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Årsmøde i Blichfang
Der indkaldes til ordinært årsmøde i Blichfang torsdag den 4. marts 2010 kl. 19.30
på Bakkegården.
Dagsorden:
- Valg af dirigent
- Godkendelse af referat fra sidste årsmøde
- Formandens beretning
- Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
- Redaktionen og annonceafdelingen beretter om årets gang
- Indkomne forslag
- Debat og gode ideer
- Fastlæggelse af kontingent
- Valg af formand, næstformand, kasserer, ansv. redaktør og to revisorer
- Eventuelt

Under mødet vil der som sædvanligt blive
serveret kaffe/te.
Det er vigtigt, at alle foreningerne omkring lokalbladet møder op med en repræsentant. Evt. afbud til Birgit M. Andersen
på tlf. 8688 0110.
Med venlig hilsen
Birgit M. Andersen
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Foreningen Norden Kjellerupegnen
Venskabstræf i dagene 13.-16. maj
Foreningen Nordens svenske venskabsforening i Hagfors i det skønne Vârmland har indbudt til træf i Kristi Himmelfartsdagsferien. Træffet er endnu i støbeskeen, og program for dagene er undervejs. Bestyrelsen er i gang med at planlægge turen, som både er for medlemmer og andre med interesse for det nordiske. Da tanken bag vore nordiske træf er,
at kendskab skaber venskab, er der overvejende privat indkvartering, og vi bliver
taget imod som gæster. Disse ﬁne muligheder og tilskud fra Silkeborg Kommunes
kulturforvaltning betyder, at omkostningerne ved turen er lave. Oplysninger kan
fås hos formanden, Ellen Andersen, på tlf.
8688 0689.
Generalforsamling
den 18. marts i Hørup Kirkecenter

Traditionen tro holdes generalforsamlingen kl. 19.00 og følger vedtægterne. Bestyrelsen har p.t. 5 medlemmer, hvoraf de
to er på valg. Bestyrelsen har et stort ønske om at få ﬂere med, så har du interesse for sagen og har lyst til at virke for det
nordiske, er det måske værd at overveje
at indgå i vort lille arbejdsfællesskab. Efter generalforsamlingen ca. kl. 20.00, vises billeder fra venskabstræffet i Sørum i
Norge sidste år, hvor vi var en pæn ﬂok af
sted og havde en vældig ﬁn tur. Beretningen fortæller om, hvordan et venskabstræf kan være. Derefter er der kaffebord
og lotteri, hvorefter Vibs og Knud Jørgensen fra Foreningen Norden i Holstebro vil
fortælle og vise lysbilleder fra ”En kold
og våd – men spændende cykeltur Island
rundt”. Alle er naturligvis velkomne til at
deltage denne del af aftenen.

Deltagere i det nordiske venskabstræf i Sørum i maj 2009 fra Kjellerup, Hagfors, Lapua og Sørum
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Gudstjenesteliste
Dato
7. marts, 3.s. i fasten
14. marts, Midfaste
21. marts, Maria Bebudelse.
28. marts, Palmesøndag
1. april, Skærtorsdag
2. april, Langfredag
4. april, Påskedag
5. april, 2. påskedag
11. april, 1.s.e.påske

Thorning
10.30 Inge Mader - Indsamling
Koncert 19.30
10.30 Birthe Killerich
9.00
19.30
10.30
10.30
19.00 Solveig Bøye

