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Indre Mission

August:
Torsdag 19. kl. 19.30 Fælles bibeltime ved Birthe Killerich. Johs. Ev. kap. 20 v. 1-18.
Mandag 23. kl. 19.30 Bestyrelsesmøde IM.
Ons-torsdag 25-26.   Kvindestævne i Kjellerup Menighedshus. Se Kjellerup Tidende.

September:
Torsdag 2. kl. 19.30 Møde ved Harry Harregaard, Hurup.
Torsdag 9. Bibeltime i hjemmene. Johs. Ev. kap.20 v. 19-31.
Torsdag 16. kl. 19.30 Kirke og Medier (KLF).
Torsdag 23. kl. 19.30 Høstfest i Missionshuset. Tale ved Frede Møller, Hinge. Aulum  
 Seniorkor medvirker.
Torsdag 30. kl. 19.30 Møde – Mission Afrika.

Oktober:
Ons- torsdag 6.-7.   Oktobermøde i Ans Missionshus. Særskilt program.

Danmissions Kvindekreds
Tirsdag den 7. september kl. 14.30. Møde hos Martha Just, Munkemarken 6, Thorning. 
Nyt fra Danmission. Afslutning: Ap. G. kap. 23.

Tirsdag d. 5. oktober kl. 14.30. Møde hos Kirsten Andersen, Grågårdevej 14, Thorning. 
Nyt fra Danmission. Afslutning: Ap. G. kap. 24.

Enhver er velkommen til at deltage i vor lille kreds og gode fællesskab om Danmissi-
ons arbejde.

IMs telefonandagt 70 30 01 50
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Gudstjenester

Dato Thorning Grathe
22. august - 12.s.e.t. 9.00 10.30
29. august - 13.s.e.t. 10.30 Birthe Kiilerich 9.00 Birthe Kiilerich
5. september - 14.s.e.t. 9.00 Birthe Kiilerich 10.30 Birthe Kiilerich
12. september - 15.s.e.t. 10.30 Høst - indsamling 9.00
19.september - 16.s.e.t. 14.00 Gudstjeneste og sommermøde med Lone Hertz
26. september - 17.s.e.t. 9.00 10.30 Høst - indsamling
3. oktober - 18.s.e.t. 10.30 Birthe Kiilerich 9.00 Birthe Kiilerich
3. oktober - Koncert 19.30 Grimal/Lindgren duo
10. oktober - 19.s.e.t. 9.00 10.30
17. oktober - 20.s.e.t. 10.30 14.00 Våbenhuskaffe
24. oktober - 21.s.e.t. 9.00 Peder Roulund
31. oktober - 22.s.e.t. 9.00 10.30
31. oktober - Koncert 19.00 Røverstuen

Sommermøde i Thorning søndag d. 
19. september 
Der begyndes i Thor-
ning kirke, hvor vi hol-
der en liturgisk gudstje-
neste med medvirken af 
Lone Hertz.
Lone Hertz vil under 
overskriften ”Det nye 
bud; I skal elske hinanden”, læse op fra 
kernen i Johannesevangeliet.
Efterfølgende går vi i forsamlingshuset, 
hvor Lone Hertz vil fortælle lidt om sin 
passion for Johannesevangeliet samt læg-
ge op til en dialog om kristendom og det 
at tro.
Kaffe i forsamlingshuset koster kr. 75.
Alle er velkomne
Arrangør: Thorning Foredragsforening og 
Thorning Menighedsråd.

Kommende arrangementer:
Tirsdag d. 26. oktober kl. 19.00 Studie-
kreds om Blichers Røverstuen.

Søndag d. 31. oktober kl. 19.00 opføres 
RØVERSTUEN.

Alle Helgens gudstjeneste søndag d. 7. 
november .

Udførlig omtale af ovenstående i oktober-
nummeret af Blichfang.

Gudstjeneste på Bakkegården
Hver den sidste tirsdag i måneden mø-
des vi kl. 10.00 til en kop kaffe, sang og 
gudstjeneste. Alle er velkomne!
Øvrige tirsdage er der sang hvor organist 
medvirker.

