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Dansk Folkeparti v/Harry Madsen Skivevej 15 8620 Kjell. 86880531
Thorning Skole v/Lone Stig Andersen Møllevej 7 8620 Kjell. 89702330
Blicheregnens Festudvalg Anno 2007 v/Brit C. Olsen Skivevej 10 8620 Kjell. 86880623
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Årsmøde i Blichfang
Der indkaldes til ordinært årsmøde 2012 
i Blichfang mandag den 27. februar kl. 
19.00 i cafeteriet på Bakkegården.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat fra årsmø-

det 2011
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab til god-

kendelse
5. Redaktionen og annonceafdelingen 

beretter om årets gang
6. Indkomne forslag
7. Debat og gode ideer
8. Fastlæggelse af kontingent
9. Valg af formand, næstformand, kas-

serer, ansvarshavende redaktør samt 
2 revisorer

10. Eventuelt

Der vil blive serveret kaffe/te med brød.

Vor ansvarshavende redaktør Tom Ander-
sen har efter 11 år på posten valgt at over-
lade hvervet til en anden ildsjæl.
Hvem tager stafetten og vil være med til 
at gøre et vigtigt arbejde for lokalsamfun-
det?

Vor layoutmand Peter Nielsen søger en 
medarbejder til at sætte bladet op.

Alle foreninger opfordres til at sende de-
res repræsentant eller en stedfortræder.
Evt. afbud meddeles Ellen Andersen på 
tlf. 8688 0689 eller em-tw.andersen@fi-
berpost.dk

Venlig hilsen
Ellen Andersen
Formand
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Dagplejebørnenes juletræsfest
De kommunale dagplejebørn og deres 
dagplejere havde inviteret deres forældre 
til juletræsfest i Thorning  Forsamlings-
hus 19. december. Om formiddagen hav-
de alle børn  været i skoven for at  fin-
de julemandens hat, som han havde gemt 
i juletræet ved  friluftsspillet. Alle hjalp 
med at pynte juletræet, så det var fint, når 
mor og far kom om eftermiddagen. Efter 
julesangene kiggede julemanden ned fra 
sit loft, og han havde små gaver med til 
alle børn. De ca. 100 deltagere havde et 
par hyggelige timer, og sluttede af med at 
ønske hinanden god jul og godt nytår. 
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Thorning Pensionistforening

Onsdag den. 11. januar afholdt foreningen 
generalforsamling på Bakkegården. Søren 
Sørensen blev valgt som dirigent.

Formanden Viggo Eriksen fortal-
te i sin beretning, at det havde været et 
godt år med i alt 13 arrangementer for-
delt hen gennem året og med god tilslut-
ning til dem alle. Regnskabet blev frem-
lagt af kasserer Gunhild Sørensen, og 
det viste, at året havde givet et overskud 
på 16.305,31 kr. med en omsætning på 
65.403,41 kr. 
Kredsformand Gunnar Villadsen talte om 
foreningskontingentet, og om at priserne 
på alting stiger og stiger, derfor har besty-
relsen besluttet, at årskontingentet for vo-
res forening er nødt til at følge med tiden, 
og det er nu forhøjet til 75,00 kr. Dette er 
nødvendigt, for at Thorning Pensionist-
forening kan bevares fremover.

På valg til bestyrelsen blev foreslået gen-
valg til Viggo Eriksen, Vera Nielsen og 
Finn Pedersen. Viggo Eriksen ønskede ik-
ke genvalg, men både Vera Nielsen og 
Finn Pedersen modtog genvalg, og Anna 
Grete Svenningsen blev det nye medlem 
af bestyrelsen. Som suppleanter blev El-
len Jensen og Jørgen Boilesen valgt. Som 
revisorer blev tidligere formand Viggo 
Eriksen og Niels Åge Sørensen valgt, og 
som revisorsuppleant blev Søren Søren-
sen valgt. Fanebærer blev Finn Pedersen. 

