl. 19.00 Aftentur. Afg. P-pladsen. Arr. Jens Aage og Tove. Medbring kaffe. 
Fre. 1/5 kl. 19-22 AMOK-disko i Hørup Kirkecenter for børn 3.-7. kl.

Tor. 7/5 kl. 19.00 Travetur og varme hveder. Lisbeth og Karsten Poulsen, Skivevej 26

Tir. 12/5 kl. 19.30 Vi er inviteret til møde i Levring Missionshus v. Irene Birk Laursen  
 – tidl. Jehovas Vidne, som fortæller om det. Arr. Levring KFUM og  
 KFUK

Fre. 14/5 kl. 19.30 Deltagelse i Soldatervennefest i Missionshuset. Tale v. Bent Øster- 
 gaard, Herning

Tor. 21/5 kl.? Deltagelse i friluftsgudstjeneste fx på Borgvold

Fre. 29/5 kl. 19.30 Familie- og konfirmandaften i Missionshuset. Tale v. Helle Nørby  
 Jensen

Fre. 5/6 kl. 19.00 Aftentur. Afgang? Arr. Lisbeth og Jan Pedersen. Husk kaffe.

17/4, 15/5, 5/6 og 26/6 kl.  18.45 – 22.30 Café Amok for 6.-10. kl. i Kjellerup
Alle er velkomne
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 8688 0716  - 
vinther@post12.tele.dk
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Borgermøde på Blicheregnen vedr. 
Kommune- og Trafikplanen:
På borgermødet torsdag den 19. marts 
i Vium-Hvam sognegård, arrangeret af 
Blicheregnens lokalråd, blev  både Kom-
mune- og Trafikplanen gennemgået ved 
planlægger/ byansvarlig Jannie Esmann 
Mikkelsen og byrådspolitiker Keld Å. 
Kjærulf. Kommuneplanen kan hentes di-
gitalt på Silkeborgkommune.dk (ca 2250 
sider) 
Udstykkede byggegrunde blev vendt eller 
mangel på samme mellem Vium og Hvam 
og Knudstrup. 
Hvor førstnævnte har fået afslag om at få 
store parceller udstykket, og hvor sidst-
nævnte fik at vide, at privatudstykning 
kunne være en mulighed indenfor byram-
merne.
Trafikplanen blev drøftet. Hvor man fra 
forvaltningen ridsede op ændringer og 
flere afgange med bedre forbindelse til 
Silkeborg. Forsamlingen var enige om, at 
det ikke var godt nok. Desuden pointere-
de man, at folk her fra området skal ha-
ve lov til at have et valg mellem Silke-
borg og Viborg. Politikerne lovede at tage 
høringssvarene alvorligt og at tale sam-
men kommunerne imellem, samt have tæt 
samarbejde med regionen. Der var god 
debat mellem de ca 30 tilhørere og poli-
tikere, samt forvaltningsrepræsentanten. 
Byrådspolitiker Erling Prang og Jørgen 
Rask, samt Regionspolitiker Poul Dahl 
var til stede og støtter os i, at bustrafikken 
skal forbedres for området.
Der blev opfordret til, at både grupper af 
borgere og enkelt personer skriver deres 
høringssvar enten direkte via hjemmesi-

den eller i brevform. Alle svar bliver læst 
og kommenteret. 

