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Blichfang ønsker alle vore annoncører og læsere 

en rigtig glædelig jul 
samt alt godt i det nye år som kommer

Vigtige Blichfang datoer for 2015

Årsmøde i Blichfang
Der indkaldes til ordinært årsmøde i Bli-
chfang mandag den 23. februar kl. 19.30 i 
Bakkegårdens cafeteria.

Dagsorden:
• Valg af dirigent
• Godkendelse af referat fra årsmødet 

2013                                                                                                                         
(Udsendes sammen med indkaldel-
sen til årsmødet)

• Formandens beretning
• Fremlæggelse af revideret regnskab 

til godkendelse
• Redaktionen og annonceafdelingen 

beretter om årets gang
• Indkomne forslag
• Debat og gode ideer
• Fastlæggelse af kontingent
• Valg af formand, næstformand, kas-

serer, ansvarshavende redaktør samt 
2 revisorer

• Eventuelt

Alle 27 foreninger opfordres til at sende 
deres repræsentant eller en stedfortræder. 

Fra flere sider har der været ytret ønske 
om en arrangementskalender for Blich-
fangs uddelingsområde, der følger Thor-
ning skoledistrikt i den vestlige del af den 
tidl. Kjellerup Kommune. Årsmødet vil 
være en god og praktisk anledning til at 
drøfte dette aktuelle emne under pkt. 7: 
Debat og gode ideer.

Skulle en forening være forhindret i at 
deltage, bedes afbud sendt til Ellen An-
dersen på tlf. 8688 0689 eller
Email: em-tw.andersen@fiberpost.dk .

Med venlig hilsen
Ellen Andersen
Formand

Blad nummer: Deadline for indlevering af indlæg Udgivelsesdato
Nr. 1   23/1    14/2
Nr. 2  20/3    18/4
Nr. 3  22/5    13/6
Nr. 4  31/7    15/8
Nr. 5  25/9    10/10
Nr. 6  27/11    12/12
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Fællesspisning

Sæt x i kalenderen onsdag den 28. januar 
til næste fællesspisning, som foregår i 
forsamlingshuset kl 17.30.
 
Billetter  kan købes hos bager og køb-
mand, her kan du også se opslag, der for-
tæller nærmere om menuen, pris og sidste 
frist for køb af billetter.
 

Det var jo en forrygende aften, vi havde 
tirsdag den 11. november, hvor vi var 120 
personer til andesteg og risalamande, 
småkager fra bageren som var sponsore-
ret, samt kaffe, som forsamlingshuset gav.
Tusind tak for dejlig mad som var tilbe-
redt af tirsdagsholdet, det var rigtig godt.
 
Hilsen Udvalget.

Fra en af de tidligere fællesspisninger i Forsamlingshuset
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Det sker på Bakkegården

December
17. Julebanko       kl. 14

Januar 2015.
21. Banko       kl. 14.
28. Nytarsfest       kl. 11.30
 
Februar
18. Banko       kl. 14
25. Generalforsamling i Brugerrådet, med eftterfølgende banko kl. 14
 
Marts.
18. Banko       kl. 14
25. Forårsfest. m. Stinne Aastrup     kl. 18
                                               
                                                  Brugerrådet.
Sang på Bakkegården hver tirsdag kl. 10 med deltagelse af vores pianist.
Den sidste tirsdag i måneden afholdes gudstjeneste.   
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Indre Mission

December:
Torsdag d. 11. kl. 19.30 Koncert i Thorning Kirke arrangeret af menighedsrådet.
Torsdag d. 18. kl. 19.30 I missionshuset holdes BDM aften med tale af Generalse- 
   kretær Jens Peter Rejkjær.
 Alle ønskes en glædelig jul og et velsignet nytår

Januar 2015:
Torsdag d. 8. kl. 19.30 Årsmøde. Herunder vedtægtsændring for IM Thorning
Mandag og tirsdag d. 12. - 13. og 15.-16- Bede uge i missionshuset. Alle dage kl. 19.30
Torsdag d. 22. kl. 19.30 Møde i missionshuset med Jens P Møller.
Torsdag d. 29.   Bibeltime i hjemmene.

