
Nummer 5 Oktober 2014 23. årgang 2000 eksemplarer

Stolte blå og grønne spejdere har bygget et 3D 
kryds og bolle spil. Læs mere side 20



Foreningerne bag Blichfang
Bestyrelsen:
Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/Preben Valbjørn Arildsvej 15  7442 Engv. 23393746
Blicheregnens Museum v/Bente Sørensen Vinderslevvej 1 8620 Kjell. 86888681 
Blicheregnens Museumsforening v/Bente Sørensen Vinderslevvej 1 8620 Kjell. 86888681
Thorning Spejderne v/Kern Oddershede Tørrepladsen 31  8620 Kjell. 86880884  
Thorning Foredragsforening v/Tom Andersen Hosekr.v. 14 8620 Kjell. 86880689
Thorning Borgerforening v/Laila Simonsen Hjordbakken 2 8620 Kjell. 86880856
Knudstrup Skyttekreds v/Jette Jacobsen Blichersvej 41 8620 Kjell. 86889081
Thorning Idrætsforening v/Karina Philipsen Ungstrupvej 10 8620 Kjell. 86889919
Brugerrådet/Bakkegården v/Søren Sørensen Tørrepladsen 21 8620 Kjell. 86880067
KFUM & K v/Tove Vinther Kg. Knuds Vej 26 8620 Kjell. 86880716
Thorning Menighedsråd v/Anne-Marie Møller Gadegårdsvej 14 8620 Kjell. 86880935
Indre Mission/Thorning v/Henrik Rask Tørrepladsen 24  8620 Kjell. 22435939
Thorning Forsamlingshus v/Grete Møller Kong Knuds Vej 7 8620 Kjell. 25616722
Socialdemokraterne i Silkeborg Nord v/ Jørgen Krog Aalborgvej 26 8620 Kjell. 
Thorningegnens Friluftsspil v/Birgit M. Andersen Rosenborgvej 4 8620 Kjell. 86880110
Thorning Pensionistforening v/Morten Petersen Østermarksvej 7 8620 Kjell. 86880191
Thorning Børnehus v/Aase Ørnstrup   
Thorning Venstrevælgerforening v/Agner S. Christensen Munkemarken 17 8620 Kjell. 86880536
Thorning Vandværk I/S v/Harald Pehrson Munkemarken 21 8620 Kjell. 86880476
Rideklubben Hinnitus v/Tommy Solnæs Smedebakken 20 8620 Kjell. 86880482
Foreningen Norden Kjellerupegnen v/Ellen Andersen Hosekræmmervej 14 8620 Kjell. 86880689
Blicheregnens Lokalråd v/Linda Lyngsøe Skovvej 2a 8620 Kjell. 20651750
Dansk Folkeparti v/Harry Madsen Skivevej 15 8620 Kjell. 86880531
Thorning Skole v/Lone Stig Andersen Møllevej 7 8620 Kjell. 89702330
Blicheregnens Festudvalg Anno 2007 v/Brit C. Olsen Skivevej 10 8620 Kjell. 86880623
Foreningen Hærvejsherberg v/Tom Andersen Hosekr.v. 14 8620 Kjell. 86880689
Team Thorning Sundhedscenteret v/Kirsten Lehrmann Skrænten 18 8620 Kjell. 20455878
Thorningkoret v/Tom Andersen Hosekr.v. 14 8620 Kjell. 86880689
Redaktionen
Tove Vinther (kasserer) 86880716 vinther@post12.tele.dk
Peter Nielsen (layout) 20810115 pnielsen@enfiber.dk
Hanne Pehrson (annoncer) 86880476 hh@pehrson.de
Tom Andersen (ansv.) 86880689 em-tw.andersen@fiberpost.dk
Ellen Andersen (formand) 86880689 em-tw.andersen@fiberpost.dk

fredag den 21. november

Næste udsendelse 13. december

Deadline

Afleveringssteder for indlæg
Hånd- eller maskinskrevne indlæg, fotos:
Tom Andersen, Hosekræmmervej 14
Indlæg i elektronisk form, fotos:
Peter Nielsen, email: pnielsen@enfiber.dk 

Hvis man ikke har modtaget Blichfang, 
kan bladet hentes på museet, Bakke-
gården, hos købmanden eller bageren i 
Thorning, i Hauge Minimarked eller på 
Kjellerup Bibliotek.
Blichfang kan også læses/printes fra 
www.blichfang.dk

Indhold
Fællesspisning ............................................... 3
Thorning Pensionistforening ......................... 3
Stolegymnastik .............................................. 4
Det sker på  Bakkegården ............................. 5
Madlavning for mænd ................................... 6
Bliv livredder i lokalområdet ........................ 7
FHHT-Det Gule Hus ..................................... 8
Foreningen Norden Kjellerupegnen .............. 9
Indre Mission .............................................. 10
KFUM og KFUK ........................................ 11
Blicheregnens Museumsforening  ............... 12
Thorningegnens Friluftsspil ........................ 14
Nyt fra Museum Silkeborg Blicheregnen ... 16
Dansk Folkeparti ......................................... 17
Thorning Spejderne ..................................... 18
Nyt fra kirken .............................................. 20
Det sker i Thorning Foredragsforening  ...... 222 



Fællesspisning

Sæt X i kalenderen
Sæsonen for fællesspisning i Thorning er 
startet.