Nyt fra kirken
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Gymnastiksæson 2010/2011

I august/september starter en ny gymna-
stiksæson. Holdene og instruktørerne er 
kendte fra sidste år.
Dog er der et par ændringer i forhold til 
sidste år. I år er der blevet tre springhold 
og et rytmehold.
 
Aerobic v/ Karin Pedersen.
Opstart torsdag den 12. august kl. 18.45 
– 19.45 i opvarmningssalen i Thorning 
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 
Pernille Just.
Opstart onsdag den 1. september kl. 
19.00 – 20.30 i opvarmningssalen i Thor-
ning Hallen.
Sved på panden til god musik. Få god 
motion og opstramning gennem opvarm-
ning, fuld knald på steppen, udstræk og 
afspænding. Vi bygger serierne op fra 
bunden, så der er plads til både nybegyn-
dere og de, som har prøvet det før.

Mandagsholdet v/ Irma Andreasen og 
Lis Klostergaard.
Opstart mandag den 6. september kl. 
19.00 – 20.00 i opvarmningssalen i Thor-
ning Hallen.
Timen starter blidt med udstræk og arm-
sving samt nakke- og skulderøvelser. 
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 forskellige redska-
ber som håndvægte, vægtstænger, alm. 
elastikker, brede elastikker og sjippetov. 
Måtterne tages frem, hvorefter mave og 
ryg bliver arbejdet igennem, og til sidst er 
der afslapning til stille musik.

Forældre/barn v/ Hanne Ørgaard + 
hjælpetrænere.
Opstart tirsdag den 14. september kl. 
17.00 – 18.00 i gymnastiksalen på Thor-
ning Skole.
Målgruppe 2 – 4 år ifølge med mor, far 
eller bedsteforældre.
Vi laver gymnastik gennem musik, sang 
og sanglege og gennem rim og remser 
med bevægelse.
Et stort hit er vores redskabsbane, hvor 

 

Grågårdevejs  
private dagpleje 

søger børn 
 

Tryghed, omsorg og mange kram

Frisk luft i landlige omgivelser

Naturlegeplads fuld af udfordringer

Børnevenlige dyr

Fokus på sanser og motorik

Se meget mere på:  
www.graagaardevejsdagpleje.dk

Anne Kathrine Vendelbo 
Grågårdevej 5, 8620 Kjellerup 
akv@onepoint.dk / 28323252 

(2km udenfor Thorning mod Hauge)
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børnene igennem sæsonen udfordres lø-
bende. Vi går på line, løber, kravler op og 
ned, kravler over forhindringer og får et 
sus i maven, når vi springer fra plinten og 
ned på madrassen. Børn lærer og udvikler 
sig gennem bevægelse.
Bevægelse er grundlæggende for at børn 
opøver en god motorik, der er vigtig for 
fremtidig indlæring.
Ring for tilmelding til Hanne på tlf. 
8696 6517 eller 2993 6517

Springhold 0.–1. klasse. v/ Thomas 
Carlson + hjælpetrænere.
Opstart mandag den 13. september kl. 
17.00 – 18.10 i gymnastiksalen på Thor-
ning Skole.
Efter grundig opvarmning gennem leg, 
laver børnene øvelser, der styrker moto-
rikken samt springøvelser på bla. airtrack 
og trampolin.

Springhold 2.–3. klasse v/ Anders Pe-
dersen + hjælpetrænere.
Opstart mandag den 13. september kl. 
18.15 – 19.25 i gymnastiksalen på Thor-
ning 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.

Springhold 4.–6. klasse v/ Anders Pe-
dersen + hjælpetrænere.
Opstart mandag den 13. september kl. 
19.30 – 20.30 i gymnastiksalen på Thor-
ning 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.

