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Referat af

Årsmøde i Blichfang
Deltagere:
Gråmose Beboer- og Idrætsforening ved 
Preben Valbjørn, Blicheregnens Museum 
og Blicheregnens Museumsforening ved 
Inger Michelsen, Thorning spejderne ved 
Anne Mette Amby, Thorning Foredrags-
forening ved Tom Andersen, Brugerrådet 
Bakkegården ved Søren Sørensen, Thor-
ning Menighedsråd og Foreningen Nor-
den Kjellerupegnen ved Ellen Andersen, 
Indre Mission i Thorning ved Henrik 
Rask, Thorning Forsamlingshus ved Gre-
the Møller, Socialdemokraterne i Silke-
borg Nord ved Jørgen Krog, Thorningeg-
nens Friluftsspil ved Birgit Andersen, 
Thorning Pensionistforening ved Morten 
Petersen, Dansk Folkeparti ved Harry 
Madsen.
Afbud fra Thorning Vandværk, K.F.U.M. 
og K. og Blicheregnens Lokalråd, Jon 
Nygaard Rähr fra Thorning Borgerfor-
ening, Hanne Pehrson og Tove Vinther.
Fra redaktionen deltog Tom Andersen, 
Peter Nielsen og Ellen Andersen.

Formanden Ellen Andersen bød velkom-
men til årsmødet og takkede for det gode 
fremmøde, hvorefter generalforsamlingen 
begyndte.

Pkt. 1. Til dirigent valgtes Søren Søren-
sen, som konstaterede, at generalforsam-
lingen var lovligt indvarslet.
Pkt. 2. Godkendelse af Referat af årsmø-
det 2011. Godkendtes. 
Pkt. 3. Formandens beretning:
Året med Blichfang er gået i en stabil 
gænge med indlæg, annoncer, opsætning, 
trykning og distribuering.

Bladet er udkommet med de sædvanlige 6 
numre. 4 numre har været på 20 sider, 1 
nummer på 16 og 1 nummer på 24 sider.
Af de 24 foreninger, der står bag bladet, 
har de 14 benyttet sig af muligheden for 
at skrive om deres aktiviteter i bladet. Det 
fordeler sig sådan, at 1 forening har brugt 
bladet 8 gange, 3 foreninger har brugt det 
7 gange, 4 foreninger har brugt det 6 gan-
ge, 1 forening har brugt det 5 gange, 2 
foreninger har brugt det 4 gange, 2 for-
eninger har brugt det 3 gange og 1 for-
ening har brugt bladet 1 gang.
Det viser sig, at det naturligt nok er for-
eninger, der har program for sæsonen, 
som bruger bladet regelmæssigt og hver 
gang. Det er kun at opfordre til at bruge 
bladet.
Projekt Trivsel i Thorning har sat gang i 
mange ting og 4 gange haft omtale af de-
res aktiviteter i bladet. Blicheregnens Lo-
kalråd har sammen med Borgerforenin-
gen sat nye skibe i søen, og det er spæn-
dende gennem bladet at følge med i de 
mange tiltag i lokalområdet. Dagplejen 
har fulgt opfordringen fra sidste år og har 
haft et stykke i om Fastelavnsfest for de 
små.
Bladet vil blive en guldgrube for Lokalhi-
storisk arkiv, og i et arkiveringsvenligt 
format.
I al beskedenhed vil jeg på bladets vegne 
udtrykke, at Blichfang rummer ”egnens 
stemmer fra de 22 år, det har eksisteret, 
og det har vist sin berettigelse. Jeg vil 
derfor opfordre til fortsat god brug af bla-
det, fordi det efterspørges og læses, er 
med til at orientere nye borgere og kitte 
lokalsamfundet sammen.
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Uden penneførere og tasteskrivere, intet 
stof, intet blad. Derfor tak til de mange, 
der bruger tid til at skrive indlæg fra for-
eningerne. 
Bladet kunne ikke udkomme uden de 
mange annoncører. Bladet rummer ca. 30 
annoncer. En stor tak til dem, og der skal 
lyde en stor opfordring til at bruge annon-
cørerne.
Vi har en ansvarsbevidst redaktion, og der 
skal lyde stor tak til redaktøren, Tom An-
dersen, til Peter Nielsen for flot opsæt-
ning af bladet, til Hanne Pehrson for 
utrætteligt arbejde med at skaffe annon-
cører og til Tove Vinther for at styre øko-
nomien sammen med revisorerne. Alle 
bruger mange frivillige timer på hver de-
res område.
Jeg vil også gerne rette en tak til Bakke-
gården, fordi vi må bruge cafeteriet til 
vort årsmøde.
Beretningen blev godkendt.