Grathe
10.30
14.00 Birthe Killerich
10.30
10.30
9.00
10.30

Gudstjeneste hver sidste tirsdag på Bakkegården med både kaffe, sang og prædikenen
Alle er velkomne!
Tirsdag d. 23 februar kl. 10.00
Tirsdag d. 30 marts kl. 10.00
Tirsdag d. 27. april kl. 10.00
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Nyt fra Thorning Idrætsforening
Thorning Idrætsforening har det godt, og
det skyldes de mange frivillige, der yder
en stor indsats. Hermed skal lyde en stor
tak til alle de frivillige trænere og udvalgsmedlemmer, der ugentlig lægger
mange timers arbejde i foreningen. Uden
denne frivillige indsats ville foreningen jo
ikke eksistere. Foreningen havde en turbulent start på sæson 2007/2008. Man
kunne ikke ﬁnde frivillige til udvalgene
og Idrætsforeningen måtte ”lukke”, hvis
man ikke fandt frivillig arbejdskraft. Efter
ekstraordinær generalforsamling lykkedes
det heldigvis, og foreningen blomstrer nu.
Så tusind tak til alle frivillige skal lyde
fra bestyrelsen.
Fra foreningens side håber vi også, at
forældre påskønner og hjælper de frivillige trænere, der uge efter uge bruger
deres fritid på at træne jeres børn – ene
og alene fordi de har lyst. Hjælp dem
med at gøre arbejdet nemmere i form af
påskønnelse, et smil på læben når der
skal vaskes trøjer, ﬁnd en aﬂøser til kørsel, når man må melde afbud – og I har
sikkert mange andre forslag til positive ting, der kan lette deres frivillige ar-
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bejde, så vi også i fremtiden har frivillige trænere.
Nye tiltag i foreningen
Det er Idrætsforeningens hensigt at gøre foreningen mere synlig. Derfor arbejdes der nu på at få oprettet en hjemmeside, hvor de forskellige udvalg, herunder
trænere, spillere mv., kan lægge informationer ind i form af kontaktpersoner, træningstider og megen anden nyttig information. Foreningen håber på den måde at
blive mere synlig, men også at gøre arbejdet lettere for trænerne. Hjemmesiden
skulle være klar i februar måned 2010, og
foreningens hjemmesideadresse kan vi allerede afsløre bliver www.thorningif.dk
Sikkerhed og tryghed
For at gøre hverdagen mere tryg for foreningens medlemmer og trænere, er det
foreningens mål, at alle trænere i løbet af
2010 skal have et førstehjælpskursus. Det
giver stor tryghed for trænere, at de er rustet ”hvis uheldet er ude”. Fodboldafdelingens trænere er allerede uddannede, da
de i 2008 søgte og ﬁk bevilget penge ved
Festudvalget.

Thorning Idrætsforenings Fane
I foreningen har man valgt, efter opfordring fra foreningens medlemmer at få
genetableret Thorning Idrætsforenings
Fane. I Idrætsforeningens tidligere historie, viste fanen tidligere medlemmer, der
havde ydet en indsats for Foreningens virke ”en sidste ære ved begravelser”, netop i form af, at fanen blev båret ved begravelser. Dette er ikke nogen let opgave,
da det kræver stor kendskab til ”byens historie”. Det er derfor nødvendigt, at det er
den ældre generation, der er fundamentet
bag dette, ellers vil det ikke være muligt.
Heldigvis er der frivillige til dette, men
da fanen er tung, og det er længe, den
skal bæres/holdes, vil der også være brug
for yngre kræfter. Faneudvalget vil derfor
meget gerne, at yngre repræsentanter vil
melde sig, hvis de deltager i den respektive begravelse, og derfor også vil bidrage

til fanens repræsentation. Der vil også altid være brug for ”ældre” med lokalkendskab. Så foreningen håber, at nogen vil
melde sig, og gøre dette muligt, og hermed fortsætte fanens historie.
Faneudvalget
Det vil altid være sådan, at faneudvalget
vil kontakte en pårørende for at få tilladelse til, at fanen bliver repræsenteret ved
deres familiemedlems begravelse, men
man må også altid, som pårørende, meget
gerne kontakte faneudvalget, hvis man ikke er blevet kontaktet. Faneudvalget kan
kontaktes på 8688 0034 – Carl-Erik Philipsen. Eller 8688 0067 - Ellen og Søren
Sørensen.
På foreningens vegne
Karina Steinmeier Philipsen, næstformand

Fodboldstøvle Bank
Kære forældre. Kender i det? Jeres børn er pludselig vokset ud af deres
fodboldstøvler. De er næsten nye, synes I, og hvad gør vi så?
I henvender jer til mig, så vil jeg lægge dem i en bank, hvor de, der vil købe, giver kr.
50,00 - de, der vil sælge, får Kr. 40,00. (Afregning sker ved salg.)
Kig allerede efter nu, om støvlerne er for små, og om vi har dem på lager.
Udendørs sæsonen 2010 starter før I ved af det.
Ret henvendelse til:

