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Årsberetning 2010:

Det er nu femte gang, vi afholder stor-
møde i Blicheregnens Lokalråds regi, og 
fjerde gang, jeg skriver årsberetning.
Når vi ser fire år tilbage, så er der unæg-
telig sket meget. Kommunesammenlæg-
ning, samarbejdsaftale mellem kommune 
og lokalråd, flere lokalråd er opstået (tæl-
ler 22 nu) og mange høringssvar er sendt 
fra de forskellige lokalråd. 
Nærdemokratiet har stået sin prøve, og 
om det fungerer, er der mange meninger 
om. Nærdemokratiudvalget har haft me-
gen modvind, men med især en dygtig 
formand som Torben Hansen, har udval-
get sat sine spor og fået så megen vægt, at 
det har overlevet.
Udvalget har fået ny formand, Anders Ri-
berholt Henriksen, og tre medlemmer er 

valgt iblandt lokalrådene her i starten af 
februar. Nærdemokratiudvalget har over-
levet – og hurra for det! Vi glæder os til, 
at udvalget sammen med Anders Riber-
holt Henriksen kan være med til at for-
ankre nærdemokratiet i byrådet, i de po-
litiske udvalg og i den kommunale admi-
nistration, som formanden skriver i det 
sidste nyhedsbrev ”Tæt på” (Nyhesbre-
vet udkommer ikke mere, da det er spa-
ret væk).
Vi vil i Blicheregnens Lokalråd bestræ-
be os på fortsat at være en sikkerhed for, 
at vores lokale ønsker og interesser bli-
ver hørt. Rådet er derfor sammensat bredt 
med medlemmer fra hele området (Thor-
ning skoledistrikt), og det håber vi også, 
det er efter i aften.
Vi har efter Borgermøde eller sidste Stor-
møde, hvor kommune- og trafikplan blev 
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fremlagt, sendt forskellige høringssvar. 
For det første endnu en gang vedr. trafik-
planen og senest om planerne med bog-
busserne.
I efteråret har medlemmer fra rådet været 
til orienteringsmøde hos kommunen ang. 
den endelige vedtagelse af Kommune- og 
Trafikplan.
Vi har midlertidigt nedlagt lokalrådets 
hjemmeside, da det firma, vi havde til at 
hjælpe os med den, ikke har kunnet op-
fylde forventningerne til opsætningen.

Trods et spændende efterår med valg til 
byrådet, så har vi oplevet mindre interes-
se for lokalrådsarbejdet. Den politiske in-
teresse hos borgere i almindelighed er lav. 
Vi er derfor glade for, at Nærdemokrati-

udvalget stadig eksisterer, for det kan væ-
re med til at understrege vigtigheden af 
borgerinddragelse, og være med til at mo-
tivere borgerne til at vise interesse for de 
politiske beslutningsprocesser.

Lokalrådsarbejdet er græsrodsarbejde. 
Det er der, ønskerne spirer og gror, samt 
spreder engagement. Det er af største vig-
tighed, at vi bevarer den fælles interes-
se for vort samfund. Lokalrådene kan væ-
re med til at vække samfundssind hos den 
enkelte lokalt og være med til i fælles-
skab - sammen med de andre lokalråd - at 
holde liv i nærdemokratiet.

På Blicheregnens Lokalråds vegne,
formand Dorit Rask
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Referat fra Blicheregnens lokalråds stor-
møde 18.marts 2010:
Knud Tybirk fortæller om udvikling og 
Kjellerupegnens Udviklingsråd (Nordlige 
del af kommunen).
Byg vindmøller i stedet for læhegn ved 
forandringer! Kommunesammenlægnin-
gen har givet ny energi/nye muligheder.

