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Nyt fra redaktionen

Med hastige skridt nærmer tiden mod ju-
len 2009 sig, og nytåret kommer lige så 
stærkt, og skal så hedde 2010 og være det 
første runde år i de 1000 år som begyndte 
for 10 år siden.
Redaktionen vil ønske alle vore forenin-
ger, deres medlemmer og alle vore læsere 
en rigtig glædelig jul samt alt godt i det 
nye år, som kommer.

Vi håber for Blichfang, at der ikke vil 
komme nye hindringer, som vil vanske-
liggøre at bladet bringes ud til alle vo-
re læsere.

Vi vil gerne takke de anonyme bude, som 
er dem, der bringer bladet rundt til os al-
le sammen.
Vi ved godt, at det ikke er jeres skyld, 
hvis der engang imellem er nogen, der ik-
ke får bladet, da det jo er jeres firma, For-
bruger-Kontakt, som computerstyret pak-

ker jeres reklamer. 

Der er stadig læsere som ringer til redak-
tøren og fortæller, at de ikke modtager 
Blichfang. Så til dem, som ikke får bladet 
leveret i postkassen, vil vi igen fortælle, 
at man ikke får bladet hvis man siger NEJ 
TAK TIL REKLAMER. Blichfang leveres 
sammen med reklamerne, og omdeles om 
lørdagen i den første uge hver anden må-
ned, startende med d. 6. februar 2010.

Der bliver lagt eksemplarer af Blich-
fang hos købmanden og bageren i Thor-
ning, hos købmanden i Hauge, på 
Blicheregnens Museum og på bibliote-
ket i Kjellerup. Her kan man hente sig et 
blad, hvis leveringen i ens postkasse af en 
eller anden grund skulle svigte.
  
Venlig hilsen Tom Andersen
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Thorning Foredragsforenings

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdtes 20. okt. 
2009 – som sædvanlig – i forening med 
Forsamlingshusets generalforsamling.

Man mødtes en halv time før normalt, for 
vi fik besøg af en mand, der forlangte, at 
der var tuborgprodukter på bordet. Det 
var der så, da en repræsentant for Tuborg-
fonden ankom.

Forhistorien er den, at vi allerede tidligt 
på året besluttede, at vi ville anskaffe os 
et lydanlæg med højttalere og teleslynge, 
hvilket skulle gøre det muligt for alle – 
også for hørehæmmede - at høre alt, hvad 
der blev talt i huset. Vi havde økonomien 
til det, vurderede vi. Men vi fik alligevel 
den lyse idé at søge fonde om tilskud. Det 
havde vi gjort før, da det ved Jyllandspo-
stens Fonds velvillige mellemkomst blev 
muligt at anskaffe 100 højskolesangbøger 
til forsamlingshuset.

Én af ansøgningerne gav pote. Det var 
Tuborgfonden, der besluttede at bevilge 
os det beløb, som vores indhentede tilbud 
lød på – nemlig 23.285 kroner.

Det var det, der blev fejret med Tuborg-
produkter – som vi selv måtte betale, men 
det gjorde vi gladeligt. 

Vi fik nogle pæne ord og en check, og 
Rasmus Viuff tog billeder med begge be-
styrelser, der dog blev stærkt beskåret i 
avisudgaven.

Der var enighed om, at anlægget herefter 
stod til disposition for brugere af forsam-

lingshuset. På baggrund af drøftelser, der 
blev holdt, blev det besluttet, at vi i Fore-
dragsforeningen ville anskaffe en cd-af-
spiller og en knaphulsmikrofon (Det er 
senere effektueret, så også dette udstyr 
står til rådighed for brugerne).

Herefter tog generalforsamlingen sin be-
gyndelse.

Søren Sørensen blev valgt til dirigent.

Erna Nørskov kunne berette om et godt 
år med vellykkede arrangementer og godt 
fremmøde. Specielt var besøget af Ri-
chard Østerballe fra Givskud årets tilløbs-
stykke, der nær havde sprængt alle ram-
mer.

Erna fortalte om de kommende arrange-
menter for det næste år. Programmet har 
været offentliggjort i flere sammenhænge. 
Erna takkede forsamlingshusets bestyrel-
se for dens store arbejde og engagement, 
og bestyrelsen for foredragsforeningen fik 
tak for et problemfrit samarbejde.

Regnskab
Hanne Pehrson gennemgik det reviderede 
regnskab. Året viste et underskud på ca. 
21.000, men hertil kommer så de 23.285 
fra Tuborgfonden, så alt i alt er der en 
pæn beholdning.

