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Fællesspisning i Thorning Forsamlingshus

Der er fastsat datoer for kommende fæl-
lesspisninger – sæt kryds i kalenderen

Tirsdag den 25. september 2012
Onsdag den 7. november 2012
Torsdag den 31. januar 2013
Tirsdag den 12. marts 2013

Se mere ang. menu og billetsalg på op-
slag hos Bageren og Super Spar, når tids-
punktet nærmer sig.
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Thorning Pensionistforening

IT- café for ældre

I de seneste to halvår har der været holdt 
It-café for ældre på Thorning Skole med 
god søgning. Ideen dukkede op på et mø-
de i forbindelse med Trivsel i Thorning, 
og Pensionistforeningen ville gerne stå 
som arrangør.
 
Hver torsdag i en periode på 13-14 gange 
á halvanden time kl. 15-16.30 er en god 
flok pensionister mødtes i skolens IT-lo-
kale på kontorgangen og har arbejdet 
ihærdigt og ivrigt på at blive bedre til at 
finde rundt på computeren og på internet-
tet. Alle, uanset om man var helt nybe-
gynder eller kunne noget i forvejen, har 
interesseret taget imod undervisning og 
vejledning fra tidl. it-vejleder og lærer 

Tove Vinther og lærer Susanne Bendtsen 
Munk – begge Thorning Skole. Der er 
blevet arbejdet med mange ting lige fra, 
hvordan man tænder og slukker, over Sil-
keborgbibliotekernes hjemmeside og mu-
lighederne der, Nem-ID, E-boks, Net-
bank, Skats hjemmeside, Silkeborg Kom-
munes hjemmeside og selvbetjening der, 
andre hjemmesiders muligheder, e-mails, 
indkøb på nettet (e-handel), lave mapper, 
så man kan holde orden på sine ting, skri-
veprogrammet Word: skrive dokumenter, 
indsætte billeder og tabel, lave foldere og 
meget mere, billedbehandling fx fjern rø-
de øjne, og til regneark - Excel - så vidt 
muligt efter brugernes ønsker. For nogen 
har det været hårdt, men forhåbentlig og-
så hyggeligt og lærerigt. Her får man en 
mundtlig introduktion og skriftlige vej-
ledninger og får prøvet det lidt af - træ-
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ningen foregår så derhjemme. En lille kop 
kaffe prøver vi også at tage os tid til.

Efter ønske - adskillige interesserede har 
henvendt sig - kører it-caféen igen fra 6. 
september kl. 15 - 16.30. Skolen har væ-
ret venlig igen at stille lokale til rådighed. 

Første gang vil vi aftale lidt nærmere an-
gående indholdet. Den foreløbige plan 
ligner de foregående - regneark Excel 
blev tilføjet i sidste periode, men der kan 
ændres i planen. Det er muligt at bruge 

egen bærbar computer, men lokalet rum-
mer tilstrækkeligt med computere til alle. 
Hvis noget ikke har ens interesse, kan 
man nøjes med at komme til de andre 
ting, men tilmeld jer til forløbet med op-
lysning om navn og tlf. nr. Man lægger 
20 kr. pr gang, hvor man er der, til materi-
ale og en kop kaffe.

Tilmelding kan ske til Tove Vinther, 
Kong Knuds Vej 26 - 8688 0716 eller 
4142 4874 
På vegne af Thorning Pensionistforening.

Udflugt

Onsdag d. 12. september kl. 13.00, med 
afgang fra P-pladsen ved skolen, går tu-
ren til Bindeballe Købmandsgård og 
Randbøldal Kro, hvor vi drikker efter-
middagskaffe. Turen køres ad små veje 
gennem en skøn natur. 

Pris pr. deltager er 150,00 kr. Tilmelding 
til Gunhild tlf. 8688 0630 eller Morten tlf. 
8688 0191 senest d. 10. september.

Venlig hilsen Morten.
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Indre Mission

August:
Torsdag d. 23. kl. 19.30 Møde ved Erik Mostrup, Højslev.
Mandag d. 27. kl. 19.30 Bestyrelsesmøde IM.