Efter Borgermødet havde Blicheregnens 
lokalråd deres årlige Stormøde med gene-
ralforsamling.
Årsberetning 2009 ved formand Dorit 
Rask:
I Blicheregnens lokalråd forsøger vi til 
stadighed at være et talerør mellem områ-
det her i Thorning skoledistrikt og Silke-
borg Kommune.
Lokalrådene har i det forløbne år fået den 
endelige samarbejdsaftale mellem kom-
munen og lokalrådene, hvori det bla hed-
der:” Med samarbejdsaftalen ønsker Sil-
keborg Kommune en løbende og åben 
dialog med lokalråd om spørgsmål, der 
har lokal betydning.”
I forbindelse med Samarbejdsaftalen har 
lokalrådene  fået mulighed for at indsen-
de huskesedler med udfordringer eller ud-
viklingsønsker til behandling i kommu-
nen. Vi har frist til efteråret 2010 med at 
få vores huskeseddel udarbejdet. Hvis no-
gen har ideer til denne, så videregiv det til 
lokalrådet.
Efter sidste stormøde nedsatte et udvalg 
sig fra Gråmose-området for at arbejde på 
en cykelsti fra  Gråmose til Knudstrup. 
Udvalget har udarbejdet et flot oplæg til 
cykelstien og videresendt det til Vejdirek-
toratet, som har svaret, at man kan se be-
hovet, og at det er med i køen af cykelsti-
projekter.
Vi har igen i år arbejdet på at få vores 
hjemmeside op at køre; men desværre. 
Det firma, som hjælper os, har ikke levet 
op til forventningerne. Når hjemmesiden 
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er færdig, efterlyser vi igen folk, som vil 
hjælpe med at vedligeholde siden. 
I efteråret har vi været repræsenteret ved 
en Nærdemokrati-konference i Silkeborg 
kommune. Byrådspolitiker Torben Han-
sen, formand for Nærdemokratiudval-
get, lavede her status over Nærdemokrati-
et i kommunen. Han beskrev, at dialogen 
med kommunen er brugerorienteret – dvs 
at det er via brugerråd og brugerbestyrel-
ser de møder politisk engagement. Den 
enkelte borgers engagement politisk er vi-
gende – især for de yngre generationer. 
Derfor udvikles der hele tiden nye kom-
muni-kationsformer, der kan fange bor-
gernes interesse, som fx at tage fotos i hø-
ringsfasen om Udviklingsstrategien eller 
som lokal udarbejdelse af Huskesedlen. 
Lokalrådet har her i marts været inviteret 
til et møde med Nærdemokratiudvalget, 
hvor vi fortalte om vore oplevelser med 
Nærdemokrati.  Nærdemokrati-udvalget 
fortalte, at de fortsat arbejder på at finde 
nye veje til at engagere de unge politisk, 
bla. en ”Ungdomsplatform” inspireret af 
deres studietur til Holland. Vi var glade 
for mødet med udvalget, og vi understre-
gede over for dem, at vi så Nærdemokra-
ti-udvalget og ikke mindst konsulenten 
Philip Johnsen, som vigtige i forhold til at 
fastholde og udvikle Nærdemokratiet.
I vinter har vi deltaget i en workshop i at 
søge midler i LAG. Der er mange mulig-
heder, og mange lokalområder kan for-
tælle om spændende projekter, som de 
har fået midler til. Vi har også lokalt nydt 
godt af det til Blicheregnens Museum og 
Multibanen ved Thorning skole.
Det som har fyldt meget i det forløbne år 
er bustrafikken - med mange snakke frem 
og tilbage vedr. det problematiske i at bo i 
et yderområde. Det berører især vore un-
ge mennesker, som skal til ungdomsud-

