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Coach-kursus

Træneren som coach
Kurset henvender sig til bl.a. trænere/in-
struktører i Thorning Idrætsforening,  
Thorning Spejderne, og Team Sundheds-
center og forløber over fire aftener, hvor 
man bliver klædt på til den kommende 
sæson med nye redskaber til træningen. 

Med en coachende tilgang til træningen 
arbejder du hen imod, at dine spillere/
gymnaster/spejdere/løbere bliver endnu 
mere aktivt deltagende, tager ejerskab for 
deres egen læring og får en større forstå-
else for den træning, du præsenterer. Det 
er med til at skabe motivation hos delta-
gerne – og sikkert også hos dig selv. 

Kurset foregår i mødelokalet i Thorning 
Hallen kl. 19-22 på følgende dage:

•	 Onsdag 17. august
•	 Onsdag 24. august
•	 Onsdag 31. august
•	 Onsdag   7. september

DGI Midtjyllands undervisere vil tilrette-
lægge et program, så det passer bedst mu-
ligt til de tilmeldte. 

Kurset er gratis for deltagere i forenin-
ger, der er medlem af DGI. Er man ik-
ke medlem af en forening, er deltagerpri-
sen 300 kr. 

Bindende tilmelding senest mandag 20. 
juni 2011 til Jette Birk Laursen på 8688 
0843/2225 3061
jettebirklaursen@gmail.com. 
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KFUM og KFUK

Fre. 10/6 kl. 19.00 Aftentur. Mødested P-pladsen. Arr. Jeppe og Linda Nielsen.

Fre. 17/6 kl. 19.00 Grillaften hos Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26. Til mel- 
 ding. Medbring aftalt mad. 

Fre. 24/6 kl. 19.30  Sankt Hansfest hos Hanne og Knud Vestergaard, Sjørupvej  
 57. Frederiks KFUM og KFUK inviterer. Medbring kaffe og brød. 

30/7 – 3/8  Børnesommerlejr i Kjeldsø for Distrikt Hærvejen. 

Alle er velkomne
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 8688 0716  - 
vinther@post12.tele.dk
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Dansk Folkeparti holder  

Grundlovsmøde

På Marsvinslund ved 
Demstrup,
Marsvinslundvej 10.

Søndag d. 5. juni 2011 
kl. 14

Marsvinslund ligger 
ca. 10 km syd for Vi-
borg mellem A13 og 
Demstrup.

Kom og få en god ef-
termiddag i selskab 
med gode talere.

Peter Skaarup Dansk Folkeparti MF, Jesper Langballe Dansk Folkeparti MF, 
Christian Langballe, der er søn af Jesper Langballe, opstiller til folketinget for Dansk 
Folkeparti i Viborg Syd.

Musik  og akkompagnement til fællessang ved Rosengårds Pensionistorkester.
Der er mulighed for at købe kaffe og 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 eftermiddag på Mar-
svinslund.

M.V.H. Dansk Folkeparti
Skive, Viborg, Silkeborg lokalforeninger.
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Indre Mission

 
Juni:
Torsdag d. 9. kl. 19.30 Møde ved Freddy Brorson, Thorning.
Torsdag d. 16.  Bibeltime i hjemmene. Johs. 1. brev kap. 5.
Torsdag d. 23. kl. 19.30 Midsommerfest hos Hanne og Niels Jørgen Christensen,
   Ålborgvej 72. Finn Najbjerg taler.
Tirsdag d. 28.  Aftenudflugt. Nærmere herom senere.

Juli:
Torsdag d. 7. kl. 14.30 Caféeftermiddag i Missionshuset.

Sommerferie til den 14. august hvor vi mødes i Henrik Rasks sommerhus i Strandet.

Det sker på Bakkegården
Juni:
15. Banko kl. 14.00
24. Skt. Hans aften v. Erling Prang kl. 19.00

August:
17. Banko kl. 14.00
31. Poul Dahl fortæller om oplevelser fra et spændende liv kl. 19.00
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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Thorning Pensionistforening

Heldagsudflugt onsdag den 8. juni kl. 
09.00 fra parkeringspladsen ved skolen. 
Tilmelding senest den 5. juni. Først til 
mølle.

Turen går til: Det gamle grænseområde

Vi kører sydpå ad A13 til Vejle og til mo-
torvejsrast Skærup, hvor vi holder kaffe-
pause. Derefter til og igennem Kolding. 
Videre sydpå ud i det gamle grænseområ-
de til bl.a. Skamlingsbanken, Hjejlsmin-
de og Christiansfeld. En 2-retters mid-

dag indtages på ”Den Gamle Grænsekro”. 
Hans Kruse guider og fortæller om græn-
seegnens interessante historie på hele tu-
ren. Efter vores lille historiske udflugt kø-
rer vi hjemover, så vi er hjemme sidst på 
eftermiddagen.