Udvalget inviterer til fællesspisning i For-
samlingshuset på følgende datoer:
Tirsdag den 11. november 2014
Onsdag den 28. januar 2015
Torsdag den 12. marts 2015

Tidspunktet er hver gang fra kl. 17.30 – 
20.00

Billetter kan købes i Spar og hos Bageren 
ca. 14 dage før hver fællesspisning. 
Her kan du også se opslag, der fortæller 
nærmere om menu, pris og sidste frist for 
køb af billetter. 

Thorning Pensionistforening
Onsdag den 12. november kl. 14.00 på 
Bakkegården holder vi spændende banko-
spil med gode gevinster. Der bliver mu-
lighed for at købe kaffe. Foreningens 
medlemmer opfordres til at komme og 
være med til et spændend bankospil.

Onsdag den 10. december kl. 10.00 på 
Bakkegården holder vi julehygge med 
æbleskiver og gløgg. Fhv. præst Bent Ole 
Pedersen, som blev forhindret i at tale til 

vores efterårsfest den 8. oktober, kommer 
i stedet til dette arrangement og fortæller 
om ”Mennesker jeg har mødt på min vej”. 
Thorning Kirkes børnekor kommer også, 
og går Luciaoptog og synger nogle sange 
for os. Kom og vær med til at julehygge 
denne eftermiddag med kun 13 dage til 
juleaften.

Venlig hilsen bestyrelsen.
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StolegymnastikBakkegårdens Brugerråd tilbyder

Stolegymnastik for ALLE
Hver mandag kl. 9.30-10.30 mødes vi i Bakkegårdens gymnastiksal

Vi sidder på stole, mens vi får sved på panden og smil på læben.
ALLE kan være med, så kom og vær med til hygge med bevægelse. 

Det koster 10 kr. pr. gang.
Hvis du vil vide mere, så kontakt Malene Kjær på tlf: 51 33 10 34

Der er ledige stole til stolegymnastik på Bakkegården

Instruktør til stolegymnastik søges
Fra 1. januar søges en instruktør, der kan få en flok motiverede 

ældre til at bevæge sig og samtidig være med til at skabe en god 
stemning.

Det drejer sig om en time om ugen.
Der er mulighed for oplæring/kursus og der gives et honorar

”Jeg møder altid nogle glade deltagere, der er klar på at gi´ den alt, hvad de 
kan og samtidig lave lidt sjov med hinanden. Bedre start på dagen kan man 

næsten ikke få”
Malene, nuværende instruktør
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Det sker på  Bakkegården

Okt.
15 Banko     kl. 14.
29. Mona Vemmelund og Citrondrengen underholder kl.14.

Nov.
19. Banko
26. Hyggeeftermiddag og salg fra salgsboden kl. 14.

Dec.
17. Julebanko     kl. 14
                                                  
Brugerrådet.

Sang på Bakkegården hver tirsdag kl.10 med deltagelse af vores organist.
Den sidste tirsdag i måneden afholdes gudstjeneste.    

5 



Madlavning for mændMadlavning for mænd 
på Thorning skole

Der vil igen være mulighed for at få lært at lave hver-

dagsmad i Thorning – helt fra bunden.

Holdet er både for nybegyndere og let øvede  

i et køkken, så alle kan være med.

 

Jane Papsø Sørensen er underviseren, 

der vil guide mændene til kødgryderne.

Hun starter holdet den 20.10 kl. 16.30-19.00

i hjemkundskabslokalet på Thorning skole.

Holdet fortsætter til 1. december.

Man melder sig til alle gangene. 

Det vil koste 80 kr. pr. gang.

Tilmelding til Niels Svarre på tlf. 20 47 70 64
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Bliv livredder i lokalområdetBliv livredder i lokalområdet
Kursus i hjerte-lungeredning og hjertestarter

Thorning Borgerforening og Vium-Hvam Idrætsforening afholder 
kursus i hjerte-lungeredning og indføring i brug af hjertestarter.

Tidspunkt: Den 3. november kl. 17.30-21.30
Sted:  Vium-Hvam Sognegård
Tilmelding: Laila Simonsen, simon4@fiberpost.dk, 28 49 59 22
  Arne Duch, arne_duch@mail.tele.dk, 20 40 76 72
Tilm.frist: 29. oktober
Pris:  Gratis
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FHHT-Det Gule Hus

Foreningen Hærvejs Herberg i Thorning 
holdt den 16. september bestyrelsesmøde 
i herberget med efterfølgende sæsonaf-
slutningsfest, hvor alle vore frivillige 
medarbejdere var inviteret. Formanden 
Tom Andersen bød velkommen og fortal-
te om årets gang i Det Gule Hus. Herber-
get skal være åbent i juni, juli og august 
måneder, men allerede i april ringer der 
vandrere og spørger, om de må komme. 
Også i september har vi fået bestillinger, 
så lukker vi selvfølgelig op og byder vel-
kommen. 

