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Nyt fra Thorning Forsamlingshus

Nu er vi i bestyrelsen kommet så langt 
med arbejdet for det nye tag på forsam-
lingshuset, at vi, efter at der er holdt lici-
tation, har valgt det billigste tilbud, nem-
lig Prebens Boligservice, til at forestå 
arbejdet, som han påbegynder den 10. 
august 2009. Det er planen, at frivillige 
skal deltage i arbejdet, så vidt det er for-
svarlig og muligt, og en del frivillige har 
meldt sig  på forhånd. Vi i bestyrelsen er 
glade for, at der er opbakning omkring ar-
bejdet.

Vi har været nødt til at optage et lån, da 
vi ikke har penge nok til hele taget. Skul-
le der være nogen, der ikke blev besøgt, 
da vi havde husstandsindsamling, og som 
ønsker at støtte taget, kan det nås endnu 
ved at kontakte kasserer Niels Juul Jensen 
eller andre fra bestyrelsen.

De tidligere omtalte reklameskilte, som 
det er meningen skal opsættes i forgangen  
i forsamlingshuset, regner vi med snart 

er færdige og  kan opsættes i forbindelse 
med påbegyndelse af det  nye tag. Skulle 
der stadig være nogen, der ønsker at få et 
reklameskilt opsat, kan henvendelse ske 
til bestyrelsen.

Vi har her i sommer fået foræret rig-
tig mange stofrester og en del ruller med 
stof fra en fabrik. Vi er tre fra bestyrelsen, 
som har været til bagagerumssalg i Sil-
keborg for at sælge  noget af dette,  og vi 
fik solgt for godt 2.000,- også et tilskud 
til taget.

Vigtige datoer:
- Næste loppemarked bliver den 18 okto-
ber fra kl 10.00 til 15.00 i forsamlingshu-
set, så begynd allerede nu at samle gode 
og brugbare ting fra til dette.
- Forsamlingshusets generalforsamling 
den 20. oktober.
- Julemarked den 6. december.

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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Foreningen Norden – Kjellerupegnen
Med sloganet ”Norden et godt miljø” by-
der bestyrelsen velkommen til lokalfor-
eningens 67. sæson med en bred vifte af 
nordiske oplevelser. Sidste sæsons med-
lemsopbakning og – tilgang, et godt pro-
gramsamarbejde med vor naboforening 
i Silkeborg og et fint og oplevelsesrigt 
venskabstræf i Sørum med deltagere fra 
Kjellerup, Hagfors og Lapua viser det 
nordiske som et godt miljø at færdes i.
Miljø er en mangesidet størrelse lige fra 
klimakonference til kultur, natur, nære 
og udvidede fællesskaber, frihed og fred. 
Oplev det nordiske kalejdoskop ved at 
deltage i vore arrangementer, hvortil alle 
er velkomne.
Sæsonens indledes med en spændende af-
tenudflugt sammen med Silkeborgafdelin-
gen og Grænseforeningen i Silkeborg og 
Hammel til Bøllingsøområdet:
”Vandskel - historien om Bøllingsø”
Mandag den 24. august kl. 19.00.
Mødested: Skov- og Naturstyrelsens P-
plads ved Dværgebakken på vejen mel-

lem Engesvang og Kragelund.
Niels Blauenfeldt, formand for det 3-åri-
ge Kulturprojekt ”Vandskel”, vil væ-
re guide og fortælle om Bøllingsøs histo-
rie. Derefter køres til P-pladsen ved Bøl-
lingsøgårdvej på østsiden af søen. Her-
fra vandres der ad ”trampestier” (robust 
fodtøj anbefales) til Bølling røsen, skel-
sten for tre kirkesogne. En tur på ca. ½ ti-
me. Derefter køres til Pårup kro, hvor der 
drikkes kaffe. 
Prisen incl. kaffe med brød er 70 kr., som 
betales ved turens start.
Tilmelding til Ellen Andersen på tlf. 
8688 0689 senest 20. august. Oplys 
navn, antal deltagere og tlf.nr. med hen-
blik på evt. fælleskørsel. E-mail: em-
tw.andersen@fiberpost.dk kan benyttes.
Sæsonprogrammet kan fås hos forman-
den Ellen Andersen, på Kjellerup Biblio-
tek, Blicheregnens Museum og i Sønder-
gårds Have, som venligst har støttet pro-
gramudgivelsen.
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Mother Teresa

Thorning Pensionistforening

Onsdag den 12. august kl. 1400 på Bak-
kegården i Thorning kommer Harmoni-
kavennerne med fem mand. De underhol-
der, og der bliver fællessang. Der serveres 
kaffe med brød, og prisen er pr. person 
50,00 kr. for det hele. Tilmelding til Vig-
go Eriksen på tlf. 8688 0813.