Pkt. 4. Fremlæggelse af regnskab for 
2011.
Ellen Andersen fremlagde det reviderede 
regnskab.
Indtægterne viste 63.174,00 kr. Udgifter-
ne viste 48.683.23 kr. Der var overskud 
på 14.490,77 kr.
Kassebeholdningen viste 46.189,24 kr. 
Der har været øget annonceindtægt.
Spørgsmål fra Morten Petersen om konte-
ringen af moms.
Regnskabet godkendtes.

Pkt.5. Redaktionen og annonceafdelingen 
beretter om årets gang.
Året har kørt stabilt. Opfordring fra re-
daktøren til at sende stof til bladet i god 
tid inden deadline.
Redaktøren modtager stadig håndskrevne 
indlæg. En del af stoffet sendes elektro-

nisk direkte til Peter Nielsen, som sender 
det opsatte indlæg tilbage til gennemlæs-
ning inden trykning, hvilket han fik tak 
for. 

Pkt. 6. Indkomne forslag. Formanden 
havde ingen modtaget.

Pkt. 7. Debat og gode ideer.
Tom Andersen og Peter Nielsen gav ud-
tryk for, at det ville være ønskeligt med 
en medhjælp til at tage over, når de ikke 
selv kunne. Dirigenten opfordrede de 
fremmødte til at holde øjne og øren åbne 
for at finde hjælpere. Bestyrelsen fik man-
dat til at finde løsninger, også i forbindel-
se med fragt af bladet fra trykkeri til For-
brugerkontakt i Tilst.

Pkt. 8. Fastlæggelse af kontingent.
Kontingent uændret. 200 kr. Forslag om 
at sende opkrævning ud på mail til de for-
eninger, der ønsker det. Foreningerne sen-
der deres kasserers mailadresse til Blich-
fangs kasserer, Tove Vinther.
vinther@post12.tele.dk, så foreningen 
kan få sendt opkrævningen ud på mail.

Pkt. 9. Valg af formand: Inger Michelsen 
blev valgt. Valg af næstformand: Hanne 
Pehrson blev genvalgt. Valg af kasserer: 
Tove Vinther blev genvalgt. Valg af re-
daktør: Tom Andersen blev genvalgt. 
Valg af revisorer: Cita Brøns og Harry 
Madsen blev genvalgt.

Pkt. 10. Eventuelt.
Søren Sørensen rettede en stor tak til be-
styrelsen for dens store arbejde med Bli-
chfang.
Ellen Andersen takkede dirigenten for 
god ledelse af generalforsamlingen
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  i Thorning

Begivenhedsrigt år i IM
Den nylig afholdte årsfest og generalfor-
samling i Thorning Missionshus havde 
god tilslutning.
Efter formand Henrik Rasks velkomst tal-
te Freddy Brorson ud fra Paulus ord i 2. 
Kor. 1.24, der handler om at være medar-
bejdere på hinandens glæde. Glæden ved 
troen, glæden ved livet, vi har fået givet, 
glæden ved fællesskabet om Guds ord og 
om at bringe glæden videre.
Herefter begyndte generalforsamlingen, 
hvor Tom Andersen valgtes til dirigent. 
Henrik Rask indledte sin beretning med 
at udtrykke sin glæde over, at der i det 
forløbne år igen havde været en trofast 
opbakning til arrangementerne. Året hav-
de dog været noget særligt på grund af 
landsforeningens 150 års jubilæum, som 
blev markeret ved en fantastisk fest med 
3800 deltagere i Messehallerne i Frederi-
cia. Ud over landet havde der været åbent 
hus dag, også i Thorning, og i november 
kunne Missionshuset markere sit eget 50 
års jubilæum ved en festlig og velbesøgt 
aften med 80 deltagere, såvel inden som 
udensogns fra. Huset og samfundet fik 
gode ord med på vejen og en fin pengega-
ve, som vil blive anvendt til et synligt 
minde om jubilæet. Formanden sluttede 
sin beretning med at rette en tak til besty-
relsen og til alle, der hver på deres måde 
medvirker til, at huset bliver en god ram-
me om formålet, forkyndelsen af og fæl-
lesskabet om Guds ord. Beretningen god-
kendtes.
Kasserer Asta Søndergaard fremlagde 
regnskabet, som balancerede med 
77.737,53 kr. og udviste et overskud på 

