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Vigtige Blichfang datoer i 2012

Årsmøde i Blichfang 2012

Datoen for mødet er fastlagt til mandag 
den 27. februar kl. 19.00 i Bakkegårdens 
cafeteria. Bladets ansvarshavende redak-
tør Tom Andersen har efter 11 år på po-
sten valgt at overlade hvervet til en anden 
ildsjæl. Hvem tager stafetten og vil være 
med til at gøre et stykke arbejde for lokal-
samfundet? Sæt allerede nu kryds i kalen-
deren, så årsmødet kan få en god opbak-
ning fra de bærende foreninger bag bla-
det.

Venlig hilsen Ellen Andersen, formand.

Nr. 1 Deadline d. 13. januar Omdeles d. 4. februar
Nr. 2 Deadline d. 2. marts Omdeles d. 24. marts
Nr. 3 Deadline d. 20. april Omdeles d. 12. maj
Nr. 4 Deadline d. 20. juli Omdeles d. 4. august
Nr. 5 Deadline d. 14. september Omdeles d. 6. oktober
Nr. 6 Deadline d. 16. november Omdeles d. 8. december

 Alle vore læser og annoncører ønskes en 
glædelig jul og et godt nyt år.
Venlig hilsen redaktionen
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Thorning Missionshus

Festligt 50 års jubilæum
Den 10. november blev 50 året for opfø-
relsen af Missionshuset på Birkevej 10 i 
Thorning markeret ved en festaften, hvor 
80 mennesker var mødt frem fra lokalom-
rådet og de nærliggende sogne. 
Formand Henrik Rask kunne fortælle, at 
huset var det tredje i sognet siden 1882, 
og at der til indvielsen i 1961 havde del-
taget 350 mennesker. Huset er gennem de 
senere år blevet moderniseret og opfylder 
formålet, nemlig at danne en god ramme 
for forkyndelsen af Guds ord og det brede 
kirkelige arbejde, der udgår fra huset.
Aftenens festtaler vicegeneralsekretær i 
IM, Peter Nord Hansen, tog i sin tale ud-
gangspunkt i beretningen fra NT om Jesu 
besøg hos Martha og Maria i Bethania. 
Hvad betyder det, når mennesker får Je-
sus på besøg, og han siger ”Et er fornø-
dent, Maria har valgt den gode del, og 
den skal ikke tages fra hende”. I kirken 
som i huset møder mennesker Guds ord 
og et løfte om et liv med Jesus Kristus, 
som det kan læses i ”den lille bibel” i 
Johs. 3.16 i NT.                                                                           
Thy Mandskor festliggjorde med deres 
gode sang aftenen, og sædvanen tro var 
der kaffebord og fællessang. Henrik Rask 
mindedes i et tilbageblik de mange, der i 
årenes løb var kommet i huset og havde 
passet på det. En særlig tak med blomster 
blev rettet til Yelva Nielsen, som i alle 50 
år havde holdt øje med huset og sørget for 
varme til møderne.                                                                                                                                   

Under ordet frit blev der bragt hilsener af 
Thorvald Jensen fra IMs Kjellerupkreds 
og samfundet i Karup og af Indremisio-
nær Finn Najbjerg, Vinderslev. Peder 
Sønderby og Ole Andersen takkede for 
opfordring til at være med i fællesskabet 
og den gode modtagelse, da de kom til 
egnen.
Sognepræst Tina Frank overbragte hilsen 
og lykønskning fra Thorning Menigheds-
råd og sin familie og sagde bl.a.: ”Kirken 
har mange ansigter. Grundpillen er at 
samles om Guds ord. Vi som sogn har 
meget at sige missionsfolkene tak for. I er 
menighed og slutter op om kirken. Mini-
konfirmanderne har lagt mærke til sym-
bolerne på gelænderet ved indgangen. De 
fortæller, ordet lever her. Her tales om 
troen, og her leves den. Med Kristus kom 
ordet til verden, og det må aldrig forstum-
me”.
Peter Nord Hansen sluttede aftenen med 
at tale ud fra Johs. 14, 1-4, og Henrik 
Rask takkede Peter Nord Hansen, Thy 
Mandskor og de fremmødte for deres 
medvirken til at festliggøre aftenen. Han 
takkede for de mange gode ord og gaver-
ne, ligesom han rettede en tak til Frede-
riks Andelskasse for sponsorat til brød og 
til de mange, der havde stået for praktiske 
gøremål. Kaffen var i anledning af dagen 
gratis, men der blev indsamlet en god ga-
ve til huset og IM.
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Indre Missions program

December:
Onsdag d. 28. kl. 19.30 Hele familiens juletræsfest i ord og toner. Tale ved Me- 
 tha Giversen, Vinderslev.