Vi har haft/får en god sæson med godt 
600 gæster i herberget i år. Den 16. sep. 
havde der været 596 i alt, og deriblandt er 
3 ryttere, og da vi har bestilling fra flere 
gæster i resten af september måned, vil vi 
passere 600 i denne sæson.
 
Foreningen har søgt og fået 100.000 kr. 
fra A. P. Møllers fond, som skulle anven-
des inden et år til inventaranskaffelser. 
Pengene er brugt til køb af flere køjesen-
ge, sengemøbler, sengelamper og hoved-
puder mm. til soverummene. Køkkenet 
har fået nyt komfur og køleskab, og der er 
suppleret op af forskelligt service, således 
at vi kan betjene op til 35 gæster. Vi har 
købt et tørre/varmeskab, så gæsterne på 
regnvejrsdage kan få tørret deres tøj. Der 
er anskaffet et nyt spisebord med plads til 
16 personer, samt 14 gode stole. Der er 
også købt flere havemøbler, da vore gæ-

ster, når vejret er godt, tilbrin-
ger meget tid i haven. Af andre 
midler fra Sportsgoodsfonden og Nordea 
Fonden er købt og opsat en brandstige på 
1. sal, serieforbundne røgalarmer i alle 
soverum samt brandslukningsmateriel 3 
steder i huset, som kommunen forlangte 
for at give os tilladelse til at have herber-
get i Det Gule Hus.

Der var 12 gæster, frivillige og bestyrel-
sesmedlemmer til sæsonafslutningen, 
hvor vi fik noget godt at spise, og delta-
gerne hyggede sig med sang og lidt mu-
sik. Stemningen var god, og alle, som 
havde været værter i løbet af sommeren, 
gav udtryk for, at det havde været spæn-
dende at modtage, og være sammen med 
de mange pilgrimme og vandrere, som 
var kommet til herberget. 

Vi er 9 frivillige som på skift er værter 
og/eller varetager forskelligt nødvendigt 
arbejde i herberget. Der er plads til flere 
frivillige, og to ledige bestyrelsesposter i 
FHHT, så hvis nogen af vore læsere må-
ske kunne ønske at være med, bedes man 
henvende sig til bestyrelsen. Medlemskab 
af FHHT koster kun 50,00 kr. om året, og 
hvis man på denne måde ønsker at støtte 
herberget, kan man kontakte bestyrelsen, 
og ligeledes hvis man ønsker at besøge 
og se herberget i Det Gule Hus.

Med venlig hilsen FHHT`s bestyrelse.
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Foreningen Norden Kjellerupegnen

To spændende arrangementer i efteråret
Koncert med Rasmus Lyberth torsdag den 
6. nov. kl. 19.30 på Skoletorvet, Kjellerup 
Skole

Rasmus Lyberth 
er opvokset i Nuuk, hvor han som 12årig 
begyndte med at optræde og spille guitar. 
Efter nogle år som sømand satsede han i 
1969 på en musikkarriere. Rasmus Ly-
berth er også uddannet skuespiller, har 

udgivet en digtsamling og fremstillet 
fedtstensfigurer og skulpturer. Musikken 
er det område, der har gjort ham mest 
kendt, og han har fået megen hæder, bl.a. 
Foreningen Nordens hæderspris i 2003. 
Prisen for denne spændende koncert er 
kun 150 kr. for medlemmer og 200 kr. for 
ikke – medlemmer. Arrangementet er i 
samarbejde med Musikforeningen Poly-
fon.

Skumringstid i Norden 
med temaet ”Trolde i Norden” mandag 
den 10. nov. kl. 19.00 i Mosaikken i 
Kjellerup
Denne aften, hvor stearinlysene tændes, 
og der læses op på 2000 biblioteker i hele 
Norden, viser vi den samiske film ”Veivi-
seren” fra 1987. Det er den første samiske 
film, der er blevet produceret. Instruktø-
ren Niels Gaup har ladet sig inspirere af 
samiske sagn, hvor russiske og karelske 
røvere ved list overvindes af en samisk 
vejviser. Filmen er med norske undertek-
ster.

Der serveres kaffe og brød og efterfølgen-
de fortælles om Stefan Spjuts roman 
”Stallo” af Edna Fisker og årets tekst, der 
er fra romanen, læses op af Stinne 
Aastrup.
Romanen foregår i Lapland. Her vrimler 
det med overnaturlige væsener. Krypto-
zoologen kommer på sporet af en lille 
trold, og det viser sig at være en grum hi-
storie, hun med livet som indsats, får af-
dækket..
Det koster 75 kr. at deltage. Arrangemen-
tet er i samarbejde med Kjellerup Biblio-
tek.
Alle er velkomne til arrangementerne.
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Indre Mission