September:
Torsdag d. 6. kl. 19.30 KLF. Kirke og Medie.
Torsdag d. 13. kl. 19.30 Møde ved Jørn Blom Knudsen, som vil tale om ”ÅBNE  
 DØRE”.
Torsdag d. 20. kl. 1930 Høstfest. Tale ved Poul Erik Hansen, Farsø. Hedeperlen  
 medvirker.
Torsdag d. 27.  Bibeltime i hjemmene, Romerbrevet kap. 2.
Onsdag d. 29. og  Kvindestævne i Kjellerup Menighedshus. Se Kjellerup Ti-
torsdag d. 30. dende. 

Oktober:
Onsdag d. 3 og torsdag d. 4 er der Oktobermøde i Hinge Kirke og K-hus - se særskilt 
program.

Danmissions kvindekreds
Onsdag den 5. september kl. 14.30                                                                                              
hos Martha Just, Munkemarken 6, Thorning.
Nyt fra Danmission. Andagt: ”I sang for 
lysets Gud”.

Søndag den 14. oktober i Frederiks kirke og Thorning Missionshus.
Danmission indleder sit distriktsmøde med gudstjeneste i Frederiks Kirke kl. 10.00, 
hvor pastor Andreas E. Hansen prædiker.
Kl. 11.30 er der frokost i Thorning Missionshus.
Efterfølgende fortæller Danmissions udsendte, Susanne Tjagvad 
Madsen fra sit arbejde i Cambodja.
Der sluttes med eftermiddagskaffe.

Alle er velkomne
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Foreningen Norden 70 år på Kjellerupegnen
Sensommertur til Kongeåen den 1. september 

Foreningen indleder sæson 2012-2013 
med en heldagstur til Sønderjylland – det 
gamle grænseland.

Den traditionsrige aftentur sammen med 
Grænseforeningen, Foreningen Norden 
Silkeborg og Foreningen Norden Kjelle-
rupegnen er i år gjort til en heldagstur til 
den gamle grænseå: Kongeåen. Der bliver 
besøg på Kongeå-museet i Vamdrup og 
derefter en tur langs den gamle grænse 
med ophold ved forskellige seværdighe-
der. Eftermiddagskaffen indtages på Ben-
netgård, som er et slags rekreationshjem 
for sydslesvigere. Der sluttes med aftens-
mad på Kongeåkroen i Foldingbro.

Prisen er 450 kr., som dækker bus, for-
middagskaffe, eftermiddagskaffe, entreer 
og aftensmad.

Madpakke til frokost medbringes, og 
drikkevarer er for egen regning.
Tilmelding til Flemming Østergård, tlf. 
8684 6906. E-mail: flemmingoester-
gaard@ny-post.dk eller Ellen Andersen, 
tlf. 8688 0689. E-mail: em-tw.andersen@
fiberpost.dk senest den 23. august.

Fællesturen til Kongeåen er arrangeret af 
Grænseforeningen.
Alle er velkomne.

Kongeå-museet i Vamdrup
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Gymnastik i Thorninghallen

Kvindegymnastikken starter efter som-
merferien igen tirsdag den 25/9 under le-
delse af Hanne Tang Sørensen. Vi starter 
kl. 14.30 og arbejder stille og roligt med 
hele kroppens muskulatur til kl. bliver 
15.30. 

Alle er velkommen til at være med i fæl-
lesskabet om at holde kroppens muskler 
friske og stærke, samt træne balanceev-
nen og således gøre dagens fysiske an-
strengelser lettere. Mød op og vær med, 
alle kan deltage, unge som ældre har godt 
af at få trænet alle muskler og led, me-
dens musikkens rytme sørger for at alle 
holder takten. 