Februar:
Torsdag d. 5. kl. 19.30 Sangaften i missionshuset.
Torsdag d. 12.  Bibeltime i hjemmene.

Danmissions kvindekreds
Mandag den 15. dec. Kl. 14.00
Adventsmøde hos Ellen Andersen, Hosekræmmervej 14, Thorning
”Ind under jul under fremmede himmelstrøg”
ved Ellen Andersen
Salg af Lucia skrabelodder.

Mandag d. 2. feb. kl. 14.00
Møde hos Bente Nielsen, Nygade 11a, Kjellerup
Årsmøde. Nyt fra Danmission. Andagt.

Mandag den 2. marts kl. 14.00
Møde hos Kirsten Andersen, Grågårdevej 14, Gråskov
Nyt fra Danmission. Andagt.
Enhver er velkommen til at være med i kredsen i et  godt fællesskab om arbejdet i Dan-
mission.
Danmissions motto: Tro, håb og kærlighed
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Thorning Forsamlingshus                                                                                                                     

Torsdag d. 23. oktober var der generalfor-
samling i Thorning Forsamlingshus. For-
mand Lars Lund berettede om et år med 
rigtig mange udlejninger og takkede Irma 
Andreassen for det store arbejde med ud-
lejningerne. 

Periodens første arrangement i forsam-
lingshuset var Jul i Thorning. Det var en 
hyggelig dag, med julemarked, gløgg og 
æbleskiver, lotteri, hestevognskørsel med 
julemanden, pebernød bagning, oplæs-
ning af små julehistorier, museums kon-
kurrence, lys optog og juletræs tænding 
ved Spar o.s.v. Men konkurrencen med 
andre arrangementer samme dag var hård, 
og tilslutningen var ikke stor. Derfor har 
bestyrelsen besluttet, at holde en pause 
med Jul i Thorning. 

Næste arrangement var Irsk aften med 
Boys of Blue Hill. En rigtig god aften, 
men med for få tilhører. Det gav et lille 
underskud til begge foreninger. 

Året har også budt på 2 loppemarkeder, 
som begge var rigtig godt besøgt og om-

sætningen var fin. Tak til alle de trofaste 
hjælpere, som altid bakker op om husets 
arrangementer. Det er disse loppemarke-
der, der gør det muligt, at renovere og kø-
be det fornødne til huset. Der er genfor-
handlet sponsor kontrakter og de nye skil-
te er under fremstilling, og vil snart kun-
ne ses på tavlen i entreen. 

Bestyrelsens fremtidsplaner er en ny op-
vaskemaskine. Den nuværende kan ikke 
længere vaske servicet rent. Der skal lige-
ledes isoleres på loftet over køkkenet. Der 
er praktisk taget ingen isolering på nuvæ-
rende tidspunkt. På længere sigt er der 
planer om et nyt loft i den store sal i håb 
om at kunne forbedre akustikken. Der vil 
blive taget hensyn til loftets nuværende 
form.

Den nye bestyrelse består af formand 
Lars Lund, Torben Bertelsen, kasserer 
Jeppe Lægaard, Niels Hansen, Christian 
Riberholdt, Bente Christensen og Grethe 
Møller
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KFUM og KFUK

Fre. 9/1  kl. ? Nytårsfest arr. af  Karsten Poulsen og Jan Pedersen. Tilmelding.

Fre. 16/1kl. 19.30 Bibeltime hos Tove Sjørslev og Peter Jensen, Gl. Hærkrovej  10

Fre. 23/1 kl. 19.30 Filmaften hos Lisbeth og Jan Pedersen, Rosenborgvej 10

Fre. 30/1 kl. 19.30 Hyggeaften hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong Knuds Vej 26

Fre. 6/2 kl. 19.30 Bibeltime hos Jeppe og Linda Nielsen, Aalborgvej 57  

Alle er velkomne
Ret til ændringer forbeholdes.
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 8688 0716 vinther@
post12.tele.dk
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Nyt fra Kirken

Børnegudstjeneste
17. december kl. 10.00 i Thorning kirke 
afholdes Børnegudstjeneste for dagpleje, 
børnehave og børn i alle aldre.
Denne dag indbydes særligt sognets 
mindste til gudstjeneste i Thorning kirke. 

