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Årsmøde i Blichfang
Den 24. februar 2014
I Bakkegårdens cafeteria
Referat v/ Birgit M. Andersen
Deltagere: Blicheregnens Museum v/ Inger Michelsen, Thorning Foredragsforening v/ Tom Andersen, Brugerrådet/Bakkegården v/ Søren Sørensen, KFUM & K
v/ Tove Vinther, Thorningegnens Friluftsspil v/ Birgit M. Andersen, Foreningen
Norden, Kjellerupegnen v/ Ellen Andersen, Blicheregnens Museumsforening v/
Bente Sørensen, Thorning Borgerforening
v/ Laila Simonsen, Thorning Menighedsråd v/ Anne-Marie Møller, Thorning Forsamlingshus v/ Grete Møller, Socialdemokraterne i Silkeborg Nord v/ Erling
Prang, Thorning Pensionistforening v/
Morten Petersen, Blicheregnens Lokalråd
v/ Linda Lyngsøe.
Fra redaktionen deltager Tove Vinther,
Tom Andersen og Inger Michelsen.
Afbud fra: Thorning Vandværk v/ Harald
Pehrson, TIF v/ Karina Philipsen.
Fra redaktionen er der afbud fra Hanne
Pehrson og Peter Nielsen.
Formanden indleder med at byde velkommen til de fremmødte, i alt 13 deltagere,
og foreslår valgt en referent, hvilket bliver Birgit M. Andersen.
Punkt 1: Valg af dirigent
Morten Petersen bliver valgt og konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet.
Punkt 2: Godkendelse af referat fra års-

mødet 2013
Referatet, som i forvejen er udsendt sammen med indkaldelsen til årsmødet, bliver
godkendt.
Punkt 3: Formandens beretning
Inger Michelsens formandsberetning:
Bladet er i 2013, 22. årgang, udkommet
med de sædvanlige 6 numre med varierende sideantal alt efter stofmængde.
I løbet af året har vi kunnet byde velkommen til to nye medlemmer af Blichfang,
nemlig Foreningen Hærvejsherberg Thorning og Team Thorning Sundhedscentret,
sådan at der bag bladet ved udgangen af
2013 stod i alt 27 foreninger/organisationer. Endnu en gang velkommen til de to
sidste - det er dejligt med nye medlemmer, og vi har plads til flere!
Medlemsforeningerne bruger bladet meget forskelligt - nogle har stof til hvert
eneste nummer, andre skriver sporadisk
eller lejlighedsvis, når de har noget at fortælle, og sådan må det være, når det er
medlemmerne selv, der står for indholdet.
Redaktionen siger tak for hvert eneste
indlæg - vi forsøger at få plads til al tekst,
der er indleveret inden for bladets deadlines, og mig bekendt har der ikke været
problemer med pladsen, sådan at indlæg
har skullet ”ligge over” til næste nummer.
Tvært imod ved jeg, at enkelte medlemmer har fået lov at indlevere stof en dag
eller to efter deadline. Det er flot service
fra redaktørs og opsætters side.
Fra redaktionens side kan vi kun opfordre
til, at så mange af medlemmerne som muligt benytter sig af det enestående tilbud,
Blichfang giver, for at foreningernes arrangementer, møder m.m. bliver synlige i
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lokalsamfundet. Jo flere medlemmer, der
bringer indlæg regelmæssigt, jo mere interessant bliver bladet for læserne, og jo
bedre fungerer bladet som vigtigt ”kit” i
lokalsamfundet.
Bag Blichfang står der en trofast skare på
omkring 30 lokale annoncører - til dem
skal der lyde en stor TAK. Annoncesalget
udgør sammen med medlemskontingentet
det økonomiske grundlag for bladets eksistens, så vi er meget glade for hver eneste
tegnet annonce, stor som lille, og redaktionen opfordrer naturligvis til, at både
medlemmer og bladets læsere støtter vore
annoncører.
Der skal lyde en stor tak til bladets redaktion - tak til ansvarshavende redaktør
Tom Andersen og til layouter Peter Nielsen for den utrættelige indsats med fin og
sikker opsætning af bladet, og tak til Tom
for arbejdet med kørsel til trykkeriet, distribution m.m. Uden jeres fornemme
indsats var vi på den! Også stor tak til
Hanne Pehrson, der gennem mange år har
påtaget sig det vigtige arbejde med annoncetegning og løbende kontakt til gamle såvel som mulige nye annoncører. Til
vores kasserer Tove Vinther skal der lyde
en stor tak for arbejdet med at holde styr
på indtægter og udgifter, og tak til revisorerne Cita Brøns og Harry Madsen for at
holde øje med, at alt går rigtigt til.
Min indsats som medlem af redaktionen
har igen i år været meget overkommelig der er ikke modtaget klager, og eventuelle
redaktionelle problemer mht. opsætning
og ændring af deadlines med videre er
løst på bedste måde uden min medvirken,
mange tak for det! Selvom årsmødet i forvejen var annonceret i bladets decembernummer, er alle medlemmer også skriftligt indkaldt i håb om, at færre medlemmer så ville ”glemme” årsmødet eller i
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det mindste ville melde afbud, hvis man
var forhindret. Om det har nogen effekt,
må årsmødets fremmøde vise.
Beretningen tages til efterretning.
Punkt 4: Fremlæggelse af regnskab til
godkendelse
Kasserer Tove Vinther fremlægger det reviderede regnskab, som viser indtægter
på kr. 45.275,50 og udgifter på kr.
53.140,44. Underskuddet på kr. 7.864,94
er et tilgodehavende, som nu til fulde er
indgået, idet der efter nytår er indbetalt
kr. 11.312,25. Der er således reelt tale om
et lille overskud for 2013. Der er pt. et tilgodehavende for én annonce og ét kontingent.
Regnskabet godkendes.
Punkt 5: Redaktionen og annonceafdelingen beretter om årets gang
Tom Andersen får enkelte håndskrevne
indlæg til redaktionen. Peter Nielsen
modtager indlæg digitalt og sætter bladet
op, så det er klar til bogtrykker. Tom henter bladene hos bogtrykkeren i Viborg og
kører dem til Tilst, hvorfra de distribueres.
Blichfang omdeles i bl.a. lokale forretninger og på biblioteket.
Punkt 6: Indkomne forslag
Ingen.
Punkt 7: Debat og gode ideer
Laila Simonsen orienterer om den nye Infotavle, som har afløst den gamle opslagstavle hos købmanden. Efter initiativ fra
borgerforeningen kan man aflevere plakater, bekendtgørelser o.l. hos Laila, som
sørger for ophængning i ”skabet”. Laila
skriver om dette i det næste blad.
Linda Lyngsøe savner en neutral hjemme-

side for Blichfang alene, som ikke er farvet af subjektive meninger – mest tænkt
som forum for arrangementer.

vende redaktør.
Cita Brøns og Harry Madsen genvælges
som revisorer.

Punkt 8: Fastlæggelse af kontingent
Uændret 200 kr.

Punkt 10: Eventuelt
Tom udtrykker tilfredshed med trykkeriet.
Søren Sørensen er taknemmelig for bladet.
Dirigenten takker for god ro og orden.
Inger Michelsen takker dirigenten og retter en særlig tak til Bakkegården, fordi vi
kan holde årsmødet her.