Tilmelding er ikke nødvendig, mød op og 
prøv om det er noget for dig, og man be-
høver ikke at komme hver tirsdag.
Venlig hilsen - de friske gymnastikdamer
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Individuel VægtVejledning i Thorning
- små skridt til en lettere hverdag

VægtVejledning er til dig, der
• Er fyldt 16 år og vejer for meget
• er motiveret til at arbejde med dine vaner, udfordringer og muligheder
• har forventninger om et vægttab på længere sigt og ikke en hurtig kur, der gi- 
 ver en kortvarig effekt

VægtVejledningen består af individuelle samtaler, som strækker sig over 1 år, og der er 
6 samtaler i løbet af de første 12 uger. Derefter er der opfølgninger hver måned enten 
via telefon eller et møde.
Samtalerne foregår om mandagen på Bakkegården i Thorning.
 
Du kan selv vælge hvilken af følgende VægtVejledere, du ønsker at få vejledning hos:

• Malene Steiniche Kjær, sundhedskonsulent og vægtstoprådgiver
• Kirsten Lehrman, slankekonsulent, coach og lægesekretær hos lægerne i Thor- 
 ning

Ring og hør nærmere eller aftal et tidspunkt med Malene Steiniche Kjær på 8970 1315 
eller på mail msk@silkeborg.dk
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Er du overvægtig? 

Så er der motionstilbud til dig i helseFORM

Cross Træning for rigtige mænd med et BMI over 30
Torsdage kl. 20-21

Body Bike for dejlige damer med et BMI over 30
Tirsdage kl. 19-20

Fit-holdet for overvægtige og motionsuvante børn i 1.-5. klasse
Onsdage kl. 16-17

Teen Fit for overvægtige og motionsuvante teenagere
Onsdage kl. 17-18

Pris for voksne: 100,- kr/m og for børn og teenagere: 75,- kr/m

Hvis du vil vide mere, så kontakt Malene S. kjær på tlf. 89 70 13 45 
elle rpå mail msk@silkeborg.dk

Kom og spil krolf

Der spilles krolf hver mandag og torsdag kl. 10 på græsarealet 
nedenfor opvisningsbanen ved Thorning Hallen 

 
Kom og vær med.
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KFUM og KFUK

Man. 6/8 – fre. 10/8 Børnesommerlejr på Kjeldsølejren (1.-7. kl.). Distriktsarrange- 
 ment. 

Fre. 17/8 kl. 19.00 Aftentur. Arr. Jan og Lisbeth Pedersen. Startsted bekendtgøres se- 
 nere.

Lør. 25/8 kl.? Udflugt. Arr. Jeppe og Linda Nielsen. Program senere.

Fre. 31/8 kl. 19.00 Bålhygge hos Peter Jensen og Tove Sjørslev, Gl. Hærkrovej 10

Fre. 7/9 kl. 19.30 Bibeltime hos Linda og Jeppe Nielsen, Aalborgvej 57 og hos Bir- 
 ger og Bettina Madsen, Vattrupvej 9

Fre. 14/9 kl. 19.30 Sangaften hos Jens Aage og Tove Vinther, Kong Knuds Vej 26

Søn. 23/9 kl.? Gudstjeneste, kirkekaffe og skovtur. Kaffe hos Tove Sjørslev og  
 Peter Jensen, Gl. Hærkrovej 10

Tor. 27/9 kl. 19.30 Voksenaften på Rughavevej 4, Viborg. Tale v. Jens Maibom, for 
 stander på Diakonhøjskolen. Tema: Hvad er forskellen og lighe- 
 den mellem diakoni og alm. socialt arbejde? Desuden info om 3K  
 uddannelsen og skolen generelt. Pris 50 kr. for foredrag og kaffe.

Fre. 5/10 kl. 19.30 Bibeltime hos Kristian Hansen, Vilhelm Skyttesvej 27 og hos Lis- 
 beth og Karsten Poulsen, Skivevej 26
Alle er velkomne
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 8688 0716 
vinther@post12.tele.dk
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Thorning Forsamlingshus

Forsamlingshuset har været inde i en stille periode i sommerferien, men ellers går det 
fortsat godt med udlejningen. En del har spurgt til udlejningsprisen under de nye for-
hold – altså udlejning uden vært. 