Viggo Eriksen afsluttede generalforsam-
lingen med at takke for 10 gode år i be-
styrelsen og gav udtryk for, at det hav-
de været 10 år med et godt og spændende 
samarbejde. Også medlemmerne takke-
de han for den gode opbakning, der altid 
havde været til foreningens arrangemen-
ter, og ligeledes bestyrelsen for Brugerrå-
det takkede han for det gode samarbejde, 
der altid havde været gennem alle årene. 

Søren Sørensen fik tak for veludført le-
delse af generalforsamlingen.
Som ny formand for foreningen har den 
nye bestyrelse valgt Morten Pedersen.

Venlig hilsen Viggo Eriksen.

Efter generalforsamlingen blev der af-
holdt Banko.

Foreningens næste arrangement er onsdag 
den 8. februar kl. 14.00 på Bakkegården, 
hvor der er bankospil og amerikansk lot-
teri. Alle er velkommen.

Onsdag den 7. april kl. 14.00 på Bakke-
gården er der underholdning med ”Har-
monikavenner”, der bliver fællessang, og 
der serveres kaffe med brød.

Hilsen bestyrelsen.
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Blicheregnens Museum

Skolernes vinterferie
Museet har åbent alle dage i uge 7 fra 12-
16. Mandag den 13. og tirsdag den 14. 
februar kan du koge havregrød og ba-
ge pandekager og æbleskiver på dukke-
komfuret. Bagefter kan du servere de små 
æbleskiver på de fine tallerkner fra lege-
stellet. Hvis du har lyst til at lave dig et 
skjold, som du kan bruge til f.eks rolle-
spil, kan du gøre det onsdag den 15. Sam-
me dag kan du også se, hvordan man stø-
ber tinsoldater. Torsdag den 16. hand-
ler det om påklædningsdukker. Vi finder 
mormors gamle påklædningsdukker frem, 
laver selv tøj til dem eller tegner vores 
helt egne. Alle dage i uge 7 kan du delta-
ge i museets skattejagt. Husk, du må og-
så gerne prøve vores rustning - den vejer 
omkring 10 kg. Og du kan klæde dig på i 
gammeldags tøj og bede mor eller store-
søster fotografere dig med mobiltelefonen 
i den store guldramme i maleriudstillin-
gen "Tidsrammer".

Museumsforeningens 
generalforsamling
Blicheregnens Museumsforening afholder 
generalforsamling i museets kaffestue 23. 
februar kl. 19.30. Traditionen tro er mu-

seet åbent for foreningens medlemmer fra 
kl. 19. Efter kaffen fortæller leder af Lo-
kalhistorisk Arkiv i Silkeborg Lis Thav-
lov om de lokalhistoriske arkiver og deres 
indsamlingspolitik.

Tag med på tur – i læ for regn og 
blæst
Søndag den 26. februar kl. 13 viser muse-
umsinspektør Line Højgaard rundt i ud-
stillingen Tidsrammer. Følg med rundt i 
de smukke landskaber, træd inden for i 
1800-tallets beskedne boliger og del hyr-
dens fredelige omgivelser i udstillingen, 
der tidsmæssigt dækker midten af det 19. 
århundrede og ca. hundrede år frem. De 
udstillede malerier er alle er hentet på 
museets egne magasiner. Værkerne er ud-
tryk for såvel museernes interesser som 
fokusområder gennem tiderne, og de er 
eksempler på, hvad der udover de sæd-
vanlige genstande findes på museerne.

Lysbilledforedrag
tirsdag den 6. marts kl. 19.00
Torkil Funder, Ribe, fortæller om "Stem-
mer fra egnen". Torkil tilbragte vinteren 
1977/78 på Blicheregnen forud for mu-
seets oprettelse i 1979. I sin fritid besøg-
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te han folk og steder på egnen, som gjor-
de stort indtryk på ham. Det er disse ople-
velser, han nu formidler videre. Foredra-
get finder sted i Thorning Forsamlings-
hus. Arrangører er Blicheregnens Mu-
seumsforening i samarbejde med Thor-
ning Foredragsforening. Enhver er vel-
kommen.