Carl Erik Philipsen
Bindstouwvej 13 Thorning
Tlf. 86880034 Mobil. 23819583
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Thorning Forsamlingshus
Efter et hektisk år, hvor det nye tag har
været en stor opgave, er dét nu på plads og ﬂot ser det ud! Den ﬁne sponsortavle
er også på plads.
Bestyrelsen ser nu frem til et mere stille
år, hvor vi igen kan koncentrere os om at
skabe oplevelser for husets brugere, samtidig med, at vi skaffer det økonomiske
grundlag for husets drift.
Det nye år startede med en hel udsolgt
musikaften d. 22. januar med gruppen Almost Irish (se mere s. 23).
Næste arrangement bliver det store loppemarked - som er ﬂyttet en uge frem til d. 14. marts. Der vil igen være ﬁne ting til
små penge. Også nye stof”rester”.
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Bestyrelsen modtager - med stor taknemlighed - de ting, som er blevet i overskud
i hjemmet. HENVENDELSE OM AFHENTNING AF “LOPPER” KAN SKE
TIL SONJA PEDERSEN 2147 9319 og
NIELS JUEL 30125898
Bestyrelsen

Lopper
Gode og brugbare loppeting modtages.
Henvendelse til Niels tlf. 3012 5898 eller Sonja tlf. 2147 9319.

KFUM og KFUK
Fre. 19/2 kl.?

Biograftur

Søn . 28/2 kl. 9.00

Kirkekaffe hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong Knuds Vej 26 og
derefter deltagelse i gudstjeneste i Thorning kirke kl. 10.30

Ons. 3/3 kl. 19.30

Forårsaften i Houlkær Kirkecenter, Odshøjvej 7a,Viborg. Tale:
Thomas Fuglsang om ”Højdepunkter i Galaterbrevet”. Pris 75 kr.
Distriktarrangement for voksne.

Fre. 12/3 kl. 20.00

Generalforsamling hos Peter og Tove Jensen, Gl. Hærkrovej 10.

Fre. 19/3 kl. 20.00

Bibeltime hos Jeppe og Linda Nielsen, Aalborgvej 57 og hos Lisbeth og Karsten Poulsen, Skivevej 26.

Fre. 19/3 kl. 19-22 Amok Disko i Hørup Kirkecenter for 3.-7. kl. Opgaveløb fyldt
med fart og spænding. Distriktsarrangement.
Fre. 19/3 kl. 19-22 Cafe Amok i Hørup Kirkecenter for 6.-10. kl. Sport og leg. Distriktsarrangement.
Ons. 24/3 kl. 19.00 Stormøde i Menighedshuset i Kjellerup med drøftelse af visionen.
Distriktsarrangement.
Fre. 26/3 kl. 19.00

Fællesspisning hos Jens Aage og Tove Vinther, Kong Knuds Vej
26. Tilmelding senest 24/3.

Fre. 9/4 kl. 20.00

Litteraturaften hos Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26.

Fre. 16/4 kl. 20.00

Bibeltime hos Kristian Hansen, Vilhelm Skyttesvej 27 og hos Grete og Jens Jørgen Pedersen, Bødkersmindevej 11.