Kjellerupegnens udviklingsråd :
Bosætning, arbejde, fritid + Bygninger 
på egnen
- overordnede emner for arbejdet i rådet.
Lokal turisme – udarbejdet folder 
”Kjelllerupegnen” og lavet hjemmesi-
de: Kjellerupegnen.dk
Planlægning, stier, mv – mange hørings-
svar ang Kommuneplanen er sendt og fle-
re ting er medtaget i den endelige plan.
Stisystem for hele den nordlige del af 
kommunen.
Færdiggørelsen af Krabbes grønne Ring - 
folder + infostandere rundt på den grøn-
ne ring.
(kommunen overtaget)
God dialog med kommunen - lige haft 
møde med borgmesteren.
I anden regi spændende projekt omkring 
Hærvejen er sat i værk; ”Hærvejen – med 
mange oplevelsesrum” med ny hjemmesi-
de i april 2010.
Udarbejdelse af Huskesedlen ved Mo-
na Døssing og Knud Tybirk. Ønsker 
som kan udfordre os her lokalt og for 
at sikre at alle borgere har mulighed 
for at komme til orde.
Følgende emner blev prioriteret højest:
Et kulturelt center med kreative ak-
tiviteter for alle aldre, en styrkelse af 
Blicheregnens Museum, en cykelsti 
langs A13 fra Knudstrup til Gråmose, 

direkte busforbindelse til Silkeborg el-
ler bedre busforbindelser i det hele ta-
get, en motionssti med lys i Stendal 
Plantage. Desuden blev der nævnt ofte-
re græsslåning af fodboldbane i Hauge, 
en hal 2 i Thorning, flere svingbaner 
ved Gråmose og Knudstrup på A13, 
udbygning af Kompedal, samt ridesti-
er og shelters.

Generalforsamling
Følgende valgt: Jette Laursen – Thorning, 
Linda Lyngsøe – Gråmose,  Niels Simon-
sen - Thorning, Jesper Blaabjerg – Vium/
Hvam.

Suppleanter valgt var Trine L. Nielsen og 
Tonny Pedersen
1. Trine Lidegaard Nielsen -Ravnholt
2. Martin Andreasen, Thorning
3. Tonny Pedersen. Vium/Hvam
revisor: Anker Frydenlund, Cita Brøns
Følgende fortsætter: Lissi Frydenlund- 
Gråmose, Niels Jespersen– Gråmose, 
Harry Madsen - Knudstrup

Byrådspolitiker Poul Dahl
Her vil vi leve, her kommer livet til os, 
- at bo på landet indebærer ikke den 
samme form for service som Silkeborg 
by. Dog skal vi have fornuftige betin-
gelser , som det grundlæggende lokal 
skole, ældre center/boliger, busforbin-
delser til uddannelse og arbejde.

referat ved Dorit Rask
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Spejderne i Thorning

Thorning spejderne deltog i Steen 
Blicher Divisionsturnering 2010. 
Steen Blicher og Klit Division fra det 
Det Danske Spejderkorps afvikle-
de fælles divisionsturnering i perio-
den 23. til 25. april ved Gammelstrup, 
nordvest for Viborg. Med godt humør 
startede 350 spejdere og ledere fra 
Skive, Thisted, Baunehøj, Birke, Vi-
borg, Karup, Thorning, Rødkærsbro, 
Klitmøller og Bjerringbro teltopstillingen 
fredag aften, som både var kølig og dryp-
pende. 
”Spejderagenter” var valgt som det fæl-
les tema for hele lejren og prægede ud-
klædningen og aktiviteterne. Deltagerne 
mødte bl.a. op med hat, solbriller og ma-

let overskæg.