Oktober:
Torsdag d. 16. kl. 19.30 MISSION AFRIKA ved Ole Andersen, Thorning.
Onsdag d. 22. Samfundsmøde på Kølvrå Soldaterhjem, ved Henning B.  
 Mikkelsen, Lomborg.
Torsdag d. 30  Allehelgens møde i Thorning Forsamlingshus. (arr. af  
 Thorning menighedsråd)

November:
Mandag d. 3. til fredag d. 7. Missionsuge.
Mandag d 3. kl. 19.30 Møde ved Preben Sørensen, Viborg. Sang og musik ved  
 Britta og Jens Erik Mikkelsen, Snejbjerg.
Tirsdag d.4. kl. 19.30 KFUM og K står for aftenen.
Torsdag d. 6. kl. 19.30 Møde ved Finn Najbjerg, Vinderslev, samt bog- og musik- 
 salg.
Fredag d. 7. kl 19.30 Møde ved Erik Mosegaard, Højslev.
Torsdag d. 13. kl. 19.30 KLF Kirke og Medier. Jacob Stensig, Hennebjerg fortæl- 
 ler om Mission Afrikas arbejde om kirke til kirke. Jacob  
 arbejder med netværksrelationer i både Mission Afrika og  
 Afrika in Touch.
Mandag d. 17.  Bestyrelsesmøde.
Torsdag d. 20. kl. 19.30 Sømandsfest ved Jørgen Knudsen, Mårslet.
Torsdag d. 27. Bibeltime i hjemmene, Romerbrevet kap. 16.

December:
Torsdag d. 4. kl. 19.30 Adventsfest ved Torsteen Knudsen, Engesvang. Advents- 
 bod ved KFUM og K.
Torsdag d. 11. Julekoncert i Thorning Kirke (arr.af Thorning menigheds 
 råd)

Danmissions Kvindekreds
Mandag den 10. november kl. 14.30 er der møde hos Gerda Mikkelsen, Mads Dossvej 
2, Thorning. Lilly Grøn fortæller nyt fra Danmission, samt sælger lys og kort.

Mandag den 15. december kl. 14.30 er der møde hos Ellen Andersen, Hosekræmmervej 
14, Thorning med temaet ”Ind under Jul under andre himmelstrøg” ved Ellen Andersen. 
Enhver er velkommen til at være med i kredsen om det gode fællesskab for Danmissi-
on.
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KFUM og KFUK

Fre. 24/10 kl. 19.30 Kransebinding - halmkranse hos Jeppe og Linda Nielsen, Aal- 
 borgvej 57

Fre. 31/10 kl. 19.00 Kransebinding hos Linda og Jeppe Nielsen, Aalborgvej 57

Fre. 7/11 kl. 19.30 Film- og rejseaften hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong Knuds  
 Vej 26

Fre. 14/11 kl. 19.00 Kransebinding hos Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26

Fre. 14/11 kl. 19-22 Amok Disko – Halloween - i Hørup Kirkecenter. Distriktsarran- 
 gement for børn 3.-7. kl. Pris 40 kr. /30 kr. for medl.

Fre. 21/11kl. 19.30 Bibeltime hos Tove Sjørslev og Peter Jensen, Gl. Hærkrovej 10

Fre. 28/11 kl. 19.00 Bagning, kranse og dekorationer m.m. hos Lisbeth og Jan Peder- 
 sen, Rosenborgvej 10

Tor. 4/12. kl. 19.30  Adventsfest ved IM  i Missionshuset, hvor vi har en bod.
  
2015
Fre. 9. jan.  Nytårsfest arr. af  Karsten Poulsen og Jan Pedersen
Alle er velkomne

Ret til ændringer forbeholdes.
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 86 88 07 16 vinther@
post12.tele.dk
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Blicheregnens Museumsforening 
efterårets to arrangementer:
Blicheregnens Museumsforening fejrer 
den 16. oktober 2014 kl. 19:30, Blichers 
Fødselsdag i Thorning Kirke og på Muse-
um - Blicheregnen:
Steen Steensen Blichers fødselsdag fejres 
i Thorning Kirke, hvor Jens Mortensen, 
Knækkeborg Lysgaard laver causerier om 
Blicher og  traditionerne med E Bind-
stouw aftner i Lysgaard.
Efterfølgende er der fælles kaffebord på 
Museum - Blicheregnen. Thorning.
Arrangør:  Blicheregnens Museumsfor-
ening 
Tilmelding til Britta Fuglsang mail: bf@
blicheregnensmuseum.dk, senest den 
mandag den 13. oktober 2014. Pris inkl. 
Kaffe med brød 50 kr.
 -------------------------------------------------
Den 25-11-14 kl. 19:00 er der i kaffestuen 
på Museum – Blicheregnen i Thorning 
foredrag ved Preben Strange ud fra bo-
gen: ”Fra Altona til Dybbøl- Midtjyske 
soldater i krigen 1864” 
Foredraget ved Preben Strange, formand 
for Silkeborg Museums bestyrelse, er 
med udgangspunkt i den nye bog ”Fra Al-
tona til Dybbøl- Midtjyske soldater i kri-
gen 1864” skrevet af Magne Lund og Pre-
ben Strange. Der bliver fortalt om solda-
ternes kampånd, rædsler og lidelser på 
slagmarken.