dannelserne i henholdsvis Silkeborg og 
Viborg. Vi oplever, at ingen af kommu-
nerne vil tage ansvar for bustransporten, 
og at Region Midt heller ikke tager an-
svar.
Vi har haft megen kontakt med Midtjyl-
lands Avis, som har taget initiativ til både 
spørgeskema og flere artikler vedr. bustra-
fikken. Vi håber nu på, at politikerne får 
øje for behovet for bedre busforbindelser 
både lokalt og regionalt.
Lokalrådets først kommende opgaver bli-
ver at give høringssvar vedr. kommune- 
og trafikplanerne. Vi forventer, at I her til 
Stormødet vil bidrage til høringssvaret, 
samt at mange borgere og de enkelte bru-
gerråd eller brugerbestyrelser selv vil ind-
sende høringssvar.
Vi vil i det kommende år arrangere en 
bustur rundt i området for vore tilflyttere. 
Vi vil gerne på den måde byde tilflytte-
re velkommen og håbe, at de får lyst til at 
tage aktiv del i lokalsamfundet.
Lokalrådet vil fortsat arbejde på at være 
med til at samle området, så vi står stær-
kere både indadtil og udadtil. Tak til så-
vel enkeltpersoner, som borgergrupper 
for ideer til lokalrådsarbejdet. Vi håber på 
fortsat politisk engagement fra alle aldre i 
Nærdemokratiarbejdet.
Regnskabet blev gennemgået af Mona 
Døssing og godkendt. Det pæne overskud 
giver mulighed for at lave en gratis bustur 
rundt på egnen for tilflyttere.
Til lokalrådet er af nyvalgte Lissy Fry-
denlund. Niels Jespersen og Harry Mad-
sen genvalgt. Suppleanter er Jørgen 
Knudsen, Martin Andreasen og Preben 
Valbjørn. Desuden er der Mona Døssing, 
Tonny Pedersen, Ole Winther og Dorit 
Rask, som ikke var på valg.
v. Dorit Rask
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TIF’s telefonliste 2009          
TIF  Adresse Tlf. Mobil Mailadr.
Formand Thomas Märcher Kong Valdemars Vej 35, 8620 Kjellerup  24484878 fam_marcher@hotmail.com
Næstformand Karina Philipsen Ungstrupvej 10, 8620 Kjellerup 86889919 28186499 steinmeier@c.dk
Økonomiansvarlig Martin Andersen Smedebakken 22 86880247  piaogmartin@fiberpost.dk
Faktura udstedes til Thorning Idrætsforening v/Martin Andersen, Smedebakken 22, 8620 Kjellerup   tifkasse@hotmail.dk 
Fodbold            
Formand Helle Østergaard Mads Dossvej 30, 8620 Kjellerup 86880992 28159724 helle1188@live.dk   
Budget/økonomi Helle Østergaard Mads Dossvej 30, 8620 Kjellerup 86880992 28159724     
Budget/økonomi Jette Birk Laursen Kong Valdemars Vej 39, 8620 Kjellerup 86880843 22269061 j-laursen@email.dk
Ungdom Anders Andersen Søren Kannesvej 10, 8620 Kjellerup 86667634 30434222 graf@andersen.mail.dk  
Ungdom Vium/Hvam IF repræsent. Arne Duch Søren Kannesvej 20, 8620 Kjellerup 86667672 20407672 arne_duch@mail.tele.dk
Ungdom Dorthe Duus Møller Grågårdevej 3, 8620 Kjellerup 86880805 23812885 dortheduus@gmail.dk  
Kampfordeler 11 mands Martin Pedersen Kong Valdemarsvej 41, 8620 Kjellerup 55454444 22272444 artmann@mail.tele.dk
Materiel ansvarlig René Brodersen Viborgvej 14, 8620 Kjellerup 87706616 87706616 ap.rb.nb@2get2net.dk
Gymnastik
Formand Thomas Carlson Ulrøgelvej 10, 8620 Kjellerup 86889767  Thomas@Holm-Carlson.dk
Næstformand Vibeke Pedersen Kong Valdemarsvej 41, 8620 Kjellerup 55454444 50927308 Artmann@mail.tele.dk  
 Annette Holgersen Munkemarken 33, 8620 Kjellerup 86888498 30238498 Flann@fiberpost.dk
Sekretær  Lene Würtz Kong Valdemarsvej 25, 8620 Kjellerup 86880888 24607854 Wurtzs@post11.tele.dk  
Badminton          
Formand Motionister Pia Lihn  Tørrepladsen 35, 8620 Kjellerup 86889012  lihn@email.dk   
Emails/sekretær Ungdom Uffe Hoberg Blichersvej 53, 8620 Kjellerup 86880636  uho@live.dk   
Budgetansvarlig Motionister Pernille Hagelskjær Ålborgvej 29, 8620 Kjellerup 86880138  Travtor@sport.dk   
 Ungdom Bjarne Nielsen Sølunden 21, 8620 Kjellerup  23930408    
HT 87          
 Malene Brønd Christensen Vinderslevholmvej 35, 8620 Kjellerup 86888053 51185077 malle_brond@hotmail.com 
 Berit Høgfeldt Tørrepladsen 20, 8620 Kjellerup 86889049  beritkiosk@mail.dk   
 Connie Højer Bonde Tørrepladsen 45, 8620 Kjellerup 86880750  hojer.bonde@vip.cybercity.dk
 Lina Nielsen Falkevej 44, st. -11, 8800 Viborg 87258205 20878205 lina.winni.nielsen@skolekom.dk
Kasserer Lene Nørskov Gl. Revlvej 2A, 8620 Kjellerup 86888488     
Tif´s venner          
Formand Brit Olsen Skivevej 10, 8620 Kjellerup 86880623 24823623 christence@privat.dk  
Næstformand Lisbeth Duelund Esbensen Grøgårdevej 8, 8620 Kjellerup 86889630 22363119 lidde@it.dk  
Kasserer Jens Ole Bøgild Skovvej 80, 8620 Kjellerup 86889339 23469508 joboegild@post.tele.dk
Sekretær Charlotte Døssing Lyngsøe Skovvej 18, 8620 Kjellerup 86880047 41439264   

Thorning Idrætsforenings faneansvarlige
 Carl-Erik Philipsen Bindstouwvej 13, 8620 Kjellerup 86880034 23819583 ccep@fibermail.dk  
 Ellen og Søren Sørensen Tørrepladsen, 8620 Kjellerup 86880067