Alle er velkomne
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 86880716 vinther@post12.tele.dk
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Blicheregnens lokalråds møde onsdag den 20. januar 2010 v. Mona Døssing, Knudstrup
1.
Siden sidst
2.
Hjemmesiden Blicheregnen.dk
3.
Stormøde 2010. Dagsorden: Huskeseddel, Knud Thybirk
4.
Fællesmøde for lokalråd i uge 6 – valg til Nærdemokratiudvalgsmedlemmer
5.
LAG midler
6.
Evt. - Blichfang deadline
NYE MEDLEMMER TIL LOKALRÅDET?
til Blichfangs læsere : Send forslag til dorit@kauergaard.dk
REFERAT:
Ad 1 Ole Winther grundet arbejde, gået ud af lokalrådet . Suppleant Jørgen Knudsen,
Gråmose
Formand Dorit Rask
Næstformand Tonny Pedersen
Kasserer Mona Døssing
Sekretær?
Øvrige medlemmer: Niels V.Jespersen, Harry Madsen, Lissi V. Frydenlund,
Jørgen Knudsen
Suppleant Martin Andreasen
Møde med byansvarlig Birgit Holst, Silkeborg kommune :
Refeat fra møde med Blicheregnens Lokalråd
Tid:
Torsdag d. 8. oktober 2009 kl. 15.00
Sted:
Silkeborg Kommune, Søvej 3, lokale T301
Til stede Mona Døssing (MD), Tonny Petersen (TP), Torsten Sand Christensen (TC),
Byansvarlig Birgit Holst (BH referent), Svend Jakobsen (SJ)
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1. Indledning med præsentation af de tilstedeværende
SJ indledte mødet med præsentationsrunde.
BH bekræftede at kommunen ikke har modtaget indsigelse fra lokalrådet. Der er modtaget indsigelse fra Borgerinitiativet i Vium Hvam, som er besvaret i forbindelse med
kommuneplanens offentliggørelse.
2. Gennemgang af ændringerne i lokalrådets område
BH gennemgik ændringer i henholdsvis Thorning og Hvam.
I Thorning samles erhverv i nord. Et mindre område i syd tilbageføres til landzone. Der
er udlagt perspektivområde for Munkemarken, ramme 21-B-18.
Ad 2 Hjemmesiden er ikke færdig. Niels har korresponderet med det ansvarlige ﬁrma,
og de vil ikke hjælpe os yderligere, trods mangelfuld opbygning af hjemmesiden fra deres side. Vi opgiver samarbejdet med ﬁrmaet og lukker diverse links til siden, samt lukker siden midlertidigt (Niels). Vi bevarer domænet ”Blicheregnen.dk” og betaler fortsat
49 kr årligt for det.
Ad 3 Stormøde 2010
Dato evt. torsdag den 18. marts kl 19.00
Hvor: Hauge Forsamlingshus
Annoncering – uge 8 indsende annonce til Kjellerup Tidende
og uge 11 i Midtjyllands Avis (Dorit)
Dagsorden:
Hvilke 3 udviklingsønsker skal vi på Blicheregnen sende videre byrådet via den lokale huskeseddel?
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Udarbejdelse af huskeseddel – arbejdsgrupper – emner? (lokalrådets mulighed for at
få udfordringer og udviklingsønsker behandlet hos Silkeborg kommune).
Hvad optager folk på Blicheregnen? Hvad ønsker vi prioriteret her på egnen/hvad fortæller vi kommunen?
Ønsker byrådet det samme som os lokalt?
Hvad bringer vi videre til Byrådet?
Hvad prioriterer vi på egnen: relationer eller penge? Hvor er græsrødderne?
- Lokalpolitikere Erling Prang og Poul Dahl inviteres (Dorit)
- Byansvarlig Birgit Holst inviteres (Dorit)
- Knud Thybirk kommer – konkrete informationer om muligheder, nye lokale projekter–15 min indledning og evt styre udarbejdelse af ønskeseddel (Mona)
Ad 4. Fællesmøde for lokalråd i uge 6 – valg til Nærdemokratiudvalgsmedlemmer
Kære lokalråd, -et fællesmøde for lokalråd, hvor der vælges 3 repræsentanter til udvalget.
Mødet foregår torsdag d. 11. februar 2010 kl. 19 i Medborgerhuset, Søvej 3, sal A
Følgende punkter indgår på mødet:
1. Orientering om Nærdemokratiudvalgets arbejde ved formand Anders R. Henriksen
2. Valg af repræsentanter til Nærdemokratiudvalget
Blicheregnens lokalråd vil til mødet stille følgende spørgsmål (Niels og Dorit deltager)
Vigtigt at der revurderes hvad vi vil med Nærdemokratiudvalget?
Kommunikation og forankring af Nærdemokratitanken både lokalt og politisk?
Skal Nærdemokratiet formidle ønsker / skal de være kommunens postkasse for lokalrådene?
Hvordan bevarer vi demokratiet? Hvordan får vi de unge og de unge familier i tale/engageret?
Ad. 5 LAG midler
Der er mange midler at søge? Se www.lag-silkeborg.dk
Hvem har ideer til projekter?
Vi kan som lokalråd videregive deadlines for ansøgning; men der skal være initiativtagere/græsrødder til at stå for projektansøgninger og være projektansvarlige.
Ad 6 Velkomstfolder under udarbejdelse af kommunen med mulighed for indstik (A5)
med informationer om lokalrådene.
Deadline for Blichfang 22. januar – indsende referat med dato til Stormøde.
Næste møde i lokalrådet tirsdag den 9. februar kl 19.00 v. Niels, Gråmose
Hvem er på valg? Overvej nye medlemmer til lokalrådet.
Ref v. Dorit Rask
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Det sker på Bakkegården
Februar:
17. Banko
24. Sang, musik og fortælling