Hele lørdagen var der arrangeret konkur-
rencer inddelt efter alder. Spejderne kom 
rundt i området – både sø og skov – mens 
de løste opgaver og dystede med en mas-
se andre spejderagenter. Om aftenen sam-

ledes alle til fælles lejrbål, hvor de 
ældste spejdere fremførte forberedte 
underholdende agentindslag. Den før-
ste agentdag sluttede med fællessang. 
Søndag morgen startede med fælles 
morgengymnastik og flaghejsning ef-
terfulgt af finalerne i tovtrækning. 
Ved Minierne (2. og 3. klasser) deltog 
med Kristian D. Oddershede, Jeppe 
R. Mikkelsen, Mathias M. Clausen, 
Mathias V. Jensen, Rasmus Kiels-
holm, Mathias L. Lyngsøe, Nicklas D. 
Müller og Laurits S. Jensen fordelt på 
patrulje Ulvene.
Minierne klarede sig godt og havde 

Minierne sammen med Kathrine Dahlmann Odders-
hede klar til løb. Fra venstre mod højre er det “ul-
vene”: Kristian D. Oddershede, Mathias L. Lyngsøe, 
Mathias M. Clausen, Nicklas D. Müller, Rasmus 
Kielsholm, Laurits S. Jensen og Jeppe R. Mikkelsen.

Hele gruppen på Divisionsturnering 2010
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en rigtig god tur. 
Juniorerne (4. til 6. klasse) deltog med 
Helle Bech Christiansen, Maja Kofoed, 
Malene Ting Nielsen, Marie Kielsholm, 
Rune MacDonald, Malthe Raschke Niel-
sen, Dennis Ting Nielsen, Amalie Lund-
strøm Andersen, Kasper C. K. Marten-
sen og Anne Sofie Nedergård Amby for-
delt på patruljerne Woodstock, Radiserne 
og Nuser. Radiserne opnåede to flotte pla-
ceringer - tredjeplads i turneringsløbet og 
i Turn out (spejder opførsel og kamme-
ratskab). 

Den samlede divisionsturnering 2010 
blev vundet af Skive Gruppe, hvorfor 
Thorning Gruppe – der vandt sidste år - 
måtte afleverer Steen Blicher Divisionens 
fane, som det synlige bevis på sejr til Ski-
ve. 

Hele weekenden var præget af en mas-
se spændende og sjove spejderaktiviteter 
som børn og unge i alderen fra 6 – 23 år 
havde rigtig meget fornøjelse af. De kol-
de nætter blev hurtigt glemt, så snart næ-
ste dags aktiviteter kom i gang.

Ledermangel ved Thorning-spejderne  
Gruppens ledere udfører til dagligt et flot 
stykke arbejde, og forældrene bakker op 
og hjælper, så godt de kan, men det er 
hårdt arbejde ofte at stå alene med 8-10 
drenge og piger uge efter uge. 
Bestyrelsen vil derfor opfordre alle, der 
måtte have lyst til at blive leder eller 
hjælper i Thorning Gruppe, og som bl.a. 
elsker bål, træbygning og ikke mindst 
udelivet, om at prøve en dag med vores 
spejdere. Man kan vælge mellem mini (8-
9 år), junior (10-12 år), trop (13-17 år) og 
man forpligter sig ikke.
Det er nødvendigt med tilgang af lede-

re, hvis Thorning spejderne skal forblive i 
nuværende form og omfang. Bestyrelsen 
har lagt planer for udvikling af området 
ved spejderhuset på Møllevej. Det skal la-
ves om, så det fremstår mere indbyden-
de og i større grad lægger op til spejder-
aktiviteter. 
Der skal laves et åbent, sammenhængen-
de område, så man kan lave flere spæn-
dende spejderaktiviteter. Derfor er det 
også besluttet at glas, aviser og pap ik-
ke længere kan afleveres nede på plad-
sen. Den sidste container fjernes 18. juni 
og derfra vil det kun være muligt at lægge 
jern ned til spejderne.

Spejderne vil på denne måde få et nyt 
stort område nær bålpladsen til at udfol-
de sig på. Der er tænkt store tanker – pen-
gene er små, men vi søger fonde og loka-
le om tilskud til et nyt overdækket bålsted 
med eget brændeskur og huggeblok.
Det store område bag spejderhuset kan 
indrettes med mange andre spejderting, 
som det øvrige lokalsamfund – f.eks. bør-
nehaven eller SFO - også kan have stor 
fornøjelse af.