Januar 2012:
Torsdag d. 5. kl. 19.30 Møde ved J.P. Møller, Kjellerup.
Mandag d. 9 - torsdag d. 12. Bedeuge i Missionshuset.
Torsdag d. 19. Bibeltime i hjemmene.
Torsdag d. 28. kl. 19.30 Årsmøde.

Februar:
Torsdag d. 2. kl. 19.00 Kyndelmissegudstjeneste i Grathe Kirke.
Mandag d. 6 til torsdag d. 9. Missionsuge. Alle dage kl. 19.30.
 Tirsdag d. 7. taler Pastor Winnie Nørholm Rischel.
 Onsdag d. 8. taler Pastor Tina Frank, Thorning.

Danmissions Kvindekreds
Onsdag den 1. februar kl. 14.30
Møde hos Bente Nielsen, Papsøvej 3, Hvam.
Årsmøde. Nyt fra Danmission. Afslutning ved Aase Jensen.

Enhver er velkommen til at deltage i vor lille kreds og gode fællesskab om Danmissi-
ons arbejde.
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Julekoncert i Thorning kirke
Onsdag d. 14. december kl. 19.30
Julen synges denne aften ind i Thorning 
kirke. Tina Lynderup er solist og Thor-
ningkoret og vores organist Elisabeth Tøt-
trup medvirker. Efterfølgende er der hyg-
ge og julesang i Thorning Forsamlings-
hus, hvor Thorning menighedsråd er vært 
for en kop kaffe med mere.
Arrangementet er gratis, og alle er vel-
komne.

Småbørns gudstjeneste
I Thorning kirke
Tirsdag d. 20. december kl. 10.00
Igen i år vil vi gentage succesen med at 
invitere sognets mindste indenfor i kirken 
til gudstjeneste.
Både dagplejebørn og børnehavebørn vil 
deltage og synge med på de kendte jule-
salmer. Enhver som har lyst til at se, 
hvordan gudstjeneste i børnehøjde fore-
går, er meget velkommen. Det være sig 
både små børn, søskende, forældre, bed-
steforældre og andre.
Alle er velkomne.

Julegudstjeneste på Bakkegården
Fredag d. 23. december kl. 10.00 drikkes 

kaffe, synges og holdes julegudstjeneste 
på Bakkegården.
Alle, som har tid og lyst, er velkomne! 

Nytårssammenkomst i både Thorning 
og Grathe kirke d. 1. januar
I Thorning holdes eftermiddags gudstje-
neste kl. 14.30. Efterfølgende vil Thor-
ning menighedsråd være vært for et styk-
ke kransedage og et lille glas i våbenhu-
set.

I Grathe holdes ligeledes eftermiddags-
gudstjeneste kl. 16.00, hvorefter Grathe 
menighedsråd vil være vært for et glas 
champagne og et stykke kransekage i vå-
benhuset, imens vi ønsker hinanden godt 
nytår. 

Nytårsmøde i Thorning søndag d. 22. 
januar 
Eftermiddagen begynder i Thorning kirke 
kl. 14.00 hvor Thomas Frank forretter 
gudstjenesten
Herefter går vi i forsamlingshuset, hvor 
Thomas Frank vil holde foredrag 

Nyt fra kirken
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Thomas Frank skriver således:

Kirken, kajak og komik
Er det mon ikke fordi folkekirkepræster 
har en skrue løs, når en af den mandlige 
slags midt om efteråret sejler 1284 kilo-
meter i kajak (se forsidebilledet) for at 
gøre opmærksom på kirkens sag? Eller, 
måske er det bare fordi vi mænd, præster 
eller ej, simpelthen har behov for at slip-
pe væk hjemme fra en gang imellem? Det 
kan jo også være at der er noget om snak-
ken, at kirken har noget til os i livets bøl-
gegang og stærke strøm?  Måske er svaret 
lidt af alle dele. Kom og hør Thomas 
Franks bud.