Onsdag den 29. juni kl. 14.00 på Bak-
kegården kommer Degnekapellet fra 
Kjellerup. Der serveres kaffe med brød.

Med hilsen fra bestyrelsen.
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”Midt  Om Natten” er

klar til at gå i luften
Siden november har 150 mennesker 
knoklet på at lave et brag af en forestil-
ling. Anstrengelserne har i den grad båret 
frugt, og alle glæder sig til at præsentere 
det flotte resultat. Tømrerne har tryllet og 
fået scenen ved skoven til at fremstå som 
selveste Haveje. Malerne har valgt de 
helt rigtige farver til at understøtte tidens 
stemning, regissørerne opstøvet de mest 
fantastiske rekvisitter, og syerskerne har 
fremtryllet 80’er kostumer til hele holdet.

Igen har der været et fantastisk samarbej-
de mellem den professionelle instruktør, 
kapelmester, korleder og scenograf og al-
le amatørerne: skuespillere, dansere og 
sangere, samt scenefolkene bagved. 

Der står også et stort hold af lokale fri-

villige, der vil servicere med salg af pøl-
ser, is og sodavand, ja alt hvad hjertet be-
gærer. Publikum kan sætte sig afslappet 
til rette og nyde Kim Larsens fantastiske 
tekster og musik og glæde sig til et gen-
hør med Susan Himmelblå, Kloden dre-
jer, Rabalder Stræde og naturligvis Midt 
om Natten.
Billetter kan købes online på www.thor-
ning.com eller på telefon nr. 6173 3040 
mandag til torsdag fra kl. 17-19.  
Stykket spilles i perioden fra den 4. til 
den 12. juni. Pinselørdag d. 11. kan man 
bestille en 80’er menu,  som nydes in-
dendørs før forestillingen. Stykket spil-
les fra kl. 21, så man kan få stor fornøjel-
se af den stemningsfulde lyssætning, idet 
stykket slutter ved midnatstid – Midt om 
Natten.
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Konstituering af Blicheregnens lokalråd.
 
Formand: Linda Lyngsøe
Næstformand: Jesper Blaabjerg
Kasserer: Jette Birk Laursen
Sekretær: Trine Lidegaard Nielsen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
 Niels Simonsen
 Hanne Dueholm
 Claus Poulsen
 
Blicheregnens Lokalråd har fået ny mail-
adresse, blicheregnen@hotmail.dk
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Fastelavn i dagplejen
Fredag d. 11 marts holdt Thornings dag-
plejere fastelavn for deres børn.
Forældrene var inviterede, og som sæd-
vanligt var der rigtig mange, som hav-
de lyst til at tilbringe et par timer i hyg-
geligt selskab. Det er altid en rigtig hyg-

gelig dag, som dagplejerne vægter meget 
højt og lægger et stort arbejde i at få sta-
blet på benene. Derfor er det også ekstra 
dejligt, at så mange forældre bakker op 
omkring det. 

Som man kan se, var der smil over hele linjen, og indholdet i tønderne blev hurtigt fortæret sam-
men med fastelavnsboller og saftevand.. Dejlig dag.
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Thorning Foredragsforening

Det blev en barsk og gribende beretning, 
de godt 80 fremmødte fik at høre i Thor-
ning Forsamlingshus. Foredragsforenin-
gen havde inviteret tidligere højskolelæ-
rer, Thorbjørn Berg, der er født i Nord-
norge, 1000 km nord for Polarcirklen. 
Han blev født i 1932 i landet, som Gud 
ifølge et arktisk sagn skænkede en gave, 
som ingen nok så strålende landskaber i 
verden ejer: Han skænkede dem det ark-
tiske lys, midnatssolen om sommeren og 
nordlyset i vintermørket.

Det var en barndom i fattige og barske 
vilkår, men også en barndom i frihed og 
natur. Som han selv sagde, så voksede 
han op i et multietnisk samfund, før dette 
begreb var kendt. Nordmænd, samer, fin-
ner og russere levede i et grænseløst sam-
fund, hvor man uanset nationalitet gik ud 
og ind hos hinanden. Men da krigen kom 
i 1940, ændrede alt sig. Berlevåg ligger 
ved kanten af Ishavet. Her sejlede troppe-
skibene og torpedo bådene, så kampene 
foregik uden for deres husdør. Den lokale 
befolkning spionerede for russerne, men 
i 1943 kom Gestapo, og folk blev hentet 
ud af deres huse og bragt til Kirkenæs til 
forhør. Mændene blev dømt til døden, og 
kvinderne blev arresteret.