Vi mødes udenfor kirken ved kirketårnet, 
hvor der vil blive ringet med kirkeklok-
ken, inden vi går ind. Medens vi går ind, 
vil vores organist spille for os. Sammen 
med vores kirkesanger og præst skal vi 
synge nogle af de kendte julesalmer, 
blandt andet ”Et barn er født i Bethle-
hem” og høre det glade budskab, at Jesus 
blev født.

Enhver, som har lyst til at se, hvordan en 
gudstjeneste i børnehøjde foregår, er me-
get velkommen. Det være sig både spæd-
børn, dagpleje eller børnehavebørn, dag-
plejemødre, pædagoger, forældre, bedste-
forældre. Enhver, som har tid og lyst, er 
velkommen. 

Bakkegården
Bakkegården d. 23. december kl. 10.00
Vi drikker kaffe først og holder herefter 
gudstjeneste. Kom og syng med på julens 

salmer og hør julens budskab på Bakke-
gården. 

Nytårskur
1. januar kl. 14.00 og 15.30
Nytårskur i både Thorning og Grathe kir-
ker
Igen i år holder vi nytårssammenkomst i 
både Thorning og Grathe kirker.
 
I Thorning holdes der eftermiddagsguds-
tjeneste kl. 14.00, og efterfølgende vil 
Thorning menighedsråd være vært for et 
stykke kransekage og et lille glas i våben-
huset.

I Grathe holdes der ligeledes eftermid-
dagsgudstjeneste kl. 15.30, hvor Grathe 
menighedsråd vil være vært for et glas 
champagne og et stykke kransekage i vå-
benhuset, imens vi ønsker hinanden godt 
nytår!

Traditionen tro er der indsamling ved 
begge gudstjenester til Det danske Bi-
belselskab.
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Nytårsmøde
Nytårsmøde i Thorning d. 11. januar kl. 
14.00
Vi begynder i Thorning kirke, hvor præst 
Ingrid Elgaard holder gudstjenesten. Her-
efter går vi i forsamlingshuset, hvor Ing-
rid Elgaard holder foredrag ud fra biblen 
om fortællingen. 
Emne for foredraget lyder således:
”Nytårsmøde - et nyt års møde - at mødes 
på en ny måde.” Inger Elgaard skriver så-
ledes:”
Med udgangspunkt i to centrale skikkel-
ser fra bibelen, vil jeg fortælle om at træ-
de ind i det nye, og at træde ud i det

Gudstjenesteliste
Dato Thorning Grathe Vium
14. dec. 3.s.adv. 10.30 Jørgen Husted 9.00 Jørgen Husted 10.30 FM
17. dec. Børnehave 
Thorning

10.00

18. dec. Børnehave 
Troldhøj

10.00

19. dec. Skole  2X gudstjeneste
21. dec. 4.s.adv. 9.00 10.30
23. dec. 10.00 på Bakkegården
24. dec. Juleaften 16.15 15.00 13.00 FM
25. dec. Juledag 10.30 10.30 FM
26. dec. 2. juledag 10.30
28. dec. julesøndag 10.30
1. jan Nytårsdag 14.00

Nytårskur
15.30
Nytårskur

16.00 FM
Nytårskur 

4. jan H.3.k 10.30 9.00
11. jan 1.s.e.H.3.k. 14.00 Ingrid Elgaard

Nytårsmøde 
19.00 Frede Møller
Afskedsgudstjeneste

18. jan 2.s.e.H.3.k 9.00 10.30
25. jan s.s.e.H.3.k 9.00 Majbritt Roulund
1. feb. Septuagesima 14.00 Kyndelmisse 16.00
8. feb. Seksagesima 10.30 9.00
15. feb. Fastelavn 9.00 10.30

ukendte, og hvordan der kan opstå noget 
nyt – et møde på en ny måde”.