Kyndelmisse Gudstjeneste
I Grathe kirke torsdag d. 2. februar kl. 
19.30
Denne aften vil vi holde gudstjeneste med 
stearinlys i bænkerækkerne og nyde mu-
sik og sang. 
Thorningkoret medvirker med forskellige 
indslag.
Om kyndelmisse fortælles det, at det er 
en gammel dansk helligdag, der falder 
hvert år d. 2. februar. Dagen blev af dan-
skerne kaldet Kjørmes Knud. Selve ordet 
kyndelmisse er en fordanskning af det la-
tinske ord for lysmesse. Kyndelmisse er 
dagen, hvor det markeres, at halvdelen af 
vinteren er gået, og i den katolske kirke 
fejres dagen stadig med den store lysmes-
se, hvor de lys som skal bruges i det kom-
mende år velsignes. At det lige sker den-
ne dag skyldes, at der ved kyndelmisse er 
gået 40 dage siden Jesus blev født. Det 
var derfor tid til, at hans mor, Jomfru Ma-
ria, kunne fremstilles i templet, så hun 
kunne gennemgå den traditionelle jødiske 
renselse. 

Foredragsaften og studiekreds
Tirsdag d. 22. februar kl. 19.30 i konfir-
mandstuen, Thorning
En aften med teologisk medarbejder Trine 
Kofoed Romanini: Mit eget livs fortæl-
ling.
Læs mere i næste nummer af Blichfang.

1. søndag i advent i Thorning kirke

7 



Gudstjenester

Dato Thorning  Grathe 
11. december, 3.s.adv 9.00 Andreas L. Hansen 
18. december, 4.s.adv 10.30 Aage Nielsen 
20. december 10.00 Børnegudstjeneste 
21. december 9.00 og 10.00 skole julegudstjeneste 
23. december 10.00 julegudstjeneste på Bakkegården 
24. december, Juleaften 16.15 15.00
25. december, Juledag 10.30 
26. december, 2 juledag  10.30
1. januar, Nytårsdag 14.30  16.00
8. januar, 1.s.e.H.3.k 9.00 Helle Bærnholdt 
15. januar, 2.s.e.H.3.k 10.30 9.00
22. januar, 3.s.e.H.3.k 14.00 Nytårsmøde v. Thomas Frank 10.30 Thomas Frank
29. januar, S.s.e.H.3.k 10.30 
2. februar, Kyndelmisse  19.00 Thorningkoret 
  medvirker + våbenhuskaffe
5. februar, Septuagesima 9.00 10.30
12. februar, Seksagesima 10.30 Aage Nielsen 

Nyt til Thorning Kirke
Tidens tand har slidt på hørlærredsløber-
ne, der dækker dugen på alteret, og der er 
brug for to nye.
Hvem har lyst til at være med til at sy de 
nye? Sygruppen vil få håndarbejdsfaglig 
bistand af Bente Nielsen.
Arbejdet tænkes påbegyndt i januar 2012 
og forventes færdigt til pinse 2012, og sy-
gruppen vil mødes et par gange om måne-
den.
Interesserede bedes henvende sig til Ellen 
Andersen, tlf. 8688 0689.

Venlig hilsen Thorning menighedsråd
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Spejder nyt!

Så er efterårsperioden snart slut. Vi har 
nået en masse i mellemtiden. 
Vores bålhus er blevet indviet og det var 
en super skøn dag – både for spejderne, 
lederne og bestyrelsen. Det har stor be-
tydning for både spejderne og forældre, at 
der var så mange, der lige kiggede ned – 
så stor tak for fremmødet. 

Det lokale økseløb arrangeret af Sct. 
Georgs Gilderne i Kjellerup er vel 
overstået. Der var igen i år lavet mas-
ser af forskellige spændende aktivite-
ter for både Mini, Junior og Trop. Det 
var nogle stolte juniorer og forældre, 
da Junior vandt en flot vandreøkse 
som synligt bevis på første pladsen. 
Det giver noget ekstra, når vi får en 
pokal for at have den bedste patrulje – 
og så er det lige meget om det er ved 
Mini, Junior og Trop. Spejderne ved 
godt, at vi nok ikke kan vinde i alle 
grenene, men bare en gren gør, så er 
hele Thorning Gruppen ekstra glad.
 