6.207,51 kr. Bankbeholdningen var posi-
tiv, og der vil ikke i år blive samlet ind til 
huset. Regnskabet godkendtes.
Under valg blev det genvalg til Henrik 
Rask, Asta Søndergaard og Niels Jørgen 
Christensen. Suppleanterne Tove Sjørslev 
og Frederik Bitsch genvalgtes og ligeså 
revisorerne Lene Petersen og Peder Søn-
derby Lauritsen. Bestyrelsen konstituere-
de sig efterfølgende med Henrik Rask 
som formand, Ole Andersen som næstfor-
mand, Asta Søndergaard som kasserer, 
Ellen Andersen som sekretær, Niels Jør-
gen Christensen som kredsrepræsentant 
og Anders Jørgen Hedegaard som menigt 
medlem.
Efter et hyggeligt kaffebord fortsatte ge-
neralforsamlingen med beretninger fra 
Danmission, Mission Afrika, Brødreme-
nighedens Danske Mission, K.F.U.M. 
Soldatermission, Sømandsmissionen, 
K.L.F. Kirke og Medier, der alle bruger 
huset. Der blev også orienteret om Kjelle-
rup-kredsstyrelsens arbejde, Hestlund Ef-
terskole, Menighedsfakultetet og fortalt 
fra Thorning Menighedsråd og Viborg 
Stift.
Dirigenten kunne afslutte generalforsam-
lingen med at takke for god ro og orden. 
Aftenen sluttede med andagt og forman-
dens tak til alle for en god aften.
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 Thorning

Marts:
Torsdag d. 29. kl. 19.30 Påskemøde ved Bent Hedemand, Frejlev.
   Limfjordsgruppen synger.

 GLÆDELIG PÅSKE

April:
Torsdag d. 12. kl. 19.30 Sangaften.
Torsdag d. 19. kl. 19.00 Bibeltime i hjemmene. Peters 2. brev kap. 1.
Torsdag d. 26. kl. 19.30 Tegnene i Johannes Evangeliet, ved Pastor Åge Nielsen,  
   Houlkær.

Maj:
Torsdag d. 11. kl. 19.30 Møde ved Tommy Fuglsang, Struer.
Torsdag d. 10. kl. 19.30 Soldatervennefest ved Knud Nielsen, Karup.

Danmissions Kvindekreds
Onsdag den 4. april kl. 14.30 er der møde hos Ellen Andersen, Hosekræmmervej 14, 
Thorning. Nyt fra Danmission. Afslutning: Påske.

Onsdag den 2. maj kl. 14.30 er der møde hos Inger Riis Rasmussen, Tørrepladsen 17. 
Nyt fra Danmission. Afslutning: Fra Salmernes bog.

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

samlede fuldt hus i Foredragsforeningen
Et pænt stykke over 100 tilhørere var til 
stede i Thorning Forsamlingshus om ef-
termiddagen søndag den 26. febr. Det var 
Bent Isager-Nielsen, der har været i poli-
tiet i 37 år, har været 22 år på Rejseholdet 
som efterforsker og en del af årene har 
været leder og drabschef på samme Rej-
seholdet, der havde tiltrukket de mange 
mennesker en solrig og fredelig søndag 
eftermiddag, men tiden var givet godt ud. 
Alle gik klogere derfra, end de var, da de 
kom.
Han fik deltagerne op af stolene nogle 
gange. Selv den mest bestialske forbryder 
er ikke bare ond, han er så meget andet. I 
hans forvirrede fantasi forestiller han sig, 
at han gør det rigtige. Bag enhver adfærd 
ligger en positiv hensigt. Når han dræber 
sine børn, kan det være for, at de ikke 
skal opleve faderens dybe fornedrelse. 
Han ser ingen anden udvej. Det grusom-
me og bestialske skal skjules.
Kun et fåtal af de kriminelle er sindssyge. 
Det er andre ting, der får dem derud, hvor 
de optræder dybt kriminelle og begår den 
ultimative forbrydelse – lemlæstelsen - 
mordet. Mønsteret holder ikke altid, men 
alligevel: Offer som barn – gerningsmand 
som voksen. 