Der vil endvidere blive gjort rede for 
hvordan krigsenkerne og de invalide sol-
daters videre skæbne blev efter krigen. 
Dette sidste er baseret på arkivmateriale i 
Rigsarkivet, men ikke mindst beretninger 
fra soldaterne selv og deres efterkomme-
re. 

Sted: Museum - Blicheregnen, Thorning.
Foredraget starter kl. 19,30. Museum – 
Blicheregnen er åbent fra kl. 19,00
Arrangør: Blicheregnens Museumsfor-
ening.
Tilmelding til Britta Fuglsang mail: bf@
blicheregnensmuseum.dk, senest den 
torsdag den 20. november 2014.
Pris inkl. Kaffe med brød 50 kr.

Der medsendes FIL med billede af forsi-
den af bogen ”Fra Altona til Dybbøl- 
Midtjyske soldater i krigen 1864” skrevet 
af Magne Lund og Preben Strange.

Med venlig hilsen på Blicheregnens Mu-
seumsforenings vegne

Martin Svenningsen
Munkemarken 74, Thorning
8620 Kjellerup
munkemarken@gmail.com
Mobil 2339 6132
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I forbindelse med udarbejdelsen af en ar-
tikel til årsskriftet for Them Lokalarkiv 
ville jeg skrive om en krigsenke fra Vir-
klund, der efter mandens død på Dybbøl i 
krigen 1864, skulle finde en måde at er-
nære sig og sine 4 uforsørgede børn.

Under udarbejdelsen kom jeg i forbindel-
se med Magne Lund i Smørum, der frem-
skaffede de fornødne arkivalier fra Rigs-
arkivet og vi blev samtidig enige om, at 
undersøge hvordan det gik de mange fa-
milier, der blev berørt af krigen i 1864 
ved at ægtemanden enten blev dræbt eller 
invalid. Vi ville i første omgang koncen-
trere undersøgelsen omkring den nuvæ-
rende Silkeborg kommune, men endte 
med at se på hele det gamle Skanderborg 
amt samt Hids og Lysgård herred i Viborg 
amt. 

Dette medførte, at jeg lokalt gennemplø-
jede lokalarkiverne i Silkeborg, Them og 
Thorning samt aviserne fra slutningen af 
1863 og til medio 1865. Hertil kommer 
fremskaffelser af omtaler ved veteraner-

nes dødsfald eller andre højtidligheder.

Vi fandt at materialet og historierne om 
de midtjyske soldater var så vigtigt, at 
slægtsforskere og lokalhistorikere kunne 
have gavn af den erhvervede viden, at vi 
besluttede at udgive en bog om de midtjy-
ske soldater i krigen 1864.

Så kortet ned vil mit foredrag omhandle:

Hvordan et uskyldigt tilsagn om at skrive 
en artikel til et lokalt årsskrift kan resulte-
re i 3 års arbejde med at fremskaffe lokale 
oplysninger til en bog om de midtjyske 
soldater i krigen 1864.

Det er også fortællingen om hvilke nye 
lokalhistoriske oplysninger, der kom frem 
under arbejdet med kilderne og hvordan 
slægtsforskere og lokalhistorikere kan få 
pustet nyt liv i historien om oldefars del-
tagelse i krigen 1864.

Preben Stranges oplæg til pressemedde-
lelse om foredraget.
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Generalforsamling i

Thorningegnens Friluftsspil afholdt 
19.9.14 sin årlige generalforsamling.
Ejvind Nielsen styrede slagets gang. For-
manden, Inger-Marie Thomsen, kunne i 
sin årsberetning fortælle om et begiven-
hedsrigt år. 25 års jubilæet havde givet 
anledning til mange ekstra opgaver og 
kulminerede med afholdelse af jubilæ-
umsreception for 120 feststemte deltage-
re, indvielse af et velfungerende nyt pub-
likumsområde og endelig en jubilæums-
forestilling med højt tempo, fest og far-
ver. I det gode vejr nåede vi, med de syv 
forestillinger, publikumsrekord og 4.000 
tilskuere havde bogstaveligt talt grinet og 
grædt sammen med Pippi og Co.

Foreningen er organiseret med 29 funkti-
onsområder, og bestyrelsen er taknemme-
lig for, at næsten alle funktionsledere, 
travle og kompetente mennesker, igen til-
byder deres assistance ved forestillingen i 
2015.
Desuden lød en stor tak til alle sponsorer, 
som har ydet økonomisk eller praktisk 

hjælp til foreningen.   
Silkeborg Kommune har støttet Frilufts-
spillets nye faciliteter med i alt kr. 
216.000,-. NordeaFonden med kr. 
25.000,-.
Desuden er forestillingens to hovedspon-
sorer, NordeaFonden og Legekæden 
Silkeborg særdeles vigtige samarbejds-
partnere, og vi håber, at vi kan videreføre 
samarbejdet i 2015.