Vores årlige efterårstur er også velover-
stået. Alle forældre kom hjem med nogle 
meget trætte, men glade børn. 
De havde både oplevet den alm. hygge 
med spejdersang, forslåede mennesker, 
som skulle forbindes. De havde haft lag-
kagekonkurrence, som naturligvis blev 
indtaget med stor nydelse som dessert om 
aftenen.

De havde været på militærets øvel-
sesterræn i Finderup og prøvet en 
spændende øvelsesbane. Alle unger 
tog det i stiv arm og faret vild var de i 
hvert fald ikke – som et barn kunne 
fortælle, da de telefonisk blev spurgt 
– ”vi er i Jylland! J”. Rart at have 
kontakt med hinanden via mobiltele-
fon, så kan man alt. Samme dag var 
der naturligvis også aftenløb med 
lygter og forhindringer og afslut-
ningsvis tog Junior og Trop på Casi-

no Royal arrangeret af lederne, som 
ved den festlige lejlighed stod iklædt 
smoking og med sodavanddrinks.

Borgmester Hanne Bæk Olsen klipper snoren til det 
nye bålhus, hjulpet af spejderne Maria D. Nielsen og 
Patrick S. Dyhr.

Helle Bech Christiansen i færd med at fange en pira-
tos i et fad med mel holdt af Puk H.P. Duncker, mens 
Sune W. Jensen ser til.
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Dagen efter var der kaffe på kanden til 
forældrene, som fik lov til at se skønne 
billeder fra alle de forskellige ture i løbet 
af året og naturligvis havde en af lederne 
også sørget for billeder fra selve efterårs-
turen var med - så det var en super afslut-
ning på en skøn weekend.

Det sidste spejder, leder og bestyrelsen 
skal i år er naturligvis at deltage i julear-
rangementet 2. søndag i advent (4. de-
cember), som foregår nede i forsamlings-
huset. Der bliver noget for en hver jule-
smag. 
Der er juleløb/-mystik i mørke gange, 
småkagebagning, små boder med kaffe og 
æbleskiver, ansigtsmaling, plukning af 
gæs, tombola og i det hele taget gang i 
den med musik og korsang. Læs mere om 
det i den lokale avis. Her håber vi natur-

ligvis også på en stor opbakning, da 
Thorning Borgerforening, Thorning For-
samlingshus og Thorning spejderne, som 
har slået os sammen om en fælles ting – 
nemlig en rigtig julehyggelig start på de-
cember. Foredragsforeningen og Thor-
ning Koret deltager også. 

Spejder stopper lige inden december 
med deres alm. aktivitet, men starter op 
igen i uge 2, 2012. Trop om mandagen 
og Junior/Mini om onsdagen med nye 
sjove og spændende udfordringer i hver-
dagen og forskellige ture i weekenderne.
Der er altid noget at lave, når man er 

med som spejder. 

Der er også stadig nok at se til som leder. 
Så selvom vi faktisk er ved at være et rig-
tig godt hold til at klare opgaverne, så må 
man gerne kigge ned, hvis man er interes-
seret i at hjælpe. Vi har både alm. admini-
strative opgaver, diverse pedelopgaver og 
ikke mindst 30 glade børn. 
Vi vil stadig gerne være flere ledere eller 
hjælpere til diverse opgaver, så man skal 
ikke holde sig ikke tilbage, hvis man fak-
tisk godt kunne tænke sig at hjælpe.

Med dette vil Thorning Spejdergruppe og 
bestyrelse sige mange tak for i år – tak 
for støtte og tak for hjælpen til alle Blich-
fangs læser – Glædelig Jul. 
Kom godt ind i det nye år og vi ses igen i 
2012.

Ved pokerbordet fra venstre mod højre dealer 
Gustav R. Nielsen og spillerne Nichlas D. Müller, 
Anders G. Madsen og Kristian D. Oddershede.