Derfor, meld dig til at være spejderleder/-
hjælper for en dag – man skal prøve det 
for at forstå, hvor sjovt og givende den-
ne form for udeliv er. Tilgang af nye le-
dere er meget vigtig for Thorning gruppe 
og en forudsætning for fortsat udvikling – 
håber vi ses!
Kontakt bestyrelsesformand Karina Dal-
gaard Müller (2172 4134).
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Kontakt: 
Formand 
Karina Dalgaard Müller 
på 2172 4134 eller 
kdm@energimidt.dk

Gruppeleder 
Kern Oddershede 
på 4080 1782 eller 
kern@post10.tele.dk
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Indre Mission

Juni:
Torsdag d. 10.  Bibeltime i hjemmene. Johs. Ev. kap. 19 vers 17-42.
Lørdag d. 13.  IMs Årsmøde i Vejle. Årsgave kan evt. afleveres ved dette  
  møde.
Torsdag d. 17.   Aftenudflugt. Nærmere herom senere.
Torsdag d. 24. kl. 19.30  Midsommerfest hos Hanne og Niels Jørgen, Ålborgvej 72.
  Solveig Boye, Århus taler.

Juli:
Torsdag d. 8. kl. 14.30  Caféeftermiddag i Misionshuset.

Resten af juli holder vi sommerferie og starter så igen d. 8. august, hvor vi kører til Åse 
og Henriks sommerhus i Strandet ved Hjarbæk Fjord. Næste møde i Missionshuset bli-
ver d. 12. august.

Lyt til IMs telefonandagt 70 300 150
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Dansk Folkeparti holder 

Grundlovsmøde 
på Marsvinslund, Marsvinslundvej 10, 8620 Kjellerup.  
Lørdag 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 Morten Messerschmidt MEP. for 
DF, Jesper Langballe MF for DF. Dennis 
Flydtkær DF  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 sidde i tørvejr.
Alle er velkommen. Tag gerne venner og 
bekendte med til en god dag på Marsvins-
lund.

M.v.h. Dansk Folkeparti -Viborg, Ikast - 
Brande og Silkeborg kredse. 
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Thorning Pensionistforening

Udflugt til Skagen

Onsdag den 9. juni kl. 09.00 tager vi fra 
parkeringspladsen ved skolen på udflugt 
til Skagen med Thorning Turist og Jens 
Erik ved rattet. Undervejs vil der blive 
serveret kaffe med rundstykker.
Middagen, som består af kamsteg med alt 
tilbehør og citronfromage, skal vi have på 
den skønne Syvsten Kro. Eftermiddags-
kaffen skal vi have samme sted, og der-
til serveres boller og lagkage med fløde-
skum. Når bussen ikke kan køre længere 
oppe i Skagen, tager Sandormen over, og 
kører os til Grenen. Turen går også til den 
gamle flotte by Sæby, hvor vi skal en tur 
på havnen.

Bemærk: Der er kun plads til 50 
personer. Pris for medlemmer 275,00 kr. 
og ikke medlemmer 325,00 kr.
Tilmelding til 8688 0813 eller 8688 0630.

Bestyrelsen håber på en rigtig dejlig som-
mertur.

Onsdag den 11. august er der underhold-
ning på Bakkegården. Program herom vil 
blive oplyst senere.

Lopper

Gode og brugbare loppeting modtages.
Henvendelse til Niels tlf. 8688 0364 el-
ler Sonja tlf. 8688 0285. 
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Det sker på Bakkegården

 
Juni:
16. Banko kl. 14.00
24. Sankt Hans fest kl. 19.00
Båltale v. Poul Dahl

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!

Fodboldstøvle Bank
   
Kære forældre. Kender i det? Jeres børn er pludselig vokset ud af deres fod-
boldstøvler. 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, betaler 
50,00 kr. - de, der vil sælge, får 40,00 kr. (Afregning sker ved salg.)

Kig allerede efter nu, om støvlerne er for små. Er de det, så ring til mig, så finder vi ud 
af, om jeg har den rigtige størrelse på lager.