Børnekulturdagen
søndag den 18. marts
Kom og vær detektiv for en dag. Du skal 
opklare ”Det store Kunsttyveri”. Vi laver 
optakt kl. 12 og kl. 14, og når I har leget 
detektiver, laver vi baggrundsmotiver, så 
alle kan lave deres helt eget 'værk' i ”Den 
Sorte Boks”. Gratis adgang for alle voks-
ne i følge med børn.

Bindestuedag
med Mette-Lise Rössing 
søndag den 25. marts om 
eftermiddagen.
I forlængelse af tekstil-
projektet TRÅD genind-
fører vi denne dag egnens 
gamle tradition og holder bindestue. Tag 
dit håndarbejde med og lad hænderne ar-
bejde, mens du lytter til en god fortæller.  
Mette-Lise Rössing er billedvæver og en 
omspurgt foredragsholder - hun er datter 
af forfatteren Martin A. Hansen. Se nær-
mere om tidspunkt m.m. i dagspressen el-
ler på museets hjemmeside www.bliche-
regnensmuseum.dk. Tilmelding nødven-
dig.
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Vinter og forår i

Foreningen Norden Kjellerupegnen
Foreningen indbyder i den kommende pe-
riode til tre arrangementer med temaet 
”Spor i Norden”.
I Hørup Kirkecenter, hvor generalforsam-
lingen afholdes mandag den 20. febru-
ar kl. 19.00, indbydes til nordisk aften kl. 
20.00. Her vil Frode Riber fortælle om 
sin tur ”På tommelfingeren gennem Sve-
rige og Finland”. En tur, han foretog som 
ung nyudlært, og hvor mødet med den 
storslåede natur og samværet med men-
nesker, han mødte, gav ham en vedvaren-
de forkærlighed for det nordiske. Foruden 
kaffebord er der også denne aften lotte-
ri på kaffebilletten og salg af Foreningen 
Nordens lodsedler. 
Andre spor berettes der om, når pilgrims-
præst i Viborg stift, Anette Foged Schultz 
fortæller om ”Pilgrimsveje i Norden”
i Ans nye Kirkecenter tirsdag den 28. fe-
bruar kl. 19.30. Aftenen er arrangeret i 
samarbejde med Grønbæk-Ans Menig-
hedsråd. Vi hører både om pilgrimstan-

ken og de gamle ruter som Hærvejen, Pil-
grimsleden gennem Hagfors, vor sven-
ske venskabsby og om ruten fra Oslo til 
Trondhjem, der passerer gennem Sørum, 
vor norske venskabsby.
Nordisk håndværk-Pilefletning, også et 
nordisk spor, er der mulighed for at prøve 
for en dag, når der arrangeres pileflette-
kursus lørdag den 17. marts fra kl. 10.00-
kl. 16.00 hos Kirsten Døssing Pedersen, 
Ravnholtvej 7, Knudstrup.
Kirsten vil lære fra sig, så alle kan ska-
be sig en fin ting i dette unikke materiale, 
der har været brugt i århundreder.
Kursusafgiften er 300 kr., og der betales 
75 kr. for materialer. Deltagerne medbrin-
ger frokostpakke, og Kirsten giver kaffe 
og kage. Tilmelding sker sen. 12. marts til 
Ellen Andersen, tlf. 8688 0689.
Alle er velkomne til at deltage i arrange-
menterne, og skulle der være behov for 
kørelejlighed, kan man kontakte forman-
den, Ellen Andersen.
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KFUM og KFUK

Fre. 3/2 kl. 19.00 Deltagelse i støttekoncert for Kjeldsølejren på Hestlund Eftersko- 
 le ved Det kristne Gymnasiums kor. Billetter skal reserveres på 
 tilmeld@kjeldsoe.dk eller på 8696 6423. Læs mere på www.  
 kjeldsoe.dk

Fre. 3/2 kl. 19-22 Amok Disko og Teen Amok i Hørup Kirkecenter for børn og unge  
 i Distrikt Hærvejen. ”Landmandsfest”

Tir. 7/2 kl. 19.30 Møde i Missionshuset ved sognepræst Winnie Rischel, Kjellerup.  
 Emne: ”Jesu korsord”.