Punkt 9: Valg af formand, næstformand,
kasserer, ansvarshavende redaktør samt to
revisorer
Ellen Andersen vælges som ny formand.
Hanne Pehrson genvælges som næstformand.
Tove Vinther genvælges som kasserer.
Tom Andersen genvælges som ansvarsha-

Tak til Inger Michelsen for veludført formandskab.
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Team Thorning - Sundhedscentret byder inden for til et

Foredrag om søvnapnø
Den 13. april kommer Henrik Nielsen
gennem Thorning på sin vandring fra Viborg til grænsen for at gøre opmærksom
på sygdommen søvnapnø.
Han vil her gøre ophold ved Sundhedscentret i Thorning kl. 10.00 og holde et
lille oplæg for at gøre opmærksom på sin
sygdom. Alle er velkomne
Sundhedscentret er vært ved en kop kaffe
/the
Thorning Fysioterapi giver Henrik gratis
massage inden han drager videre og
Herberget i Thorning sponsorer en overnatning
Henrik Nielsen skriver:
I April 2014 har jeg planlagt at vandre
langs hærvejen, fra Viborg til Grænsen,
en tur på godt 280 km. Det er en tur, der
bliver tungere for mig end de fleste, da
jeg lider af søvnapnø, og derfor skal medbringe tungt behandlingsudstyr iform af
CPAP og batterier i rygsækken, da jeg skal behandles
hver nat
Søvnapnø er en lidelse der
ubehandlet gør en meget træt
og uden energi, der er samtidig mange fordomme omkring det og derfor har jeg
besluttet at lave en bog omkring mine udfordringer ved
at skulle gennemføre sådanne
en tur, trods mit handicap.
Det bliver en helt igennem rå
og uden filter deling med
Danmark, for at få sat fokus
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på Søvnapnø på en ny og anderledes måde i 2014. Jeg er så heldig at jeg er velbehandlet, så jeg vil gerne give mit overskud videre til andre med Søvnapnø
Grunden til jeg har startet denne indsamling på 50000 er at jeg skal bruge penge
til at producere/reklamere for bogen, samt
holde fri fra arbejde for at kunne fokusere
på bogen.
Alt overskud fra bogen samt denne indsamling går 100% ubeskåret til at hjælpe
mennesker med søvnapnø samt til oplysningsarbejde omkring lidelsen
Jeg håber du vil give en donation og dermed hjælpe de mange danskere der lider
af denne sygdom. Du kan gøre det enten
ved at give et bidrag eller også bruge
funktionen "giv din tid"

Foredrag om vægttab med Henrik Duer
Foredragholder: Henrik Duer, vært og
træner på TV3-programmet "Ekstremt
Fed" 2011, 2012, 2014, uddannet cand.
scient. idræt og kemi og partner i Fitness
Institute og Sundtbmi.dk
Dette foredrag omhandler, hvad der skal
til for at opnå et succesfuldt vægttab. Der
bliver taget udgangspunkt i de ca 1000
mennesker fra Det Danske Vægttabsregister, som har formået at tabe +15 kg og
efterfølgende holde vægttabet. Hvad har
de gjort for at tabe sig og hvordan holder
de vægten?

- styrer sit vægttab i mål.
- holder motivationen under og efter
vægttabet, så du forbliver slank.
Dette og mange andre vigtige ting for
langsigtet succes vil blive berørt i foredraget. Alle kan lære noget af foredraget
også dem, der bare vil smide et par kilo
eller leve sundere.
Det vil også være muligt at købe en signeret "Kuren til varigt vægttab" til 250,eller få signeret et eksemplar du
allerede har købt:-)

Henrik kommer også ind på hvordan man
- skal træne og spise for at tabe sig -
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Team Thorning - Cykling
Starter udendørstræningen tirsdag den 22.
april kl. 18.30
Træningen er gratis og alle kan være med
uanset om man har en professionel cykel
eller kører på en rusten havelåge Om
man er barn eller voksen.
Længder og ruter planlægges på dagen.
Mød op på Sundhedscenterets P-plads og
vær med i vores fællesskab uanset form
og niveau.
Vi træner herefter hver tirsdag kl. 18.30
og lørdag kl. 14.00
Instruktører: Irma Andreasen og Benny
Mogensen
Hvis nogen skulle have lyst, så arbejder
vi henimod at deltage i den sidste etape af
Hærvejsløbet:
HÆRVEJSLØBET
Vi sætter Hærvejen i bevægelse med et
anderledes motionsløb for både vandrere,
løbere og cyklister.
Det drejer sig om motion, fællesskab, naturoplevelse og spændende kulturhistorie
under mottoet:
Drømmen • Udfordringen • Eventyret
Hærvejsløbet 2014 afvikles fredag/lørdag
27.-28. juni 2014.
Vi tilbyder:
• Et etapeløb på Hærvejen fra Flensborg
til Viborg - knap 300 km over 2 dage.
30 etaper på mellem 5 og 15 km, og du
kan deltage i det antal etaper, du har lyst
og energi til.
Vi løber i fælles flok med en gennemsnitshastighed på 10 km i timen.
• Et cykelløb langs Hærvejen med start
fra enten Flensborg, Vejen eller Silkeborg
og med mål i Viborg.
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Det vil sige henholdsvis ca. 270, 160 eller
50 km landevejscykling, hvor vi lægger
vægt på holdkørsel i forskellige tempogrupper.
• Hærvejsmarch i og omkring Viborg.
Hærvejsløbet er et udviklingsprojekt, og
visionen er at skabe Danmarks største
motionsarena.
Bag løbet står DGI, Viborg Kommune og
Hærvejsmarchen.
Arenaen er Hærvejen, og udviklingsprojektet skal danne grundlag for og inspirere til motionsaktiviteter på og langs med
denne arena året rundt.
Vi har i første omgang fokus på vandring,
løb og cykling.
Baggrund
Hærvejen ligger på Jyllands højderyg og
tjente i århundreder som en vigtig rute for
både hære, kvægdrivere, handelsmænd og
pilgrimme.
Da trafikken fra slutningen af 1800-tallet
og frem gradvis overgik til tog og siden
biler, mistede Hærvejen sin betydning
som færdselsåre gennem Jylland og forbindelsesled mellem Danmark og det øvrige Europa.
Hærvejen har de senere årtier vundet stadig større opmærksom som rekreativ rute
for vandrere og cyklister.
Infrastrukturen på Hærvejen er forbedret
ganske betydeligt, og ruten er i mange
danskeres bevidsthed nu vundet frem som
et refugium fra hverdagens stress og jag.
Hærvejens kendetegn er betinget af den
sidste istid, hvor det nuværende landskab
blev dannet, efterhånden som isen smeltede.

Det skabte Jyllands højderyg og dermed
vandskellet, hvor vandløbene løber enten
øst mod Kattegat eller vest mod Vesterhavet.
Som resultat er naturen op gennem Jylland yderst varieret og stadigt mere kuperet, som Hærvejen nærmer sig Viborg.
Hærvejsløbet ønsker således at være med
til at udvikle denne naturskønne strækning til en arena for fysisk udfoldelse for
motionister fra både ind- og udland!
Vi vil med dette cykelløb skabe rammen
om en fælles rejse langs Hærvejen op
igennem Jylland.
Hærvejsløbets Cykelløb afvikles lørdag
28. juni 2014.
Vi tilbyder tre ruter fra enten Flensborg,
Vejen eller Silkeborg - alle med mål i Viborg.Ruterne er på henholdsvis 270, 160
og 50 km.

Der cykles på mindre befærdede asfaltveje, og der vil være tydelig skiltning hele
vejen.
På de to lange ruter lægger vi vægt på
holdkørsel.
Det vil sige, at rytterne på holdet forpligter sig på hinanden og hjælper hinanden
med at holde tempo, venter ved små reparationer og også meget gerne træner sammen frem mod løbet.
Man kan også tilmelde sig uden nogen
form forholdtilknytning. Her kobler man
sig blot til den tempogruppe, der passer
til forventningerne.
Det er en fantastisk smuk rute, som byder
på storslåede naturoplevelser, udfordringer og masser af forskellige indtryk.
Vi håber, at det bliver et ”eventyr” for alle!

Team Thorning - Sundhedscentret
- Gratis motionstilbud til alle interesserede Vi starter løbeskole op torsdag den 10. april kl. 17.00
Mød op i venteværelset i Sundhedscentret og vær med!
Vi starter helt fra bunden og efter 12 uger kan vi løbe 30 min non-stop
Vores træning er gratis og for alle børn og voksne
Vi træner hver torsdag fra Sundhedscentret
og hver mandag fra Stendalvejens P plads i Stendal Plantage kl. 17.00
Vel mødt
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Info tavle i Thorning
Thorning borgerforening har ophængt en
info tavle ved købmand Spar i Thorning.
Alle foreninger kan bruge den til ophængning af opslag med informationer om de
aktiviteter som foregår i byen.