Overgreb i hjemmet, vold, 
mangel på respekt over for 
børn, mangel på konsekvens 
og ikke mindst mangel på 
kærlighed, kan præge et barn 
for livet. Heldigvis - fremhævede fore-
dragsholderen - er mange børn utroligt 
robuste og kommer helskindet igennem 
på trods af svære odds. Men altså – det 
går undertiden grueligt galt.
Bent Isager-Nielsen var meget optaget af 
og involveret i sit arbejde og afslørede et 
stærkt engagement, og derfor blev fore-
draget også uhyre interessant og nærvæ-
rende.
Mange andre relaterede emner blev belyst 
– også gennem spørgsmål fra salen. Hvad 
med kriminelle udlændinge? Tager de 
derhen, hvor de lettest kan udøve krimi-
nalitet? Er vore grænser for åbne? Hvor 
meget hjælper strengere straffe? Bliver vi 
trygge eller utrygge ved mere overvåg-
ning? Hvorfor bliver en dømt normalt be-
nådet efter to tredjedele tids afsoning? 
Hvad har DNA betydet for retssikkerhed 
og opklaring?
Tilhørerne gik ikke derfra med endegyldi-
ge svar, men med mere viden end de kom 
med.

7 



Gymnastik-afslutning

Lørdag den 31. marts kl. 14-16.30
afholdes der gymnastik-afslutning i Thor-
ning Hallen for vinterens gymnastikhold.
Dagen starter med velkomst ved Thomas 
Carlson.
Derefter er der fælles faneindmarch med 
alle hold. Efter en lille sang er der fælles
opvarmning for alle hold.
Dagen sluttes af med opvisning af Viborg 
- Silkeborg DGI ynglingeholdet.
Kom og vær med til en hyggelig gymna-
stik-eftermiddag i Thorning Hallen.
Entré 50 inkl. kaffe og kage. Kagespon-
sor Thorning Bageri.
 Gymnaster samt børn under 12 år har 
gratis adgang.
Instruktører og gymnastikudvalget si-
ger tak for sæsonen 2011/2012 
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Fællesspisning
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KFUM og KFUK

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 un- 
 ge i Distrikt Hærvejen. ”Indien-fest”

Fre. 13/4 kl. 19.30 Skumringstime hos Jan og Lisbeth Pedersen, Rosenborgvej 10. I  
 stearinlysenes skær fortæller vi hinanden historier/oplevelser.

Tor. 19/4 kl. 19.30 Voksenaften i Thorning Missionshus for hele Distrikt Hærvejen.  
 Hospitalsklovnen Karin K. Simonsen fortæller om sit arbejde  
 som hospitalsklovn og om kurset, hun laver sammen med sin  
 kollega, Marianne Leer, og KFUM og KFUKs børneudvalg:  
 ”Klovnen som forkynder”. Pris 50 kr. for foredrag og kaffebord.

Fre. 20/4 kl. 19.30 Bibeltime hos Tove Sjørslev og Peter Jensen, Gl. Hærkrovej 10  
 og Grete og Jens Jørgen Pedersen, Bødkersmindevej 11.

Fre. 27/4 kl. 19.00 Geocoachingtur. Yderligere oplysninger om startsted. Tove Ar- 
 rangerer. Kaffe på Aalborgvej 57.

Tor. 3/5 kl. 19.00 Cykel- eller gåtur. Mødested meddeles senere. Lisbeth og Jan ar- 
 rangerer. Kaffe og varme hveder på Rosenborgvej 10.

Tor. 10/5 kl. 19.30 Vi deltager i Soldatermissionens møde i Thorning Missionshus.

Fre. 11/5 kl. 19-22 Amok Disko og Teen Amok i Hørup Kirkecenter for børn og un- 
 ge i Distrikt Hærvejen. ”Pige-dreng/omvendt fest”.

Tor. 24/5 kl.18/19.30 Fællesspisning i Thorning Missionshus. Tale ved Vagn Hougaard  
 Sørensen, Klovborg (ansat i Nr. Snede Statsfængsel). Emne: ”De  
 udsatte indsatte”. Tilmelding til deltagelse i spisning, men man  
 kan også møde op til foredraget kl. 19.30. Arr.: IM og KFUM og  
 KFUK. 