10 



- tilbyder i 2012
Mandag og torsdag kl. 17.00
Power walk: 1,6 km ved vores nye Sundhedsspor, instruktør Ditte Grønbæk Korsgaard
Løbeskolen (12 ugers program fra 0 til 3-5 km) tilbyder 
Børne-løbehold instruktør Berit Mally 
Voksen-løbehold instruktør Kirsten Lehrmann

Motionister og erfarne løbere
Mandag og torsdag kl. 17.30
Voksen-løbehold fra 5 km til halvmarathon instrukrør Benny Mogensen og Kirsten 
Lehrmann
Opstart den 12. januar 2012

Team Thorning - Sundhedscentret er et kontingentfrit løbefællesskab. 
Mød op ved Sundhedssporet ved p-pladsen hos Sundhedhedscentret, der er ingen 
tilmelding
Yderligere oplysninger kan fås ved Kirsten Lehrmann 87706444 i dagtimerne
• Der vil være instruktører på om torsdagen og delvist om mandagen
• Torsdag aftales evt. lørdagstræning

Sundhedsspor.dk

Sundhedssporet er et tilbud til dig, 
der ønsker at forbedre din generel-
le helbredstilstand ved at dyrke 
motion.
Et sundhedsspor er en rute i natu-
ren på 1 - 2½ kilometer, hvor du kan teste 
din kondition. Det er helt enkelt og du 
kan gøre det, når det passer dig. Testen 
foregår ved, at du går eller løber ruten, så 
hurtigt som du kan, og tager tid på det. 
Og det er faktisk det! Bagefter kan du af-
læse dit kondital på de tavler der står ved 
målstregen.
Testen kan bruges af alle, der kan gå eller 

løbe et par kilometer; voksne såvel 
som børn fra 10 år. Og du behøver 
ikke være i god form, for at benyt-
te dig af det. Faktisk er det menin-
gen, at sundhedssporet skal hjælpe 

dig med, at komme i bedre form. De fle-
ste mennesker vil opleve forbedringer, 
hvis de kommer igen og gentager testen - 
især hvis man motionerer mellem testene. 
Et højt kondital er en investering i et godt 
helbred. Undersøgelser viser, at bevægel-
se og aktivitet er sygdomsforebyggende 
og endda livsforlængende.
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Gang i Blicheregnen – gang i dig!
Brug 2012 til at komme i gang med at leve sundere.

Helseform, Team Thorning Sundhedscenter, TIF og projekt Trivsel i Thorning 
og omegn vil i 2012 bakke op om din sundhed ved at

	 •	 etablere	motionstilbud	for	overvægtige	-	både	børn	og	voksne 
	 •		 tilbyde	kostvejledning	-	individuel	og	i	grupper 
	 •		 tilbyde	rygestopkurser

Alle	der	vil	være	med	bliver	konditionstestet,	vejet	og	taljemålt	hver	måned	i	
2012,	så	du	kan	følge	din	udvikling.

Startskudet	lyder	den	12.	januar	2012

Vi	skyder	”Gang	i	Blicheregnen	–	gang	i	dig”	i	gang	med	et	stort	arrangement	
i	Forsamlingshuset	i	Thorning	den	12.	januar	2012.	Så	sæt	x	i	kalenderen	og	
hold	øje	med	opslag	og	avisen	for	at	finde	ud	af,	hvad	der	kommer	til	at	ske	
denne	aften.
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Nyt fra Koncertudvalget     
    
Genhør med populært orkester.
Så fortsætter vi traditionen med koncert i 
Thorning Forsamlingshus.
Denne gang bliver det fredag d. 
27.01.2012. kl. 20:00
Det er, på trods af deres travle kalendere, 
lykkedes at engagere det populære orke-
ster ALLMOST  IRISH.
Sidste gang de var her i 2009, gav de en 
fantastisk stemningsfuld og intens kon-
cert.
De er på ingen måde blevet ringere, og de 
spiller for fulde huse overalt i Danmark.
Bandet består af de tre brødre Rasmus, 
Alexander og Lukas, og hvem ved, måske 

tager de en lillebror med?
De er alle tre meget musikalske, og hånd-
terer diverse traditionelle instrumenter.
Se og hør dem på www.almost-irish.dk
Vi glæder os rigtigt meget til et populært 
genhør og den gode stemning i Forsam-
lingshuset.
Forsalg af billetter finder sted i Forsam-
lingshuset lørdag d. 10.12.2011. kl. 10:00
Pris: Kr. 130,00