Opslag afleveres på Hjordbakken 2, hvorefter de bliver ophængt i boksen.
Venlig hilsen Thorning borgerforening

Stort loppemarked
Højgårdsvej 25 (ved siden af Bango ) Thorning
Lørdag den 3. Maj kl.10 - 15
Søndag den 4. Maj kl.10 - 15
Fredag den 23. Maj kl. 12 - 17
Lørdag den 24. Maj kl. 10 - 15
Søndag den 25. Maj kl. 10 - 15
Vi har ryddet to boliger - Møbler - Billeder - Porcelæn - Sko - Tøj - tv - vaskemaskine mm. "kom og kig"
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Thorning Pensionistforening
Onsdag den 9. april kl. 14.00 på Bakkegården holder vi forårsfest med musikalsk
underholdning ved Gårdsangerne, Silkeborg. Alle er velkommen, og der skal betales entre.
Onsdag den 14. maj kl. 14.00 på Bakkegården kommer læge Iver Søndergaard
fra Thorning, og fortæller om sin tid i
Thorning gennem mere end 30 år. Alle er
velkommen, og der skal betales entre.

Onsdag den 11. juni tager vi på heldagstur til Vesterhavet. Turen starter fra Ppladsen ved Thorning Skole.
Program og pris for turen vil blive oplyst
senere. Alle medlemmer kan komme
med. Ønskes medlemskab af foreningen
bedes man kontakte foreningens bestyrelse.
Med venlig hilsen Bestyrelsen

Det sker på Bakkegården
April
16. Banko					kl. 14
30. Karsten Holm synger Giro 413 melodier		
kl. 14
Maj
21. Banko					kl. 14
28. Anker Svendsen underholder			
kl. 14
Juni
18. Banko					kl. 14
24. Sankthansfest					kl. 19.
Brugerrådet.
Sang på Bakkegården hver tirsdag kl. 10. med deltagelse af vores organist.
Den sidste tirsdag i måneden afholdes gudstjeneste.
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Indre Mission
April:
Torsdag d. 10. kl. 19.30 Påskemøde ved Johannes Christoffersen, Århus.
		 GLÆDELIG PÅSKE
Torsdag d.24.
Mandag d. 28.

Bibeltime i hjemmene. Romerbrevet kap. 13.
Bestyrelsesmøde i IM.

Maj:
Torsdag d. 1. kl. 19.30 Lovsangsaften i Missionshuset.
Tirsdag d. 6. og
onsdag d.7.

Seniorlejr i Kjelsølejren. Der kommer særskilt program herom
senere.

Torsdag d. 15. kl. 19.30 Soldatervennefest ved Anne og Allan Schrøder fra Karup.
Torsdag d. 22. kl. 18.00 Fællesaften med KFUM og K, vi starter med spisning kl. 18.00
KL. 19.30: Tale og fortælling ved Pastor Juma Kruse.
Programmet for aftenen kommer i en annonce i Kjellerup Ti
dende.
Juni:
Torsdag d. 5. kl. 19.30 Møde ved Jens Peter Dalgaard, Nykøbing Mors.
Torsdag d. 12. kl. 19.30 Danmission Årsmøde. Se Kvindekredsens program.
Torsdag d. 19. kl. ???? Aftenudflugt sammen med IM i Kjellerup.
Program for turen vil blive oplyst senere.
Weekend d. 20.-21.-22. Årsmødefestival i Mørkholt. Program for festivalen vil blive
oplyst senere, i et særskilt program.
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Danmission Kvindekreds
Mandag den 7. april kl. 14.30 er der møde
hos Bente Nielsen, Nygade 11a i
Kjellerup, med Nyt fra Danmission og
med afslutning om ”Påskens budskab”
ved Ellen Andersen.
Tirsdag den 13. maj kl. 14.30 er der møde
hos Inger Riis, Tørrepladsen 17 i Thorning, med Nyt fra Danmission og afslutning om ”Pinsens budskab” ved Tina
Frank.

Torsdag den 12. juni kl. 19.30 er der årsmøde og fødselsdagsfest i Thorning Missionshus, Birkevej 10 i Thorning, med
festligt kaffebord og lotteri.
Birgitte Warming, netværksleder i Danmission, fortæller og viser billeder: ”Med
Danmission på vej mellem fortid og fremtid – en rejse til Danmissions partnerkirke
og projekter i Indien”.
Enhver er velkommen til at være med i
kredsen og det gode fællesskab i arbejdet
for Danmission.
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Konfirmandlisten
Grathe Kirke, søndag d. 11.maj 2014 kl. 9.00
Emil Andersen

Haugevej 5

Fruerlund

Jesper Soungaris Dyhr

Krogsgårdsvej 53

Hvam

Peter Lyngbak Jensen

Haugevej 68

Hauge

Marie Louise Millgaard

Urhanevej 12

Karup J

Casper Esmann Rasmussen

Kong Knaps Vej 2

Gråmose

Emil Brødløs Sejer Sørensen

Mallingvej 8

Vium Kirke, søndag d.11.maj kl. 11.00
Nikoline Lizette E Kristensen

Mellemvej 1

Thorning

Rebekka Sønderby Kristensen

Kongemosevej 11

Hvam

Malene Skorstengaard Mogensen

Svinget 4

Hvam

Lisa Skorstengaard Nielsen

Grøftekanten 15

Hvam

Sara Søgaard Nielsen

Sølunden 21

Hvam

Thorning Kirke, søndag d.18.maj kl. 9.00
Agnethe Almind

Skivevej 25

Thorning V

Line Bøgelund Bergau

Blichersvej 47

Thorning

Johanne Holm Carlson

Ulrøgelvej 10

Kjærsholm

Frederik Bech Ditlevsen

Skovvej 69

Impgård

Julia Maretti Gabrielsen

Gl Hærkrovej 64

Hvam

Casper Kortegaard Jensen

Højgårdsvej 6

Thorning

Johanne Kielsholm

Ravnholtvej 14

Knudstrup

Mathias Nørskov Lyngsøe

Kong Valdemars Vej 31

Thorning

Lærke Athena Janner C MacKayzee

Hosekræmmervej 18

Thorning

Magnus Nyrup Mogensen

Ulrøgelvej 3

Oustrup

Nana Kortegaard Mortensen

Sangildvej 25

Knudstrup

Emil Palm Nielsen

Rosenborgvej 3

Ungstrup

Martin Lassen Olesen

Grågårdevej 21

Gråskov
Vattrup

Simon Arnfalk Engelbrekt Olesen

Kærsholms Møllevej 2

Christian Nygaard Pedersen

Klitfyrren 58

Mich Steinmeier Philipsen

Ungstrupvej 10

Ungstrup

Asbjørn Broe Rasmussen

Jernbanegade 16

Viborg

Ina Löf Ølting

Impgårdvej 10

Ungstrup
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Thorning Kirke, søndag d.18.maj kl. 11.00
Sebastian Bach Andersen

Hjordbakken 10

Thorning

Mads Anderberg Caspersen

Skrænten 35

Thorning

Magnus Barner Bjerregaard Haun

Skrænten 47

Thorning

Laurits Sejr Jensen

Blichersvej 8

Thorning

Sebastian Lindberg Kaxe

Gl. Hærkrovej 33

Hvam

Heidi Hattesen Kristensen

Kong Valdemars Vej 27

Thorning

Markus Dueholm MacDonald

Kong Knuds Vej 14

Thorning

Nicholai Møller Madsen

Tørrepladsen 49

Thorning

Jeppe Riis Mikkelsen

Tværgade 13

Kjellerup

Andreas Holm Juel Nielsen

Bødkersmindevej 16

Thorning

Christian Benjamin V Nielsen

Søren Kannes Vej 18

Vium,

Emil Skov-Andersen

Impgårdvej 7

Ungstrup

Mads Skov-Andersen

Impgårdvej 7

Ungstrup

Mette Thomsen

Vattrupvej 30

Anita Trøjborg

Over Kærsholm Vej 7

Søndag d. 4. maj
Temagudstjeneste: Hvad er frihed?
Sidste år døde en af de mest berømte frihedskæmpere fra det tyvende århundrede,
Nelson Mandela. Han var som bekendt en
af de mest aktive apartheidmodstandere,
og endte som Sydafrikas første demokratisk valgte præsident. Men hvad vil det
egentlig sige at kæmpe for frihed, og frihed for hvem? Og for enhver pris?
Den 4. maj 1945 blev det proklameret, at
Nazityskland havde overgivet sig, og at
Danmark igen ville blive et frit land. Den
formelle befrielse kom 5. maj 1945. Inden da havde modstanden mod besættelsesmagten været intensiveret, især siden
august 1943, hvor samarbejdspolitikken
brød sammen, og Danmark reelt var uden
regering. Omkring et halvt år senere blev
der skrevet et ret uhørt dokument af teologen Regin Prenter, hvor øvrigheden –
som det ellers er kristnes pligt at adlyde –
reelt blev erklæret illegitim. Det er ellers