”Hendes Verden – nu med 6” havde igen 
succes med deres forestillinger, og vi kan 
glæde os til et godt grin og lidt at tænke 
over, serveret af pigeholdet igen den 27-
28/2-15.
Koncertsamarbejdet med Forsamlingshus 
og Borgerforening gav ved koncerten 
med Stephen Quigg og Boys of Bluehill 
et mindre underskud. Der var solgt 110 
billetter, og koncertudvalget er i gang 
med planlægning af koncert i januar 
2015.

Jubilæumsåret har genereret et flot over-
skud, og det er en fornøjelse au meddele 
Silkeborg Kommune, at vi ikke skal gøre 
brug af den stillede underskudsgaranti.

Med en enkelt udskiftning ser den nye be-
styrelse således ud:
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Inger-Marie Thomsen formand
Stefan Mäkinen  næstformand
Inge Lyngsø  kasserer
Birgit M. Andersen sekretær
Inge Østerby
Lars Hansen
Pia L. Andersen
Jakob B. Pedersen
Kim MacKayzee

Bestyrelsen har taget hul på planlægnin-
gen af ”Vinden i Piletræerne”. Instruktør 
Kim Brandt lover plads til grinet og alvo-
ren i en forestilling, der kører i et tempo i 
højeste gear.
Der skal bruges mange hænder, og besty-
relsen opfordrer til, at man tilmelder sig 
som aktiv og deltager i opsætningen af en 
sjov og seværdig forestilling. Man kan til-
melde sig her: http://thorning.com/index.
php/foreningen/funktionsgrupper  Der er 
brug for både små og store bidrag til det 
gode fællesskab, og helt konkret søger vi 
folk på følgende poster:

PR - koordinator. PR-holdet er godt or-
ganiseret med 14 kompetente personer, 
som hver tager ansvar for sit område. Her 
kan vi bruge en koordinator, som sørger 
for at der bliver trukket i trådene, og at al-
ting bliver afviklet til tiden. Har du lyst til 
denne opgave, kan du kontakte Inger-Ma-
rie Thomsen eller en anden fra bestyrel-
sen.

Funktionsleder til regi. Regissøren er en 
kreativ person med tingfinder-lyst!!  En 
sjov opgave for den rette. Der skal bruges 
mange finurlige ting til en forestilling. 
Det skal planlægges, rekvisitterne skal 
indsamles og i samarbejde kan vi sætte 
regi-holdet, som deltager - backstage og 
lige i centrum af forestillingen. Vil du hø-

re mere om opgaven, så kontakt Inge 
Østerby eller en anden fra bestyrelsen.

Kostumesyning. Vores kostumehold, 
hvor Laila Simonsen står for det kreative 
design, efterlyser sydamer/herrer. Eva 
Jensen har ansvaret for selve produktio-
nen. De syv aktive kostumefolk hygger 
sig med fremstillingen, men der kan bru-
ges flere hænder. Har du lidt flair for sy-
ning, så tilmeld dig via ovenstående 
adresse, og du vil blive kontaktet af Eva.

HAR DU LYST TIL AT stå på scenen - så 
mød op til audition og vis hvad du kan. 
Instruktør Kim Brandt og kapelmester 
Flemming Berg sørger for en afslappet og 
hyggelig stemning, så hvis du har lyst til 
at udfolde dig, så hold dig ikke tilbage. 
Der er brug for 25-30 børn og voksne til 
den kommende forestilling.

Der holdes Informationsmøde tirsdag 
den 4. november kl. 19.00 på Thorning 
Skoles lærerværelse og fra denne dato 
kan du sende din tilmelding til audition, 
som afholdes søndag den 30. november 
kl. 9-18.00 på Thorning Skole.

Se yderligere om foreningen på www.
thorning.com hvor du også finder kontak-
toplysninger til bestyrelsen.
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Museum Silkeborg BlicheregnenNyt fra Museum Silkeborg Blicheregnen

Blicheregnens Museumsforening fejrer 
den 16. oktober 2014 kl. 19:30 St. St. Bli-
chers fødselsdag i Thorning Kirke og på 
Museum Silkeborg Blicheregnen:
Steen Steensen Blichers fødselsdag fejres 
i Thorning Kirke, hvor Jens Mortensen, 
Knækkeborg Lysgaard laver causerier om 
Blicher og traditionerne med E Bind-
stouw aftener i Lysgaard. Efterfølgende 
er der fælles kaffebord på Museum - Bli-
cheregnen. Thorning. Arrangør: 
Blicheregnens Museumsforening. Tilmel-
ding senest mandag den 13. oktober til 
Britta Fuglsang mail: bf@museumsilke-
borg.dk. Pris inkl. kaffe med brød 50 kr.