Fre. 24/2 kl. 19.30 Bibeltime hos Jeppe og Linda Nielsen, Aalborgvej 57 og hos Kar- 
 sten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26.

Fre. 2/3 kl. 19.30 Sangaften hos Jens Aage og Tove Vinther, Kong Knuds Vej 26 

Fre. 9/3 kl. 19.30 Hygge- og spilleaften hos Peter Jensen og Tove Sjørslev, Gl. Hær- 
 krovej 10

Fre. 16/3 kl. 19.30 Generalforsamling hos Lisbeth og Karsten Poulsen, Skivevej 26

Fre. 23/3 kl. 19.30 Bibeltime hos Kristian Hansen, Vilhelm Skyttes Vej 27 og hos Ket- 
 ty og Peter Nielsen, Aalborgvej 63.

Fre. 30/3 kl. 19.00 Fællesspisning hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong Knuds Vej 26.

Fre. 30/3 kl. 19-22 Amok Disko og Teen Amok i Hørup Kirkecenter for børn og unge i  
 Distrikt Hærvejen. ”Indien-fest”

Alle er velkomne
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 86 88 07 16 vinther@
post12.tele.dk
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Thorning Forsamlingshus

Siden sidst har Forsamlingshuset dannet 
ramme om Jul i Thorning. Som  beskrevet 
i aviserne blev det en stor succes. Arran-
gementet blev flot sat i gang af et optog 
med orkester og Julemanden i hestevogn, 
efterfulgt af Spejderne og byens borgere.
Herefter trak folk inden døre for at besø-
ge de forskellige stande. Man kunne købe 
julegaverne ved de otte lokale stande.
Børnene kunne: - høre en historie i 
Nissen`s hule (Foredragsforeningen), - 
klippe en julefugl (Blicheregnens Muse-
um), - klippe en engel (Indre Mission), 
- se en gås blive plukket (Blicheregnens 
Museum), - køre en tur i Julemandens he-
stevogn, sikkert kørt af en fin kusk (Tak 
til Julemand og kusk), - prøve den ”un-
derjordiske” labyrint (Spejderne), samt  - 
bage deres helt egne pebernødder. Man 
kunne deltage i et lotteri med mange flot-
te sponsorerede gevinster (TAK til alle de 
lokale sponsorer). Thorning Skoles kor 
sang julen ind fra scenen. Mange nød de 
hjemmebagte æbleskiver og den varme 
gløgg (Tak til æbleskivebagerne).

Der var rigtig mange mennesker gennem 
hele eftermiddagen og til slut gik man 
i lys optog til Spar, hvor juletræet blev 
tændt og Thorning Koret sang for til ju-
lens sange. Her kunne aftensmaden nydes 
– Pølser, suppe og ris a la mande (mange 
hele mandler, som udløste en gave)

Bestyrelsen for Forsamlingshuset vil ger-
ne takke Spejderne og Borgerforenin-
gen for godt samarbejde omkring det fæl-
les arrangement. Også TAK til forenin-
ger, sponsorer og enkelt personer, som 
har været med i Jul i Thorning. Vi håber 
at gentage succesen.

Forsamlingshusets næste arrangement er 
loppemarkedet d. 18. marts. Vi modtager 
gerne gode og brugbare loppeting. Vi af-
henter tingene ved henvendelse til Sonja 
Pedersen tlf. 2147 9319 eller Torben Ber-
telsen tlf. 6139 1841

Nye tider i forsamlingshuset
Fra d. 1. februar bliver det, som annon-
ceret, nye tider i Thorning Forsamlings-
hus. Louise Bech stopper som fast vært 
i huset. Det vil sige, at forsamlingshuset 
fremover kan lejes uden vært. Man kan 
vælge selv at stå for et arrangement, eller 
man kan bestille Louise Bech som festar-
rangør. Louise vil selvfølgelig også gen-
nemføre de allerede bestilte arrangemen-
ter. Ønsker man at leje Forsamlingshuset, 
skal henvendelse ske til Sonja Pedersen 
tlf. 2147 9319.
Bestyrelsen arbejder på en ny hjemmesi-
de samt en folder angående udlejning af 
forsamlingshuset. Folderen vil ligge i for-
samlingshuset og hos Spar.
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Indre Mission