Thorning Forsamlingshus, Thorning Bor-
gerforening og Thorningegnens Frilufts-
spil.
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Bølle Bob 2012

Thorningegnens Friluftsspil opsætter mu-
sicalen ”Bølle Bob” i 2012.
I bestyrelsen glæder vi os til samarbejdet, 
og arbejdet med planlægning og opsæt-
ning af ”Bølle Bob”. Samtidig er vi me-
get tilfredse med, at de meget centrale op-
gaver igen er i de bedste hænder hos: 
Kim Brandt (Instruktør og koreografi)
Flemming Berg (Kapelmester)
Lene Henriksen (kor) 
Ulla Häll (scenografi)
Herudover har de 18 funtionslederne for 
alle øvrige områder sagt ja til igen at stå i 
spidsen for hver deres område. 
En enkelt funktionsleder har ønsket at 
træde tilbage. I stedet har Linda Lyngsøe 
fra Gråmose påtaget sig opgaven som ny 
PR-koordinator, idet Hanne Østergaard, 
der de seneste år har haft denne opgave er 
fraflyttet området, og derfor har ønsket at 
udtræde af denne funktion. 

Der skal lyde et stort tak til Hanne Øster-
gaard for hendes store indsats gennem 
årene i pr-arbejdet, og et velkommen til 
samarbejdet med Linda Lyngsøe.

Det er et kæmpe arbejde at opsætte en fri-
luftsforestilling, og kun ved at alle ca. 
150 frivillige  yder en stor og samlet ind-
sats, kan et sådant projekt lykkedes. 
Har nogen lyst til at være med i fælles-
skabet om at gøre en friluftsforestilling til 
virkelighed, ved at give en hånd med ved 
en af de mange praktiske opgaver, kan 
henvendelse ske til formand Erling Prang 
tlf. 2488 3938, eller en af de øvrige besty-
relsesmedlemmer. 
Hvis man har lyst til at stå på scenen kan 
man også henvende sig til formanden, el-

ler tilmelde sig  audition som annonceres 
nedenfor.

På www.thorning.com kan man se øve-
planen for hele forløbet, se rollebeskrivel-
ser og hente replikker og sangtekster til 
brug ved audition til ”Bølle Bob”.

Vi ser frem til at møde såvel nye som tid-
ligere skuespillere til audition. Alle der 
har lyst til sang og skuespil, og som er 12 
år og derover, kan tilmelde sig til auditi-
on.

Audition afholdes søndag den 8. januar 
2012 på Thorning Skole kl. 9.00 – 18.00, 
og man kan allerede nu udfylde og afsen-
de tilmeldingsblanket direkte fra vores 
hjemmeside www.thorning.com

Bølle Bøb” opføres på følgende datoer i 
2012: 
2/6 kl. 14.00 premiere 
3/6 kl. 14.00 og 19.00 
5/6 kl. 19.00 
8/6 kl. 19.00 
9/6 kl. 14.00 
10/6 kl. 14.00

For yderligere information, henvendelse 
til formand Erling Prang tlf. 2488 3938 el 
8688 2928 - mail erling.prang@silkeborg.
dk

Erling Prang
Formand for Thorningegnens Friluftsspil
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Særudstilling: "Tidsrammer"

11.nov- 10.april
Udstillingen er en maleriudstilling, hvor 
de to fusionerede museer under Silkeborg  
Kulturhistoriske Museum har hentet midt-
jyske motiver fra magasinernes skatkam-
re. I fællesskab viser vi et bredt udsnit af 
billeder fra den egn, der er vores. De stor-
slåede landskaber på heden og ved søer-
ne, de små almueinteriører og portrætter. 
Alle er de motiver, der tjener som kilder 
til den midtjyske fortælling. 

Malerierne tjener som kilder til historien, 
og det er som kilder, vi bruger dem i ar-
bejdet på de to museer. Vi lader dem for-
tælle om deres tid frem for at tage stilling 
til kvaliteten af værkerne. Fortælleværdi-
en vægter højest. 

  
Udstillingen rummer såvel værker af 
kendte guldaldermalere som mere finurli-
ge værker af helt ukendte kunstnere.