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

Særudstillinger
Udstillingen TIDSRAMMER kan ses ind-
til 10. april 2012.
Lørdag den 12. maj slår vi dørene op for 
sommerens særudstilling TUSIND OG 
ÉN NATS BRODERIER - en udstilling 
med Elisabeth Amdisens arabisk og palæ-
stinensisk inspirerede broderier og brode-
ridesigns. Elisabeth Amdisen er journalist 
og har arbejdet mere end 25 på Danmarks 
Radio TV med især kunst og kultur. Vi 
glæder os til at vise publikum hendes far-
vestrålende arbejder.
I forbindelse med udstillingen vil der lø-
bende blive arrangeret workshops. Se 
nærmere herom i dagspressen eller på 
museets hjemmeside www.blicheregnens-
museum.dk.

Valborgsaften 
Mandag den 30. april kl. 19.30 fejrer vi 
Valborgsaften på museet. Kom og få rede 
på, hvem hun var, denne Valborg, og hør 
om, hvilke traditioner, der i det gamle 
bondesamfund knyttede sig til netop den-
ne aften og til Valborgs dag den 1. maj. 
Sædvanlig entré, dog fri entré for muse-
umsforeningernes medlemmer. Let trakte-
ment à kr. 20,-

Valborgsskikke for Hugin&Munin-
klubben
Søndag den 13. maj 
kl. 12.30 er der Val-
borgs-arrangement 
for Hugin&Munin-klubben. Vi mødes i E 
Thueninghus og fortæller om ungdom-
mens fejring af sommerens komme i 
gamle dage, fx fordeling af kærester, 
pyntning af maj-stang m.m. 

Hugin&Munin-klubben er for børn og un-
ge i alderen 7-14 år. Selvom man ikke er 
medlem af klubben, er man velkommen 
til at deltage i et enkelt arrangement, før 
man evt. melder sig ind. Tilmelding vedr. 
Valborgsskikke til Anja eller Inger på mu-
seet, tlf. 8720 5030.

Aftentur på Thorning Kirkegård I
Torsdag den 10. maj kl. 19.00 inviterer 
Blicheregnens Museum dig med på en tur 
rundt på kirkegården i Thorning. Hør 
hvem der findes under stenene – hvilke 
liv har de levet, og hvad har de betydet 
for egnen? Turen varer en god times tid 
og fortsættes den 24. maj. Inger Michel-
sen fortæller.
Ingen tilmelding. Vi mødes på P-pladsen 
foran Thorning Kirke. Medbragt kaffe 
kan efterfølgende nydes i museets have 
eller kaffestue. Arrangementet er gratis.

Aftentur på Thorning Kirkegård II
Torsdag den 24. maj kl. 19.00 fortsætter 
vi turen fra den 10. maj. Turens varighed 
og forløb som sidst - men med andre 
gravsten og fortællinger. Man kan sagtens 
deltage, selvom man ikke var med på den 
første tur.

Sommerudflugt
Blicheregnens Museumsforenings som-
merudflugt finder sted lørdag den 9. juni 
og går i år til Aalborg. Turen er en hel-
dagsudflugt og koster kr. 250,- incl. fro-
kost og bus. Se mere om programmet i 
dagspressen eller ring gerne til museet og 
hør nærmere. Tilmelding på museet, 
tlf. 8720 5030 eller mail: info@blichereg-
nensmuseum.dk. Alle er velkomne.
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Indvielse af Sundhedssporet i Thorning
Mandag den 26. marts kl. 17.00 
indvies det nye sundhedsspor 
ved Lægehuset.

Et sundhedsspor er en afmærket rute, 
hvor man kan teste sin kondition på en 
enkel måde. Testen foregår ved, at man 
går ruten så hurtigt man kan - eller løber 
den - og tager tid på det. Bagefter kan 
man aflæse konditallet på tavler, der 
står ved Lægehuset.

Hvis du endnu ikke har prøvet sundheds-
sporet og fået tjekket din kondition på 
det, så mød op ved Lægehuset denne dag, 
hvor lokale politikere også vil blive testet. 
Der vil være erfarne folk, der hjælper dig 
med testen.

Alle fra 10 år kan blive testet på sund-
hedssporet – så tag hele familien med, na-
boen, kollegaen, veninden eller vennen, 
og se hvilken form du er i.
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- er det noget for dig?

