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Thorning Pensionistforening
Onsdag den 13. oktober kl. 14.00 på Bakkegården i Thorning er der underholdning
med musik og fællessang med ”De Fire
fra Sinding”. Der serveres vin - snitter og
kaffe. Husk tilmelding til Viggo tlf. 8688
0813 eller Gunhild tlf. 8688 0630 senest
den 30. oktober. Pris pr. deltager 60 kr.

spil, og der spilles om ænder og andre gevinster.

Onsdag den 10. november kl. 14.00 på
Bakkegården i Thorning er der banko-

Med hilsen fra bestyrelsen.

Onsdag den 8. december kl. 14.00 på
Bakkegården i Thorning er der juleafslutning med fællessang og julehygge, der
serveres julegløgg – æbleskiver og kaffe.

Det sker på Bakkegården
Oktober:
20. Banko
27. Solsikkerne fra Langå

kl. 14.00
kl. 14.00

November:
17. Banko
24. Ebeltoft Harmonikaorkester
27. Julemarked

kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 14.00

Deember:
15. Julebanko

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!
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Skumringstime i Norden
Det magiske Norden
I Den nordiske Biblioteksuge tændes stearinlysene på 2000 biblioteker i hele Norden, fra Grønland i nordvest til Finland
i øst. Den nordiske højtlæsnings- og fortælletradition får nyt liv, også lokalt på
Kjellerupegnen.
Islændingen Sigridur Eythorsdòttìr læser årets
valgte tekster. Den ene er
”Når asken skælver” fra
Vølvens spådom, taget fra
Den islandske Edda. Den
handler om asatroen, det
gamle livssyns undergang
i Ragnarok og en anden åndelig verdens
komme.
Den anden tekst er ”Lørdag den 7. november(aften)” taget fra den svenske for-
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fatter John Ajvide Lindqvists
skrækroman ”Lad den rette
komme ind”. Bogen handler om det moderne menneskes angst for den ukendte fremtid.
Efter så meget gys er der kaffebord, og
efterfølgende tager Sigridur Eythorsdòttìr tilhørerne med på en magisk rundrejse
i Island gennem fortælling, sang og billeder. En lavastrøm af udtryk og indtryk.
Aftenen er i samarbejde med Kjellerup
Bibliotek og ﬁnder sted mandag den 8.
november kl. 19.00 i Mosaikken, Tinghusvej 16, Kjellerup. Entreen er, inkl.
traktement, 60 kr., og billetter kan købes
ved indgangen. Alle er velkomne
til denne indholdsrige, nordiske aften.

Nyt fra Blicheregnens Museum
Vi gør opmærksom på, at museet fra og
med uge 38 har fået ny hjemmeside –
adressen er stadig den samme - www.blicheregnensmuseum.dk, men designet er
nyt og har fået et løft. Bl.a. har børnene og skoler fået en større plads, og vi vil
også meget gerne slå et slag for, at vi nu
også har fået ”Hugin og Munin”-klubben
til Thorning.
Desuden kan man altid se, hvad der sker
lige nu på museet under vores nye punkt
”Aktuelt”. Så velkommen til.
Efterårsferien på Blicheregnens
Museum
Gå på museum med din lommelygte.
Kom og driv stude ad hærvejen og få studedriverkost at varme dig på. Lav dit eget
sværd og kom ud og kæmp mod de andre.
Tag på skattejagt i museets samling.
Blicheregnens Museum – en anderledes
museumsoplevelse!
Ja, i efterårsferien på Blicheregnens Museum bliver der travlt. Vi har åbent alle
dage kl. 11-16.

Mandag: Der serveres Studedriverkost
efter en tur rundt på museet. Pris 25 kr.
Tirsdag og onsdag: Der er ekstra åbent
på museet fra 19-21, hvor overskriften er
”Nat på museet”.
Tag din lommelygte med og se udstillingen på en ny måde. Der serveres uhyggeligt guf for 10 kr. i kaffestuen. Tilmelding nødvendig på 8720 5030 eller
ah@blicheregnensmuseum.dk
Torsdag: Der serveres Studedriverkost
efter en tur rundt på museet. Pris 25 kr.
Hele ferien kan man også komme på museets skattejagt. Gå på jagt for at ﬁnde ud
af, hvad en studedriver tog med på sin
tur. Find dyrene, der gemmer sig skoven,
hvad er en skøssel? Og meget mere.
Så tag mor og far eller dine bedsteforældre med og kom og få en god oplevelse.