Udendørs sæsonen 2010 starter før, I ved det.
  
Ret henvendelse til: Carl Erik Philipsen
   Bindstouwvej 13 Thorning
   Tlf. 8688 0034 Mobil. 2381 9583

12 



Mother Teresa (fortsat)

Pigen Rita tog en uddannelse på én af 
Søstrenes skoler og blev senere lykke-
ligt gift. De andre børn fandt kærlighed 
og omsorg, og den lille dreng, der var for 
svag til at give et klynk fra sig, fik et par 
velstående adoptivforældre, som holdt 
meget af ham. En gang fandt Mother Te-
resa en dreng, som boede under et træ. 
Han var stukket af fra sin onkel og tante, 
som aldrig gav ham nok at spise, og kræ-
vede meget hårdt arbejde af ham. Nu kla-
rede han sig med sin opfindsomhed og 
tiggede og stjal. Mother Teresa tog ham 
med til nogle andre, der sendte ham i sko-
le. Han klarede sig godt, men var stadig 
meget ensom. Han ville gerne giftes, sag-
de han til Mother Teresa, men det var han 
dog for ung til, mente hun. Dog var han 
så bedrøvet, og så så bedrøvet ud, at hun 

købte et lille stykke jord til ham, hvor han 
kunne bygge sig et hus. Da han så sene-
re skulle giftes, tog to af Søstrene med i 
stedet for den familie han ingen havde af. 
En dag kom der nogle mennesker til Sø-
strene, de ville købe tjenestefolk til billige 
penge. De fattige var vel parat til at tage 
imod deres tilbud, selv om de vidste, at 
de skulle lave alt det hårdeste og ubeha-
geligste arbejde. Mother Teresa sendt dis-
se mennesker hurtigt væk, for hvis de ik-
ke havde råd til at betale en ordentlig løn 
og give dem et ordentligt sted at bo, eller 
god mad at spise, havde de heller ikke råd 
til at holde tjenestefolk. Hvis det er hårde 
tider for dem selv, er det endnu hårdere 
for deres fattige tjenestefolk. Og hvorfor 
skulle de fattige lide mest, mente hun.

Venlig hilsen Marie Jørgensen.

Nyt fra ”strikkedamerne
Den 20. april har vi afleveret 25 meget 
flotte tæpper og 210 skønne børnetrøjer, 
som vore flittige og dygtige strikkedamer 
har lavet til Mother Teresa i Herning, som 
vil sende dem videre til Calcutta i Indien.
Strikkeklubben kan altid bruge strikke-

garn, så hvis man har garn, som man ikke 
selv kan anvende, modtager vi gerne det-
te. Det kan afleveres til Marie Jørgensen.

Venlig hilsen Marie Jørgensen
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Robin Hood er flyttet i skoven

Skuespillerne øver nu på scenen i skoven 
flere gange om ugen, og skoven genlyder 
af skønsang. Scenen er ved at tage form, 
og de sidste penselstrøg tages. Fredssko-
ven i Thorning er simpelthen Sheerwood 
skoven, klar til at blive indtaget af Robin 
Hood, Lille John, Will Skarlagen, Bro-
der Tuck og Lady Marion, samt den on-
de Prins John og hans nedrige kumpan, 
Sheriffen af Nottingham og mange, man-
ge flere. 
Thorningegnens Friluftsspil glæder sig til 
at slå dørene op for publikum og præsen-
tere ROBIN HOOD i de super aktuelle og 
lune brødre Adam og James Prices ver-
sion. Historien er den velkendte om Ro-
bin Hood, der bliver fredløs og samler en 

gruppe af lystige svende. Brødrene Price 
har dog skrevet et noget anderledes bud 
på den gamle historie med sjove indfald 
og overraskende vinkler og meget, meget 
morsomme situationer.
Billetter kan stadig købes på telefon 5051 
8589 eller på www.thorning.com
 
NB: Thorning bageren er ved at lægge 
sidste hånd på den fantastiske lækre Ro-
bin Hood kage. Den kan købes hver dag i 
spilleperioden. 