Thorning

sagt i protestantismen, som vores folkekirke jo tilhører, at vi skal forkynde kristendom og drive teologi uden at være
politiske – eller med teologen Karls
Barths ord, ”drive teologi, som om intet
var hændt” – forstået på den måde, at kirken ikke skal blande sig i politik, hvor
hedt det end går for sig. Men i 1944 blev
dokumentet ”kirken og retten” udfærdiget
af teologen Regin Prenter, og bifaldet af
flere teologer, heriblandt K.E.Løgstrup og
en modstandsgruppe blandt de danske
præster, Præsternes uofficielle Forening,
en forening, der blev oprettet august
1943. De mente, at grænsen var nået, og
øvrigheden var illegitim. Hvad modstandsbevægelsen længe havde ment. De
kæmpede for et frit Danmark. Men igen
kan man spørge, hvilken frihed, og frihed
for hvem?
Den danske forfatter Peter Seeberg, som
døde 1999, var ikke kristen, men forholdt
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sig – sikkert pga. sin indremissionske
baggrund – kontinuerligt til kristendommen i sit forfatterskab. Herunder spørgsmålet om, hvad man i en moderne verden
kan bruge sin frihed til.
I Vesten – og de fleste andre steder - er
frihed i det hele taget et plusord, og med
god grund. Men den 4. og 5. maj kan det
være meget sundt at spørge, hvad frihed
egentlig er for en størrelse, og om man
kan tale om, at frihed bare er godt, og om
man kan tale om frihed for enhver pris.
Hvad siger kristendommen? Der vil under
højmessen denne dag blive læst tekster
fra alteret af både Nelson Mandela, Regin
Prenter og Peter Seeberg. I prædiken vil
disse tekster også blive taget op, ligesom
dagens evangelietekst selvfølgelig bliver
inddraget.
Hjælpepræst Juma Kruse
Friluftsgudstjeneste
Pinsedag kl. 10.00 er der fælles friluftsgudstjeneste på friluftsscenen i Thorning
Igen i år ser vi fra Thorning og Grathes
side frem til at holde gudstjeneste i gud
fri natur i vores flotte grønne kirkeskov.
I forbindelse med at Thorning friluftsspil
indtager scenen i de første dage af juni
har vi fået lov igen at benytte faciliteterne, blandt andet stole, mikrofon m.m. til
denne særlige gudstjeneste, hvor vi fejrer
pinsens under og kirkens fødselsdag.
Vi begynder som vanligt med rundstykker
til de morgenfriske kl. 9.30, herefter er
der gudstjeneste kl. 10.00
Vel mødt!
I tilfælde af dårligt vejr rykkes op i Thorning kirke.
Thorning og Grathe menighedsråd.
Historisk kirkevandring 9. juni, 2. pinsedag
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I forlængelse af sidste års kirkevandring
2. pinsedag fortsætter vi turen i år, denne
gang med Grathe kirke som mål. Vi begynder med en kort andagt og morgensang i Thorning kirke kl. 9, hvorefter vi
går ad Møllevej og Grågårdevej - ét af de
gamle Hærvejsspor - til Voer, hvor vi slutter med andagt i Grathe kirke kl.11. Herefter får vi en sandvich og lidt at drikke
udenfor i det forhåbentligt lune vejr.
Undervejs på turen er der indlagt en kort
kaffepause, og der er rig lejlighed til at få
genopfrisket lokalhistorien,
bl.a.fortællingen om det gamle Grathe kapel på Grågårds mark, der iflg. overleveringen er rejst ved kong Svends grav. Kapellet har qva sin beliggenhed ved Hærvejen formentlig for en kort stund givet ly
og ro til bøn for tusinder af vandrere og
pilgrimme op gennem middelalderen. Ved
kapeltomten fandt man i 2007 et lille
middelalderligt sølvkors.
Selve vandreturen er på 4,4 km. Hvis man
ikke er i stand til at gå hele ruten, er man
velkommen til at støde til undervejs, ligesom kirkebilen selvfølgelig kan benyttes,
hvis man blot ønsker at deltage i andagten
i Grathe kl. 11. Vi forventer at afslutte arrangementet kl. 11.45, hvorefter alle bliver kørt tilbage til kirkepladsen i Thorning. Eventuelle vandrere, der kun har
deltaget i den sidste del at turen, kan naturligvis sættes af ved deres egen bil undervejs.
Vel mødt til en anderledes gudstjeneste
Thorning og Grathe Menighedsråd
Turist i de lokale kirker
Hvordan ser der ud hos naboen? Kirkerne
i gammel Kjellerup kommune ligger tæt.
Alligevel er det ikke sikkert, man kender

ret mange andre end sin egen. Det er
egentlig ærgerligt, for de har alle sammen
en historie at fortælle. Derfor indbyder
egnens præster nu i samarbejde med menighedsrådene til sommeraftener i de 9 af
de kirker i gammel Kjellerup kommune,
som tilhører Ikast-Brande provsti. I hver
kirke fortæller den lokale præst om kirkens særpræg, historie og nuværende forhold. Der afsluttes med aftensang og kaffe. Kirke-runden løber over denne og næste sommer.
Der er sket det pudsige, at mens kendskabet til den store verden er øget betydeligt
i takt med, at de fleste mennesker rejser,
så er lokalkendskabet ikke fulgt med.
Mange har besøgt Peterskirken i Rom flere gange end nabobyens kirke. Men det
ene udelukker jo ikke det andet, og lige
her, hvor vi bor, gemmer kirkerne på
spændende og overraskende historier.
Hvor finder man f.eks. på at bruge en altertavle til håndværkerstillads? Hvor står
døbefonten fyldt med 150 liter vand år efter år? Tag med og find svaret.
I nogle af kirkerne findes 800 år gamle
kalk- og freskomalerier, der både forestiller bibelske personer og mange andre, f.
eks. den kortspillende dame, den piberygende hund, skiderikken m.fl. Kirkekunst
er mangfoldig! Den kan også være ny, for
livet leves og tiden går, og ny kunst finder
vej ind i gamle kirker som et vidnesbyrd

om, at hver epoke har sit udtryk.
Også kirkegårdene har historier at fortælle – om berømte skikkelser som Skytten
fra Aunsbjerg, om Hans Tausen, som var
en af reformationens frontløbere og mange andre. Tør man klatre op i tårnet, vil
man et sted kunne se en klokke med et
gammelt pilgrimsmærke på.
Ikke alle kirker er gamle. Der var nemlig
engang i 1872, hvor en kirke måtte rives
ned på grund af et lynnedslag. Og et sted
byggede man en mere, fordi en ny infrastruktur ændrede bosættelsen på stedet.
Præsterne i Kjellerup-området har sat 9
sommeraftener af (tirsdage) til at vise
frem og fortælle, holde aftensang og byde
på en kop kaffe. Programmet varer ca. en
time i alt i hver kirke. Enhver er velkommen til at deltage hvor og hvornår, man
har lyst og lejlighed til det. Datoerne for
2014 er:
20. maj kl. 19: Hinge kirke v. Frede Møller
3. juni kl. 19: Grønbæk kirke v. Knud
Ove Mandrup
17. juni kl. 19: Hørup kirke v. Winnie Rischel
1. juli kl. 19: Thorning kirke v. Tina
Frank
5. august kl. 19: Vium kirke v.
19. august kl. 19: Levring kirke v. Karen
Marie Ravn
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Gudstjenester fra 5. april - juni
Dato