Om en enkelt families skæbne viste Thor-
bjørn Berg dokumentarfilmen : ” Den grå 
filt med broderede blomster”. Her fortæl-
ler den 97 årige Dagny om sit liv. Hun 
måtte forlade syv af sine børn, men fik 
lov at tage den lille spæde datter med, da 
hun blev arresteret og sendt i koncentra-
tionslejr. Pigen døde dog på rejsen. Det 
blev en lang vandring gennem flere lande. 

2500 kvinder gik fra Polen til Vesttysk-
land, men kun 250 nåede frem til den fa-
brik, hvor de skulle arbejde. Her begynd-
te Dagny sammen med medfanger at bro-
dere på sit grå tæppe med garnrester fra 
fabrikken. Det blev billeder af børnene, 
navne og steder fra fangeopholdet. I det 
ene hjørne broderede hun det norske flag, 
sit navn og sin adresse i Berlevåg, i håb 
om at tæppet blev sendt hjem, hvis hun 
døde.

Men befrielsen kom, og Dagny gik den 
lange vej hjem. Hun fandt sine børn og 
begyndte at opbygge et nyt hjem i Berle-
våg, men så kom den kolde krig, og Sov-
jetunionen var blevet en fjende. De hjem-
vendte oplevede megen mistro og af-
standtagen for deres støtte til russerne. De 
fik dog oprejsning, da Kong Harald per-
sonligt rejste op og gav dem en undskyld-
ning.

I krigens sidste måneder var Berlevåg og 
et område på størrelse med Danmark ef-
ter Hitlers ordre blevet brændt af og folk 
deporteret, så intet skulle være tilbage, 
når russerne kom. Sådan kom Thorbjørn 
Berg via Oslo til Danmark til en plejefa-
milie ved Hobro med hjælp fra Red Bar-
net og Foreningen Norden. I 1946 vend-
te han hjem til Nordnorge. Siden blev han 
gift med en dansk pige og blev højskole-
lærer i Danmark.

Der blev et øjeblik meget stille efter den 
utrolige og medrivende fortælling.
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Thorning Forsamlingshus

Tiden siden sidst er gået med endnu en 
musikaften - Irsk aften - d. 28.1. og det 
blev endnu en succes. Derefter et godt be-
søgt loppemarked d. 3.4.
Vi takker endnu en gang , fordi I tænker 
på Forsamlingshuset, når der ryddes op. 
Uden gode loppeting - intet loppemarked. 
Vi afhenter gerne gode og brugbare lop-
peting. Henvendelse til Sonja Pedersen 
2147 9319 eller Niels Juul 3012 5898.

Forsamlingshusets bestyrelse har sammen 
med spejderne og borgerforeningen ned-
sat et udvalg, som vil arbejde på det næ-

ste ”Jul i Thorning” arrangement.
Måske med lidt nytænkning for øje.

D. 12.4. blev Forsamlingshusets gulv 
skuret, så det var klar til div. konfirmatio-
ner. I det hele taget bliver Forsamlingshu-
set brugt flittigt - det er dejligt.
Måske vil der komme flere arrangemen-
ter, da vi vil forsøge at inddrage Forsam-
lingshuset i projektet - Trivsel i Thorning 
-, når der afholdes møde d. 5. maj.
 
God sommer !

Foreningen Norden Kjellerupegnen

Der skal lyde en stor tak til alle, der har 
støttet foreningens arbejde ved at købe 
lodsedler i foråret.
En særlig tak til de vakse lodseddelsælge-
re, 6. årgang på Thorning skole! Med det 
indkomne beløb får lokalafdelingen mu-
lighed for at støtte børn og unges delta-
gelse i nordiske sommerlejre.
Det nye sæsonprogram er ved at tage 
form. Sæt allerede nu kryds i kalende-
ren den 25. august, hvor der er fælles af-
tenudflugt med Silkeborgafdelingen og 
Grænseforeningen til Sønder Vissing Kir-

ke og Gladiolusmarken ved Ry, hvor der 
kan købes blomster. Aftenkaffen drikkes 
på Tulstrup kro. Den 3. september bliver 
der mulighed for en interessant eftermid-
dag på Blicheregnens Museum, hvor der 
fortælles om museets udstilling af Hede-
bosyning. I november, mandag den 14. 
holdes traditionen tro Skumringstime i 
Mosaikken sammen med Kjellerup Bibli-
otek. Emnet er i år ”Humor i Norden” og 
cabaret-truppen fra Sorring vil underhol-
de. Alle er velkomne til arrangementerne.
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Spejderne i Thorning

Thorning Spejderne har nok været lidt 
stille i Blichfang, men det betyder ikke, at 
der ikke sker noget – tværtimod.
Der sker rigtig meget ved Spejderne i 
Thorning. Efteråret fløj af sted for både 
spejder, spejderleder og bestyrelsen.