Rollespil
Vi åbner for rollespil lørdag d 16. og 17.
okt. klokken 10-14. Medbring madpakke vi sørger for saftevand.
MÅLGRUPPE: 7-12 årige.
Vi kan godt bruge frivillige forældre.
Pris for de 2 dage, som inkluderer materialer til kofte og sværd: 125 kr.
Tilmelding til Blicheregnens Museum 8720 5030 eller på
ah@blicheregnensmuseum.dk
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Et tilbud til historisk interesserede børn og unge

Hugin & Munin Klubben
Blicheregnens Museum har fra foråret
2010 indledt et samarbejde med Silkeborg Museum omkring Hugin & Munin
Klubben Midtjylland. Museumsformidler
Mette Bundgaard på Silkeborg Museum
har i ﬂere år kørt månedlige arrangementer for Hugin & Munin Klubbens medlemmer i Silkeborg-området – fx besøg
ved eller deltagelse i museets udgravninger, udﬂugter til historiske steder, arbejde
med historiske værkstedsaktiviteter, overnatning i jernalder-hus og deltagelse ved
jernaldermarked m.m.
Men fra og med i år laver vi også nogle
aktiviteter for klubben på Blicheregnens
Museum i Thorning, der jo som bekendt
fra 2009 er en afdeling af Silkeborg Kulturhistoriske Museum. I maj havde vi således ”Forårsvask og strygning” i museets
historiske værksted E Thueninghus. seneste arrangement i Thornings regi var lørdag den 2. oktober, hvor man som medlem af klubben kunne deltage som ”Studedriver for en dag”, hvor vi først skulle besøge det gamle hærvejsspor og derefter igennem udstillingen ”Hærvejen på
spil – LIVE!” på Blicheregnens Museum.
Undervejs skulle vi også smage på indholdet i studedrivernes madposer. Søndag den 12. december laver vi her på museet engleværksted for klubbens medlemmer. I november kommer der en dykker
på Silkeborg Museum og fortæller om,
”Hvad Thorsø gemte!” – en spændende
historie om to sportsdykkere, der i 1994
fandt rester af en gammel borg på bunden af Thorsø ved Virklund. Lørdag den
11. december er der julehygge på Silke-

borg Museum.
Hugin & Munin Klubben er et tilbud til
børn og unge mellem 8 og 15 år, der interesserer sig for arkæologi og historie.
Klubben har navn efter Odins to ravne
Hugin og Munin. Som medlem af klubben får man et blåt museums-pas og en
lille bog, hvori man samler stempler, når
man besøger museer. Man får en gave
for hvert 10. stempel. Tre gange om året
får klubbens medlemmer tilsendt bladet
RAVNE NYT, der omhandler kommende
arrangementer.
Et medlemskab af klubben koster 110 kr.
årligt – man kan tilmelde sig hos Mette Bundgaard på Silkeborg Museum eller
Inger Michelsen på Blicheregnens Museum - og som medlem kan man deltage i
alle klubbens arrangementer, uanset om
de foregår i Silkeborg eller Thorning.
For yderligere oplysninger, kontakt venligst undertegnede.
Med venlig hilsen
Inger Michelsen
Blicheregnens Museum
Blichersvej 30
Thorning
8620 Kjellerup
im@blicheregnensmuseum.dk
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Så er programmet klar til den nye sæson i:

Thorning Foredragsforening
Tirsdag den 26. oktober 2010 kl. 19.30:
Generalforsamling i samarbejde med Forsamlingshuset
Tirsdag den 30. november 2010 kl. 19.00:
Adventsfest i samarbejde med Thorning Borgerforening. Degnekapellet fra Kjellerup
underholder. Luciaoptog med elever fra Thorning Skole. Kaffebord og bortlodning af
dekorationer og blomster.
Tirsdag den 11. januar 2011 kl. 19.30:
Musiklærer og organist Lene Henriksen, Hinge. Vi synger kendte og nye sange. Sangene kædes sammen med fortælling om fællessangens- og de enkelte sanges historie.
Lene Henriksen har i mange år ledet koret ved Friluftsspillets opsætninger i Thorning.
Søndag den 27. februar 2011 kl. 14.00:
Fortælleren Thorbjørn Berg, Berlevåg, Finnmark i Nordnorge om barndomslandet.
Foredraget ledsages af billeder.
Tirsdag den 15. marts 2011 kl. 19.30:
Tidligere hofmarskal Søren Haslund-Christensen fortæller om sit mangeårige arbejde i
kongehuset.
Onsdag den 23. marts 2011 kl. 19.30:
Nordiske sange og viser. Et arrangement i samarbejde med Foreningen Norden. Thorning sangkor under ledelse af Elisabeth Tøttrup medvirker og et spændende nordisk
traktement serveres.
Tirsdag den 5. april 2011 kl. 19.30:
Leder af museet for Thy og Vester Hanherred Jytte Nielsen fortæller om kirkegårdskultur i Thorning området de sidste 100 år.
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Indre Mission
Oktober:
Torsdag d. 14. kl. 19.30 Samfundsmøde i Thorning ved Nordthy Mandskor.
Torsdag d. 21.
Karup Missionshus fejrer 100 års jubilæum.
Torsdag d. 28.
Bibeltime i hjemmene Johs.Ev. kap. 21 v. 1-14.
November:
Torsdag d. 4. kl. 19.30 Møde i missionshuset ved Vagn Mølgård Christensen, Silkeborg.
Torsdag d. 11.
Bibeltime i hjemmene. Johs. Ev. kap. 21 v. 15- 25.
Torsdag d. 18. kl. 19.30 Sømandsfest ved Keld Østergård, Bedsted.
Torsdag d. 25. kl. 19.30 BDM-Aften ved Kirsten Troelsen og Bent T. Nielsen, Christiansfeld.
December:
Fredag d. 3. kl. 19.30 Adventsfest i missionshuset ved Jørgen Bech Knudsen, Mårslet.
Danmission Kvindekreds
Tirsdag den 2. november kl. 14.30 møde hos Gerda Mikkelsen, Mads Dossvej 2. Besøg
af Lilly Grøn. Lys og kortsalg. Afslutning: Ap. G. kap. 25.
Tirsdag den 14. december kl. 14.30 Adventsmøde hos Ellen Andersen, Hosekræmmervej 14, Thorning. Besøg af Ruth Jørgensen, tidl. missionær i Thailand.
Enhver er velkommen til at deltage i vor lille kreds og gode fællesskab om Danmissions arbejde.
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KFUM og KFUK
Fre. 15/10 kl. 20.00

Forberedelser til adventsbod. Der bindes halmkranse hos Jeppe
og Linda Nielsen, Aalborgvej 57.