Thorning

Grathe

6. april Maria bebudelsesdag

9.00 Juma Kruse

10.30 Juma Kruse

13. april Palmesøndag *

10.30

17. april Skærtorsdag

19.00

18. april Langfredag

10.30 Juma Kruse

20. april Påskedag

10.30

10.30
9.00

21. april 2. påskedag

10.30

27. april 1.s.e.p

10.30

4. maj 2.s.e.p

10.30 Juma Kruse
Temagudstjeneste

11. maj 3.s.e.p *

9.00 Konfirmation

16. maj Bededag

10.30 Juma Kruse

18. maj 4.s.e.p

9.00 og
11.00 Konfirmation

25. maj 5.s.e.p

10.30 Juma Kruse

29. maj Kristi Himmelfart

10.30 Juma Kruse

1. juni 6.s.e.p

10.30

8. juni Pinse

10.00 Friluftsgudstjeneste

9. juni 2. pinsedag

Historisk kirkevandring

* 13. april er der i Vium gudstjeneste kl.
14.00 hvor gospelkoret medvirker ved
T.F.
* 11. maj er der i Vium konfirmation kl.
11.00 ved T.F.
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9.00 Juma Kruse
Temagudstjeneste

9.00 Juma Kruse

Hver tirsdag er der kaffe og sang på ældrecenter Bakkegården kl. 10.00
Hver den sidste tirsdag i måneden afholdes gudstjeneste på Bakkegården kl.
10.00
Alle er velkomne

Museum Silkeborg Blicheregnen

Forårets og sommerens særudstilling
Museets udstilling med norsk håndstrik
sluttede af med et foredrag af Annemor
Sundbø, der havde lånt os de mange skattefund fra genbrugsbunken. Foredraget
var velbesøgt, for Sundbø er en dygtig
formidler - faktisk var det svært at finde
en parkeringsplads i nærheden af museet.
Ugen inden besøget hos os i Thorning var
hun på besøg hos Kong Harald på slottet i
Oslo for at takke for kongens fortjenstmedalje, som hun har fået for sit store arbejde om strikning som fag og for sin indsats
for det lokalområde, hvor hun bor, nemlig
Setesdal.
”Gamla svenska lapptäcken – Old
Swedish Quilts”
I foråret og sommeren viser vi igen håndarbejde på museet, denne gang er det sengetæpper syet i det, vi med et engelsk udtryk kalder patchwork. Tæpperne er lånt i
Sverige, fra Åsa og Håkan Wettres betydelige samling af antikke svenske ”lapptäcken”. Teknikken med at danne mønstre
med små stofbidder stammer fra Europa,
men blev meget populær blandt udvandrerne i Amerika, faktisk kan vi ind imellem følge mønstrene til Amerika og tilbage til Sverige igen. Tæpperne kan variere
meget i materialevalg; nogle havde råd til
at sy pyntelige tæpper i chintz og silke,
andre syede for at holde varmen med de
materialer, der nu engang var til rådighed.

Der er meget kulturhistorisk stof i disse
tæpper, og størstedelen af dem stammer
fra det 19. århundrede, der netop er museets fokusperiode. Åsa og Håkan Wettre
vil selv være til stede ved åbningen af udstillingen onsdag den 9. april. Udstillingen vises til og med søndag 24. august.
Ture med natur- og kulturhistorisk indhold:
I samarbejde med museet i Herning går vi
hvert år en forårstur og en efterårstur
langs en strækning af Hærvejen, der jo løber der, hvor ansvarsområderne for museerne i Herning og Silkeborg kommuner
grænser op til hinanden. Vi genopliver
med turene en gammel tradition, nemlig
den at strikke, mens man går (strikketøj
er dog ikke obligatorisk). Søndag den 6.
april mødes vi til strik langs den del af
Hærvejen, der løber ved Bølling Sø. Vi
går ved nordvestenden af søen, hvor de
mange bopladser fra stenalderen ligger.
Tinna Møbjerg fra Herning Museum fortæller kyndigt om pladserne, for hun ledede udgravningerne, inden søen blev genetableret.
Museum Silkeborg Blicheregnen går en
række ture, hvor fokus er på kulturarvsspor i landskabet. Disse SPOR-ture er et
led i kulturaftalen 2012-15 mellem Kulturregion Østjysk Vækstbånd (Randers,
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Viborg, Silkeborg og Horsens kommuner)
og kommunernes natur- og kulturinstitutioner. Derfor holdes en del af vore ture i
samarbejde med AQUA. Vi nævner forårets planlagte ture:
Mandag 14. april er der åbent hus kl.
19:30 og kl. 20:30 i Kommandocentralen
ved Remstruplund i Silkeborg. Bunkeren
skulle tages i brug i tilfælde af atomkrig,
herfra skulle redningsindsatsen ledes.
Blicheregnens museum holder aftenture
til Thorning kirkegård med Inger Michelsen som turleder onsdag den 23. april og
onsdag 30. april. Lørdag 26. april går formiddagsturen til Tollundmandens fundOg lidt for børn.....
Der er åbent i påsken på museet. I kaffestuen kan børne, forældre og bedsteforældre klippe gækkebreve. Der vil være materialer og inspiration, som er til fri afbenyttelse.
Der er også mulighed for at medbringe
sin madpakke og hygge med familien efter en rundtur i udstillingerne - måske
skal I se ulven eller høre historier om fuglene i fuglesamlingen eller kom og prøv
brynjen og hold sværdet, så du kan få fornemmelsen for hvordan en ridder gik
klædt.
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sted og Bølling Sø i samarbejde med
AOF. Turledere er Lars Nygaard og Karen Boe.
Torsdag 8. maj er der aftentur Ørnsø
rundt, også denne gang i samarbejde med
AQUA og med Lars Nygaard og Karen
Boe som turledere. Onsdag 21. maj er der
aftentur fra Ungstrup til Thorning med Inger Michelsen som turleder.
Turene er gratis og uden tilmelding, undtaget er dog de to aftenomvisninger i
Kommandocentralen, hvor der, fordi
pladsen er trang i bunkeren, er et begrænset deltagerantal på 25 personer.
Thorning på de skrå brædder - en
særudstilling
Udstilling på BLICHEREGNEN 7. maj –
3. august 2014 Thorning er en by, der altid har haft et aktivt teaterliv. Vi har haft
E bindstouw folk, der har været en drivkraft for museet helt fra de spæde dage på
Smedebakken; der har været dilettant og
nu friluftspil med sang, dans og musik.
Denne lokale tradition vil vi fra maj og
sommeren over sætte fokus på med en
udstilling i kaffestuen. Vi viser billeder og
effekter fra disse traditioner f.eks. kostumer fra E bindstouw folkene og billeder
fra dilettant dagene.

FHHT
Referat af GENERALFORSAMLING
den 11. marts 2014 kl. 19.30 i herberget, Blichersvej 31.
Generalforsamlingen var annonceret den 25. februar i Kjellerup Tidende og
8.februar i Blichfang.
Indbydelsen var blevet sendt ud til bestyrelsen og de frivillige i herberget.
Generalforsamlingen havde 14 deltagere
Dagsorden:
Valg af stemmetællere.
Britta Fuglsang og Lis Bertelsen
Valg af dirigent
Thomas Frank blev foreslået og valgt. Dirigenten gjorde opmærksom på, at tidspunktet for afholdelse af generalforsamling skulle være i oktober iflg. vedtægterne. Forsamlingen godkendte dags dato
indkaldelse.
Formandens beretning
Jørn Nielsen kunne om et begivenhedsrigt
første år for foreningen berette, at situationen for herberget var uvis for et år siden,
men at tingene ved årets slutning var faldet på plads, og ønsket om, at Kirken
kom til at eje huset, var gået i opfyldelse,
ved at Thorning Menighedsråd havde
købt huset, og at en lejeaftale med Menighedsrådet var indgået.
Der har løbende været orientering i Blichfang.
Foreningen har 33 medlemmer.
Der har i 2013 været 514 overnatninger,
og med dette tal er vort herberg det mest
besøgte af de 14 herberger langs Hærvejen.
Der har været søgt fondsmidler for at