Idræt i dagtimerne i Thorning
Onsdag den 28. marts kan du komme og 
prøve krolf, petanque, bowls, ringo, gåtur 
og andre former for motionsaktiviteter 
sammen med andre fra Thorning og om-
egn.

Formålet er at finde ud af, om der er gro-
bund for at starte idræt i dagtimerne op i 
Thorning.

Der er aktiviteter for alle:
● Dig der ikke kan bevæge sig så hurtigt  
 længere
● Dig der gerne vil have pulsen lidt op
● Dig der ikke har bevæget dig i mange  
 år

Dagen starter kl. 9.30 i hallens cafeteria, 
og der er aktiviteter frem til kl. 12.00. 
Man kan være med hele formiddagen el-
ler bare noget af den. Vi slutter af med en 
sandwich og en vand, mens vi diskuterer, 
om der er interesse for at starte idræt i 
dagtimerne op.

Er du nysgerrig, så duk op sammen med 
naboer, venner eller kom alene

Med venlig hilsen Ellen Sørensen, Helga 
Adler Nielsen, Herdis Pedersen og Male-
ne Kjær (tlf. 8970 1315)
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Det sker på Bakkegården

Marts
28. Forårsfest. Sang og musik v.Erling Prang. kl. 18.

April
18. Banko. kl. 14.
25. Den syngende slagter fra Ry. kl. 14.

Maj
16. Banko. kl. 14.
23. Ebeltoft Harmonikaorkester. kl. 14.

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!

Thorning Pensionistforening
Onsdag den 11. april kl.14.00 på Bakke-
gården holder foreningen forårsfest. ”De 
Små Synger” kommer og underholder. 
Alle er velkommen. Pris pr. person 50.00 
kr.

Onsdag den 5. maj kl. 14.00 på Bakke-
gården kommer Jesper Langballe og for-

tæller om sin tid i Folketinget. Alle er vel-
kommen. Pris pr. person er 50.00 kr.

Husk at sætte kryds i kalenderen den 13. 
juni, hvor foreningen arrangerer udflugt 
til den Lille Vildmose og Rebild bakker, 
med afgang fra Thorning kl. 8.30. Herom 
i næste nr. af Blichfang.

Venlig hilsen bestyrelsen.
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Nu har du muligheden for at være med til 
at udvikle DIT lokalområde

Hvordan ønsker DU, dit lokalområde skal 
se ud i fremtiden ?

Vi har en unik mulighed for at få lavet en 
udviklingsplan for vores lokalområde, 
hvor vi sammen finder ud af, hvor vi vil 
være om hhv. 5 år, 10 år eller længere ude 
i fremtiden? 

Det er nu, vi skal kæmpe, for det er nu, vi 
har mulighederne for at få hjælp til nogle 
gode projekter. Vi indkalder derfor til

BORGERMØDE
Onsdag den 28. marts 2012 
Kl. 18-22
I Aulaen på Thorning Skole

Vi opfordrer alle i området til at møde op, 
unge som ældre, erhvervsdrivende og pri-

vate, institutioner og foreninger... ALLE 
har vi et fælles ansvar og en fælles op-
bakning er vigtig for, at projektet og ud-
viklingsplanen skal lykkes.

På Borgermødet skal fantasien have frit 
løb, intet projekt eller idé er for lille eller 
for stort. Alle ønsker og idéer skal frem 
på bordet også de vilde, sjove, skøre, ny-
tænkende eller traditionelle... ALLE idé-
er.

SÅ KOM, MØD OP OG BLIV EN DEL 
AF DEN POSITIVE UDVIKLING I VO-
RES SKØNNE OMRÅDE

Venlig hilsen
Blicheregnens Lokalråd
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Brug bogcaféen

Hermed en opfordring til at bruge mulig-
heden, for at bestille bøger via nettet, og 
få dem bragt til biblioteket på Thorning 
Skole.
Det er muligt at afhente og aflevere bø-
gerne, hver dag i skolens åbningstid, fra 
kl. 8-15.
Derudover er caféen bemandet, hver tors-
dag kl. 18-19, hvis man er forhindret i at 
komme i dagtimerne, eller hvis man har 
brug for hjælp til at bestille bøger.
Det er en meget fin ordning vi har fået 
med Kjellerup og Silkeborg Bibliotek, 
men hvis det ikke bruges nok, så mister vi 
ordningen. 