Fre. 29/10 kl. 19.30

Filmaften hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong Knuds Vej 26

Fre. 5/11 kl. 19.00

Kransebinding hos Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26

Lør. 6/11 kl. 10

Voksenstævne på Vesterbølle Efterskole. Arr. for ﬂere distrikter.

Fre. 12/11 kl. 20.00

Bibeltime hos Jens Aage og Tove Vinther, Kong Knuds Vej 26

Fre. 19/11 kl. 19.00

Der laves dekorationer m.m. hos Linda og Jeppe Nielsen, Aalborgvej 57

Fre. 26/11 kl. 19.00

Bageaften hos Lisbeth og Jan Pedersen, Rosenborgvej 10.

Fre. 3/12 kl. 19.30

Adventsfest i Missionshuset. KFUM & KFUK har en adventssalgsbod.

Ons. 22/12 kl. 20.00 Juletræspyntning i Missionshuset med efterfølgende ris alamande
Tir. 28/12 kl. 19.30

Julefest i Missionshuset.

Lør. 12/1 kl. ?

Nytårsfest. Arr. Jan og Peter.

Alle er velkomne
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 8688 0716 vinther@post12.tele.dk
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Borgerforeningen, Forsamlingshuset og Thorningegnens Friluftsspil

Nyt fra koncertudvalget
Det blev en rigtig ﬁn koncert i Forsamlingshuset den 17. september med den engelske folkemusiker Allan Taylor.

Vi har fundet et dansk/irsk band – Shamrock – der består af to danske og en irsk
musiker.

Allan Taylor leverede et program med erfaringer fra et langt liv ”on the road” som
musiker.
De godt 70 fremmødte tilhørere ﬁk en
meget tæt og stemningsfuld aften.

De spiller traditionelle irske og skotske
folkesange, præsenteret med god humor.
Billetforsalg den 18. december i Forsamlingshuset. Hold øje med annoncen i
Kjellerup Tidende.

Udvalget har planlagt den traditionelle musikaften i januar til fredag den
28.01.2011.

Vi glæder os til en hyggelig aften med
samme gode stemning som de tidligere år.
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Nyt fra kirken
Søndag d. 17. oktober kl. 14.00 i
Grathe kirke
afholdes en kort gudstjeneste hvorefter
vi får os en kop kaffe i våbenhuset. Der
skulle efter sigende være friskbagt kage
denne dag!
Alle er velkomne
Tirsdag d. 26. oktober kl. 19.00
Studiekreds om Blichers Røverstuen i
Thorning præstegårds konﬁrmandstue
I forbindelse med opførelsen af Røverstuen i Thorning kirke søndag d. 31. oktober
vil vi forud bruge en aften på at gå i dybden med Blichers ﬁne fortælling. I løbet
af efteråret vil der blive udarbejdet et undervisningsmateriale, som vil blive udleveret ved henvendelse til sognepræsten.
Arrangementet er gratis. Medbring selv
kaffe og kage
Vel mødt til en hyggelig aften!
Thorning kirke søndag d. 31.
oktober kl. 19.00
opføres RØVERSTUEN
St. St. Blichers fortælling genfortælles
med otte indlagte sange
Komponeret af Lars Sømod, tekster af
Ingrid Mejer Jensen.
Medvirkende: Fortæller Astrid Guldhammer.
Sang ved Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor.
Ingrid Mejer Jensen fortæller: ”Historien
bag samarbejdet omkring RØVERSTUEN, er den, at Lars Sømod var blevet bedt
om at komponere et værk til den traditionsrige Sangerdyst fra kyst til kyst, 2007.
Han spurgte Ingrid Mejer Jensen, om hun
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ikke havde en idé. I fællesskab var det ikke svært at ﬁnde frem til Blicher og hans
fortælling Røverstuen, uden nogen sinde at have læst den. Men de gik i gang og
opdagede hurtigt, at det er en historie for
alle generationer: Den er fuld af dramatik,
med alt fra hemmelig kærlighed til spøgeri, ﬂugt og ildebrand, krybskytter, en
smuk frøken og hendes skrækkelige mor
samt en ærlig ofﬁcer og en pyntesyg junker. Det hele udspiller sig på Aunsbjerg,
i Vium, Haurdal og ved Karup Å, så for
os, der bor på denne egn, er det nemt at se
det hele for sig. Under al dramatikken og
den veloplagte fortælling ligger Blichers
tro på ægte kærlighed og på respekten for
det enkelte menneske uanset social status.
Blichers tillid til Guds nåde og retfærdighed gennemsyrer hele fortællingen, uden
at der på noget tidspunkt prædikes, og
at en røverstue kan være en himmel under jorden, ja, det er ikke spor mærkeligt i
den historie.
Det er en meget stor glæde, at RØVERSTUEN nu skal opføres på den egn, hvor
den hører til og i en moderne udgave med
ny musik og unge sangere. Ganske vist
har vi været nødt til at forkorte historien meget. Til gengæld får vi den i mundtlig udgave med en rigtig god fortæller og
med otte sange, der knytter sig til de vigtigste steder i fortællingen. Røverstuen opføres i KK44 festivalen under medvirken af Det Jyske Musikkonservatoriums Pigekor, som i foråret 2010 vandt
Sangerdysten fra Kyst til Kyst.”
Tirsdagen inden opførelsen vil vi i Thorning præstegårds konﬁrmandstue holde studieaften om Røverstuen – se omtalen ovenfor.