kunne erhverve ejendommen:
Sportgoodsfonden bevilgede 300.000 kr.,
A.P. Møller og hustrus fond 450.000 kr.,
Silkeborg Kommune bevilgede et lån på
480.000 kr. Disse tilsagn blev der takket
nej til, da Thorning Menighedsråd købte
ejendommen.
FHHT har modtaget fondsmidler fra Børge Nielsens og hustrus fond på 20.000 kr.,
fra Nordea i Kjellerup 21.500 kr. og tilsagn om 100.000 kr. fra Friluftsrådet.
Det har været et sejt træk, men det har
lønnet sig. En bold blev kastet op, grebet
og skudt i mål. Der må gerne laves flere
mål. Der har været et godt samarbejde og
en god pressedækning.
Driften af herberget har fungeret flot med
herbergsvært og frivillige. Det har været
spændende at modtage gæster, og der kan
kun opfordres til at blive frivillig.
Der skal lyde en tak til bestyrelsen for
dens store indsats, en stor tak til de frivillige og til vore medlemmer for støtte.
Tom Andersen supplerede beretningen
med at sige, at alle brandsikringskrav var
blevet opfyldt.
Beretningen blev godkendt.
Godkendelse af det reviderede regnskab
2013
Regnskabet over fondsmidler viste en
indtægt på 41.500,00kr.
Der er brugt 9.988,95 kr.. Restbeløb
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31.511,05 kr.
Driftsregnskabet viste indtægter på
56.427,50 kr., indkommet ved 514 gæster
og 33 medlemmer.
Udgifterne beløb sig til 45.577,55 kr.
Overskuddet beløb sig til 10.849,95 kr.
Regnskabet balancerede med 56.427,50
kr.
Behandling af indkomne forslag
1.§4. Bestyrelsen foreslår, at generalforsamling afholdes i første kvartal af året
og 2. at der indføjes et pkt. 10 Eventuelt i
dagsordenen.
Forslagene blev vedtaget.
Fastsættelse af kontingent
Årligt kontingent på 50 kr. bibeholdtes.
Godkendelse af budget for 2014
Regnskabet viser et beløb på 30.000 kr. til
driftsudgifter.
Indtægter ved 400 gæster giver 32.000 kr.
Der er ikke lagt et minutiøst budget.
Gregers Thomsen spurgte, om økonomien
kunne balancere, hvortil kassereren svarede bekræftende.
Budgettet godkendtes.
Valg af 5/7 bestyrelsesmedlemmer
På valg er Linda Lyngsøe, Martin Svenningsen og Tom Andersen
Linda Lyngsøe ønskede at træde ud af bestyrelsen. Jørn Nielsen ligeledes.
Tom Andersen og Martin Svenningsen
blev foreslået og valgt.
Bestyrelsen består nu af 5 medlemmer. 7
er ønskeligt. Bestyrelsen fik bemyndigelse til at finde yderligere 2 medlemmer,
som i 2015 kan blive valgt.
De 3 andre bestyrelsesmedlemmer er Bertel Bertelsen, Tina Frank og Ellen Andersen.
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Valg af 2 suppleanter
På valg er Eivind Lihn og Thorkild Laursen
Eivind Lihn ønskede ikke valg. Thorkild
Laursen blev foreslået til1.suppl. og
valgt. Linda Lyngsøe tilbød at være 2.
suppleant og blev valgt.
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
På valg er Else Østergaard
Else Østergaard blev foreslået og valgt.
Britta Fuglsang fortsatte.
Som revisorsuppleant tilbød Jørn Nielsen
sig og blev valgt.
Hermed sluttede generalforsamlingen.
Dirigenten takkede for god ro og orden,
og Jørn Nielsen takkede dirigenten.
Den nye bestyrelse konstituerer sig ved
først afholdte møde.
Ellen Andersen rettede på bestyrelsens
vegne en stor tak til Lis og Bertel Bertelsen for deres solide arbejde med at passe
huset, hvilket forsamlingen bifaldt med
applaus.
På spørgsmål om Menighedsrådets planer
med ejendommen kunne Eivind Lihn oplyse, at et fremtidigt sognehus er på 2015
budgettet.
Der vil blive afholdt møde for frivillige i
maj. Der kan bruges flere.
Der blev solgt 13 medlemskort for 2014.
Der må gerne hverves flere.
Efterfølgende var foreningen vært ved
smørrebrød, øl, vand og kaffe, som blev
nydt ved et smukt dækket bord i en meget
hyggelig atmosfære.
Referent: Ellen Andersen

Thorning Spejderne
2013 var et godt år for Thorning Spejdergruppe.
2013 har været et godt og spændende
spejderår for Thorning Gruppe. Gruppen
fungerer godt. Vi har 40 aktive spejdere,
ni voksne ledere og en assistent/hjælper.
Ledersituationen: Henrik Lyngsø holder
ved Troppen som overtages af Heidi Nedergaard i samarbejde med Bo R. Nielsen. Juniorgrenen ledes af Henriette Nonbo og der er en juniorleder på prøve, men
vi mangler flere. Mini ledes fortsat af
Henning Rosenkjær, som hjælpes af Christina Jakobsen, Malene B. Skovborg og
Kennet Rosenkjær.
Thorning gruppe deltog i divisionsturneringen i maj i Viborg/Poulholm. Ved Minierne deltog og klarede sig super godt.
Junior blev 1. og 2. i Turnout og bedst i
pioneropgaven – rigtig sejt!
Sommerlejren 2013 – var helt klart årets
største begivenhed. Spejderne havde virkelig en super god tur både for de ældste
der var ved Vestevandet tæt ved Klitmøller og Mini der var ved Kulsølejren.
50 års Jubilæet gik virkelig godt. Spejdermæssigt, var det ekstra glædeligt at se de
andre grupper deltage med deres ledere
og faner i optoget gennem byen. Formålet
med stor synlighed i Thorning og et festligt arrangement blev nået! Økonomisk
gik det også godt!
I efteråret var vi på fælles jule-gruppetur
til en hytte ved Holstebro tæt ved Store
Åen – en rigtig god tur. I efterårsferien
havde vi to fra troppen på patruljeleder-

kursus (Plan) – de havde en rigtig god oplevelse. Vi håber at have endnu flere af
sted i efteråret 2014. Gruppen deltog ikke
i ”Jul i Thorning”, men regner med at gøre det i 2014.
Lederne er fortsat meget tilfredse med
den dejlige bålhytte og omgivelserne omkring.
Spejderhuset er også bedre at være i efter
at fyret nu næsten virker. Det kniber med
at finde overskud til oprydningen i hytten
– et emne som skal vendes med ledere og
forældre. Lederne er meget glade for forældrestøtten til ”madmor”-ordningen og
hjælpen til afviklingen af løb og praktiske
gøremål.
Udviklingsplanen 2014-2015 fortsætter
og skal evalueres, hvilket sker på udviklingsdagen 29. marts. Tilgangen af ledere
er en forudsætning for at Thorning gruppe
kan vokse.
Det er meget vigtigt, at vi holder fast i
spejderne – det gør vi bedst ved at skabe
nogle fantastiske spejderaktiviteter – aktiviteter der indeholder udfordrende og
spændende oplevelser! Derfor er det vigtigt, at vi bl.a. igen får gang i ture til udlandet som her i 2014, hvor turen går til
det Kandersteg Internationale Spejdercenter i Schweiz, men også klatring m.m.
Jeg glæder mig meget til et nyt spændende spejderår.
Med venlig spejderhilsen
Kern Oddershede
Gruppeleder Thorning Gruppe
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Referat fra generalforsamling 25. februar 2014 i