Regnskabet blev godkendt.

Valg
Bente Svarre modtog ikke valg igen. 
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Hanne Perhrson, Bente Christensen og 
Erna Nørskov blev genvalgt. Endvidere 
blev Bente Holst Nielsen – hidtidig sup-
pleant – valgt.

Suppleant
Jonna Bitsch blev genvalgt
I stedet for Bente Holst Nielsen blev Else 

Døssing valgt.

Anne Grethe Svenningsen blev genvalgt.

Slutteligen rettede Erna en stor tak til 
Bente Svarre for hendes arbejde i forenin-
gen igennem mange år.

Thorning Pensionistforening
Onsdag d. 9. december kl. 14.00 er der ju-
lehygge på Bakkegården. Thorning Spej-
derne kommer med Luciaoptog, og der 
skal julehygges med gløgg, æbleskiver, 
kaffe og småkager. Pris 40 kr. pr. person.
Bemærk at der også bliver amerikansk 
lotteri, og at alle er velkommen.

Der bliver holdt generalforsamling ons-
dag d. 13. januar 2010 på Bakkegården 
ifølge vedtægterne. Indkomne forslag 
skal være hos formanden senest onsdag d. 

Bakkegården
December 
13. Julehygge med sangkoret   kl. 14
16. Banko     kl. 14

Januar 
20. Banko     kl. 14 
27. Nytårsfest    kl. 11.30

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.

4. januar 2010. Der bliver serveret kaffe, 
og efter generalforsamlingen bliver der 
spillet bankospil.

Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og 
et godt nytår og takker for året der gik.

Venlig hilsen Viggo Eriksen.
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KFUM og KFUK

Tir. 22/12 kl. 20.00 Juletræspyntning i Missionshuset. Deref- 
 ter ris alamande med mandelgaver og kaffe. 

Man. 28/12 kl. 19.30  Julefest for alle. Tale ved sognepræst Solveig Bøye, Århus (Vi- 
 um).

2010
Fre. 8/1 el. lør. 9/1  Nytårsfest. Arr. Jeppe Nielsen og Kristian Hansen

Fre. 15/1 kl. 20.00 Bibeltime hos Peter og Tove Jensen, Gl. Hærkrovej 10 og hos  
 Birger og Bettina Madsen, Vattrupvej 9.

Fre. 22/1 kl. 20.00 Filmaften hos Jens Aage og Tove Vinther, Kong Knuds Vej 26

Alle er velkomne
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 86880716  -
vinther@post12.tele.dk
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December:
Torsdag d. 10. kl. 19.30 Temaaften: ”Engle” ved Anna Saarup, Bording.

  GLÆDELIG JUL

Mandag d. 28. kl. 19.30 Hele familiens julefest. KFUM og K arrangerer.

  GODT NYTÅR

Januar 2010:
Torsdag d. 7. kl. 19.30 Møde ved Jens P. Møller, Kjellerup.
Ma. d. 11. - to. d. 14. kl. 19.30 Bedeuge.
Onsdag d. 20.  Møde i Karup Missionshus ved Per Veber.
Torsdag d. 28. kl. 19.30 Årsfest i Missionshuset.

Februar:
Torsdag d. 4. Bibeltime i hjemmene.

Danmission Kvindekreds
Tirsdag d. 2. februar 2010 kl. 14.30. Møde hos Bente Nielsen, Papsøvej 3, Hvam.
Årsberetning og nyt fra Danmission. Afslutning ved Aase Jensen
Enhver er velkommen til at deltage i et hyggeligt mødesamvær om Danmissions arbej-
de.
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Gribende og barsk 