Onsdag den 9. september er der udflugt 
med afgang fra p-pladsen ved skolen kl. 
13.30. Vi skal køre med Thorning Tu-
rist, og Jens Erik vil tilrettelægge en her-
lig tur for os. Pris pr. person er 150,00 kr. 
Husk tilmelding til Viggo Eriksen på tlf. 
8688 0813.

Onsdag den 14. oktober kl. 14.00 på 
Bakkegården kommer Humlebierne fra 
Kjellerup med musik og sang. Der ser-
veres snitter, vin og kaffe. Pris per delta-

ger er 60,00 kr. Husk tilmelding til Viggo 
Eriksen på tlf. 8688 0813.

Foreningen havde en udflugt til Thy den 
10. juni, hvor museumsleder Jytte Nielsen 
var med på hele turen. Vi havde en skøn 
tur til Vestervig Kirke, hvor Jytte fortal-
te interessant og spændende om kirken. 
Herfra gik turen til Tinghuskroen, hvor 
vi spiste middagsmad, og videre ud i na-
turen til Thy Nationalpark. Også det blev 
en oplevelse. Eftermiddagens kaffe blev 
drukket på Stenbjerg Kro, hvor vi kunne 
sidde og nyde den flotte udsigt over van-
det. Formiddagskaffe med rundstykker 
fik vi på udturen, og her skal der lyde en 
tak til Thorning Bageri, Sparkøbmanden i 
Thorning, Jens Erik og Inga for støtten.

Med hilsen fra bestyrelsen.

Hvis moderhuset er en rolig havn, så er 
hovedkvarteret for søstrenes arbejde det 
modsatte. Stedet hedder Shi-Shu Bhavan, 
og ligger ikke langt fra Creek Lane, hvor 
der syder af aktivitet. Man går ind og ud 
ad en lille sidedør. Lige inden for døren er 
der en slags grotte, hvor folk der trænger 
til hjælp kan sidde i skyggen, indtil der 
kommer nogen og tager sig af dem. Sø-
strene og deres hjælpere laver mad i store 
bulede, men rene, kogekar i køkkenet ved 
siden af, eller deler medicin ud fra apote-
ket. Søstrene behandler alle nødlidende, 
som om de er nogle ganske særlige.

Børnene er naturligvis i endnu høje-

re grad noget særligt. Nogle gange er der 
blevet bragt så mange spædbørn ind fra 
gaderne, hvor de er blevet efterladt, så to 
eller tre må deles om en seng. Mange er 
så små, svage eller syge, at de dør, selv 
om søstrene gør, hvad der kan gøres. Men 
som Mother Teresa har sagt, så oplever de 
dog et par timer i kærlighed og omsorg.

Venlig hilsen Marie Jørgensen.

NB: Der er afleveret 39 tæpper og 150 
stk. babytøj i Herning til videre forsendel-
se. Vi mangler garn.
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Gymnastiksæson 2009/2010
I august/september starter en ny gymna-
stiksæson. Holdene og instruktørerne er 
kendte fra sidste år.
Dog er der en ændring i forhold til foræl-
dre – barn gymnastik og spring/rytmehol-
det. Disse hold er blevet delt i to for hver 
deres aldersgruppe. Voksenholdene starter 
lidt tidligere i år og har opstart i forskelli-
ge uger. Se nærmere i omtalen for de en-
kelte hold.

AEROBIC v/Karin Pedersen.
Opstart torsdag den 13. august 2009 kl. 
18.45 – 19.45 i opvarmningssalen i Thor-
ning Hallen.
En time, hvor kroppen vil blive arbejdet 
godt igennem. Derudover vil der blive ar-
bejdet med udholdenhed. Timen afsluttes 
med udstrækning. Uanset om du er nybe-
gynder eller øvet, kan du deltage på det-
te hold.

STEPHOLD v/Mie Døssing og Pernil-
le Just.
Opstart onsdag den 2. september 2009 
kl. 19.00 – 20.30 i opvarmningssalen i 
Thorning 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. 