Februar:
Mandag d. 6.-torsdag d. 9 Missionsuge
Mandag kl. 19.30 Tale og sang ved Benny Kusk, Ålborg.
Tirsdag kl. 19.30 Tale ved Winnie Rischel, Kjellerup. KFUM & K indbyder.
Onsdag kl. 14.30 Tale ved Tina Frank, Viborg.
Torsdag kl. 19.30 Tale ved Anne Marie Najbjerg, Vinderslev.
Torsdag d. 23.  Kredsstævne i Kjellerup Menighedshus.
 Kl. 14.00 Tale ved Morten Mouridsen, Vinding.
 Kl. 19.30 Tale ved Erik Dahl, KG Ringkøbing.

Marts:
Torsdag d. 1. Kl. 19.00 Samfundsmøde i Thorning. Ved Per Weber, Hinnerup.
Torsdag d. 8. kl. 19.00 I Grathe Kirke. Menighedsrådene arrangerer. Caspar   
 Koch, Århus fortæller. Paulus - Et Spejl og en Gåde.
Torsdag d. 15. Forårsmøde i Mausing. Tale ved Thorkild Vad, Videbæk.
Mandag d. 19. kl. 19.30 Bestyrelsesmøde IM.
Torsdag d. 22. Bibeltime i hjemmene Peters 1. brev kap. 5.
Torsdag d. 29. kl. 19.30 Påskemøde ved Bent Hedemand. Limfjordsgruppen syn- 
 ger.

Danmissions Kvindekreds
Onsdag d. 7. marts kl. 14.30 møde hos Kirsten Andersen, Grågårdevej 14. Nyt fra Dan-
mission. Afslutning: Fillipperbrevet kap. 4. Enhver er velkommen til at deltage i vor lil-
le kreds og gode fællesskab om Danmissions arbejde.
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Nyt fra Kirken

Thorning kirke har fået ny hjemmeside!
Tjek den på www.thorningkirke.dk
Her ses gudstjenesteliste, arrangementer med mere

Gudstjenestelisten
 
 Thorning Grathe          
05. februar Septuagesima 09.00  10.30
12. februar Seksagesima  10.30 Aage Nielsen  
19. februar Fastelavn 09.00 Helle Bærnholt  
26. februar 1.s. i fasten 09.00 10.30

Arrangementer
Foredrag og studiekreds
Tirsdag den 22. februar 2012 
kl 19.30 er der foredragsaften 
og studiekreds i konfirmand-
stuen i Thorning. 
En aften med teologisk medar-
bejder Trine Kofoed Romanini. 
" Mit eget livs fortælling" 
Trine Kofoed Romanini vil 
med udgangspunkt i litteratu-
ren og eget liv tale om, hvordan vi for-
mer og formes af de historier vi og andre 
fortæller os. Det er Trines betragtning, at 
vi først bliver hele mennesker, når vi ta-
ger vores egen historie på os, i stedet for 
at flygte fra den. Fire bøger vil der sær-
ligt blive talt ud fra. Om man læser alle 
bøgerne, en enkelt eller ingen giver for-

skellig udgangspunkt for af-
tenen, men fælles for alle dis-
se bøger og for alle fortællin-
ger er det, at de rummer be-
vægelsen: hjem, hjemløs og 
hjem igen. Eller sagt med an-
dre ord: Vi fortæller os selv 
og vores liv i fortællingen , 
og bestandig bliver vi til, når 
vi fortæller. De fire bøger der 

tales ud fra er: 
Paul Auster: Sunset Park, Per Perreson: 
Ud og stjæle heste, Herbjørg Wassmo: 
Hundrede år og Ingrid Betancourt: Selv 
stilhed hører op. 
Medbring selv kaffe, the og brød. Alle er 
velkomne. 
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Paulus – Et spejl og en gåde