Efterårets udstilling 
på museet i Thorning:
Nu er efterårets udstilling åbnet, ”Kjær-
tegn til hånden – votter, vanter, pulsvan-
ter”. Votter er det norske ord for luffer. 
Som titlen siger, kommer en stor del af 
udstillingen fra Norge. Inger Anne Utvåg 
og Edith Skjeggestad fra Højskolen i Os-
lo og Akershus har indsamlet luffer, van-
ter, håndledsvarmere, alt varmt og fint til 
hænderne både til arbejde og fest. En 
række privatpersoner har udlånt af deres 
samlinger, og Højskolen har også udlånt 
af sin historiske samling. Ligeledes har 
Højskolen i Oslo og Akerhus givet øko-
nomisk støtte til gennemførelsen af ud-
stillingen. Museet og højskolen har tidli-
gere samarbejdet for at fremme nordisk 
håndarbejde gennem udstillinger, kurser 
og foredrag. De norske vanter og andet 
godt til hånden suppleres af midtjyske fra 
museets magasiner, og der vises også på 
nutidig brug af denne traditionelle form 
for håndarbejde. 

Broderede skriftsteder og KK44:
Hvert år i uge 44 afholdes KK44, festival 
for kultur og kristendom, i Silkeborg 
Kommune. Hvert år har sit tema, i år er 
det ”et vigtigt møde”. Se mere på dette 
link: http://issuu.com/louisehojlund/docs/
kk44festival2014.

Museet i Thorning deltager i festivalen 
med to arrangementer:

Onsdag 29. oktober kl 16: 
Møder på heden 
Fortælling om Evald Tang Kristensen ved 
Lise Marie Seidelin Nedergaard.
Lise Marie Seidelin Nedergaard genfor-
tæller et udvalg af Evald Tang Kristen-
sens bedste eventyr og fortæller om hans 
egen sælsomme og barske tilværelse som 
folkemindesamler på den jyske hede.

Lørdag 1. november kl 14: 
Bindestue/Bindstouw 
med oplæsning af Blicherfortællinger.
Du kan, hvis du har lyst, tage dit håndar-
bejde med og arbejde, mens Blichers 
landskaber og personer fra historierne 
Eneste Barn og Nøddåben så at sige duk-
ker frem i stuen gennem oplæsningen.

Museet deltager også med en udstilling af 
broderede skriftsteder (bibelord) i muse-
ets kaffestue under titlen ”Frygt ikke – tro 
kun”. Hvis nogle af Blichfangs læsere har 
et sådant broderi og er villige til at udlåne 
det en kort periode til udstillingen, vil vi 
meget gerne høre om det og vise det sam-
men med museets egne broderede bibel-
ord.
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Dansk Folkeparti
Silkeborg Messen i Jysk Arena, Ansvej 114 d. 1-2 november 2014.
Kl. 10-17. begge dage.

Så er vi igen at finde på Silkeborg Messen, vi er at finde  på stand 31. Vi har 
kaffe på kanden hele dagen.
Kom og få en snak med kandidaterne Karina Due og Peter Pedersen, der stiller 
op til folketingsvalget. Flere fra bestyrelsen vil også være til stede.

Venlig hilsen fra 
Bestyrelsen for Dansk Folkeparti
V/ Harry E. Madsen, Formand.
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Thorning Spejderne

Mere end 100 glade spejdere og ledere fra 
Thorning, Kjellerup, Vinderslev og Lev-
ring gennemførte i weekenden en fælles 
spejderlejr for alle grønne og blå spejder-
grupper indenfor gl. Kjellerup kommune 
kaldet Blicherdysten (afløser efter at Sct. 
Georgs Gilderne ikke længere laver Øk-
seløb). Lejren blev gennemført ved Thor-
ning gruppes Spejderhus med temaet 
”Frihedskamp” og derfor blev tiden skru-
et tilbage til under 2. Verdenskrig. Arran-
gementet startede med at nogle fæle ty-
skere i rigtige uniformer kom og afbrød 
velkomsten og sagde, at nu bestemte de 
og at de ville lede efter de frihedskæmpe-
re der fandtes i området. Da de var væk, 
kom en lille gruppe frihedskæmpere og 
spurte, om spejderne var klar til at hjælpe 
dem med en række opgaver. Spejderne 
trænede bl.a. tømmerflådebygning (se bil-
lede), spionering, morse og koder, proce-
dure for nedkastning hjælp – således at de 
var klar til om aftenen. Da træningen var 
overstået var der efter aftensmaden et 
hyggeligt lejrbål med sang og underhold-
ning. Traditionen tro sluttedes med en stå-
ende fællessang – ”nu er jord og himmel 
stille”.
  
Om natten lykkedes det at sejle flere såre-
de allierede piloter i sikkerhed i ”Sveri-
ge” på den anden side af Hauge sø. Når 
de tæt ved midnat lyste mod himmel med 
tre hvide og et rødt lys kunne man høre 

en kraftig lyd af et Lancaster bombefly 
som ”Kastede” hjælp ned til frihedskæm-
perne. Fantasirammen forstærkede spej-
dernes engagement og de levede sig i den 
grad ind i rollerne – flere fik flyttet per-
sonlige grænser alene ved om natten at 
færdes i skov og sejle på tømmerflåde.   

De yngste dystede søndag formiddag i et 
super spændende spejderløb i Troldemo-
sen, mens de store i fællesskab byggede 
et 3D-kryds og bolle spil i rafter (se bille-
det på forsiden).