kl. 14,00
kl 14.00

Marts:
17. Banko
24. Forårsfest

kl. 14.00
kl. 18.00

April:
7. Generalforsamling i Brugerrådet
21. Banko
28. Underholdning??

kl. 14.00
kl. 14.00
kl.14.00

Brugerrådet
Hver tirsdag kl. 10.00-11.00 er der sang med musikledsagelse af organisten.
Den sidste tirsdag i måneden aﬂøses sangen af gudstjeneste.
Gudstjenesten hver sidste tirsdag på Bakkegården er med både kaffe, sang og prædiken.
Alle er velkomne!
Tirsdag d. 23 februar kl. 10.00
Tirsdag d. 30 marts kl. 10.00
Tirsdag d. 27. april kl. 10.00
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Indre Mission
Februar:
Torsdag d. 4.
Uge 6
Mandag d. 8. kl. 14.00
Tirsdag d. 9. kl.19.30
Onsdag d. 10. kl. 19.30
Torsdag d. 11. kl. 19.30
Torsdag d. 18. kl. 14.30
Torsdag d. 25.
Marts:
Torsdag d. 4.
Torsdag d. 11. kl. 19.30
Torsdag d. 18. kl. 19.30
Torsdag d. 25. kl. 19.30

Bibeltime i hjemmene. Johs. Ev. kap. 17.
MISSIONSUGE:
Niels Jacob Nielsen, Kjellerup.
KFUM & K indbyder.
Per Dyrholm, Skarrild.
Tale og sang ved Benny Kusk, Ålborg.
Caffé-eftermiddag. NB: kl. 14.30.
Kredsstævne i Kjellerup Menighedshus.
Se annonce i Kjellerup Tidende.
Bibeltime i hjemmene. Johs. Ev. kap. 18. v. 1-27.
Preben Sørensen, Viborg.
Forårsmøde i Vinderslev.
PÅSKEMØDE. Tale ved Lindvig Osmundsen, Bording.
Hedenstedkoret medvirker.

GLÆDELIG PÅSKE
Danmissions Kvindekreds
Tirsdag den 2. marts kl. 14.30. Møde hos
Kirsten Andersen, Grågårdevej 14., Thorning. Nyt fra Danmission
Afslutning ved Ellen Andersen.
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Tirsdag den 6. april kl. 14.30. Møde hos
Ellen Andersen, Hosekræmmervej 14,
Thorning. Nyt fra Danmission.
Enhver er velkommen til at komme at høre om Danmission arbejde, og være med i
et hyggeligt mødesamvær.

Gymnastikafslutning
Lørdag den 27/3 2010 afholdes der gymnastikafslutning i Thorning-Hallen fra kl.
14.00 til kl. 17.00, hvor vinterens hold
kommer og viser lidt af, hvad de har arbejdet med i vinterens løb.
Børneholdene kommer med deres
TROLDUNGER og SPILOPPER med
forældre.
SPRING/RYTMEHOLD, både store og
små, viser hvad de har lært.
STEP, der stepper derudaf, og MANDAGSHOLDET, der alle får sved på
panden.