MANDAGSHOLDET v/Irma Andrea-
sen og Lis Klostergaard.
Opstart mandag den 7. september 2009 
kl. 19.00 – 20.00 i opvarmningssalen i 
Thorning Hallen.
Timen starter blidt med udstræk og arm-

sving samt nakke- og skulder- øvel-
ser. Derefter følger et kondiprogram, hvor 
du får sved på panden. Det er typisk aero-
bic lignende øvelser, som bruges her. Ind-
imellem gør vi brug af foreningens red-
skaber som er håndvægte, vægtstænger, 
alm. elastikker, brede elastikker og sjip-
petov. Måtterne tages frem, hvorefter ma-
ve og ryg bliver arbejdet igennem, som til 
sidst er der afslapning til stille musik. 

SPRING/RYTMEHOLD  (BØRNEHA-
VE KLASSE – 2. KLASSE)
v/Anders Pedersen + hjælpetrænere.
Opstart mandag den 14. september  
2009 kl. 18.00 – 19.00 i gymnastiksa-
len på Thorning Skole. Efter grundig op-
varmning laver børnene øvelser, der styr-
ker motorikken samt springøvelser på bå-
de airtrack og trampolin. Der vil også bli-
ve arbejdet med rytmiske sekvenser.

SPRING/RYTMEHOLD   (3. KLASSE 
OG OPEFTER) 
v/Anders Pedersen + hjælpetrænere.
Opstart mandag den 14. september 2009 
kl. 19.00 – 20.00 i gymnastiksalen på 
Thorning Skole.
Efter grundig opvarmning laver børne-
ne øvelser, der styrker motorikken samt 
springøvelser på både airtrack og trampo-
lin. Der vil også blive arbejdet med ryt-
miske sekvenser.

TROLDEUNGER 1 – 3 ÅR   M /FOR-
ÆLDRE
v/Hanne Ørgaard og hjælpeinstruktør 
Juliane.
Opstart onsdag den 16. september 2009 
kl. 16.30 – 17.30 i gymnastiksalen på 
Thorning Skole.
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Mor/far & barn giver jer mulighed for at 
være sammen på en sjov og anderledes 
måde. I er tæt på jeres barn i en time og I 
får nogle fælles oplevelser, som kommer 
til at betyde meget både for jeres barn og 
jer selv.
Vi laver gymnastik gennem musik, sang 
og sanglege og gennem rim og remser 
med bevægelse. Et stort hit er vores red-
skabsbane, hvor børnene igennem sæso-
nen udfordres løbende. Vi går på line, lø-
ber, kravler op og ned, kravler over for-
hindringer og får et sus i maven, når vi 
springer fra plinten og ned på madrassen. 
Børn lærer og udvikler sig gennem bevæ-
gelse. Bevægelse er grundlæggende for at 
børn opøver en god motorik, der er vigtig 
for fremtidig indlæring. 
Målgruppen er børn mellem 1 – 3 år 
ifølge med mor, far eller bedsteforælder.
Deltager antallet er max. 15 børn ifølge 
med én forælder/bedsteforældre.
Ring for tilmelding efter kl. 17.00 på tlf. 
nr. 8696 6517 eller 2993 6517

SPILOPPER 3 – 5 ÅR   M /FORÆL-
DRE
v/Susanne Rasmussen & Hanne Ørga-
ard / hjælpeinstruktør Juliane.
Opstart onsdag den 16. september 2009 
kl. 17.30 – 18.30 i gymnastiksalen på 
Thorning Skole.

Er dit barn blevet for gammelt til mor/far/
barn holdet, men ikke for gammel til at 
have gode oplevelser med far eller mor. 
Har I som forældre lyst til at tilbringe en 
times tid, hvor samværet med jeres barn 
er det vigtigste – så er dette holdet for jer.
På dette hold får man en masse moti-
on både barn og voksen og det forventes, 
at både børn og voksne deltager aktivt i 
gymnastikken. Vi skal arbejde med red-
skabsbaner, lege nye og gamle lege, be-
vægelsessange, rim og remser og meget 
meget mere. Vi skal også lege lidt VILDT 
ind imellem.
Målgruppen er børn mellem 3 – 5 år 
ifølge med mor, far eller bedsteforælder.
Deltager antallet er max. 20 børn ifølge 
med én forælder/bedsteforældre.
Ring for tilmelding efter kl. 17.00 på tlf. 
nr. 86 96  65 17 eller 2993 6517.
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Med musik, sang og dans...