Beretning fra Finmarken
Af Ellen Andersen

Mosaikken i Kjellerup dannede den 9. 
nov. ramme om ”Skumringstime” i Nor-
den, en oplæsnings- og fortælleaften, 
hvor stearinlysene tændes på 1000 biblio-
teker over hele Norden, og folk mødes til 
et givende og hyggeligt samvær, hvilket 
deltagerne også oplevede denne aften.
Temaet i år var ”Krig og fred i Norden”, 
og oplæsningsteksterne ”Fænrik Ståls 
saga” af J. L. Runeberg og ”Skandina-
visk forstås” af Benny Andersen blev op-
læst på udmærket vis af Thorbjørn Berg, 
født i Berlevåg i Nordnorge og bosid-
dende i Danmark. Thorbjørn Berg fortal-
te om, hvad han oplevede under tyskernes 
besættelse under 2.verdenskrig. Det blev 
en barsk fortælling om et tappert og fæd-
relandskærligt folks modstandskamp un-
der vanskelige vilkår ved kanten af Isha-
vet, hvor troppeskibene sejlede, og torpe-
deringer var et jævnligt syn.
Det blev også en gribende fortælling om, 
hvordan en familie blev hårdt ramt og 
splittet ad. Faderen blev taget af Gesta-
po, dømt til døden og skudt. Om mode-
rens skæbne vistes dokumentarfilmen 
”Den grå filt med broderede blomster”, 
hvor den nu 97årige Dagny fortæller om 
sit liv. Hun måtte forlade sine syv børn, 
da hun blev arresteret af tyskerne, over-
lade dem til familie og naboer og tage sin 
lille spæde datter med. Barnet blev siden 
fundet død, antagelig kvalt, mens hun lå i 
barnevognen på skibet, og moderen sov. 
Barnet blev taget fra hende af en kvin-
de, som 51 år efter kunne fortælle Dagny, 
at hun havde lagt den lille døde pige i ar-

mene på en afdød kvinde, så hun sammen 
med hende kunne få en kristen begravel-
se. Det fik tårerne frem hos den stærkt 
prøvede norske kvinde, for det var troen 
og håbet, der havde båret hende i alle dis-
se vanskelige år. Nu vidste hun, hvad der 
var sket med hendes barn. 

Efter en strabadserende rejse og vandrin-
ger i vinterkulden, hvor hundreder om-
kom, begyndte Dagny sammen med med-
fanger at brodere på sit grå tæppe med 
garnrester fra fabrikken, hvor de arbejde-
de. Det blev billeder af børnene, navne 
og steder fra fangeopholdet, farvestrålen-
de blomster i kanten som udtryk for håb 
og glæde. I det ene hjørne broderede hun 
det norske flag, sit navn og sin adresse i 
Berlevåg, for at tæppet kunne blive sendt 
hjem af et barmhjertigt menneske, hvis 
hun døde. 
Men hun kom hjem efter krigen. Først 
til Oslo, hvor hun fik arbejde og opleve-
de megen mistro, for nu var Sovjetunio-
nen blevet en fjende og var ikke en allie-
ret mere. Hun fandt sine børn og byggede 
et nyt hjem op i det afbrændte Berlevåg. 
Da tyskerne trak sig tilbage, brændte de 
byerne af efter sig, og befolkningen måt-
te evakueres. Ved genopbygning af Kjøl-
lefjord kirke nævnes Thorning sogn som 
bidragyder. 

Sådan kom Thorbjørn Berg via Oslo til 
en plejefamilie ved Hobro med hjælp fra 
Red Barnet og Foreningen Norden, for si-
den i 1946 at vende hjem til Nordnorge. 
Han tog sin læreruddannelse i Oslo, gifte-
de sig med en dansk pige og blev højsko-
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nen og Foreningen Norden Kjellerupeg-
nen. Det næste arrangement i Foreningen 
Norden bliver den 25. januar, hvor den 
stærke og naturskønne film om den fær-
øske kvinde ”Barbara”, instrueret af Nils 
Malmros, vises i Mosaikken.

lelærer i Danmark. Thorbjørn Berg tager 
jævnligt til Nordnorge, arrangerer rejser 
og holder foredrag om Nordnorge og er 
en glimrende og vidende fortæller.

Aftenen var arrangeret af Kjellerup bib-
liotek, Grænseforeningen på Viborgeg-
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Thorningegnens Friluftsspil præsenterer

Robin Hood
med nye og spændende indslag

Søndag den 8. november blev der afholdt 
informationsmøde på Thorning Skoles 
lærerværelse, hvor instruktør Kim Brandt 
fortalte om brødrene Adam og James Pri-
ces noget anderledes fortolkning af det 
velkendte stykke. Opsætningen er fuld af 
sjove, skæve og underlige personer, som 
Kim Brandt glæder sig til at instruere, da 
man, som han siger ”simpelthen kommer 
til at grine, bare man læser manuskriptet”. 
Robin Hood er en musikalsk kome-
die, der starter som den klassiske Robin 
Hood, men 2. akt byder på brødrenes vel-
kendte humor. Forestillingen er fuld af 
sjove replikker og underfundige indfald, 
og kommer til at byde på fantastisk vel-
skrevet musik. Der er tossede, smukke og 
rørende sange – og helt sikkert nogle øre-
hængere. Orkestret bliver igen i år ledet 
af orkesterleder Flemming Berg, der med 
sin store professionalitet og ildhu helt sik-