Pige rytmehold v/ Lærke Norge Dam.
Opstart onsdag den 15. september kl. 
18.30 – 20.00 i gymnastiksalen på Thor-
ning Skole.
Træningen vil være præget af, at det skal 
være sjovt at blive bedre. Fokus vil væ-
re rytmegymnastikkens grundelemen-
ter samt alm. gymnastik grundtræning. På 
rytmeholdet vil pigerne få stor indflydelse
på indholdet af trænings-momenter.
For yderligere oplysninger kontakt: 
Lærke Norge Dam tlf. 4037 5367 eller 
mail laerke86@live.dk

Gymnastikkaravane
Husk et stort X i kalenderen
Lørdag den 21. august 2010 kl. 10 -13 
får vi igen besøg af DGI’s Gymnastik-
karavane.
Kom og vær med til nogle aktive og sjove 
timer sammen med dine venner.
Den første time vil der være lege/aktivite-
ter primært for de yngste (fra 2 år).
Fra kl. 11.00 er der plads til alle på gul-
vet, mens den sidste time er forbeholdt de 
større børn fra skolealderen og op.

Dans for par
Inspirationsaften torsdag den 9. septem-
ber kl. 19.30 – 20.30 i skolens gymna-
stiksal. Der er plads til 12 par.
Tilmelding til: Lene Würtz tlf. 8688 0888 
– mobil 2460 7854 el-
ler Vibeke Pedersen tlf. 
5545 4444 – mobil 5092 
7308.
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KFUM og KFUK

Fre. 13/8 kl. 20.00 Bibeltime hos Jeppe og Linda Nielsen, Aalborgvej 57 og hos Ketty  
 og Peter Nielsen, Aalborgvej 63.

Fre. 20/8 kl. 19.00 Aftentur. Afg. P-pladsen. Arr.: Tove Sjørslev og Peter Jensen.
 Medbring kaffe.

Fre. 27/8 kl. 19.00 Bålaften hos Lisbeth og Jan Pedersen, Rosenborgvej 10.

Fre.  3/9 kl. 20.00 Bibeltime hos Tove Sjørslev og Peter Jensen, Gl. Hærkrovej 10, og  
 hos Lisbeth og Karsten Poulsen, Skivevej 26.

Søn. 12/9 kl. 10.00? Gudstjeneste med efterfølgende kirkefrokost hos Tove og Jens  
 Aage Vinther, Kong Knuds Vej 26, og derefter skovtur. 

Fre. 17/9 kl. 19.00  Svømmeaften i Frederiks Svømmehal. Medbragt kaffe hos Kristian  
 Hansen, Vilhelm Skyttesvej 27. 

Fre. 24/9 kl. 20.00  Sangaften hos Linda og Jeppe Nielsen, Aalborgvej 57.

Fre. 1/10 kl. 20.00 Bibeltime hos Lisbeth og Jan Pedersen, Rosenborgvej 10 og hos  
 Grete og Jens Jørgen Pedersen, Bødkersmindevej 11.

Ons. 6/10 kl. 19.30  Efterårsaften i Søndermarkskirken, Koldingvej 77, Viborg. Ta- 
 le ved Marianne Nørsøller, Mejrup. Emne: ”Hvad hjertet er fuldt  
 af, løber munden over med”. Pris i alt 75 kr. Distriktsarrangement.

Alle er velkomne
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 8688 0716 - 
vinther@post12.tele.dk
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Referat fra Konstituerende Lokalrådsmøde 7. april 2010

Præsentationsrunde
Trine Lidegaard Nielsen Bor i Ravnholt. 
Datamatiker. Sidder i skolebestyrelsen, 
Thorning Skole.
Jette Laursen Bor i Thorning. Arbejder 
på Midtjyllands Avis.
Niels Venner Jespersen Bor i Gråmose. 
Arbejder på Grønland med helikoptere.
Linda Lyngsøe Bor i Gråmose. Førtids-
pensionist. Aktiv i Gråmose Beboerfor-
ening.
Jesper Blåbjerg Bor i Vium-Hvam. Mil-
jøkonsulent.
Niels Simonsen Bor i Thorning. Entre-
prenør v/ Silkeborg Kommune.
Lissi Frydenlund Bor i Gråmose. Arbej-
der på døgninstitution for børn v/ Hald 
Ege.