Torsdag d. 8. marts kl. 19.00 i Grathe kirke

Menighedsrådene i Thorning og Grathe 
er gået sammen om dette arrangement 
i Grathe kirke, hvor skuespilleren Cas-
par Koch kommer og opfører beretnin-
gen om Apost-
len Paulus kal-
det ”Paulus – 
Et spejl og en 
gåde”.
Om Apostlen 
Paulus som 
han selv og 
Lukas beskri-
ver ham. 
”Gid I ville finde jer i lidt vanvid af mig! 
Ja, det vil I nok! For jeg våger skinsygt 
over jer med en skinsyge som Guds, for-
di jeg har trolovet jer med Kristus, og kun 
med ham, for at føre jer til ham som en 
ren jomfru.”
”Sådan ser vi endnu kun Gud som i et 
spejl, i en gåde, til sin tid skal vi se Ham 
ansigt til ansigt; endnu erkender jeg kun 
sandheden i glimt – til sin tid skal jeg er-
kende Gud helt, som han kender mig. 
Indtil da består de tre: Tro, Håb og Kær-
lighed – men højest blandt dem står  Kær-
ligheden!” (overs: Peter Schindler).  
Paulus – farisæeren, jøde og græker, teo-
log, debattør, teltmager af fag, dette sam-
mensatte menneske søger vi at skildre (vi 
er instruktøren Jakob Christensen, som 
også har udarbejdet manuskriptet, og 
skuespilleren Caspar Koch).
Han er hidsig, han er følsom, han er is-
koldt analyserende som græsk filosof, 
han er lidenskabeligt rasende som jødisk 
skriftklog. Alle disse tillægsord hører med 

i mosaik-
ken til at 
fuldstæn-
diggø-
re billedet 
af Paulus, 
den krist-
ne kirkes 
arkitekt.
Og han 
kommer 
ind på sce-
nen fra 
højre og 
fejer de 
”gamle” 
apostle ud: det kan godt være, at de har 
været sammen med Jesus, men Paulus har 
haft et syn! Og fra da af ser verden sådan 
ud! Derfor lykkes det ham at beskrive he-
le kristenlivet uden direkte at citere eller 
henvise til Jesus, mens han vandrede i Is-
rael. Det er kun ved at den jordiske Je-
sus opstod, og derved blev Kristus (eller 
Messias), der betyder noget.
Teksten er først og fremmest en ordret 
gengivelse af Apostlenes Gerninger i ud-
drag (den autoriserede oversættelse fra 
1992, dog et enkelt citat oversat af Pe-
ter Schindler), sammenflettet med Pau-
lus´ Breve i udvalg og nogle af Davids 
Salmer.
 
Caspar Koch fremfører dele af teksterne 
og fletter egne kommentarer ind i mellem
 
Arrangementet er gratis og alle er vel-
komne!
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Madlavning for mænd

Der vil igen være mulighed for at få lært 
at lave hverdagsmad i Thorning – helt fra 
bunden.
Der vil blive taget udgangspunkt i, hvad 
deltagerne gerne vil lære, men første gang 
har underviseren planlagt, hvad der skal 
laves.

Holdet er for nybegyndere i et køkken, så 
alle kan være med.

Jane Papsø er underviseren, der vil guide 
mændene til kødgryderne, og hun starter 
holdet onsdag den 25. januar kl. 16.30-

19.00 i hjemkundskabslokaet på Thor-
ning skole.

De kommende mødegange er de efterføl-
gende onsdage i samme tidsrum

Man melder sig til alle gangene. Det vil 
koste ca. 70 kr. pr. gang afhængig af antal 
deltagere. Jo flere des billigere. 

Tilmelding til Malene Steiniche Kjær
på tlf. 8970 1315 eller på mail msk@sil-
keborg.dk
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Årets friluftsspil Bølle Bob:

Rollerne er ved at falde på plads
Efter to omgange med audition er rollerne 
i Thorningegnens Friluftsspil ved at fal-
de på plads.