kert vil få det bedste frem i det samlede 
orkester.
Ulla Hall, scenograf på stykket, viste den 
fantastisk flotte scenemodel frem, hvor 
der virkelig er kræset for detaljen. Efter-
hånden som stykket spilles, åbnes diver-
se rum, som hver har sin egen historie. 
Scenen bygges i flere niveauer og skue-
spillerne kan bevæge sig på, bag og rundt 
om scenografien. Der er tilmed indbygget 
magi i scenemodellen, som dog ikke skal 
afsløres her. 
Der bliver med andre ord noget for bå-
de øjnene, ørerne og ikke mindst latter-
musklerne i opsætning af Robin Hood i 
juni 2010. 
Til informationsmødet mødte mange op 
for at få det første indtryk af stykket, og 
der er allerede nu mange tilmeldte til 
audition d. 6. december.
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Ulla Hall foran uddrag af den flotte scenemodel          Et andet uddrag af den omfattende scenemodel        
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Thorning Forsamlingshus
Søndag d. 6. dec. er det igen tid for vores 
hyggelige julemarked. For at finde vej, 
kan du følges med det festlige optog med 
spejderne fra Thorning og julemanden i 
sin hestevogn. Optoget starter fra Thor-
ning Overby kl.10 og går gennem byen til 
Forsamlingshuset.
Straks du træder indenfor i varmen, vil du 
blive mødt af en smittende julestemning 
fra de mange salgsboder med alt til ju-
len – julegaver, dekorationer, nisser, eng-
le, kugler o.s.v.
Det er muligt at hygge sig med bl.a. gløgg 
og æbleskiver i Forsamlingshusets lille 

cafè, hvor du også finder Forsamlingshu-
sets tombola.
I skovkanten finder du Thorning Spej-
dernes juletelt, hvor de sælger bl.a. dejlig 
varm kakao, vafler, klejner og popcorn.
Du kan prøve lykken i tombolaen og købe 
det fineste juletræ og gran.
Spejderne viser også nogle aktiviteter, 
som hører med til et godt spejderliv.
Det vil også være muligt, at få en tur i ju-
lemandens hestevogn.
Julemarkedet åbner kl. 10 og slutter kl. 15

Bestyrelsen
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Thorning Skole fejrer 50 års jubilæum
I 1960 blev Thorning Centralskole byg-
get som følge af en ny skolelov af 1958. 
Eleverne blev overflyttet fra 4.- 7. kl., og 
en frivillig 8. kl. blev oprettet, mens 1.-3. 
kl. forblev på forskolerne i Skræ, Knud-
strup, Gråmose, Vattrup og Thorning For-
skole. Den 12. august startede 213 ele-
ver og ni lærere under ledelse af skolein-
spektør C. M. Stephansen. Den officielle 
indvielse fandt sted d. 6. september 1960. 
Fra 1961 kom realklasser til, og der blev 
indgået aftale om overbygning med Vium 
og Hvam skoler, senere Vium-Hvam Sko-
le. Den blev nedlagt i 1989, og eleverne 
overflyttet til Thorning Skole. 

Der er sket meget siden da. To ”midler-
tidige” pavilloner kom til i 1966 – og de 
er der stadig. En ny tilbygning blev ta-
get i brug i 1972, hvor forskolerne blev 
helt nedlagt, og der blev oprettet børne-
haveklasser. Fritidsordningen FRO kom 
til i midten af firserne, og den flyttede fra 
maj 2000 ind i nyindrettede lokaler i den 
gamle gymnastiksal og omklædningsrum. 
I 2003 indviedes en ny indskolingsafde-
ling, og i 2005 en ny afdeling til de spe-

cialklasser, som skolen havde fået i 2000. 
Der havde tidligere været specialklasser i 
1975 – 1987. Senest er der indrettet nye, 
tidssvarende naturfagslokaler i det gamle 
biologi og fysiklokale for et par år siden. 
Der er stadig mange lokaler, som slet ikke 
er tidssvarende. 