Efter præsentation, løs snak om bl.a. evt. 
lukning af 9. klasse i Thorning Skole, 
busforbindelser til Viborg og Silkeborg 
samt bus til Engesvang/togforbindelse.
Snak om lokalrådets arbejde; hvad skal vi 
tage stilling til, kommer dét fra kommu-
nen? Nanna Sofie Bruhn Lilhav (kommu-
nen) er vores ”konsulent”, som formid-
ler de opgaver fra kommunen og byrådet, 
som vi skal tage stilling til.

Vedr. hjemmeside: Kommunen har en si-

de over alle lokalråd, og der står også Bli-
cheregnen, med henvisning/link til egen 
hjemmeside. Vi har stadig domænet bli-
cheregnen.dk, men siden bliver pt. ik-
ke opdateret. Samarbejdet med dem, der 
i sin tid hjalp os i gang, er afbrudt. Lin-
da undersøger mht. til underside på kom-
munens lokalrådsside, samt evt. hjemme-
sidekursus. 
Lokalrådet bør have et CVR-nr. (Er-
hvervs- og Selskabsstyrelsen). Lissi påta-
ger sig opgaven.

Konstituering
Formand  Lissi Frydenlund
Næstformand Jesper Blåbjerg
Kasserer Jette Laursen
Sekretær Linda Lyngsøe
Øvrige i Lokalrådets Bestyrelse: Niels Si-
monsen, Trine Lidegaard Nielsen, Niels 
Venner Jespersen. 

Der indkøbes en Notebook til Sekretær-
arbejde.
Snak om at lave en folder til tilflyttere og 
andre interesserede. Snak om at arrangere 
en bustur i lokalområdet for interesserede.
Mødet afsluttet.

Referent, Linda Lyngsøe  
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Foreningen Norden Kjellerupegnen

Foreningen Norden byder velkommen til 
sin 68. sæson med et alsidigt program, 
hvor de første to arrangementer er udflug-
ter i vort lokale område. Alle er velkomne 
til at deltage.

Dronning Margrethe II – Et livsværk
Tirsdag den 10. august kl. 14.30
Skovgaardmuseet, Domkirkepladsen, Vi-
borg.

Samkørsel. Mødested ved Mosaikken i 
Kjellerup kl. 14.00.
Medbring kaffe og brød, som nydes i ha-
ven bag museet efter besøget.
Pris: 80 kr. ved 20 personer.

Som noget unikt udstilles i anledning af 
majestætens 70 års fødselsdag og Viborgs 
950 års jubilæum som bispestad en fin 
samling af dronningens malerier, akvarel-
ler, decoupager og tekstilkunst. Den er et 
besøg værd, og der guides kyndigt gen-
nem udstillingen.

Tilmelding til Ellen Andersen på tlf. 8688 
0689 senest den 8. august. Oplys navn, 
antal og tlf.nr. med henblik på kørsel.

Aftenudflugt til Alheden
Tirsdag den 24. august
Mødested: Mosaikken i Kjellerup kl. 17.45
Hjemkomst ca. kl. 22.30
Pris: 150 kr. som betales i bussen.

Alheden er lyngens, hedeopdyrkningens 
og kartoffeltyskernes egn. Oplev Frede-
riks kirke med mindestenen for de tyske 
kolonister og få fortællingen om kunstne-
ren Maja Lise Engelhardts udsmykning af 
kirkerummet. Vandrertur på Kongenshus 
hede gennem Herredsdalen med guide. 
Kaffen drikkes på Grønhøj kro, hvor kro-
mand Gregers Laigaard fortæller om kro-
en og slægten, og det lille museum kan 
besøges.

Tilmelding til Ellen Andersen på tlf. 8688 
0689 eller e-mail: em-tw.andersen@fiber-
post.dk senest 20. august.