Alle Helgens gudstjeneste søndag
d. 7. november
I Thorning kl. 10.30 og i Grathe kl. 9.00
Alle Helgen afholdes i Danmark altid den
første søndag i november. Her mindes vi
særligt dem, som er døde, og som har haft
betydning i vores liv. Vi vil her i vore to
sogne under gudstjenesterne denne dag
læse navnene op på dem, som siden Alle
Helgen sidste år er døde/begravede her i
sognene. På den måde mindes vi de mennesker, som har været en del af lokalsamfundet her på egnen, eller som har haft familiemæssig tilknytning hertil. Alle er
velkomne!
Koncert søndag den 14. november
kl. 15.00 i Thorning kirke
Med LANDSKORET (Folkekirkens Ungdomskor), dirigent Ole Faurschou.
Landskoret er et ligestemmigt og et særdeles velsyngende kor, der repræsenterer FUK ved passende lejligheder, turnerer i og udenfor Danmark, og hvis formål
er at være en spydspids for den ligestemmige kormusik i Den danske Folkekirke og i det danske musikliv. Landskorets
sangere kommer fra alle egne af Danmark
og synger alle samtidigt i deres hjemlige
kirkekor.
Landskoret er et tilbud til de dygtigste sangere, til hvem der gives store udfordringer, uddannelse, udvikling og et
spændende socialt fællesskab. Sangerne i koret er mellem 12 og 20 år og optages ved auditions to gange om året. Koret
samles til øveweekender 5-6 gange om
året og en uge i sommerferien. Øveweekenderne afsluttes ofte med en koncert.
Landskoret blev dannet i februar 2003.
Korets dirigent, Ole Faurschou er kunstnerisk leder, og en sanglærer er desuden
tilknyttet koret. I fremtiden vil der blive

tilknyttet gæstedirigenter til koret.
Koret giver koncerter overalt i landet og
tager hver sommer på turne i de forskellige landsdele. I sommeren 2009 afholdt
koret koncerter i Sønderjylland og Nordslesvig. Og i 2008 blev koret udvalgt til at
deltage i Verdenskorsymposiet i København og i en Songbridge i Holstebro sammen med elitekor fra Canada, Ungarn og
Kina. I 2008 medvirkede koret ved DR 1
udsendelserne ”Før søndagen”. Desuden
afholdes en koncertturne til Island og
New York sommeren 2010.
Koret har øveweekend i vores lokale
Kompedal lejr fra den 12. til 14. november med afsluttende koncert i Thorning
kirke.
Familiegudstjeneste i Grathe kirke
Søndag d. 28. November kl. 14.00.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen til den
årlige familiegudstjeneste i Grathe kirke.
Konﬁrmander og minikonﬁrmander vil
deltage aktivt i gudstjenesten.
Efterfølgende er der underholdning, og
Grathe menighedsråd er vært for en kop
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kaffe med mere i Hauge forsamlingshus.
Arrangementet er gratis, og alle er velkomne.
Der er gudstjeneste på Ældrecenter Bakkegården hver den sidste tirsdag i måneden, hvor vi mødes til en kop kaffe, sang
og gudstjeneste. Alle er velkomne!

Gudstjenester

26. sep. – 17.s.e.t.
3. okt. – 18.s.e.t.
3. okt. – Koncert
10. okt. – 19.s.e.t.
17. okt. – 20.s.e.t.
24. okt. – 21.s.e.t.
31. okt. – 22.s.e.t.
31. okt. – Koncert
7. nov. – Alle Helgens Dag
14. nov. – 24.s.e.t.
14. nov. - Koncert
21. nov. – s.s.i kirkeåret
28. nov. – 1.s.i advent
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9.00
10.30 Jørgen Vingborg
19.30 Grimal/Lindgren duo
9.00
10.30
9.00 Peder Roulund
9.00
19.00 Røverstuen
10.30
9.00 Karen Marie Ravn
15.00 Folkekirkens Landskor
14.00 Frede Møller
10.30

10.30 Høst - indsamling
9.00 Jørgen Vingborg
10.30
14.00 Våbenhuskaffe
10.30
9.00
10.30 Karen Marie Ravn
14.00 Familiegudstjeneste

Nyt fra spejderne
Så er spejderne startet op
Spejderne startede op på sædvanlig vis
med oprykningstur sidst i august måned.
Det var en pæn ﬂok skønne børn og unge, der mødte op ved spejderhytten fredag
den 27. august.
Det var også en pæn ﬂok trætte unger, der
blev afhentet dagen efter. De yngste havde været til sent aftenløb, og de ældste
tog naturligvis natløb.
Skønt var det også at se, at de ﬂeste nuværende spejdere også kom igen efter
sommerferien, og lige så skønt, at nogle
havde taget deres venner med. Vi håber,
at de alle falder til og fortsætter spejderlivet, som jo indeholder alt mellem himmel og jord.