Priserne er som følger :
Stor - og lille sal,  samt køkken :  2300,- kr. (incl. rengøring)
Lille sal og køkken                       : 1500,- kr.  (incl. rengøring)
Møder – stor sal                          :   900,- kr.  (+ rengøring)
Møder – lille sal                           :   500,- kr.  (+ rengøring)

Næste arrangement i forsamlingshuset er efterårets loppemarked søndag d. 30 septem-
ber.
 
Vi samler allerede nu gode og brugbare loppeting. Vi henter gerne ved henvendelse til 
Sonja Pedersen tlf. 4040 7970 eller Torben Bertelsen tlf. 6139 1841

Ny sæson med fællesspisninger :  25. sept., 7. nov., 31. jan. og 12. marts, se side 3.
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TIF Gymnastik

HJÆLP - HJÆLP - HJÆLP
TIF Gymnastik søger 2 instruktører til den kommende gymnastik-sæson.

Fam / barn holdet onsdag sidst på eftermiddagen.
Holdet er for børn fra 1 – 3 år ifølge med voksne.

Rytmepiger – et hold for piger fra 5. klasse og op som træner onsdag først på aftenen.

Kunne du tænke dig, at være instruktør på et af ovennævnte hold hører vi meget gerne 
fra dig.

Kontakt :  
Thomas Carlson  tlf.  2757 4494  eller
Vibeke Pedersen tlf. 5092 7308

13 



HT87

HJÆLP!

U12 piger, U10 piger og U10 drenge 
mangler trænere for den kommende sæ-
son 2012/2013!

Desværre er det ikke lykkes for HT87 ud-
valget at finde trænere til U10 pige, U10 
drenge eller U12 pige årgangene – så vi 
håber med dette opråb, at forældre eller 
andre håndboldinteresserede vil melde sig 
på banen, så vi igen i år kan få vores dyg-
tige og engagerede spillere på banen i 
HT87 regi :-)

Udvalget er naturligvis klar med en hjæl-
pende hånd ved håndboldopstart samt 
henvisning til kursus- og træningsmateri-
ale, så I står ikke helt alene :-)

U10 piger og U10 drenge træner én gang 
i ugen og spiller kampe i weekenden.
U12 pigerne træner to gange i ugen og 
spiller kampe i weekenden.

I er også velkommen til at kontakte Con-
nie Højer Bonde fra HT87 Udvalget for 
yderligere information enten per mail og/
eller mobil: 
mail: hojer.bonde@vip.cybercity.dk
mobil 2898 7331.

Vi ser meget frem til at høre fra dig!

Sportslige hilsner
HT87 Udvalget

Annoncering af HT-87 hjemmekampe 

Da vi i HT87 skal spare hvor vi kan, vil 
hjemmekampene i den ny sæson  ikke bli-
ve annonceret i Kjellerup Tidende som 
hidtil.

Der vil i stedet blive hængt opslag op ved 
de lokale butikker og man kan altid gå 
ind på vores hjemmeside og se kommen-
de hjemmekampprogram. 

Der kan endvidere på hjemmesiden findes 
andre spændende informationer om klub-
ben.

Så kig ind på www.ht87.dk og få de infor-
mationer du søger. 
Med venlig hilsen
HT-87 bestyrelse
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Det sker på Bakkegården

August.
15. Banko kl.14
22. Rosenorkesteret kl. 14

September.
19. Banko kl. 14
27. Høstfest.m.spisning og underholdning kl. 18

Oktober.
17. Banko kl. 14
24. Sang og musik v.Panduro kl. 14

November.
21. Banko kl. 14

Brugerrådet.

Sang på Bakkegården hver tirsdag kl. 10.00 ved deltagelse af vores organist Elisabeth 
Tøttrup
Hver den sidste tirsdag i måneden afholdes endvidere gudstjeneste.
 