Entre incl kaffe og brød kr. 50
Alle er velkomne

Kyndelmissegudstjeneste 
i Grathe kirke d. 1. februar kl. 14.00
Stemningsfyldt eftermiddagsgudstjeneste 
med lys i stolerækkerne, musiske indslag 
og en kop kaffe i våbenhuset efterfølgen-
de. Thorningkoret medvirker med ind-
slag.
Alle er velkomne til en god eftermiddag.
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Museum Silkeborg Blicheregnen
Nyt fra Museum Silkeborg BLICHEREGNEN

Udstillinger på museet i Thorning:
Første søndag i advent står museet pyntet 
til julen. Vi har to juletræer på museet: en 
rødgran i 1800-tals rummet med gammel-
dags julepynt og en ædelgran ved indgan-
gen til Fuglesamlingen. Det er pyntet med 
flettede fuglehjerter, altså de traditionelle 
julehjerter i fugleskikkelse. En af museets 
meget fingersnilde og kreative frivillige 
flettede dem for nogle år siden, og hun 
hvert år føjer hun nye fuglehjerter til sam-
lingen - træet står næsten ”med lys som 
fugle på kviste”. Museumsnisserne er 
kommet frem af deres skjul, som noget 
nyt i år har mange nisser fået indrettet en 
dør som indgang til deres skjul.

Museet viser udstillingen ”Kjærtegn til 
hånden – votter, vanter, pulsvanter” til og 
med 4. januar. 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 Højsko-
len i Oslo og Akershus har indsamlet luf-
fer, vanter, håndledsvarmere, alt varmt og 
fint til hænderne både til arbejde og fest. 
En række privatpersoner har udlånt af de-
res samlinger, og Højskolen har også ud-
lånt af sin historiske samling. Ligeledes 
har Højskolen i Oslo og Akerhus givet 
økonomisk støtte til gennemførelsen af 
udstillingen. Museet og højskolen har tid-
ligere 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 ek-

sempler på nutidig brug af denne traditio-
nelle form for håndarbejde. Efter nytår 
pakkes vanterne ned og sendes til Oslo, 
her vil udstillingen blive vist på Højsko-
len i Oslo og Akershus fra slutningen af 
januar og frem.

I Laden viser vi ”Udstillingsbilleder” fra 
midt i januar måned frem til begyndelsen 
af marts måned. ”Udstillingsbilleder er et 
udvalg af de mange forskellige billeder, 
der i tidens løb er tilgået museets sam-
ling.

Fortællingens Dag:
Den 24. januar er folkemindesamleren 
Evald Tang Kristensens fødselsdag. Han 
levede 1843-1929 og var altså et barn, da 
Blicher døde. Tang Kristensen indsamle-
de mange sagn og viser fra vores egn, og 
han træf også mennesker, der havde kendt 
Blicher, huskede ham og kunne berette. 
På museet vil vi på Fortællingens Dag 
2015 høre nogle af disse lokale sagn og 
fortællinger.

Broderikursus:
Søndag den 1. februar kl. 13.30 – ca. 16 
holder vi kursus i chokoladesyning. Mari-
anne Lauesen fra Museum Østjyllands 
konserveringsafdeling viser, hvordan man 
syr chokolade, der med garanti ikke sæt-
ter sig på sidebenene! Materialerne køber 
man på kursusdagen (75 kr.), derudover 
er det gratis at deltage, når der er løst al-
mindelig entré til museet.
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Generalforsamling i

Blicheregnens Museumsforening
Der afholdes Generalforsamling i 
Blicheregnens Museumsforening tirsdag 
den 24. februar 2015 kl. 19.30.
Museum Blicheregnen holder åbent fra 
kl. 19.00.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Invitation til Generalforsamling med 
dagsorden udsendes til alle medlemmer 
sammen med Årsskriftet.

Forslag, som ønskes behandlet på gene-
ralforsamlingen, fremsendes til bestyrel-
sen senest den 15. januar 2015, att.:  Ben-
te Sørensen mail: bentesoerensen@mail.
dk

Bestyrelsen fremsætter forslag til ved-
tægtsændringer, hvorfor der umiddelbart 
samme aften afholdes ekstraordinær Ge-
neralforsamling med vedtægtsændringer 
på dagsordenen.

Efter generalforsamlingen vil Museums-
direktør Ole Nielsen holde indlæg om ak-
tuelt for Museum Silkeborg og Museum 
Blicheregnen.