De er allerede i gang med knob, kniv og
bål. De store fra Trop leger endda rapelling med William i trækronerne.
Sommeren indebar også en skøn tur ned
til det sydfynske øhav, hvor alle ﬁk mulighed for at sejle i kajak, robåde, optimistjoller eller gå ved vandkanten og ﬁske eller pilke efter krabber på gammeldags maner. Lejrbålet blev tændt om aftenen, og mon der ikke kom en enkelt lejrsang eller to, inden der blev ro.
Sommeren ﬁk også tag i vores ældre ledere, som jo egentlig gerne ville have holdt
en pause, men de kære børn må have givet dem et blink eller to. For både Heidi,
Bo og William dukkede op efter sommerferien med ny energi. Pia kom tilbage ef-

Fra sommerlejren 2010 ved Thurøbund Spejdercenter ses fra venstre
mod højre: Jeppe R. Mikkelsen,
Rasmus Kielsholm, Mathias Jensen
og Nichlas D. Müller.

Dennis T. Nielsen (i vandet) og Rune
MacDonald kæmper med at få båden
klar efter en kæntring :-)
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ter barsel og nu drager hun og Ole af sted
i efteråret, så vi kan få et par nye ledere
med på banen. En ny leder har vi sandelig også fået – Henrik, som sammen med
Bo og Heidi vil tage den store Tropgruppe. Kathrine er stadig assistent og hjælper både ved mini og junior. Hun er endda begyndt at tage en spejderkammerat
med. Cris hjælper også stadig og står for
de store fra klanen.
Men vi vil gerne være endnu ﬂere til at
give en hånd. Husk det behøver bestemt
ikke være som leder. Men hvis man kan
komme engang imellem og hjælpe, så vil
det være rigtig lækkert. Man kan altid ringe til enten gruppeleder Kern (4080 1782)
eller formand Karina (2172 4134).
Der er endda endnu ﬂere nyheder. Nu
fjernes de to store skure, hvor vi engang
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havde pap og papir. Der fældes en række træer, så bålpladsområdet bliver større.
Her håber vi så på at kunne få lov til at lave et kombineret aktivitetshus og bålhytte. Det vil hjælpe udendørsaktiviteten også i regnvejr, og det vil forhåbentligt også
gøre området ﬂottere at kigge på.
Derfor håber vi på stor forståelse, når vi
beder jer om ikke at stille pap, papir, glas
og andet affald som fjernsyn, slidte møbler og gl. porcelæn ned til os. Vi kan ikke
bruge det, og vi får desværre ingen penge af Tandskov, når vi aﬂeverer det, så
for os er det kun en byrde og en ekstraregning, når vi skal køre frem og tilbage til Tandskov – det ville ellers have været rart, hvis det have givet en ekstra skilling. Men så tjener vi penge på andre måder ved at hjælpe forskellige organisationer, og de er venlige til at bede om vores hjælp.

Thorning Forsamlingshus
HUSK - det store loppemarked på søndag d. 10.10 .kl. 10 - 15
Der afholdes generalforsamling tirsdag.
d. 26.10. kl. 19.30
Søndag d. 5.12. kl. 10 - 15 er det tid for
vores hyggelige julemarked.
Igen i år vil de to sale være fyldt med

salgsboder, som byder på alt, hvad julehjertet kan begære.
Forsamlingshusets cafè byder på gløgg og
æbleskiver og lykken kan afprøves i tombolaen, som har ﬁne gevinster bl.a. fra de
forskellige boder i salen.
Vel mødt til en stemningsfuld dag !
Bestyrelsen

Thorning Vandværk
Thorning Vandværk I/S holdt åbent hus
den 11.9. i anledning af vandværkets 100
års jubilæum.
Der kom omkring 100 interessenter og
samarbejdspartnere for at se det moderniserede værk. Bestyrelsen nød den store opbakning og fremviste alle de nye installationer, ligesom mange ﬁk forklaret,
hvordan et moderne vandværk virker.