Ronja Røverdatter invaderede Thorning 
Bestyrelsen i Thorningegnens Frilufts-
spil ønsker hermed at takke for den sto-
re opbakning fra alle sponsorer, alle akti-
ve på, foran og bagved scenen, samt alle 
tilskuere til årets forestilling ”Ronja Rø-
verdatter”.
Med mere end 3.500 tilskuere har Fri-
luftsspillet ved den 20. opsætning sat 
publikumsrekord med ”Ronja Røverdat-
ter”, som i juni måned førte os dybt ind i 
de svenske skove til Mattisborgen, til rø-
verne og til alle eventyrfigurerne.
I den forbindelse ønsker vi ligeledes at 
takke for den forståelse vi har mødt i for-
bindelse med de trafikale problemer, der 
opstod omkring vores opførelser. Vi vil 
forsøge at forbedre forholdene til juni 

2010.
Vi mødte også stor forståelse blandt pub-
likum, da vi ved to af vores forestillinger 
havde så stort pres på billetsalget ved ind-
gangen, at vi måtte holde gæsterne tilba-
ge, for at sikre os, at der var stole til dem, 
som havde købt billetter i forsalg. 
Der blev skabt plads til alle, og det er be-
styrelsens håb, at flere i fremtiden vil sik-
re sig billetter gennem vores forsalg.
Foreningens årlige sommerudflugt går 
den 8. august med Thorning Taxi og Tu-
rist til Vilhelmsborg Festspil, hvor vi skal 
se ”Cabaret”.
Herudover er vi så småt i gang med at 
planlægge næste års forestilling, som bli-
ver ”Robin Hood”.

8 



Indre Mission

August:
Torsdag 13. kl. 19.30 Møde - Dansk Bibelinstitut, ved rejsesekretær  
 Peter Rahbek.
Torsdag 20. Bibeltime i hjemmene Johs. ev. kap. 15 v. 1-17
Onsdag 26. og torsdag 27. Kvindestævne i Kjellerup Menighedshus. Se annonce i  
 Kjellerup Tidende.
Mandag d. 31. Bestyrelsesmøde IM.

September:
Torsdag d. 3. kl. 19.30 Fælles bibeltime ved Thomas Frank, Thorning. Johs. ev.  
 kap. 1 v. 18-27.
Torsdag d. 10. kl. 19.30 Møde- og sangaften ved Sv. Erik Sørensen m.fl. fra Bredbal- 
 le.
Torsdag d. 17. kl.19.30 Høstfest i missionshuset. Biskop Karsten Nissen taler. Ej- 
 strupkoret medvirker.
Torsdag d. 24. kl. 19.30 KLF Kirke og Medier ved Lisbeth Krabbe Haugstrup.

Oktober:
Torsdag d. 1. Bibeltime i hjemmene Johs. ev. kap. 16 v. 1-15
Søndag d.4. kl. 10.30 Danmissions distriktsmøde. Se program under Kvindekred- 
 sen.

Danmissions Kvindekreds
Tirsdag den 8. september kl. 14.30 møde 
hos Martha Just, Munkemarken 6, Thor-
ning Tekst: Ap.Ger.Kap. 18.

Søndag den 4. oktober kl. 10.30. Danmis-
sions distriktsmøde i Thorning Kirke og 
derefter i Missionshuset.
Liturg: Pastor Tina Frank. Prædikant: 
Cand. theol. bibelskolelærer Anne Mette 
Jürgensen. Indsamling til Danmission.
Kl. 12.00 frokost i Missionshuset. 
Kl.14.00 fortæller Anne Mette Jürgensen 
om Cambodja, og derefter er der kaffe-
bord og lotteri.
  Alle er velkommen.
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KFUM og KFUK

8/8-9/8  To-dagestur. Program senere. 

Fre. 14/8 kl. 20.00 Bibeltime hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong Knuds Vej 26 og  
 hos Bettina og Birger Madsen, Vattrupvej 9

Fre. 21/8 kl. 19.00 Aftentur. Afgang fra P-pladsen. Arr. Jeppe og Linda Nielsen

Fre. 28/8 kl. 19.30 Sangaften i Hørup Kirkecenter omkring den nye sangbog PULS ved  
 Henriette Larsen fra sangbogsudvalget. Arr. Kjellerup KFUM og  
 KFUK. Tilmelding til Tove V.

Søn. 6/9 kl. 13.30 Skovtur. Kaffe medbringes.

Fre. 4/9 kl. 19-22 AMOK-disko i Hørup Kirkecenter. (børn 3.-7. kl. i Distrikt Hærve- 
 jen)

Fre. 11/9 kl. ca. 19 Svømmeaften i Frederiks Svømmehal. Kaffe hos Peter og Tove Jen- 
 sen, Gl. Hærkrovej 10

Fre. 18/9 kl. 20.00 Bibeltime hos Linda og Jeppe Nielsen, Aalborgvej 57 og hos Ketty  
 og Peter Nielsen, Aalborgvej 63

Fre. 23/9 kl. 20.00 Litteraturaften hos Jens Aage og Tove Vinther, Kong Knuds Vej 26

Fre. 2/10 kl. 20.00 ?