Spejderlederne fik ny leder til trop og til 
junior. Det var bare skønt og alle de gam-
le garvede blev – hvilket vi kunne se, vo-
res spejdere nød.

Derfor fik alle spejdere også en kanon tur 
i efteråret ved Hald sø, hvor der både var 
stort løb for de mindre, som de store hav-
de arrangeret samt rappelling hele efter-
middagen, så William McDonald’s ar-
me til sidst kunne nå jorden af at løfte al-
le de små unger op i træet, så de selv kun-
ne glide over til næste trætop og naturlig-
vis var der også aften/natløb.
De fleste forældre dukkede op dagen ef-
ter, hvor vi nød en kop kaffe og så bille-
der, både fra divisionsturnering og som-
merlejren.

Spejderne har også været flittige med at 
gå rundt i Thorning og omegn med lod-
sedler. Men vi kan sagtens mærke, at bå-

de Thornings og omegnens beboere bliver 
bombarderet af mange, der gerne vil have 
penge til velgørende formål, og vi har en 
stor forståelse for, at det kan ramme netop 
vores lille by, derfor har vi i år valgt kun 
at gå med vores egne DDS lodsedler.   

Efteråret i bestyrelsen gik meget op i vo-
res nye aktivitetshus, som der både er 
søgt byggetilladelse og penge til. Efter 
adskillige arbejdsdage lykkedes det til 
sidst at få fjernet det gamle skur til aviser 
og den store presenningsvogn.
Det er nu kun muligt at komme af med 
rent jern og metal dernede.
Byggetilladelsen kom i slutningen af året 
og her i foråret bliver der planeret og fæl-
det nogle træer, så aktivitetshuset kan 
komme op at stå i løbet af efteråret.
Det bliver 40 m2 og vi glæder os til at væ-
re noget mere uafhængige af vejret.

I midten af maj tager vores unger igen til 
divisionsturnering, og denne gang er vi 
overbevist om, at de tager et par trofæer 
med hjem. De klarede det jo flot sidste år, 
selv med frost om natten, hvilket vi ikke 
håber på i år.
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Spejderleder i Thorning

Bestyrelsen og lederne i Thorning har 
gennemført en spændende udviklings- og 
visionsdag, hvor det bl.a. blev besluttet, 
at der som minimum skal være tre ledere 
i hver gren (aldersgruppe).

Derfor søger vi en leder som efter som-
merferien kan hjælpe/assistere ved mi-
nierne sammen med to andre erfarne le-
dere (Mini: 7 år til 10 år).
I denne aldersgruppe skal de bl.a. lære 
knob, snitte, save, lave bål og binde raf-
ter, men også morse, kompas og første-
hjælp. Det er derfor vigtigt, at du har ly-
sten til at være ude og være sammen med 
en masse glade børn. 
Din alder er ikke af betydning, men det 
har stor betydning, at du har tålmodig-
hed og kan sætte dig i respekt samti-
dig med, at du kan trøste en dreng/pige 
med en blødende finger.

Vi kan tilbyde deltagelse i en gruppe, 
hvor vi lærer ungerne glæden ved ude-
livet, respekten for hinanden og for na-
turen. Vi lærer børnene at lede sig selv 
og samtidigt være en god kammerat. 
Vi lærer dem forskellige praktiske fær-
digheder, der styrker deres evne til at 

klare sig selv samtidig med, at de lærer at 
samarbejde. Samværet børnene og leder-
ne imellem er givende på mange måder 
og årsagen til, at vi altid glæder os til at 
komme på en ny spejderlejr.

De ugentlige spejdermøder varer to ti-
mer – skulle du være forhindret en en-
kelt gang hjælper lederne hinanden med 
at få aktiviteterne gennemført jf. halvårs-
planen. 
En spejderlejr er en tur, hvor vi overnatter 
i hytte eller telt væk fra spejderhuset.
 
Lyder det til at være noget for dig kontak-
ter du enten bestyrelsesformand Karina 
Dalgaard Müller (2172 4134) eller grup-
peleder Kern Oddershede (4080 1782).

Mini-spejderne mangler en leder til at assistere.
Kom og hjælp dem...
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