Vi havde en rigtig god dag og vil benytte
lejligheden til at sige tak for den store interesse, der blev udvist og for de gode ﬂasker vin mm. som vi blev begavet med.
Bestyrelsen
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Midt om Natten
Thorningegnens Friluftsspil
glæder sig til at opsætte
teaterudgaven af Kim Larsens
kendte ﬁlm.
Instruktør Kim Brandt står igen i år i
spidsen for skuespillerne, når øveforløbet
til Midt om Natten starter. Stort set alle
medvirkende vil opleves på scenen i store
dele af forestillingen, som i høj grad skal
leve på musikken. Den musikalske ledelse ligger igen i Flemming Bergs hænder.
Der skal bruges et stort antal mænd og
kvinder i 20’erne og 30’erne. Der skal i
øvrigt bruges skuespillere i alle aldre –
heriblandt to børn på ca. 9-10 år. Der er
dog kun få børneroller.
Friluftsspillet opfordrer derfor alle, der
har lyst til at prøve kræfter med denne
forestilling, til at melde sig.
Der bliver holdt informationsmøde søndag den 10. oktober kl. 14.00 på Thorning
Skole. Her vil Kim Brandt og Flemming
Berg fortælle om deres intentioner med
forestillingen og arbejdet frem til premieren.
Fra denne dag kan man på Friluftsspillets
hjemmeside www.thorning.com hente replikker og sangtekster, så man kan forberede sig til audition. Man vil ligeledes
kunne ﬁnde rollebeskrivelse samt øveplan.
Audition afholdes på Thorning Skole søndag den 7. november. Tilmeldingsskema udfyldes og sendes direkte fra hjemmesiden.
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Det kræver en stor indsats fra mange
mennesker at forberede og gennemføre en
forestilling som Midt om Natten.
I Thorningegnens Friluftsspil er der gennem mange år opbygget en velfungerende organisation, hvor ca. 150 aktive er i
gang, for at vi kan ende med en seværdig
forestilling.
Har du lyst til at være med i sammenholdet omkring vores opsætninger, så tøv ikke med at kontakte foreningen. Her er
brug for mange hænder og mange forskellige evner.
Lige pt. efterlyser vi en PR-koordinator
til at stå i spidsen for den meget velfungerende og strukturerede PR-gruppe på 10
personer. Vores tidligere PR-koordinator
ønsker at trække sig, men tilbyder at deltage i arbejdet med at sætte en ny person
ind i opgaverne.
Så har du lyst til at påtage dig denne eller
en af de mange andre opgaver, så kontakt
Inger-Marie Thomsen på tlf. 8688 0457.

Skolens 50-års jubilæum – set indefra
De seneste år har det jævnligt været
nævnt, at skolen nærmede sig et jubilæum. For et par år siden begyndte det så at
blive mere konkret, idet det blev besluttet, at der skulle nedsættes et jubilæumsudvalg. I løbet af nogle møder nåede vi i
udvalget frem til, hvordan vi kunne tænke
os at fejre jubilæet. Vi nåede efterhånden
frem til en slags tretrinsraket, bestående
af en skolefest, en reception og en ”gammel-elev”fest. Desuden skulle det fejres
ved at udgive et lille jubilæumsskrift.
Noget af det, vi godt kunne tænke os, var
at kunne skabe en skolefest for alle elever og forældre med en slags musical,
hvor alle eleverne enten var på scenen eller havde en anden rolle i kor, orkester eller med lys eller lyd. Vi allierede os med
en tidligere elev, Søren Kristian Vad, som
vi vidste, arbejdede meget med musik og
skuespil bl.a. på Den Kreative Skole. Han
lovede at hjælpe med gode råd og ideer til
at få stykket til at hænge sammen. 7. kl.
skulle ikke snydes for at lave deres skolekomedie, men det blev i en rolle, som
dem, der kædede det hele sammen. Snart
kom der en idé på bordet, hvor vi skulle
illustrere de fem årtier, skolen havde eksisteret. Vi delte klasserne ud på årtierne,
så de var blandet med små, mellemstore,
store klasser og specialklasser. Herfra var
det så i disse grupper, ideerne kom. Her
skulle man undersøge, hvad der skete i
deres årti, hvilken musik, dans og tøjstil, der hørte til osv. Der blev nu nedsat
en tovholdergruppe omkring musicalen,
der senere kom til at hedde ”Flashback”.
Man endte med at vælge to sange fra
hvert årti, som var tidstypiske og dertil la-

ve danse. 7. klasse lavede udover skuespil
også et billedshow til hvert årti, som skulle vises undervejs.
Et andet projekt blev også sat i værk.
Skolen havde ikke noget kor, og det havde vi jo brug for, så to musiklærere gik i
gang med at stable et kor på benene sammen med interesserede elever. Senere
skulle et elevorkester også se dagens lys.
Alt det gik sin gang, ved at vi i uge 24,
altså før sommerferien 2010, havde en
faglig uge, hvor der blev taget hul på
forestillingen med at øve egne to sange
og arbejde med de 50 år fx lavede 6. kl.
collager om årtierne til udstilling.
For nu at gøre forestillingen færdig, havde vi efter ferien i uge 34 og 35 igen faglige jubilæumsuger, hvor vi så kom videre
med at øve sange – nu alle sange, så man
kunne synge med på hinandens, og vi gik
i gang med at øve danse - stadig hvert årti for sig. Samtidig skulle en udstilling op
at stå. I uge 35 kunne vi endelig begynde at øve på skift på scenen i hallen sammen med orkester og kor. Onsdag skulle
vi så forsøge at sætte det hele sammen –
også med 7. kl. Søren Kristian var på banen med at vejlede og instruere, men det
var et stort kunststykke, at skulle have ca.
400 børn op og ned af scenen og få det
passet sammen med orkester, kor, mikrofoner, lys, følgespot osv. Stykket tog godt
to timer. Onsdag var vi bestemt ikke glade, da vi gik hjem. Det så svært ud. Hvordan skulle det dog gå? Der blev hurtigt
arrangeret en ekstra fælles prøve torsdag
morgen, før generalprøven kl. 10.
Det føltes næsten som det rene trylleri at
se denne prøve. Ved første prøve torsdag
fungerede alt næsten helt perfekt, og al-
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le var igen glade. Nu tog forestillingen ca.
en time.
Til generalprøven dukkede der heldigvis
en masse tilskuere op, og alt forløb godt.
Det samme var tilfældet til forestillingen torsdag aften i Thorninghallen, hvor
der kom rigtig mange forældre. Det var
en nydelse at høre kor, orkester, sangere
og at se store og små udfolde sig i sang,
optrin og dans – twist, jitterbug, Michael
Jackson, Barbiedukker osv. Flotte kreati-
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ve kostumer, som forældrene havde hjulpet med. Fine billedshows, velfungerende lys og lyd. Musicalen blev optaget på
DVD af Silkeborg Produktionsskoles mediehold. Derefter hyggede alle 900-1000
sig i teltet eller på skolen med kaffe og
boder, hvor der var rigtig travlt, og i diskoteket i gymnastiksalen. Fantastisk indlevende optræden af eleverne og ﬂot tilslutning fra forældrene. Tak for det. Første del var rigtig godt overstået.