Selv om ca. 50 børn og voksne var til 
audition d. 8. januar på Thorning Sko-
le, stod det hurtigt klart for instruktør 
Kim Brandt og instruktørassistent Loui-
se Hummelgaard, at der fortsat manglede 
drenge og mænd til nogle af rollerne. 
Derfor blev der planlagt endnu en auditi-
on d. 24. januar på Den Kreative Skole i 
Silkeborg.

I skrivende stund er den sidste auditi-
on ikke gennemført endnu, men det er en 
forventning, at rollerne herefter vil væ-

re besatte, således at øveforløbet frem 
til premieren d. 2. juni planmæssigt kan 
gå i gang d. 20. februar, hvor der er hil-
se-på-aften for alle medvirkende i Thor-
ning Forsamlingshus. Også alle de kreati-
ve medvirkende, som udfører alt det prak-
tiske i forbindelse med forberedelserne og 
gennemførelse af forestillingerne er invi-
teret til d. 20. februar.

Efter den første aften startes hele øvefor-
løbet med to aftners kursus for alle skue-
spillerne. Dette kursus afvikles i Mosaik-
ken i Kjellerup. 

Erling Prang
Formand for Thorningegnens Friluftsspil
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Thorningegnens Friluftsspil var

nomineret til årets kulturpris
Silkeborg Kommune uddeler hvert år en 
kulturpris. I år var Thorningegnens Fri-
luftsspil nomineret som en af tre mulige i 
januar, til at modtage prisen på 5.000 kr.
Silkeborg kommunes Kulturpris gives til 
personer, grupper, foreninger, institutio-
ner eller lignende, der i særlig grad har 
ydet en indsats for kulturlivet i Silkeborg 
Kommune eller i særlig grad har gjort 
kommunen kendt udadtil i kulturelle sam-
menhænge.

I Thorningegnens Friluftsspil er vi meget 
stolte af, at nogen har lagt mærke til vo-
res forestillinger, og tænkt at vi ville væ-
re værdige til at modtage kulturprisen. 
Næstformand Inger-Marie Thomsen og 
formand Erling Prang var inviteret med 
til Nytårskoncerten lørdag d. 14. janu-
ar i Jysk Musik- og Teaterhus i Silkeborg, 
hvor prisen skulle overrækkes. 
Efter pausen i nytårskoncerten gik for-
manden for Kultur- og Fritidsudvalget, 
Steen Vindum og kulturchef Freddie Da-
vidsen på scenen og offentliggjorde moti-
veringen for indstilling af de tre nomine-
rede, for herefter at afsløre vinderen som 
fik overrakt prisen.

 
Det blev ikke Thorningegnens Frilufts-
spil, der løb med Kulturprisen 2011. Kul-
turprisen gik i stedet velfortjent til Kul-
turstafetten i Them. Den tredje nomine-
rede til kulturprisen var Orla Madsen fra 
Silkeborg.
Thorningegnens Friluftsspil vil gerne øn-
ske Kulturstafetten et stort tillykke med 
årets kulturpris. De var også indstillet sid-
ste år.

Selve nytårskoncerten var en fantastisk 
oplevelse med meget flotte sange af soli-
sterne, det store kor og de mange musi-
kere. Et rigtig godt og varieret program. 
I musikken befandt sig flere af de musi-
kere, som var med i sidste års opførelse 
af ”Midt om Natten” i Thorning, her bl.a. 
kapelmester Flemming Berg, som traditi-
onen tro havde arrangeret flere af de mu-
siske indslag ved nytårskoncerten. Flem-
ming Berg står igen for musikken un-
der forestillingerne til ”Bølle Bob” på fri-
luftsscenen i Thorning d. 2. – 10. juni. 
Læs mere på www.thorning.com 

Erling Prang
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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!

Det sker på Bakkegården

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

Marts:
21. Banko kl. 14.00
28. Forårsfest med underholdning kl. 18.00

April:
18. Banko kl. 14.00
25. Den syngende slagter fra Ry kl. 14.00

Brugerrådet
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Spejder nyt!