Museumsforeningen er vært ved kaffe 
med brød.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Nyt tiltag i

T e a m Thorning 
S u n d - hedscen-
tret 

Team Thorning - Sundhedscentret tilbyder walk & talk i  Thorning og omegn
for dig, der...
* har dagtimerne til rådighed
* er mellem 18 og 60 år
* har lyst til at gå ture sammen med andre uanset  størrelse og skavanker

Vi mødes om mandagen kl. 10.30 og går ca. en times tid.
Vi går forskellige ruter, der er 3-5 km lange, feks i fredsskoven, i Kompedal eller Sten-
dal plantager eller rundt i Thorning. Du vil få en sms om søndagen, så du ved, hvor vi 
mødes.
Tilbudet er gratis.
Hvis du er interesseret, så kontakt tovholder Betina Vestergaard på tlf. 4055 6976

Stolegymnastik for alle
Hver mandag kl. 09.30-10.30 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 :-)
Det koster 10,- kr pr gang
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Malene Kjær på telefon 5133 1034
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Friluftsspillet gør klar til 

”Vinden i piletræerne”
Et velbesøgt infomøde med 70 deltagere 
og en veloverstået audition var startskud-
det til næste sommers forestilling ”Vin-
den i piletræerne”.

Forberedelserne er i fuld gang, og lige 
venter vi på, at instruktør Kim Brandt 
vælger hvem der skal have rollerne som 
Tudse, Mulle, Rotte, Grævling, Væsel og 
alle de andre, herlige dyr i næste års store 
familiemusical på Friluftsscenen

Spøjse figurer i årets spil
- Det er nogle skønne væsner, dyr og 
spøjse figurer, og det bliver som en tegne-
film i teaterform. Historien er underhol-
dende både for børn og voksne. Der er 
plads til store ensemblescener med mas-
ser af dans. Det er en familieforestilling 

med fest, farver og sjov, siger instruktør 
Kim Brandt.

Iørefaldende melodier
- Musikken er nemme iørefaldende melo-
dier. Typisk britisk musicalmusik, hvor 
der også er elementer af pop og rock, for-
tæller kapelmester Flemming Bjerg.

Forestillingen er skrevet af britiske Piers 
Chater Robinson, der også står bag musi-
calsucceser som ”PeterPan”, ”Alice i 
eventyrland – Gennem spejlet” og ”Jor-
den rundt på 80 dage”, og har i England 
brudt flere tilskuerrekorder på teatre. For-
lægget er naturligvis Kenneth Grahames 
elskede børnebog fra 1908, der også er 
set herhjemme i adskillige film- og tv-
versioner.
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Et stort fællesskab
De 25 medvirkende bliver en del af et 
stort fællesskab på 160 frivillige, der 
hvert år knokler for at skabe Friluftsspil-
let i Thorning. Og der er altid plads til et 
par ekstra hænder. 

- Uanset hvor man deltager som frivillig, 
er man del af et dejligt fællesskab, og det 
er svært at undvære det sammenhold, der 
opstår om hver eneste forestilling. Hvert 
år er møder man både gamle venner og 

får nye bekendtskaber, der alle trækker i 
samme retning, nemlig at give publikum 
en stor oplevelse, uanset hvilken funktion 
man har, fortæller Kim MacKayzee, der 
både har været med på scenen, i salgsbo-
den og i bestyrelsen.

Hvis du har lyst til at blive en del af fæl-
lesskabet, kan du læse mere om Thor-
ningegnens Friluftsspil på www.thorning.
com eller kontakte en fra bestyrelsen.

Instruktør Kim Brandt og kapelmester Flemming Berg fortalte om ”Vinden i Piletræerne” til 
info-aftenen
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Fra en anden vinkel!

Cabareten HENDES VERDEN

Så er der nye forestillinger 27. og 28. fe-
bruar 2015 i Thorning Forsamlingshus til 
den latterligt lave pris af 185 kr. inklusiv 
”en let tapas anretning”... ikke bagefter, 
men inden forestillingen! Drikkevarer kø-
bes ved baren, og det hele starter med at 
dørene åbnes kl. 1800. 