Dagen efter skulle der så ryddes op, før
næste trin i raketten – receptionen om eftermiddagen. Desuden blev jubilæet fejret
af eleverne ved en ballonopsendelse med
små breve indeni fra indskolingen. Derefter blev der serveret en kæmpestor kagemand lavet af Thorning Bageri. Alle 460
børn ﬁk et stykke af den lækre kagemand.
Eftermiddagens reception var med indbudte samarbejdspartnere. Der var god

tilslutning og ﬁn servering fra Hannes
køkken. Her dukkede dronningen op (i
skikkelse af Inger Riis Holm). Hun havde
et ﬁnt kendskab til Thorning Skole, som
hun omtalte i lovprisende vendinger. Et
meget underholdende indslag. Skolen og
udstillingen blev vist frem, og der var ﬁne gaver til skolen. Andet trin i raketten
var fyret af.

Den sidste del af jubilæet var vores drøm
om at lave en stor fest for ”gamle” elever og lærere. Vi begyndte med at lave aftaler med teltmanden, hvor vi kunne få
telte i diverse størrelser. Masser af andre praktiske ting skulle der i løbet af det
sidste år tages stilling til omkring festen
d. 4. september. Festen skulle gerne være udgiftsneutral, da skolen jo ikke svømmer i penge. Der skulle indhentes tilbud
på mad. Vi skulle være mindst 750 for at

prisen her kunne holde. Ville vi blive det?
Ingen af os, havde erfaring med den slags
ting, men vi ﬁk god støtte af folk, som
havde: kolleger, teltmand osv.
Vi skulle gerne have mange til at møde
op, hvis det skulle blive rigtig sjovt for alle, så et lille årstid før festen var vi et par
stykker, som gik i gang med at ﬁnde kontaktpersoner fra klasserne. Det lykkedes i næsten alle klasser, dels ved hjælp
af gamle klassebilleder og – lister, ved lo-
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kalkendskab, dels ved at spørge os for og
ved at bruge ældre kolleger, og dels via
af en gruppe på Facebook. Vi skulle også have fundet tidligere ansatte og sendt
dem en indbydelse. Det var et spændende detektivarbejde. Kontaktpersonerne
indvilligede i at gøre en indsats for at ﬁnde deres gamle klassekammerater. Nogle
gjorde et kæmpearbejde og enkelte klasser var stort set fuldtallige til festen. Tak
for den store hjælp og interesse for at det
skulle lykkes.
Kontaktpersonerne hjalp os så med at
sende indbydelser ud. Derefter skulle der
sælges billetter dels via Billetnet og dels
på skolen, og det var jo rigtig spændende. De første tilmeldinger kom straks,
men noget trægt gik det i starten. Der var
jo også længe til den 4. september, da salget startede lige efter påske. Meldingen
fra folk, man mødte lokalt eller på Facebook, var positive. Selvfølgelig kom de,
så vi var fortrøstningsfulde, og efterhånden kom der rigtig god gang i billetsalget, og vores liste over tilmeldte voksede.
Det var nok lidt svært at forstå, at vi hav-
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de brug for, at der blev købt billetter så
tidligt som før 1. juni, men der var meget,
der skulle på plads, når vi kendte antallet:
teltets størrelse, diverse tilladelser osv.,
og der var jo en sommerferie imellem.
Antallet af solgte billetter steg betydeligt
efterhånden, som vi nærmede os, og det
var en dejlig dag, da vi rundede de 1000.
De dage, vi solgte på skolen, var der stor
søgning, lang kø og masser af hyggesnak.
En forløber for det, som var i vente. Ved
billetsalgets slutning havde vi nået 1400
inklusive personale. Det var utrolig ﬂot –
og hele arbejdet værd - og ærgerligt for
de få, som kom for sent, og som heller ikke ﬁk en af de billetter, som vi formidlede
solgt videre for dem, som var blevet forhindrede. Så sent som fredag aften solgte
vi en videre.
Det blev en stor oplevelse. Stemningen
var rigtig god på skolen om eftermiddagen, hvor der blev kigget gamle billeder, udstilling, og man var rundt og se nyt
og gammelt på skolen. Allerede her gik
snakken rigtig godt, når man fandt nogen,
man kendte – eller burde genkende.