OPVISNING:
Udover vores egne hold vil der igen i år
være et opvisningshold, der viser deres
store kunnen.
Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag i gymnastikkens tegn i ThorningHallen.
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næste arrangementer i

Thorning Foredragsforening
Søndag den 14. februar 2010 kl. 14.00:
I samarbejde med Blicheregnens Museumsforening indbyder Thorning Foredragsforening til foredrag. Ditte Krøgholt, Århus fortæller om Blichers novelle: ”En
landsbydegns dagbog”. Der
serveres kaffe med brød.
Mandag den 22. marts kl. 19.30:
Forhenværende minister og nuværende folketingsmedlem Britta Schall Holberg holder
foredrag om emnet: Kultur og traditioner.
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Tirsdag den 27. april kl. 19.30:
Musikpædagog og forstander på Senior Højskolen i Nørre Nissum,
Erik Sommer holder højskoleaften med fortælling og sang.
Arrangementerne afholdes i Thorning
Forsamlingshus. Alle er velkomne. Entre 50 kr. Der serveres kaffe og man medbringer selv brød.

HUSK: X i kalenderen ved d. 4.
september hvis du er tidligere
elev eller lærer på Thorning
Skole.
Det er dagen for den store ”Gammel-elev/
lærerfest” i forbindelse med Thorning
Skoles 50 års jubilæum. Fortæl det videre
til alle, som kan have interesse i det.
På skolens hjemmeside
www.thorningskole.dk under Jubilæum,
kan du se kontaktpersonerne for de forskellige årgange. Er du ikke blevet kontaktet, så henvend dig selv til kontaktpersonen. Meld dig gerne selv som kontaktperson, hvis der ingen er.
Omkring 1. marts skulle alle gerne modtage en mail eller et brev med indbydelse
(fra kontaktpersonen). Denne indbydelse

vil også kunne ses på skolens hjemmeside
og i dagspressen.
I april og maj kan du så tilmelde dig via
Billetnet eller ved personlig henvendelse på skolens kontor på bestemte tidspunkter.
På hjemmesiden kan du så efterhånden se
de tilmeldte fra din årgang – og fra andre
årgange. (Man bliver til festen placeret årgangsvis).
Har du lyst, kan du også melde dig ind i
gruppen ”Thorning Skoles 50 års jubilæum” på www.facebook.dk, eller du kan
måske endda oprette din egen årgangsgruppe.
PS. Rettelse til artiklen i forrige nummer
af Blichfang. Vi er blevet gjort opmærksomme på, at indvielsesdatoen i 1960 var
7. september 1960 (og ikke 6. september).
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Robin Hood – godt i gang
Kom til Hilse på Aften den 22. febr.
Så er rollerne fordelt til årets opsætning
af ROBIN HOOD i juni, og Thorningegnens Friluftsspil kan godt garantere en både sjov og anderledes opsætning af ROBIN HOOD, idet stykket er omskrevet af
de lune brødre Price.
Til at løfte forestillingen er der hentet erfarne skuespillere fra både nær og fjern.
Hovedrollen besættes således af Rasmus
Fossing fra Århus, og i rollerne som Lady Marion, Lille John og Sheriffen ses
skuespillere fra hhv. Silkeborg, Thorsø
og Herning. Lokale kræfter ses i rollerne som Gwendolyn, Will Skarlagen, Broder Tuck og Prins John
nemlig hhv. Bodil Lyngsøe, Jesper Nørskov, Kim
Konnerup og Jakob W
Jensen og fattigfamilien spilles af Kirsten Rose,
Ejvind Nielsen og Laura
Kruse. I alt 35 skuespillere vil være at ﬁnde på scenen.
Scenograf Ulla Häll, scenebygger Steen Lyngsøe og formand Inger-Marie Thomsen
i samtale om den meget
omfattende scenemodel, som
sammen med fredsskoven
kommer til at udgøre den
perfekte baggrund for Robin
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Samtidig med at rollerne er fordelt, er
det øvrige arbejde bag scenen også gået i
gang, og designet af kostumer ligger igen
i år i Laila Simonsens kyndige hænder, og
det store team af syersker er gået i gang
med at sy de mange kostumer, der understreger stemningerne i stykket. Regissør Inge Østerby er også gået i gang med
at ﬁnde alle de spændende rekvisitter, der
skal bruges, blandt andet et både ”levende” og et dødt vildsvin.
I forbindelse med den første gennemlæsning af hele stykket, inviteres alle interesserede til Hilse på Aften mandag den 22.
februar.

Friluftsscenen ﬁk en overhaling i efteråret, så den nu er klar til
Robin Hood.