Desuden er der uge 47-50 Julebørn på 
museet. I kan tilmelde jer på 87205030
Der er tilbud til dagpleje grupper, Børne-
haver, SFO og skoler, så alle muligheder 
er åbne for at komme til julehygge og nis-
sejagt.

Søndag d. 4-12 er museet med på dagen i 
forsamlingshuset, hvor vi under vores te-
ma Fuglen i julen vil vise hvordan en gås 
bliver brugt og tilberedt i julen i gamle 
dage. Håber at se mange på denne dag.
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Husflids-aften på Thorning skole

Efter en spæd, men hyggelig start i efter-
året, er vi i gang igen.
Vi opfordrer alle, som har lyst til at nørk-
le med forskelligt håndarbejde, arbejde 
med træ, pileflet, billeder på computeren 
eller andet kreativt, til at deltage i hygge-
ligt samvær.
Vi mødes i skolens aula, og kan benytte 
faglokaler og værksteder.
Foreløbig mødes vi den første torsdag i 
hver måned kl. 18.30 til 20.30
Næste gang altså torsdag d. 5. januar 

2012.
Har du i øvrigt idéer til aktiviteter, er vi 
meget interesserede i at høre om det.

Der er altid lidt kage, og kaffe på kanden 
:-)

Kontakt os eventuelt på telefon
Linda Lyngsøe  20 65 17 50
Birgit Jensen     86 66 80 90
Laila Simonsen 86 88 08 56
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Thorning Foredragsforening

Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdtes 25. okto-
ber – som sædvanlig – i forening med 
Forsamlingshusets generalforsamling.

Erna Nørskov kunne berette om 7 arran-
gementer i de forgangne år. Generelt er 
tilslutningen til vore møder lidt dalende. 
Vi må dog ikke klage. 

Hanne Pehrson gennemgik det reviderede 
regnskab. Året viste et overskud på kr. 
8.929. Foredragsforeningen har herefter 
en beholdning på kr. 47.830. Regnskabet 
blev godkendt. 

Valg:
På valg var:
Bente Nielsen
Hanne Pehrson
Bente Christensen
Erna Nørskov

Erna Nørskov og Bente Christensen øn-
skede ikke genvalg. Bente Nielsen og 
Hanne Pehrson blev genvalgt. Endvidere 
blev Morten Pedersen og Mona Døssing 
valgt.

Som suppleant blev Jonna Bitsch gen-
valgt. I stedet for Morten Pedersen blev 
Birte Jakobsen valgt.

Der var genvalg til Anne Grethe Sven-
ningsen som revisor.

En stor tak til Erna for hendes arbejde i 
Foredragsforeningen i 10 år, heraf 8 år 
som formand.

Efter generalforsamlingen har Foredrags-
foreningen konstitueret sig således:
Formand: Mona Døssing  
Næstformand: Henning Bitsch 
Sekretær: Bente Holst Nielsen  

Kasserer: Hanne Pehrson  
Menige medlemmer: Else Døssing, Mor-
ten Pedersen, Tom Andersen
 
De første arrangementer i 2012

Thorning Foredragsforening indleder det 
nye år tirsdag den 10. januar kl. 19.30 i 
Thorning Forsamlingshus.
Det bliver en sang- og musikaften med 
Bent Bro og søn fra Thyborøn.
Entre 50 kr. Der serveres kaffe og man 
medbringer selv brød.

Søndag den 19. februar kl. 14.00: 
Forhenværende chef for drabsefterforsk-
ningen ved Rejseholdet Bent Isager-Niel-
sen. Emne: Man jager et bæst og fanger et 
menneske. 
Entre 75 kr. Der serveres kaffe med brød.