Festen i teltet startede med en velkomst,
som nogen kunne høre. Vi sang Bodils ﬁne sang, forfattet i dagens anledning, den
gode buffet fra ”Christopher Krabbe”
blev spist – og der var nok til alle. Det var
nye tider: lærerne udleverede øl i stedet
for lektier, som en gl. elev skrev. Snakken gik lystigt i det store telt. Det var rigtig sjovt at se hinanden igen. Også for en
gammel lærer var det rigtig sjovt at møde

tidligere elever igen. Ærgerligt man ikke
nåede alle. Dansen og snakken gik, mens
kulden trængte sig på. Aftenen var selvfølgelig alt for kort, men jeg tror, der blev
indgået mange aftaler om at mødes igen.
Så tog personalet lige en sidste tørn med
oprydning, før vi gik hjem i seng. Sidste
trin i raketten var fyret af. Tre fantastiske
dage var slut. Vi var trætte, men glade for,
at det gik så godt.

Et stort tillykke til Thorning Skole med
de 50 år. Gid den må få rigtig mange gode
år fremover med gode forhold for elever
og lærere – og med den vigtige dimension, det giver at have specialklasser også.
Tak for den store tilslutning og tak til alle,
som har hjulpet os undervejs i festlighederne på den ene eller anden måde.
Flagene havde vajet, og ﬂagalleen var sat
op. Der var fest i byen. Den største fest i
Thorning i mands minde, vel? Ja, hvornår oplever man en fest af de dimensioner igen?
I forbindelse med jubilæet blev der ret-

tet henvendelse til en del mennesker, som
har haft berøring med skolen gennem tiden, om at skrive lidt om deres oplevelser
som inspektør, lærer, ansat, elev, rengøringsdame osv. Det er blevet til et lille jubilæumsskrift, som kan købes på skolens
kontor for 20 kr.
Der ligger masser af billeder fra alle festlighederne på skolens hjemmeside.
På Thorning Skoles vegne – Tove Vinther
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Tæt på udsolgt kun ca. 100 billetter tilbage!!

Thorning Revy og Halbal
Forberedelserne til Halballet d. 30 oktober 2010 i Thorning hallen er i fuld gang,
Der er allerede solgt 400 billetter på nuværende tidspunkt, det er rekorden i de ﬁre år, som Halballet har eksisteret. Tilmeldingen slutter d. 13 oktober. Bord reservation kan ske til Kristina Nielsen på
3167 5576, men skynd dig!!!!!!
Revyfolkene har travlt med at binde årets
revy sammen, og de øver et par gange om
ugen nu, for at blive færdige til festen. De
ser frem til at fremvise en sjov og morsom revy på ca. en halv times tid, for som
de siger, hellere fuld knald på i en halv time end at trække det i langdrag, så folk
kan godt glæde sig til at få motioneret lattermusklerne denne aften, der er grine-garanti :-)
Barpersonalet, borddækkerne og køkkenhjælp osv. er på plads, og mange frivillige hjælpere er klar til hjælpe denne aften.
Det er fantastisk ﬂot, at så mange er villige til at hjælpe til, så folk fra hele området kan få en lige så god og super fest
som de plejer.

24

The Bats er klar og glæder sig til at give
en kanon koncert, Wos Tow sørger for revy-musik og den hyggelige dinner-musik.
Louise Bech fra Vinderslev forsamlingshus leverer, som hun plejer, maden, og
det plejer at været super godt. Pølsevognen som Kim fra Statoil gratis låner os er
også klar ved midnatstid, så man ikke går
sulten hjem, efter man har danset ﬂere timer i træk.
Så alt i alt kan man godt glæde sig til en
super god aften i festens tegn!!
Vi glæder os til at se jer alle i Thorning
Hallen d. 30 oktober !!
Hilsen Blicheregnens festudvalg anno
2007
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Forret: Sandwichtærte m. æg og rejer.
Lakseroulade serveret med dilddressing. Hertil forskelligt brød.

Billetter og bordreservation (tilmeldning er bindene):
v/Kristina Nielsen på mobil: 3167 5576 - gerne på sms.
Sælges i perioden nu - 13. oktober 2010.

Hovedret: Vildtkrydret kalvecoulotte serveret med bagt kartoffelmos,
hertil gl.dags sommersalat og gulerodssalat samt vildtsauce. Soyamarineret svinemørbrad med persillestegte
kartofler. Hertil kold rissalat og grøn
salat.

Bestilte billetter afhentes i Thorning Hallen
lørdag den 16. oktober mellem kl. 10 - 12.
Arrangør: Blicheregnens Festudvalg anno 2007

Dessert: Stort kagebord serveret med
creme fraiche og hindbær puré.

Billetsalget
er startet

(først til mølle princip)

FRIVILLIGE HJÆLPERE SØGES
...som er klar til at give et lille nap´ med ved festen, eller
op til festen. Der var en fantastisk god stemning blandt
de frivillige sidste år, som forventningsfulde hjalp til med
at stable en kæmpe fest på benene.

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