Jens Peter Salomonsen og
Tommy Nielsen i færd med
at sætte scenen i stand.
Karsten B Madsen og
Søren Sørensen hjalp også,
men er desværre ikke med
på billedet
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Thorning Pensionistforening
Onsdag den 10. februar kl. 14.00 på Bakkegården er der bankospil og Amerikansk
Lotteri.
Onsdag den 10. marts kl. 14.30 på Bakkegården kommer Jens
Svendsen, Låsby
og fortæller om sin
livshistorie gennem
tiden. Der serveres
kaffe med kage. Pris
pr. person er 40,00 kr. Husk tilmelding på
tlf. 8688 0813 eller 8688 0630 senest den
7. marts.
Onsdag den 14. april kl. 14.00 på Bakkegården kommer Viborg Harmonika Klub
og underholder. Der bliver fællessang, og
der serveres snitter, vin og kaffe. Pris er
60,00 kr. pr. person. Husk tilmelding på
tlf. 86 88 08 13 eller 86 88 06 30.

Kommende arrangementer bliver den 12.
maj og den 9. juni, og dem kan man læse
om i næste nr. af Blichfang som udkommer den 3. april.
Generalforsamlingen
Thorning Pensionistforening afholdt generalforsamling på Bakkegården den 13.
januar, og 32 af foreningens medlemmer
mødte op. Formanden bød velkommen,
og mindedes de medlemmer der var afgået ved døden i årets løb.
Søren Sørensen blev valgt til dirigent,
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og gav ordet til formanden, som i sin beretning gav udtryk for, at året havde været godt og aktivt med 10 arrangementer,
hvor der havde været god tilslutning til
alle. Kasserer Gunhild Sørensen fremlagde regnskabet, som viste en omsætning på
61.580 kr., og at formuen var 18.057 kr.
Kontingentet er blevet bestemt til at være
50.00 kr. pr. medlem.
På valg til bestyrelsen var Viggo Eriksen, Vera Nielsen og Ingse Glittrup. Vera
og Viggo modtog genvalg, hvorimod Ingse ikke ønskede at fortsætte i bestyrelsen.
Nyvalgt blev Fin Hansen fra Skovvej. Bestyrelsessuppleanter blev Jørgen Boilesen fra Munkemarken og Morten Petersen
fra Østermarksvej, og som Revisorer blev
Søren Sørensen og Niels Åge Sørensen
genvalgt, og Søren Chr. Sørensen blev
valgt til revisorsuppleant. Jørgen Knudsen, Gråmose blev valgt til fanebærer.
Formand Viggo Eriksen sluttede generalforsamlingen med at takke foreningens
medlemmer for at havde støttet op om
foreningens arrangementer. Ligeledes takkede han brugerrådet for det gode samarbejde. Til sidst takkede han den øvrige
bestyrelse for et godt samarbejde. Også
Ingse Glittrup ﬁk tak, og han tilføjede, at
han håbede, at hun fortsat ville komme og
spille til foreningens arrangementer.
Den nye bestyrelse:
Formand: Viggo Eriksen tlf. 8688 0813.
Kasserer: Gunhild Sørensen tlf. 8688 0630
Næstformand: Vera Nielsen tlf. 8725 4959
Sekretær: Jørgen Knudsen tlf. 8688 0210
Best.medlem: Fin Hansen tlf. 8682 6120
Venlig hilsen Viggo Eriksen

Mother Teresa (fortsat)
Børnene
En lille dreng havde ingen familie, og
bedstemoderen, der havde taget sig af
ham, vidste, at hun snart skulle dø, så hun
bragte ham til Søstrene, som tog sig af
ham og sørgede for, at han ﬁk en uddannelse. Selv som ganske lille fortalte han,
at han ville være Mother Teresa, når han
blev stor. Det kunne han selvfølgelig ikke
blive, men han blev faktisk præst og kom
til at hjælpe mennesker lige som Mother
Teresa.
Søstrene begyndte at sende mad ud til
små grupper af sultende mennesker. Antallet af grupper steg hurtigt, men det
gjorde gaveindtægterne og den mad, søstrene ﬁk stillet til rådighed, også. I dag
bliver der stillet mad ud til seks millioner mennesker i de værste slumkvarterer
over hele verden. Søstrene støtter ofte et
eller to af børnene i fattige familier med
en stor børneﬂok og hjælper dem gennem
skoleforløbet, så de bagefter kan få arbejde, og derved hjælpe resten af familien.
Uden denne hjælp havde disse børn ikke haft en chance, de ville være vokset op
uden noget sted at læse, uden noget sted
at lege. De måtte bo og sove i et usselt
overfyldt rum og aldrig få nok at spise.
Kan man forestille sig kun at få ét måltid
om dagen, at bo under nogle få pjaltede