Cabareten er udstyret med helt nye numre 
i gammelkendt stil og varer ca. 2 x 1/2 ti-
me med en enkelt en lille pause imellem.

Årets ”forstyrrelse” er med de 4 gamle og 
en ”lille ny”, nemlig Cille Sommer, en 
gammel kending fra Friluftsspillet, og nu 
en del af Hendes Verden. Og det er søren-
jensme dejligt. Instruktøren Michael Ru-
ne Pedersen er samme (dejlige) mand, 
som sidste år, og han har fåët lov hjem-
mefra.

Musikken lægges kyndigt i hænderne på 
Kenneth Tække, verdenskendt i Jylland 

og omegn for sin helt formidable musik-
ledsagelse. Det er nemlig meget vigtigt 
for Hendes Verden at være i gode hænder, 
siger de.

Så op af stolen og ned til SPAR i Thor-
ning hvor du kan købe billetter. Eller du 
kan gå på: thorning.com. for vi er sikre på 
at nogen vil blive glad for den julegave/
adventsgave/fødselsdagsgave/pakkespils-
gave. For eksempel konen, manden, kæ-
resten eller elskerinden!

Hendes Verden holder en lille happening 
hos SPAR den 6. februar kl.16.30, og her 
vil man kunne møde os.

VI GLÆDER OS SÅ MEGET … det bør 
I også gøre!

Gå også ind på Hendes Verdens face-
book-side og følg forberedelserne til årets 
forestilling.
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Koncert i Thorning Forsamlingshus 
23.01.2015. kl. 20.00

Koncert udvalget fra Thorning Forsamlingshus, Thorning Borgerforening og Thorning 
egnens Friluftsspil arrangerer igen koncert i Thorning forsamlingshus. Denne gang  
med gruppen:  

Runway har med stor forkærlighed, samlet de efterhånden slidte og brugte musik-gen-
rer i et mere moderne udtryk under betegnelsen Transatlantic-musik.
Repertoiret spænder vidt fra bands og kunstnere som fx Eagels, Brooks & Dunn, Doo-
bie Brothers og Runrig.

Alle musikere har i forskellige sammenhænge og musikgenre gjort den danske musiks-
cene usikker igennem de sidste fire årtier og har dermed stor kompetence inden for de 
enkelte musikgenre og underholdning.

Runway er ikke kun et frisk pust på den danske musikscene, men også eksponent for et 
energifyldt show der både er folkeligt, pompøst og intenst.
Mere info og demo på www.runway-band.dk

Bandet består af seks musikere:
Christian Schurmann: Keyboards og backingvokal
Hans Ejner Jensen: Leadvokal, Guitar og Percussion
Karsten Vangsgaard: Bas og backingvokal
Poul Fomsgaard:  Trommer og percussion
Morten Sarvig:  Lead, slideguitar og mundharpe
Jørgen Fogedgaard: Rytme, lead og slideguitar og backingvokal

Koncertudvalget glæder sig til at præsentere et ”nyt” og spændende band i Forsam-
lingshuset, og ser frem til en som sædvanlig hyggelig aften. Vel mødt.

Forsalg af billetter (150,00kr) i Forsamlingshuset lørdag 13.12.2014 kl. 10;00
Herefter på telefon 8688 0457 eller 4057 3633
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Sæt allerede nu X i kalenderen:
Tirsdag den 6. januar kl. 19.30 har vi inviteret en lokalfødt mand 
tilbage til egnen:        
Magister Poul Erik Olesen  tidligere Ungstrup  vil fortælle om 
sit liv via emnet: ”Livet – døden & kærligheden belyst gennem 
min lange rejse i Argentina”.

Billetpris ved døren 75,- kr. incl kaffe & brød.
  **************

Onsdag den 18. februar kl. 19.30 skal vi møde en kendt og po-
pulær person fra TV:
Anders Agger, som vil fortælle ud fra emnet:
”Når forundring bliver til fjernsyn”. 
I  flere dybdegående udsendelsesrækker har han betaget os 
med sin charme, respekt og fine person skildringer. 

Billetpris ved døren 75,- kr incl kaffe & brød.

Det sker i Thorning Foredragsforening:
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