Søndagen sluttede med præmieoverræk-
kelse. Bedste patrulje blandt de ældste 
spejdere blev Blomsterne fra Levring og 
blandt de yngste var Panter fra Vinderslev 
bedst. Senior spejderpatruljen ”Den halve 
regnbue” Kjellerup vandt ”Turn Out” - 
hvilket bl.a. er en vurdering af patruljer-
nes evne til samarbejde, arbejdsfordeling, 
sprog over for hinanden, opførsel og 
kammeratskab.
Gildemester Birthe Uhrskov afleverede 
herefter de fire økser som tidligere havde 
været vandrepræmier under Økseløbene 
til de mest vindende grupper.  
Alt i alt havde alle en rigtig god spejder-
lejr.
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Fra venstre mod højre ses ved nærmeste tømmerflåde Christian N. Sørensen, Christian Øster-
balle, Kristine Bundgaard, Mads Søften og Katja K. Rasmussen. 
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Nyt fra kirken

Koncert i Thorning Kirke torsdag d. 20. 
november kl. 19.30 med Zenobia 
Trioen Zenobia har indtaget den internati-
onale og danske musikscene med forfø-
rende og stemningsfyldte fortolkninger af 
den danske sangskat. Trods et traditionelt 
musikalsk udgangspunkt med danske vi-
ser og salmer, gør kvinderne musikken til 
deres egen ved tilsætning af argentinsk 
tango, dansk folkemusik og et snert af 
pop. Gruppen har udgivet to albums: Den 
Danish Music Award - nominerede plade 
Midnat (2008) og op følgeren I vinter-
mørkets hal (2010). Det tredje album (Fra 
Fynske Kyster - Zenobia spiller Carl 
Nielsen) udkom den 2. maj 2013. 
 Zenobia består af: 
Louise Støjberg, sanger og solist. Mette 
Kathrine Jensen, harmonikaspiller og 
Charlotte Støjberg, pianist. 
 

Allehelgens møde 
Torsdag d. 30. oktober kl. 19.30 i Thor-
ning forsamlingshus

Rundt om i Danmark første søndag i no-
vember flere og flere steder Alle Helgens 
dag. Her fejres mindes vi de døde. De, 

som særligt har haft betydning i vores liv. 
Her i Thorning, Grathe og Vium indbyder 
vi til både gudstjeneste 3. november i 
Thorning, Grathe og Vium kirker, samt til 
en foredragsaften i forsamlingshuset, som 
vil stå i Alle Helgens tegn. 
   I år får vi besøg af hospicepræst Susan-
ne Troelsgaard, som er tilknyttet Hospice 
Limfjord, torsdag d. 30. oktober kl. 19.30. 
Susanne vil ud fra egne erfaringer og op-
levelser fortælle om det at være hospice-
præst. Dette sker under overskriften: ”Ho-
spicepræst – et arbejde på livets kant”. 
Hospice Limfjords motto er: ”Du skal 
komme på hospice for at leve, indtil du 
dør”. Ofte hører man, at man kommer på 
hospice for at dø. Det gør man også, men 
tiden før døden kan leves intenst og liv-
fuldt. Hospicepræsten er en del af det 
tværfaglige personale, og hver især er det 
vores opgave at leve op til vores logo, så 
både patienter og pårørende får en så god 
tid som muligt, mens de er på hospice.

Vi vil denne aften synge fra højskolesang-
bogen.  
Der tages entre for kaffe 
og brød. 40 kroner
Alle er velkomne.  
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Julekoncert i Thorning Kirke

torsdag d. 11. december kl. 19.30

Flemming Både er:

Bachelor i musik fra Aalborg Universitet. 35 års er-
faring som musiker og underholder heraf de seneste 
15 år som fuldtids musiker, troubadour og foredrags-
holder. Akkompagnerer selv de musikalske foredrag 
på harmonika og klaver.
Flemming Både vil underholde med julens sange og 
salmer og deres baggrund En historie om julen og 
dens traditioner fortalt gennem julesange og -salmer.
Syng dig i julestemning og få svar på om juleman-
den findes samt hvordan juletraditionerne  opstod.

Vi fortsætter i forsamlingshuset, hvor Flemming Bå-
de også underholder. Der vil være kaffe.

Fri entre.
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sæt allerede nu X i kalenderen

SPIL DANSK  tirsdag den 28. oktober kl. 19.30  Som et led i SPIL 
DANSK I HELE DANMARK, har vi hyret det berømte par Bente 
Kure & Leif Ernstsen til  en medrivende musikalsk viseaften med 
humor, holdning og fællessange.
 Billetpris  ved døren 75,- kr. incl. kaffe & brød. 
P.s. som noget nyt, sælger vi vin, øl & sodavand.
Arr. Thorning Foredragsforening

ADVENTSFESTEN tirsdag den 25. nov. kl. 19
Sognepræst  Winnie Nørholm Rischel fra Hørup fortæller om  
”Min barndoms jul”.
Billetpris ved døren 75,- incl. kaffe & brød.
Arr. Thorning Foredragsforening.

Det sker i Thorning Foredragsforening 
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