Datoerne for gudstjeneste er 
 
Tirsdag d. 25. august kl. 10.00
Tirsdag d. 30. oktober kl. 10.00 Jeppe K. Carlsen
Tirsdag d. 27. november kl. 10.00
 
Der serveres kaffe og arrangementet er gratis
 
Alle er velkomne! 
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Præst til Thorning-Grathe-Vium
Viborg Stift har fået mulighed for at an-
sætte en præst med løntilskud i en perio-
de, som vil komme her til vores sogne. 
Det bliver Cand. Theol. 
Jeppe Koch Carlsen. I 
udgangspunktet er det 
for et halvt år, med mu-
lighed for forlængelse. 
Vi glæder os til samar-
bejdet. Jeppe Koch 
Carlsen præsenterer her 
sig selv:
 
”Mit navn er Jeppe Koch Carlsen. Jeg er 
bosiddende i Aarhus sammen med min 
kone Miriam. 
Jeg er 37 år gammel. I 2007 blev jeg ud-
dannet teolog, og har siden arbejdet med 
forskelligt socialt og administrativt arbej-
de. Nu er jeg så blevet ordineret og glæ-
der mig meget til opgaven her.
Samtidig med opgaverne her er jeg til-
knyttet som hjælpepræst ved statsfængs-
let i Nørre Snede.
 
Min kirkelige baggrund er bred, jeg er 
opvokset på en gård i Himmerland, og 
var en del af det kirkelige liv der. I de 15 
år, jeg har boet i Århus, har jeg har været 
meget aktiv i det kirkelige liv der; med 

samtale og sjælesorg, jeg har hjulpet til 
ved konfirmand- og minikonfirmandun-
dervisning og deltaget i kirkeligt hjælpe-
arbejde i både Danmark og Afrika.
 
Jeg elsker sang, samtaler og alle årets fire 
årstider :-).”

Gør holdning til handling
Kirken flytter sig. Og du har sikkert en 
holdning til, hvor den skal flytte sig hen, 
der hvor du bor. En levende og aktiv kir-
ke kræver mennesker, der kan og vil gøre 
en forskel lokalt. Mennesker, der vil tage 
ansvar for at skabe gode rammer for livet 
i kirken. Er det dig, skulle du overveje at 
stille op til menighedsrådsvalget 2012.
 
Leder og igangsætter. 
Menighedsrådene har både administrative 
og kirkelige opgaver. Ledelse af kirkens 
medarbejdere, økonomistyring – og mu-
ligheden for at forme det liv, der er i kir-
ken med aktiviteter for børn, unge, fami-
lier og ældre. Som medlem af et menig-
hedsråd kan du være med til at skabe fæl-
lesskaber gennem nye initiativer, styrke 
kulturlivet lokalt og sætte rammer for de 
store begivenheder i livet. Du kan kort 
sagt gøre en forskel. 
 

Nyt fra Kirken
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Hvem kan stille op?
For at kunne blive valgt til et menigheds-
råd, skal du:
- være over 18 år
- være medlem af folkekirken
- have dansk indfødsret eller bopæl i Dan-
mark et år forud for valgdagen.
 
Få mere at vide om kirken
På folkekirken.dk, menighedsraad.dk og 
på km.dk (Ministeriet for Ligestilling og 
Kirkens hjemmeside) kan du læse meget 
mere om folkekirken og menighedsråde-
ne (uddrag fra Landsforeningen af menig-
hedsråds brochure)

Orientering og opstillingsmøde i 
Thorning
afholdes på læreværelset, Thorning skole 
Mandag d. 10. september 2012 kl. 19.30
Der vil blive serveret et gratis traktement

Kirkebil kan benyttes
Alle er velkomne

Orienterings og opstillingsmøde i 
Grathe
Afholdes i Hauge Forsamlingshus
Onsdag d. 12. september kl. 19.00
Der vil blive serveret gratis ostebord med 
vin
Kirkebil kan benyttes
Alle er velkomne

Minikonifirmander i efteråret
Igen i år ser vi frem til at indbyde tredje 
årgang fra Thorning skole til minikonfir-
mandundervisning.
Ca. 8 gange vil vi mødes i konfirmandstu-
en efter skoletid. Vi vil høre historier, 
synge sange og gå på opdagelse i kirken. 
Indbydelse sendes til hjemmene i begyn-
delsen af september.
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Bigballe gudstjeneste
Fælles friluftsgudstjeneste afholdes i Grå-
mose søndag d. 9. september kl. 10.30
 