tæpper på fortovet, uden at de travle forbipasserende værdigede dem et blik. Tit
er det alle børnene i en familie, der bliver
forladt, eller er blevet forældreløse, og
som da må leve på denne måde. Der var
en mor, der ikke selv ﬁk noget at spise,
fordi børnene ﬁk al den mad, der var. Hun
blev syg og døde. Den ældste pige i børneﬂokken, Rita på 14, år måtte tage sig af
sine små søskende, og hun var bekymret
over, at hendes lillebror var blevet syg og
lå ganske stille uden at give det mindste
klynk fra sig. En journalist, der skrev om
Mother Teresa, nævnte børnene i avisen
og fortalte, at Søstrene besøgte og hjalp
til med at passe dem i deres lille hytte.
Hurtigt blev der samlet 7000 rupies ind til
dem, som Mother Teresa ﬁk overdraget.
5000 rupies af disse penge blev sat i banken. De skulle bruges som medgift til den
store pige Rita, mens resten 2000 rupies
blev sat til side til de andre børn. Journalisten blev temmelig forarget over dette.
Det var da en underlig måde at bruge pengene på. Men Mother Teresa så rigtigt,
hun tænkte som en Inder, for uden medgift kunne pigen ikke ﬁnde en ægtemand
og dermed aldrig ﬁnde tryghed.
Venlig hilsen Marie Jørgensen
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Irsk aften i forsamlingshuset
Stemningsbilleder fra endnu en vellykket
koncert i Thorning Forsamlingshus
”Almost Irish” leverede en ﬁn koncert, og
stemningen var i top.
Udvalget bag arrangementet er meget glade for den tradition det er blevet, at mødes til en uforpligtende hyggelig aften i
den mørke tid og lytte til god musik.
Samtidig oplyser udvalget, at man i år vil
afholde endnu en koncert i september.
Det er lykkedes at få fat i Allan Taylor!
Allan Taylor er en af ”de gamle” fra den
engelske folkemusik scene med rod i tresserne.
Han synger egne sange med en mørk og
behagelig stemme akkompagneret af et
fantastisk guitarspil.
Han er kendt fra utallige optrædener i
Danmark, og er nærmest fast gæst til
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Tønder- og
Skagen festival. Her
har han optrådt både som solist og som
medarrangør.
Koncerten
med Allan
Taylor er
fredag den
17. september i forsamlingshuset.
Koncertudvalget Thorning Egnens Friluftsspil, Thorning Forsamlingshus, Thorning Borgerforening
fortsættes side 23

Lidt om de tre brødre i Almost Irish
fortsat fra side 22

Lukas Lyngsø Munk Nielsen
Sang, violin og bodhran
Midt mellem koncerter og øveaftener ﬁnder Lukas alligevel tid til studierne på Vejen
Gymnasium.

Alexander Lyngsø Munk Nielsen
Sang, tin-whistle, low-whistle, kontrabas, guitar og bodhran.
Alexander er bosat i Ribe og er netop
begyndt på læreruddannelsen. Han
bruger meget tid med ﬂøjten, som han
mestrer langt ud i irske reels og jigs og
endda dobbelte ﬂøjte-stunts. Alexander
har også medvirket som gæstemusiker
på andres plader.
Rasmus Lyngsø Munk Nielsen
sang, guitar, banjo, 10-strenget bouzouki og bodhran.
Rasmus læser i dag til folkeskolelærer på Ribe
Statsseminarium og er bosat i Ribe, hvor naturen,
musikken, historien og den gamle by giver inspiration
til sangtekster og melodier.
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