Blicheregnens Venstrevælgerforening
1. Aftens forløb.
Formanden Morten Revsbeck bød velkommen og gennemgik aftenens forløb.
Poul Dahl og Lars K. Møller blev valgt
som stemmetællere. Jørgen Rask blev
valgt som dirigent og referent Kern Oddershede.
2. Formandens beretning.
Formanden indledte med at konstatere at
det havde været et meget interessant første år for den sammenlagte bestyrelse. Et
rigtig travlt år, hvor valget havde fyldt
meget. Medlemstallet var på national plan
steget, men der var brug for initiativer lokalt for at sikre tilgang, fx kunne de sociale medier som Facebook anvendes.
Aktiviteterne frem mod valget startede
med Forårsmesse i maj i Kjellerup (begrænset succes, men når S var synlige
skal Venstre også være det). Synligheden
blev opnået ved streamers til bilen og
valgavis til alle husstande. Plakatopsætningen blev skudt i gang vha. af et lille,
men rigtig hyggeligt kaffe/æblekage midnats-arrangement hos formanden. Senere
var der Pølsesnak ved SPAR, som var
godt besøgt. Valgaftenen i Thorning forsamlingshus med 60 deltagere og 11 i panelet blev godt styret af Kern. God aften,
men med meget enighed – ikke de store
meningsforskelle. Lars Løkke sagen kom
på et uheldigt tidspunkt. Hele sagen omkring Teresa Jørgensen og Peter Nyegaard
Jensen var en dårlig oplevelse for alle og
blev håndteret kontant af det nye byråd.
Alt i alt et rigtig godt valgresultat for venstre med Borgmesterposten og lokalt med
50 % af alle stemmer og Poul Dahl som
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venstres nye gruppeformand i det nye byråd. Linda Lyngsø og Morten Revsbeck
var begge tæt på og blev hhv. 1. og 3.
suppleant.
Grundet det store arbejde med valget har
der ikke været overskud til andre arrangementer, men gode ideer modtages gerne.
Formanden genopstiller ikke, men fortsætter gerne i bestyrelsen, da han finder at
der er etableret et godt og innovativt hold
– og takkede afslutningsvis for et meget
lærerigt år med dejlige mennesker. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.
3. Blicheregnens Venstrevælgerforening.
Regnskabet blev fremlagt af Verner Kok
og godkendt uden bemærkninger. Der er
83 medlemmer. Kontingent blev enstemmigt fastlagt til 300,- kr. Som ny formand valgtes enstemmigt Jens Jakob Andersen. Til bestyrelsen valgtes Lars Nielsen, Linda Lyngsø og Morten Revsbeck
for to år og Lars K. Møller, Kern Oddershede og Poul Dahl for et år.
Suppleanter blev Verner Kok og Erik
Søndergaard. Revisor blev Ejnar Knudsen
og revisorsuppleant blev Agner Christensen. Formanden blev valgt som naturlig
deltager i kommuneforeningens møder,
ved afbud deltager anden person fra bestyrelsen, da deltagelsen er meget vigtig.
Dirigenten afsluttede selve generalforsamlingen med at rette en stor
tak til Morten Revsbeck
for sit formandsvirke, som
generalforsamlingen støttede op om med klapsalve.

Ansøgning om Biogasanlæg

skal behandles ordentligt og grundigt
Af de mange indlæg i
Midtjyllands Avis mod
et biogasanlæg i Thorning, kan man næsten få
opfattelsen af at ansøgningen fra Bio-Center
Gudenå om at etablere et biogasanlæg i
Thorning for enhver pris skal skydes ned,
inden man får lejlighed til at undersøge
mulighederne og begrænsningerne ordentligt og grundigt. Flere har bl.a. i MJA
antydet, at nogen har skjulte og personlige motiver til at være for eller imod, eller
at sagen bare skal presses og hastes igennem. Jeg vil opfordre til at debatten holdes på et sagligt og oplyst grundlag, baseret på fakta.
For ca. 1 år siden var kommuneplanen i
høring. I den forbindelse var der borgermøde i både Kjellerup og Thorning om
udlægning af områder til vindmøller og
biogasanlæg. Jeg udtalte mig positivt om
planerne den gang og gør det nu igen. Et
enigt byråd vedtog herefter kommuneplanen, der bl.a. har udlagt det omtalte område ved Foghsvej i Thorning til biogasanlæg. Derfor skal henvendelsen fra BioCenter Gudenå selvfølgelig også behandles grundigt og ordentligt, med den tidshorisont der nu en gang er nødvendig.
Det vil så vise sig om de forudsætninger,
der bl.a. omfatter forhold som miljø, fysisk planlægning, transport, økonomi, leverancer og afsætning samt juridiske forhold m.v. er i orden, inden der kan træffes
en politisk beslutning. Et biogasanlæg
skal ikke etableres i Thorning for enhver
pris.

Det er muligt at Biocenter Gudenå har
travlt, men gældende lovgivninger og bestemmelser skal overholdes, og er regulerende for, hvor hurtigt sagsbehandlingen
kan foregå med de høringer og offentlighedsfaser der foreskrives.
Som medlem af byrådet har jeg også masser af spørgsmål jeg skal have nærmere
belyst, herunder det juridiske grundlag og
sikkerhed for et kommunalt tilsagn om
kommunegaranti, inden der evt. skal træffes en beslutning i byrådet. Selv om Jeg
har en helt personlig og positiv holdning
til et biogasanlæg i Thorning, lytter jeg
naturligvis også til alle bekymringerne og
argumenterne fra lokalområdet, ligesom
jeg forholder mig til de oplysninger jeg
får som byrådsmedlem. Det er på det
grundlag, jeg tager endelig stilling i byrådet, hvis sagen altså når så langt.
Jeg har stor respekt for alle de spørgsmål
og bekymringer der nu er kommet, og der
skal naturligvis også svares på de rejste
problematikker. Jeg kunne have ønsket, at
Silkeborg kommune fra starten af denne
debat havde lavet et borgermøde med en
grundig orientering og tilbud om besøg
på igangværende biogascentre for interesserede, således at debatten ville have haft
et langt mere oplyst grundlag, baseret på
de faktiske forhold og fakta om biogas.
Med Venlig hilsen
Erling Prang, Silkeborg Byråd
Medl. af Arbejdsmarkeds og Vej & Trafikudvalget
Tørrepladsen 6, Thorning
tlf. 2488 3938 eller 8688 0929
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KFUM og KFUK
Tor. 10/4 kl. 19.30 Voksenaften i Konfirmandhuset i Hinge, Tingskrivervej 28. Debataften v. generalsekretær i KFUM og KFUK Jørgen Kvist- om
fremtiden i KFUM og KFUK. Distriktsarrangement.
Fre. 11/4 kl. 19.00 Påskefællesspisning hos Jens Aage og Tove Vinther, Kong Knuds
Vej 26. I år er det damerne, der laver den lækre mad. Tilmelding
sen. 8/4.
Fre. 11/4 kl. 19-22 Amok Disko – ”Anna & Lotte” - i Hørup Kirkecenter. Distriktsarrangement for børn 3.-7. kl. Teenamok for 7. kl. -18 år.
Fre. 25/4 kl. 19.30 Bibeltime hos Tove Sjørslev og Peter Jensen, Gl. Hærkrovej 10.
(Bibelgr. 1)
Fre. 2/5 kl. 19.30

Hvem bliver KFUM og KFUK mester? Vi dyster i vidt forskellige
discipliner hos Linda og Jeppe Nielsen, Aalborgvej 57

Fre. 9/5 kl. 19.00

Aftentur – gåtur. Arr. Lisbeth og Jan Pedersen.

Fre. 9/5 kl. 19-22

Amok Disko – Gallafest - i Hørup Kirkecenter. Distriktsarrangement for børn 3.-7. kl. Teenamok for 7. kl. -18 år.

Tor. 15/5 kl. 19.30 Deltagelse i Soldatermissionens arrangement i Missionshuset.
Tor. 22/5 kl. 18.00 Fællesspisning i Missionshuset fælles med IM. Udvalget: Lisbeth
og Jeppe. Tilmelding.
Fre. 6/6 kl. 19.00

Grillaften hos Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26.

Søn. 8/6 kl. 9.30

Deltagelse i kaffe og gudstjeneste ved Friluftsscenen.