Et stort antal bigballer bliver kørt til Grå-
mose og vil denne dag stå på sportsplad-
sen og danne en smuk og anderledes ram-
me for en gudstjeneste i det fri. Ordet 
”bigballe” er et fint eksempel på et en-
gelsk, der er integreret i det danske sprog. 
Big betyder 'stor'. En bigballe kan være 
fra ca. 1.2 meter til 2,75 meter i diameter. 
Alt efter komprimeringen (presningsgrad) 
kan en bigballe nemt veje 500 kg. Det er 
store halmballer at flytte rundt på.
 
Der vil ved gudstjenesten være altergang 
med alkoholfri vin, friskbagt brød, og ef-
terfølgende byder menighedsrådene på et 
lettere traktement.
Medbring gerne selv tæppe/klapstol
 

Vi håber på godt vejr, men i tilfælde af 
dårligt vejr rykkes ind i klubhuset, Grå-
mose.
Kirkebil kan benyttes.
 
Alle er velkomne

Høstgudstjeneste og indskrivning 
af årets konfirmander i
Thorning kirke søndag d. 16. september 
kl. 10.30
Vi vil igen i år holde høstgudstjeneste i 
Thorning kirke.
Traditionen tro holdes der denne dag også 
indskrivning af årets nye konfirmander. 
Derfor glæder vi os til at se både konfir-
mander og forældre til denne gudstjeneste 
og ser frem til, at konfirmanderne vil 
medvirke ved gudstjenesten og gøre den 
ekstra festlig. Ved altergang vil der være 
friskbagt brød. Der vil denne dag også 
være høstindsamling. 
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Sensommermøde sammen med 
Thorning Foredragsforening.
Søndag den 23. september kl. 14.00 i 
Thorning Kirke og efterfølgende i Thor-
ning Forsamlingshus. Marianne Christi-
ansen, tidligere provst i Thisted og kandi-
dat til bispesædet i Ålborg, nu præst i Lø-
gumkloster, prædiker og taler i forsam-
lingshuset om ”Kristendommen hos H.C. 
Andersen”.
Marianne Christiansen siger selv, at H.C. 
Andersens eventyr er mere end Klods 
Hans og Fyrtøjet. At dykke ned i hans 
forfatterskab er at møde et væld af små 
og store fortællinger - morsomme og sør-
gelige – med dybe indsigter i menneskeli-
vet og troslivet. Vi går på strejftog i fort-
ællingerne uden at glemme, at den eneste 
måde, man virkelig kan få udbytte af en 
historie er ikke ved at tale om den, men 
ved at fortælle den og få den fortalt.
Marianne Christiansen vil fortælle ud fra 
eventyret om ”Sneglen og rosenhækken”, 
en af H.C. Andersens skarpeste små fab-
ler eller lignelser.  For H.C. Andersen for-
tæller lignelser- altså historier, der ligner, 
og som oftest ligner èn selv! Han fortæl-
ler de store historier i de små historier. 
Han fortæller historier om mennesker 

som historier om ting og planter – ikke 
mindst blomster. Smukkest af dem alle 
blomstrer rosen. Den snor sig igennem 
mange eventyr og har meget at fortælle. 
Eftermiddagen byder også på fællessang 
og kaffebord og koster 50 kr.
Kirkebilen kan benyttes.
Alle er velkomne til denne spændende ef-
termiddag.
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Efterårs koncert 
med Cantica Consort, onsdag den 3. okto-
ber kl. 19.30 ”Barok på dansk”
 
Medvirkende:    
Hanne Tolbøl (blokfløjte)
Jette Rosendal (sang)

Nicolai Nielsen (cembalo)
 
Musik fra 1700-tallet med tilknytning til 
Danmark af komponisterne Buxtehude, 
Telemann og Morten Ræhs - krydret med 
arier af Händel og enkelte danske sange 
til årstiden.