Husflidsaften
En lille flok glade nørklere mødes den 
første torsdag i hver måned, til kreativt 
samvær. 
Næste gang er torsdag d. 12. april.

Tag dit håndarbejde med. Og hvis du har 
noget håndarbejde der driller lidt, så er 
der sikkert nogle af de andre nørklere der 
kan hjælpe.
Vi har også mulighed for at bruge skolens 
værksteder. 
Vi hygger med vores sysler, kaffe, te og 
kage, og en masse snak.
Kom og vær med! Og tag naboen, vennen 
eller veninden under armen.

Stormøde, onsdag d. 11. april 2012 I Vium Sognegård kl. 19

Lokalrådet ønsker at der fore-
tages ændringer i vedtæg-
terne således: 

Vi ønsker at Stormøde frem-
over blot kaldes generalfor-
samling.

For at ændringerne kan be-
sluttes, kræver det, at mindst 
2/3 af de fremmødte og 
stemmeberettigede stemmer 
for ændringsforslaget.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

•	 Valg af dirigent

•	 Beretning om rådets arbejde si-
den sidste Stormøde

•	 Fremlæggelse af revideret regn-
skab

•	 Behandling af indkomne forslag

•	 Valg af medlemmer til rådet

•	 Valg af suppleanter til rådet

•	 Valg af revisor og revisorsupple-
ant

•	 Eventuelt
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Forestilling 2012 

”Bølle-Bob” er skudt i gang
Nu starter den vilde jagt på roden, der 
måske i virkeligheden er en helt! På pi-
gen, der er så sød, at hun ikke engang tør 
sige ”prut”! På Sally, der bare gerne vil 
have sit billede i avisen! På Valde, der bor 
på en losseplads og har underbid! På Las-
se og Eva, der næsten ikke engang tør 
smile til hinanden! Ja, faktisk på hele be-
sætningen til årets forestilling ”Bølle-
Bob”.
Startsskuddet gik den 20. februar, hvor al-
le aktive på og omkring scenen var invite-
ret til hilse-på-aften. Ca. 70 aktive mødte 
op og fik hilst på hinanden. Skuespillere, 
ensemble, bestyrelse, scenebyggere, ko-
stumefolk, regissører, pladsfolk, sceno-
graf, instruktør osv. Gensynsglæden var 
stor – og også mange nye blev hilst vel-
kommen til fællesskabet. Formand Erling 
Prang gjorde rede for forløbet, og vel-
komsthæftet, med de mange informatio-
ner blev udleveret til alle.
De næste to aftener var der dramakursus, 
hvor årets skuespillere/ensemble blev ry-
stet sammen med improvisations- og 
samarbejdsøvelser under Kim Brandts le-
delse. Man fik brugt sin kreativitet, der 

blev grinet, og holdet fik lært hinanden at 
kende.
20. marts afholdes funktionsleder møde, 
hvor alle de praktiske opgaver drøftes og 
planlægges, og herefter er alle 160 perso-
ner i gang med forberedelserne, så alt kan 
blive klar til premieren den 2. juni.
Også økonomien er planlagt. For at kunne 
lykkes med så stor en opsætning, er vi 
taknemmelige for den flotte opbakning 
fra vores sponsorer. Friluftsspillet har en 
egentlig sponsorpolitik. Der er lavet afta-
le med to ”hovedsponsorer” – nemlig 
Nordea og BR Legetøj. Derudover en 
”Teatersponsor”, Frederiks Smede. Spon-
sorerne støtter økonomisk, og Friluftsspil-
let tilbyder til gengæld nogle aftalte mod-
ydelser. Et samarbejde der forhåbentlig 
kan være til glæde for alle parter. Herud-
over håber Friluftsspillet igen i år, at de 
mange trofaste sponsorer fra tidligere år 
igen har lyst til at støtte med en annonce i 
forestillingens program.
Også Silkeborg Kommune, Kultur- og fri-
tidsudvalget, har igen i år stillet sig til rå-
dighed med en nærmere defineret under-
skudsgaranti.

Vi glæder os til arbej-
det med Bølle-Bob og 
glæder os over den sto-
re opbakning, vi møder 
i vores lokalsamfund.
Er der nogen, der øn-
sker at være med i 
sammenholdet, så kan 
man tilmelde sig på vo-
res hjemmeside www.
thorning.com. 
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