C. M. Stephansen skrev om byggeriet 
ved skolestarten 1960 i jubilæumsskriftet 
fra skolens 25 års jubilæum, som i øvrigt 
blev fejret i 1985 bl.a. med en flot musi-
cal ”Kvart over ni”, som nogle sikkert hu-
sker. 
Læs citat fra jubilæumsbogen (1985): 
”Medens de lokale myndigheder lod skin-
ne igennem, at de nok havde løst skole-
spørgsmålet for de næste mange genera-
tioner, kunne undertegnede med erfaring 
fra min tidligere skole spå, at skolen næp-
pe ville være stor nok om 25 år. At der 
kun skulle gå to år, før det igen blev ak-
tuelt at planlægge næste byggeri, havde 
jeg dog ikke drømt om, og at det i dag - 
ca. 25 år efter Thorning skoles indvielse - 
er gået sådan, at børnetallet er i konstant 
nedgang, var det næppe muligt at spå om 

Flaget vajer første gang over Thorning Skole
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i 1960. For øjeblikket er skolen efter ud-
videlsen i 1972 netop så stor, at de for-
skellige klasser har hver sit klasselokale, 
men den tredje fløj af byggeriet fra 1972, 
der blev skåret væk, savnes stadig, da det 
var en række faglokaler, det drejede sig 
om – lokaler som burde være på en skole 
i dag, hvis den skal kaldes tidssvarende. 
Vi lever stadig i håbet om en løsning også 
på dette område.” 

Ja, det gør Thorning Skole stadig i 2009 
for nogle faglokalers vedkommende, lige-
som en hel del klasselokaler ikke er ind-
rettet efter nutidens undervisning, fx er 
der stadig podium til katederet i flere lo-
kaler, der mangler små arbejdsrum/-ste-
der, klasselokalerne er for små osv.
 
Noget af det, man stadig vil kunne finde 
på skolen fra sin skoletid her, er naturma-
lerierne, som er lavet af Leif Ragn Jensen 
i den gamle aula. De blev lavet ved indvi-
elsen af skolen i 1960. 
C. M. Stephansen skriver ved 25 års ju-
bilæet, at lærernes antal toppede i 1982 
med 40 lærere, og mon ikke der var ca. 
500 børn, da der var flest. 
For øjeblikket er der 490 elever på sko-
len og ca. 80 ansatte, heraf omkring 45 
lærere. 

Skolen vil fejre jubilæet med en stor sko-
lefest for alle elever og forældre i Thor-
ninghallen d. 2. september med musical 
med optræden af rigtig mange elever. Sø-
ren Kristian Vad fra Den Kreative Skole 
er med til at hjælpe skolen med forbere-
delsen. Skolen vil forberede jubilæet med 
udstilling og musical med alt, hvad der-
til hører i faglige uger i uge 24, 34 og 35. 
Den 3. september holder skolen en offi-
ciel reception, og endelig er det så tid til 
den store fest for gamle elever og lære-
re d. 4. september. Her vil der også blive 
mulighed for at se skolen, som den ser ud 
nu, udstillinger, gamle billeder og videoer 
forud for festen. Klassen vil blive place-
ret sammen ved bordene. Faktisk har sko-
len allerede modtaget en reservation til et 
bord til 21, men tilmeldingen vil blive i 
april – maj via Billet-net eller ved person-
lig henvendelse på skolens kontor på et 
fastsat tidspunkt.
For øjeblikket sendes der brev ud til kon-
taktpersoner, for at få dem i gang med 
at finde klassekammeraternes adresser/ 
mail-adresser. Vi håber, brevene bliver ta-
get godt imod, og man går i gang med at 
lede. Henvend jer gerne til kontaktperso-
nerne, som I vil kunne se på hjemmesiden 
om kort tid. Følg med i, hvad der sker på 
skolens hjemmeside under Jubilæum:
www.thorningskole.dk 
Du kan også tilmelde dig gruppen ”Thor-
ning Skoles 50 års jubilæum” på Face-
book, hvor der nu er 710 medlemmer.
www.facebook.com

Vi glæder os. Kom og vær med! 
Venlig hilsen Thorning Skole

Er du en del af denne sko-
les historie? Så sæt kryds 
ved d. 4/9 2010, hvor sko-
len vil invitere til en stor 
Gammel-elevfest i et cir-

kustelt. Vi håber på rigtig mange delta-
gere, så fortæl om det til alle, som har 
gået her!   

14 



Naturfagslokalet som det tager sig ud i 2009

Indskolingsafdelingen, som blev indviet i 2003
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Skolen set fra sydsiden (Møllevej). Til højre afdelingen for specialklasserne.

Nogle af de fremmødte ved indvielsen i 1960
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