Gudstjenester
Dato Thorning  Grathe 
2. sep. 13.s.e.trin 10.30 Andreas L. Hansen 
9. sep. 14.s.e.trin  -Fælles ”Bigballegudstjeneste” Gråmose 10.30
16. sep. 15.s.e.trin 10.30 Høst, indsamling og indskrivning af årets konfirmander 
23. sep. 16.s.e.trin 14.00 gudstjeneste og sommermøde Med Marianne Christiansen 
30. sep. 17.s.e.trin 9.00 Jeppe K. Carlsen 10.30 Jeppe K. Carlsen
7. okt. 18.s.e.trin 10.30 14.00 med kaffe
14. okt. 19.s.e.trin 10.30 Jeppe. K. Carlsen 9.00 Jeppe K. Carlsen 
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Grundlovsmødet på Marsvinslund

Lokalforeningerne Skive, Viborg, Silke-
borg har holdt Grundlovsmøde på den 
gamle herregård Marsvinslund, der ligger 
mellem Viborg og Kjellerup. Herregården 
går tilbage til 1700 tallet og er privatejet.

Vores taler var Anders Vistisen DFU. for-
mand og Regionsmedlem i Midtjylland. 
MF. Martin Henriksen, MF. Chr. Langbal-

le og Jesper Langballe forhenværende 
folketingsmedlem nedenstående billeder i 
nævnte rækkefølge). 

Alle holdt nogle rigtige gode taler. Vi 
havde en god eftermiddag selv om det 
blæste meget, men det var tørvejr, og folk  
hyggede sig.
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Spejderleder søges

Lige nu er vi 21 minispejdere og det er vi 
rigtige glade for, men desværre er vi ikke 
nok hjælpere/assistenter. 
Derfor søger vi en assistent  som efter 
sommerferien kan hjælpe/assistere ved 
minierne sammen med tre andre ledere og 
assistenter. 

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 mase glade børn. 

Din erfaring er ikke af betydning, men 
det har stor betydning, at du har tålmo-
dighed 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 udeli-

vet, respekten for hinanden og for natu-
ren. Vi lærer børnene at lede sig selv og 
samtidigt være en god kammerat. Vi lærer 
dem forskellige praktiske færdigheder der 
styrker deres evne til at klare sig selv 
samtidigt med, at de lærer at samarbejde. 
Samværet med børnene og lederne i mel-
lem er givende på mange måder og årsa-
gen til, at vi altid glæder os til at komme 
på en ny spejderlejr.

De ugentlige spejdermøder vare to timer 
om onsdagen fra kl. 17– skulle du være 
forhindret en enkelt gang hjælper lederne 
hinanden med at få aktiviteterne gennem-
ført jf. halvårsplanen. 
En spejderlejr er en tur, hvor vi overnatter 
i hytte eller telt væk fra spejderhuset.

Lyder det til at være noget for dig, kon-
takter du bestyrelsesformand Ulla Lyng-
søe (4221 8379) 

 

HUSk 

Jern modtageS 

Skulle i have noget jern liggende 
modtager spejderne det gerne. 

Aflevere det ved spejderhuset 
møllevej 36 i containeren. 

Spejderne modtager alt fra en 
gammel olietank til dåser og meget 
mere 
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Thorningspejdere på spejdernes lejr 2012

Så kom dagen, som 30 spejdere og ledere 
fra Thorning Spejderne havde glædet sig 
til længe. Den 21. juli drog de alle afsted 
til Spejdernes lejr 2012 i Holstebro. Lej-
ren var fra den 21. juli til den 29. juli. I 
løbet af den uge skulle spejderne deltage i 
forskellige aktiviteter og møde andre 
spejdere. 

Der var spejdere med fra 25 lande og 
35.000 deltagere til danmarks største lejr 
nogen sinde. Thorning lå sammen med 
500 andre spejdere fra Silkeborg Kom-
mune. 

Thorningspejderne er klar til afgang mod Holstebro.

Troppen hygger ved 
bålet efter en dag med 
mange aktiviteter. På 
billedet er Anders, 
Storm, Malthe og Max
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