Så er juleferien veloverstået, og spejderne 
er startet på ny.
Vi har overstået et vellykket julemarked 
sammen med borgerforeningen og for-
samlingshuset. 
Vi synes selv, det gik rigtig godt, og der 
var en super hyggelig stemning i forsam-
lingshuset.
Det håber vi naturligvis også, at øvrige 
borgere i Thorning synes.

Vi starter brat op her i vintermåneden 
med at få beskeden om, at vores gruppe-
leder har fået beskeden – seks måneder 
til Sydsudan. Det er hårde ord for en lille 
spejdergruppe, hvor gruppelederen laver 
så stort et stykke arbejde, som Kern gør.
Men vi skal dog nok klare det med fælles 
hjælp. Vi skal naturligvis have fordelt en 
hel del opgaver og vi må nok også undla-
de at sætte vores mål for store den første 
halvdel af året :-)

Men spejderbørn kan vi dog ikke få nok 
af. Og det kan vi naturligvis heller ikke af 
ledere. Vi har en skøn gruppe ledere, assi-
stenter og hjælpere, der støtter hinanden, 
og vi har en god forældregruppe, der bak-
ker os op i rigtig mange ting. Det synes vi 
nu også, at alle beboerne i Thorning gør.

Derfor må man også meget gerne komme 
forbi Kompedallejren, der ligger Kom-
pedalvej 13 ved Gråmose, til vores årlige 
grupperådsmødet søndag den 26. febru-
ar kl. 9.00, hvor der vil være et rundstyk-
ke og en kop kaffe/te, hvis man er inte-
resseret i enten at være leder, hjælper el-
ler har et barn, man gerne vil have til at 
gå til spejder.

Grupperådsmødet er nemlig samtidig vo-
res årlige generalforsamling. 
Her vil vi berette både om arbejdet i be-
styrelsen, arbejdet i grupperne og hvilke 
skønne ture vi skal på i år – specielt vo-
res super seje og udfordrende sommerlejr, 
hvor alle danske spejdere for første gang 
skal mødes i Holstebro, uanset korps, kul-
tur og nationalitet. Spejdernes lejr 2012 
forventes at omfatte ca. 35.000 spejdere, 
og det i sig selv er jo helt vildt mange – 
inkl. spejdere fra mange forskellige lande.

Det årlige grupperådsmøde er også af-
slutningen på den årlige fastelavnstur for 
spejderne. Så endnu en gang drager de på 
en tur med både små og store udfordrin-
ger, løb, tøndeslagning, og mon der ikke 
også igen er natløb med mørke og ”uhyg-
ge”…

Derefter går vi jo foråret i møde med salg 
af årets lodseddel fra Det Danske Spej-
derkorps (DDS) – så vi håber, at I tager 
godt imod vores spejdere. Lodseddelsalg 
er virkelig noget der giver os lidt i penge-
kassen og vi synes selv, at spejderungerne 
gør et stort stykke arbejde i at få alle lod-
sedlerne solgt.
Så har vi den årlige Sten Blicher Divi-
sionsturnering i maj for spejderne i det 
Midtjyske. Vi skal prøve at forsvare vores 
mesterskab. Det er ikke altid lige nemt – 
her gælder det både om team ånd, sam-
menhold, sammenspil, konkurrence og 
måske lidt held :-)

Vi glæder os også til at blive helt færdige 
nede i bålhuset. Vi manglede en lille smu-
le og vi var så heldige, at Nordea gav os 
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et tilskud på 10.000,- kr. lige inden nyt-
år. Så nu er der råd til hemstrappe, belæg-
ning inde i bålhytten og færdiggørelse af 
området udenfor – nogle gange føler man 

sig simpelthen som en heldig kartoffel, 
når sådan noget dumper ned fra himlen, 
som man ikke regner med. Vi ser frem til 
et spændende spejderår i 2012!

Tom Andersen fra foredragsforeningen fortæl-
ler julehistorier for de yngste.

Juleoptoget med borgerforeningens og spej-
dernes fane i front. Fra venstre mod højre Jørn 
Nielsen, Martin Andreassen, Amalie L. Andersen 
og Kern Oddershede.

Årets julemand på vej til fest i forsamlingshuset.
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