Fre. 13/6 kl. 19.00 Aftentur – cykeltur. Arr. Peter Jensen og Tove Sjørslev
Fre. 20/6 kl. 19.30 Sankt Hansfest i Jeppe og Lindas grusgrav. Frederiks KFUM og
KFUK inviteres. Taler? Medbring kaffe. Gratis pølser og brød og
snobrød.
Alle er velkomne
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 86 88 07 16 vinther@
post12.tele.dk
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Thorningegnens Friluftsspil har

25 års jubilæum i 2014
Når musicalen PIPPI har premiere lørdag
d. 7. juni kl. 14:00 kan Thorningegnens
Friluftsspil fejre 25 året for den første
forestilling: En Søndag På Amager, som
blev opført på den nuværende friluftsscene bag forsamlingshuset. Friluftsscenen
er dog siden blevet udvidet både i højden
og drøjden.
Tilblivelsen af Thorningegnens Friluftsspil tog sin begyndelse tilbage i 1981,
hvor der blev oprettet et udvalg under
Thorning Borgerforening, som fik navnet
Thorning Borgerforenings Amatørscene.
Ideen til amatørscenen havde sin baggrund i et ønske om at sætte skuespilleriet
lidt mere i system, og få opbygget en organisation der både skulle højne den spillemæssige kvalitet, men også få styr på
hele det store apparat der skaber sammenhæng i forbindelse med planlægning, udvælgelse, instruktion, regi, scenografi,
sceneopbygning, dekoration, kostumer,
PR m.v..
I årene frem mod 1989 voksende ønsket
om at supplere de årlige skuespil i forsamlingshuset med Friluftsspil, og i 1989
lykkedes det med hjælp fra lokale vognmænd og frivillige hjælpere at få bygget
den første del af den nuværende friluftsscene.
Siden premieren d. 10. juni 1989 har Friluftsspillet været igennem en omfattende
udvikling. Adskillige hundrede personer
har lagt sjæl, energi og rigtig mange frivillige timer i arbejdet på og bag scenen.
Kurser for skuespillere, kostume, sminkø-

rer, PR og sceneopbygning er gennem
årene afviklet, alt sammen båret af lysten
og kærligheden til amatørskuespillet i alle
dets facetter, og måske vigtigst af alt – et
fantastisk sammenhold og socialt fællesskab, samt ønsket om at publikum får en
god og underholdende oplevelse.
Bag den første forestilling i 1989 var der i
alt 40 lokale personer til at varetage rollerne på scenen og alt det praktiske omkring forestillingen. Dette har siden udviklet sig til, at der nu årligt indgår ca.
160 personer i organisationen omkring
produktionerne af forestillingerne. I de
første år var deltagerne udelukkende fra
lokalområdet, og det var almindeligt at
hele familier deltog i begivenhederne.
Som årene gik, forsvandt de organisatoriske og interessemæssige sammenfald i
forhold til Thorning Borgerforening mere og mere. Økonomisk havde amatørscenen haft eget regnskab siden 1989. I 2003
blev Thorningegnens Friluftsspil derfor
dannet som en selvstændig forening.
Ambitionerne har gennem alle 25 år været store. Som selvstændig forening medførte udviklingen og de økonomiske muligheder at Thorningegnens Friluftsspil i
2006 for første gang satsede på en professionel instruktør. Det gav Friluftsspillene
et gevaldigt kvalitativt løft. Siden er kapelmester og korinstruktør også hentet i
de professionelles rækker.
Mens skuespillerne fra starten udelukkende var fra lokalområdet, begyndte interesserede at melde sig fra et større og større
område. I slutningen af 90-erne begyndte
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vi at udvælge skuespillere ved optagelsesprøver (auditions), og dermed begyndte
vi at tiltrække amatørskuespillere fra det
meste af midt- og vestjylland. En stor del
af de i alt ca. 160 medvirkende, kommer
dog stadigvæk fra lokalområdet.
25 års jubilæet bliver fejret i forbindelse
med premieren på PIPPI d. 7 juni. Programmet er i skrivende stund ikke helt på
plads. Det ligger dog fast at der vil blive
afholdt en reception hvor kulturpersonligheden Christian Have vil holde hovedtalen. Det er også ham der
holder premiertalen fra
scenen.
Ganske få af de medvirkende ved premieren i
1989 er stadig aktive i
friluftsspillet. Der er dog
ingen gengangere blandt
skuespillerne på scenen,
og dog alligevel med en
enkelt undtagelse - regissøren fra dengang, er
med i en rolle på scenen
i år.
Thorningegnens Friluftsspil ønsker at man som

28

gæst kan mærke, at vi alle kan lide at være sammen omkring teatret, og at det arbejde, der blev påbegyndt for 25 år siden,
kan bæres videre af de kommende ”Friluftsspillere” med lige så stor entusiasme,
som dem, der var med til at skabe Thorning Borgerforenings Amatørscene, og
som har gjort den til det, den er i dag.
På vegne af Thorningegnens Friluftsspil
Erling Prang

Thorningegnens Friluftsspil
Mine damer og herrer: Må vi præsentere
PIPPI – verdens stærkeste pige.
Thorningegnens Friluftsspil fejrer i år 25
års jubilæum med familieforestillingen
Pippi. Så forventningens glæde vil helt
sikkert stige hos både børn og voksne.
For hvem kender ikke historien om Pippi
- verdens stærkeste pige.
Pippi Langstrømpe er nok den mest kendte af Astrid Lindgrens børnebogsfigurer,
og bøgerne om Pippi er oversat til ca. 90
sprog. Den første bog udkom i 1945. Siden er der udkommet yderligere 14 bøger
om Pippi Langstrømpe. Desuden er der
lavet film og diverse teaterforestillinger.
Da Pippi blev opført i Thorning i 2007
var det en kæmpe succes - oven i købet
med publikumsrekord. Så der var ikke
nogen tvivl hos Friluftsspillets bestyrelse,
da der skulle vælges jubilæumsforestilling. Det skulle være Pippi. For generation efter generation af børn – og voksne
elsker historien om den usædvanlige pige, der gør lige hvad der passer hende og
har masser af skøre påfund. Hendes fulde
navn er Pippilotta Viktualia Rullegardinia
Krusemynte Langstrømpe.
Den 19-årige Mette Fischer fra Silkeborg
skal udfylde den store rolle som Pippi ,
der bor i Villa Villekulla sammen med sin
abe hr. Nilsson, sin hest Lille Gubben og

en taske fyldt med guldpenge. Pippis bedste venner er de artige og velopdragne
nabobørn Annika og Tommy, spilles af
Anna Sofie Berg fra Silkeborg og Thomas
Ørkilde fra Viborg. Andre figurer i Pippis
verden er den stramtandede dame fra socialforvaltningen Frøken Prysselius (Bodil Lyngsøe), og de to kluntede og lidt
gumpetunge politifolk - Kling og Klang (
Jacob W. Andersen og Carsten Fly Hedegaard), der forsøger at få fingre i Pippi, så
hun kan bringes på ret kurs. For ikke at
glemme de ikke særligt heldige tyveknægte Blom og Dunder- Karlson (lokale
Ejvind Nielsen og Karl Henry Sørensen),
der forgæves forsøger at stjæle Pippis
guldpenge.
Så der er lagt op til mange sjove og pudsige episoder, der rigtigt kan få latteren
frem hos børn og voksne. Minsandten
dukker Pippis far, den bramfri sørøverkonge, der har sejlet på de syv verdenshave, kaptajn Langstrømpe, op med sit skib.
Vi vil også møde Cirkusdirektøren med
sine artister; bl. a stærke Adolf. Jo der bliver bare gang i den.
Stykket sættes op af de kendte og dygtige
instruktør Kim Brandt, orkesterleder
Flemmnig Berg og korleder Lene Henriksen.
Intet – udover lommeuld – kommer af sig
selv. Derfor skal der lægges mange timers

29

praktisk arbejde i at sætte et så stort og
flot stykke på plakaten. Heldigvis er ca.
150 glade frivillige hjælpere engageret i
en eller anden form; f eks med sceneopbygning, kreering af kostumer og salg i
boderne. Økonomien skal naturligvis også være i orden. Derfor er det glædeligt,
at det er lykkedes at lave aftale med to
hovedsponsorer; Nordeafonden og Legekæden i Silkeborg – ligesom Silkeborg
Kommune endnu engang velvilligt er gået
ind med støttegaranti. Desuden er det
uvurderligt med støtten fra private virksomheder i form af annoncekøb.
Billetsalget starter den 28/4 enten online
på www.thorning.com eller på tlf. 6173
3040 mandag – torsdag kl 17 -19. Billet-

Scenemodel – udført af Inge og Rasmus Østerby
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salget ved indgangen åbner 2 timer før
hver forestilling.
Den forrygende familieforestilling med
Sebastians dejlige musik opføres syv gange fra d. 7. – 14. juni på Friluftsscenen i
Thorning. Glæd dig allerede nu til de fortryllende omgivelser med den nye indgangsportal og de fantastiske sjove og
overraskende kulisser udtænkt af scenografægteparret Inge og Rasmus Østerby –
det vil være som at træde ind i en bog om
Pippi