Café Amok for 6.-10-kl. i Kjellerup. Program senere.
Hver tirsdag kl. 19-21.30 Ten Sing 7 i Hørup Kirkecenter for alle mellem 13 og 20 år

Alle er velkomne
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 8688 0716  - 
vinther@post12.tele.dk
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søndag den 6. september 2009

Sommermøde 
Præst og forfatter Johannes Mølleha-
ve skulle have holdt gudstjeneste i kirken 
med efterfølgende foredrag i forsamlings-
huset, men Johannes Møllehave har aflyst 
af helbredsmæssige grunde.

Vi er i øjeblikket i gang med at finde en 
afløser.

Hold øje med annoncer og opslag i 
august, hvor vi vil orientere om program-
met for sommermødet.

Thorning Menighedsråd og Thorning 
Foredragsforening

Gudstjenester

Dato Thorning Grathe
9. august 9.s.e.t. 10.30 09.00
16. august 10.s.e.t. 09.00 10.30
23. august 11.s.e.t. 10.30
30. august 12.s.e.t. 09.00 Inge Mader
6. september 13.s.e.t. 14.00*

*6. september afholdes gudstjenesten som 
første del af Sommermødet, som derefter 
fortsætter i Thorning Forsamlingshus.
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Bakkegården

August 
19. Banko     kl. 14 
26. Underholdning af ”To fra Lysbro”  kl. 14

September 
16. Banko     kl. 14 
23. Høstfest     kl. 18

Oktober 
21. Banko     kl. 14 
28. Underholdning    kl. 14

Hver tirsdag kl. 10.00-11.00 er der sang med musikledsagelse af organisten. 
Den sidste tirsdag i måneden afløses sangen af gudstjeneste.
Inden er der mulighed for en lille snak og en kop kaffe.
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...som er klar til at give et lille nap´ med ved festen, eller op 
til festen. Der var en fantastisk god stemning blandt de frivil-
lige sidste år, som forventningsfulde hjalp til med at stable 
en kæmpe fest på benene.

Ønsker du at hjælpe – kontakt allerede nu: 
Vivi Krogsgaard:  ........... mobil 2577 3643
Lisbeth Esbensen:   ....... mobil 2236 3119
Jørgen Duus Møller:  ..... mobil 2333 2213

Billetter og bordreservation (tilmeldning er bindene):
v/Charlotte Lyngsøe H mobil: 4143 9264  - gerne på sms.
Sælges i perioden 1. september - 1. oktober 2009.

Bestilte billetter afhentes i Thorning Hallen 
lørdag den 10. oktober mellem kl. 10 - 12.
Arrangør: Blicheregnens Festudvalg anno 2007

Forret: Kold krebsepaté med 
slik asparges og dressing. Røget 
andebrys t serveret på bund af salat, 
hertil æble- peberrodskompot og flute.

Hovedret: Vildtkrydret kalveculotte 
serveret med persille kartofler samt 
vildtsauce. Soya marineret svinemør-
brad med timianstegte kartofler, hertil 
langtidsbagte rodfrugter med kryd-
derurter samt bønnesalat og coleslaw.

Dessert:
Lækker hjemmelavet jordbær trifli.
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Frivillige hjælpere søges

”IKKE ET ORD 

OM FINANSKRISE”

Thorning Revy og Halbal er mere end rustede

til dette års fantastiske REVY og HALBAL. 

Genhør/gense The Bats, Wos Tow, den lokale revy

og lækker 3 retters menu fra Thorning/Vinderslev 

forsamlingshus. Lad os endnu engang gøre dette til årets 

samlingspunkt for hele Oplandets festglade mennesker.

275 kr. 

incl. gebyr & 25,- til passiv medlemsskab  

Thorning

Halbal
24. oktober   H   2009 kl. 17 30

revy &

THE BATS spiller ægte 

“50’er party Rock’n Roll”, 

“Back to the swinging sixties”, 

“70’er disco”, 

“De bedste fra 80’erne 

og 90’erne”, og “Swingtime” 

og “De bedste danske”

Do NABO!
The Bats, er det æ nøj 

mæ isolering???

Nej 
– Men de fyrer godt 

nok op for æ varme o æ 

dansegulv...

starter den 

1. september
(først til mølle princip)

Billetsalget