Alle er velkomne. 
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Thorning Forsamlingshus

KFUM og KFUK

Livet har gået sin stille gang i Forsam-
lingshuset denne sommer. Måske med 
knapt så mange udlejninger som vanligt.
Den 2. okt. var det så tid for efterårets 
loppemarked. Der var rigtig mange fine 
ting, bl.a. fra et dødsbo og det resulterede 
i rekordstor omsætning. Tak for det !
Den 25. okt. blev der afholdt generalfor-
samling, hvilket har været refereret i avi-
sen.
I bestyrelsen tog vi afsked med Hanne 
Østergaard, som er flyttet fra egnen og 
med Niels Juel, der gennem 14 år har 
gjort et KÆMPE arbejde for Forsam-

lingshuset, dels som kasserer og med det 
næsten daglige tilsyn af huset, samt af-
hentning 
af loppeting. Stor TAK til dig, Niels !
Den nuværende bestyrelse består af Lars 
Lund ( formand), Sonja Pedersen (næst 
formand), Jeppe Lægaard (kasserer),
Torben Bertelsen, Åse Knudsen, Niels 
Hansen og Grethe Møller.
I fremtiden kan vi se frem til endnu en 
musikaften den 27. jan., hvor gruppen Al- 
most Irish kommer igen. Forsalg af billet-
ter d. 10. dec. kl. 10.

Tor. 22/12 kl. 19.30 Juletræspyntning i Missionshuset med efterfølgende risalamande  
 og kaffe.
Ons. 28/12 kl. 19.30 Julefest i Missionshuset. Tale ved lærer og organist Meta Bitsch,  
 Vinderslev. Kaffe. Fælles med IM.
Fre. 6/1 el. lør. 7/1 Nytårsfest arrangeret af Karsten Poulsen og Jens Aage Vinther.
Fre. 13/1 kl. 19.30 Bibeltime hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong Knuds Vej 26  
 og hos Birger og Bettina Madsen, Vattrupvej.
Fre. 20/1 kl. 19.30 Litteratur- og rejseaften hos Jan og Lisbeth Pedersen, Rosen 
 borgvej 10.
Fre. 20/1- søn. 22/1 Landsstævne for voksne på Nyborg Strand.
Fre. 27/1 kl. 19.30 Temaaften for voksne i Hørup Kirkecenter ved sanger og digter  
 Arne Andreassen, Haslev (tidl. Højskolelærer på HUH). Emne:  
 ”Et øjeblik en evighed” Distriktsarrangement.
Fre. 3/2 kl. 19.30 Sangaften hos Jens Aage og Tove Vinther, Kong Knuds Vej 26

Alle er velkomne
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 8688 0716 vinther@
post12.tele.dk
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Det sker på Bakkegården

December:
21. Julebanko kl. 14.00

Januar:
18. Banko kl. 14.00
25. Nytårsfest kl. 11.30

Februar:
15. Banko kl. 14.00
29. Generalforsamling Brugerråd kl. 14.00

Brugerrådet

Hver tirsdag kl. 10.00-11.00 er der sang 
med musikledsagelse af organisten. 
Den sidste tirsdag i måneden afløses san-
gen af gudstjeneste.
Gudstjenesten hver sidste tirsdag på Bak-
kegården er med både kaffe, sang og præ-
diken. Alle er velkomne!

Thorning Pensionistforening
Onsdag den 14. december er der juleaf-
slutning på Bakkegården. Vi starter kl. 
14.00, og der serveres julegløgg og æble-
skiver, vi skal synge julesange og høre ju-
lehistorier og drikke kaffe med småkager. 
Der bliver solgt Amerikansk Lotteri. Pris 
pr. deltager er 50.00 kr., og alle er vel-
kommen.

Onsdag den 11. januar 2012 kl. 14.00 hol-
der foreningen generalforsamling på Bak-
kegården. Der serveres kaffe, og der af-
holdes bankospil med gode gevinster.

Venlig hilsen fra bestyrelsen som ønsker 
alle en glædelig jul og et godt nytår.
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Ny tradition

Fællesspisning i Thorning

73 glade og snaksalige mennesker var 
samlet i forsamingshuset den 17. novem-
ber til fællesspisning. Der blev disket op 
med mørt oksesteg og tilbehør fra for-
samlingshusets forpagters gryder, SPAR 
købmanden havde doneret is til desserten 
og Thorning Bageren gav småkager til 
kaffen.  Deltagerne var så begejstrede for 

tiltaget, at der var stemning for, at der 
fremover skal være fællesspisning i Thor-
ning, så hold øje med opslag i byen i det 
nye år, når der inviteres igen. 
Bag initiativet står forsamllingshusets be-
styrelse og en arbejdsgruppe under pro-
jekt Trivsel i Thorning og omegn
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