Håndværkerne lægger sidste hånd på skafottet til 
scenen. 

Lady Marion, Broder Tuck, Will 
Scarlagen og tre lystige svende deltog i 
Det Grønne Løb i Kjellerup på Avisruten
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KFUM og KFUK

Fre. 4/6 kl. 19.00 Cykeltur. Turguider Jens Aage og Tove. Medbring kaffe. Møde 
 sted: P-pladsen.

Fre. 11/6 kl. 19.00 Grillfest hos Jan og Lisbeth Pedersen, Rosenborgvej 10.

Fre. 18/6 kl. 20.00 Bibeltime hos Tove Sjørslev og Peter Jensen, Gl. Hærkrovej 10 og  
 hos Bettina og Birger Madsen, Vattrupvej 9. 

Fre. 25/6 kl. 19.30 Sankt Hansfest i Jeppes ”grusgrav” ved nedkørslen til Skivevej  
 45. (Parker evt. ved Skivevej 26.) Tale ved sognepræst Tina Frank,  
 Thorning. Frederiks KFUM og KFÙK er også inviteret.

Lør. 7/8- søn. 8/8 Udflugt. Flere oplysninger senere. 

Alle er velkomne
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 8688 0716  -  
vinther@post12.tele.dk
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Thorning Skoles 50 års jubilæum
Jubilæet fejres over tre dage.

2. september  Stor skolefest for alle elever og 
forældre i Thorning Hallen og på 
skolen bl.a. med opførelse af musical. 

3. september Officiel reception på skolen om 
eftermiddagen.

4. september Kl. 14-18.  Åbent hus for alle. Kom 
og se, hvordan skolen ser ud i dag. 
Udstilling af bl.a. nye elevprodukter, 
gamle og nye billeder og videoer. 
Optræden af skolekoret. 

 
 Kl. 18.00- 01.00 ”Gammel” elev/

lærerfest i et stort cirkustelt. Se 
programmet i forrige nummer af 
Blichfang eller på skolens hjemmeside: 
http://www.thorningskole.dk - under 
50 års jubilæum. Her kan du også 
se listen over tilmeldte.  Billetsalget 
slutter d. 31. maj på Billetnet. 
Skulle du være så uheldig, at du har 
glemt at købe en billet, får du en 
allersidste mulighed på skolens kontor 
tirsdag d. 8. juni kl. 17-19. 

Venlig hilsen Thorning Skole
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Thorning-hallen lørdag den 27. marts

Dejlig gymnastikopvisning i Hallen

Gymnastik-udvalget vil gerne sige tak til 
alle, både gymnaster, DGI Midtjyllands 
aspiranthold og publikum, for en rigtig 
god og hyggelig gymnastik-lørdag i hal-
len.
Der var opvisning med Hanne Ørgaards 

to familie/barn hold.
Mandagsholdet under ledelse af Irma An-
dreasen og Lis Klostergaard gav også op-
visning.

fortsættes næste side
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Det samme gjorde Anders Pedersens to 
springhold med masser af glade og ivrige 
spring-børn.
Og så var der Stepholdet under ledelse 
af Mie Døssing og Pernille Just der og-
så viste lidt af, hvad de har lært i vinte-
rens løb.
I pausen var der kaffe og kage til alle.
EN STOR TAK TIL BAGEREN FOR 
SPONSOR-HJÆLP TIL KAGEN.

Sæt allerede nu x i kalenderen lørdag 
den 21.08.10 kl. 10-13, da får vi igen be-
søg af GYMNASTIKKARAVANEN

Sæt også x i kalenderen torsdag den 
26.08.10., da bliver der undervisning i 
par-dans.
Og bliver der par nok, vil vi gøre alt for at 
finde en instruktør, så vi rigtig kan danse 
til næste års halbal.

fortsat fra forrige side
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