Øvrige arrangementer:
Mandag den 8. november kl. 19.00: Skumringstid i Norden i Mosaikken.
Mandag den 24. januar kl. 19.30: ”Fanny og Alexander”. Filmaften i Mosaikken.
Mandag den 21. februar kl. 19.00: Generalforsamling og Nordiske rejseoplevelser. 
Onsdag den 23. marts kl. 19.30: Nordiske sange og viser i Thorning forsamlingshus.
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Robin Hood og hans lystige svende
Bestyrelsen i Thorningegnens Friluftsspil 
ønsker hermed at takke for den store  op-
bakning, vi igen har mødt fra de mange 
sponsorer, fra alle aktive på og omkring 
scenen samt fra alle de publikummer, der 
kom og så forestillingen. Uden den store 
forståelse og hjælp vi møder i hele lokal-
samfundet, ville det ikke være muligt, at 
sætte sådan en forestilling op.
Bestyrelsen glæder sig nu til at komme 
i gang med planlægningen af næste års 
forestilling, som bliver ”Midt om Natten” 
med en stor del af Kim Larsens ørehæn-
gere. Har du lyst til at være med i fælles-

skabet, så send en mail til:

audition@thorning.com 
hvis du ønsker at medvirke på scenen. 

inger-marie@thorning.com 
hvis du har lyst til at medvirke i en af de 
mange praktiske opgaver.

nyhedsbrev@thorning.com 
hvis du ønsker at modtage vores nyheds-
brev.

Eller kontakt en fra bestyrelsen.
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Thorning Pensionistforening
Onsdag den 8. september skal vi ud idet 
blå med Thorning Turist, hvor vi under-
vejs vil drikke eftermiddagskaffe/te med 
flødeskumskage. Der vil komme flere op-
lysninger senere, men tilmelding er nød-
vendig allerede nu. Tilmelding til Viggo 
8688 0213 eller Gunhild 8688 0630. Pris 
pr. person bliver 150,00 kr.

Thorning Forsamlingshus

Foråret har stået på istandsætning af for-
gang samt loppemarked.
Forgangen er blevet frisket op med vand-
skuring af murstensvæg, maling og nyt 
spejl/hylde arrangement. Loppemarkedet 
havde, som vanligt, stort besøg og købe-
lysten var også fin.

Bestyrelsen forsøgte sig igen i år med 
stofsalg ved bagagerumssalget i Silke-
borg. Det var dog ikke stof, der stod på de 
- ellers mange - besøgenes indkøbsseddel.

Fremtiden står på endnu en musikaften i 
samarbejde med Borgerforeningen og Fri-
luftsspillet. Fredag d. 17.sept. giver Allan 

Taylor koncert i Forsamlingshuset (Salg 
af billetter lørdag d. 14. aug. kl. 10 til 11 i 
Forsamlingshuset). Se mere s. 16.
 
Kort derefter er det tid for det store ef-
terårs loppemarked, søndag d. 10. okt.. 
Vi modtager gerne allerede nu loppeting, 
som vil blive afhentet ved henvendelse til 
Sonja Pedersen tlf.: 2147 9319 eller Niels 
Juel tlf.: 3012 5898.

Tak fordi I tænker på Forsamlingshuset, 
når I rydder op! Gode loppeting er jo en 
betingelse for et godt salg.
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17.september. kl. 20

Koncert i forsamlingshuset 
Koncertudvalget fra Forsamlingshus, 
Borgerforening og Friluftsspil arrange-
rer en ekstra koncert ud over den vanli-
ge i januar.
Det er lykkedes at få fat i en af de ”gam-
le” fra den engelske folkemusik scene – 
ALLAN TAYLOR.

Allan Taylor synger egne sange med en 
dyb melodisk stemme, akkompagneret 
med et perfektionistisk guitarspil.
Han har turneret mange gange i Danmark, 
og er nærmest fast inventar til Skagen- og 

Tønder festival, både som optrædende og 
medarrangør.

Vi glæder os meget til at præsentere AL-
LAN i Thorning Forsamlingshus til en 
hyggelig og stemningsfuld aften.
Døren åbnes kl. 19.00

Billetsalg: Thorning Forsamlingshus lør-
dag d. 14.08.2010. kl. 10.00 – 11.00
Thorning Forsamlingshus, Thorning Bor-
gerforening og Thorningegnens Frilufts-
spil.
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