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Side

Information fra
Kære læsere

Tilgængelighed:

Så er det tid til endnu et nummer af Blichfang.

Blichfang ligger tilgængeligt på Blicheregnens Museum, Bakkegården, hos købmanden og bageren i Thorning, i lægehuset, i
Hauge Minimarked og på Kjellerup Bibliotek.

Redaktionen vil igen igen takke for de mange positive tilbagemeldinger, vi får på vort lille blad. Samt
ønske alle vore læsere en glædelig jul og et
godt nytår.

Blichfang kan også læses/printes fra
www.blichfang-lokalbladet.dk

Indlevering af indlæg
Indlæg til Blichfang afleveres til Erik Lyngsøe.
Se den gule boks til højre.

Aflevering af indlæg til:

Det lokalhistoriske hjørne.

Erik Lyngsøe
Ungstrupvej 1 A · Ungstrup
8620 Kjellerup
 24 80 51 99
 webmaster@blichfang-lokalbladet.dk

I dette nummer handler det lokalhistoriske
hjørne om Mads Doss, der er hovedpersonen
i en af Steen Steensen Blichers viser.
Læs mere side 6. God fornøjelse.

Forsidefoto:

Indlæg kan afleveres
elektronisk eller på papir.

Som det ses af forsidefotoet er byggeriet af
det nye Sognehus og Hærvejsherberg gået i
gang. Vi glæder os til at se det færdige resultat.

Omdelingen af Blichfang 2019
foretages i tidsrummet

Og kære læsere, endnu engang vil jeg opfordre jer til at:
•

Støtte vore annoncører og
medlemsforeninger.

15. februar - 28. februar 2019
deadline 25. januar 2019.

•

15. maj - 28. maj 2019
deadline 25. april 2019.

•

15. august - 28. august 2019
deadline 25. juli 2019.

Ansv. Redaktør · Webmaster · Layouter
Erik Lyngsøe

•

15. november - 28. november 2019
deadline 25. oktober 2018

Besøg vor hjemmeside:
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Thorning Forsamlingshus
Vinter 2018/19.
Thorning Forsamlingshus kan være rammen
om din næste fest.

Fællesspisning 2019

Ved planlægningen kan du nu hurtigt og
nemt gå ind og tjekke mulige ledige datoer
på vores hjemmeside: www.thorningfh.dk

Menu: oplysning herom senere.

For at forbedre/udvikle vores hjemmeside
har vi et lille opråb:

Se opslag og køb billetter hos Spar og Thorning
Bageri ca. 3 uger før.

Tirsdag den 29. januar 2019 kl. 18.00
Torsdag den 21. marts 2019 kl. 18.00
Menu: oplysning herom senere.

Fællesspisningsudvalget

Send et par billeder af din bordopstilling og
borddækning til: jeppe@adacon.dk.
Udvælg anonyme billeder før festen starter,
så disse kan være til hjælp og inspiration for
andre. På forhånd tak!

Går du og planlægger din næste fest?
Check da udlejningsaftalerne på vores hjemmeside
og se hvornår der er ledigt:

Thorning Forsamlingshus
www.thorningfh.dk
Tove Sørensen

www.thorningfh.dk
Foto: Erik Lyngsøe

blichfang-lokalbladet.dk
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Thorning Idrætsforening
Fodboldudvalget
Fodbolden trives godt i Thorning. Vi har
fremgang i medlemmer, nye hold kommer til
og samarbejdet i udvalget er rigtig godt.

at kunne spille 11-mands i den kommende
sæson.
Samtidig er der kommet stor interesse for
indendørs fodbold med pt. 5 hold.

Fodboldafslutning 2017/2018:
Vi havde en rigtig god afslutning i sommer
med igen mange deltagere, som om eftermiddagen deltog i forskellige lege og aktiviteter på boldbanerne. Det blev en meget våd
omgang med masser af regn, men alle tog
det heldigvis med et smil.

Vi er dog her udfordret pga. manglende tider
i hallen. Vi gør vores bedste for at det kommer til at lykkes, men ser frem til, at der forhåbentligt snart står en hal 2 klar.

Overdækket siddeareal:
Vi har fået godkendelse fra kommunen til
ovennævnte og er i gang med at søge midler
til projektet.

Efter et varmt bad og aftensmad, var alle
igen klar til at give den gas i hallen med forskellige boldspil og lege.

Det bliver et område med borde og bænke,
hvor man kan sidde i tørvejr og evt. nyde en
kop medbragt kaffe e.l., mens der spilles på
boldbanerne.

Efter en kort nats søvn og morgenmad, sagde
vi farvel og på gensyn til sæson 2018/19
Fodboldudvalget vil gerne takke de mange
frivillige, som havde valgt at bidrage denne
dag.

Derudover håber vi også, at den vil komme
andre af byens borgere til gavn som et samlingssted. Vi håber dette står klar sommeren
2019.

Uden deres hjælp ville sådan et arrangement
ikke være muligt.

Træning:

På fodboldudvalgets vegne
Claus Poulsen

Der kommer i foråret 2019 2 nye senior
hold, hvilket er rigtig godt for klubben og
byen.
Det nuværende hold ”TIF golden boys” fortsætter efter en god opstart i efterårssæsonen.

Yderligere et hold starter op og begge håber
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Det lokalhistoriske hjørne

Mads Doss
”Mads Doss han war en kon koltringsknæjt,
han gek mæ foeren i hien, ···”

Ved uddelingen af Blicherprisen 1983 deltog
museumsleder Aksel Nielsen. Han traf her et
oldebarn til den mand, en lærer ved Sir Skole
i nærheden af Holstebro, Jens Kristian Vendt,
der i 1862 komponerede den melodi, vi kender. Nu var Aksel Nielsen jo ikke ”mundlam” heldigvis - for det resulterede i, at originalmanuskriptet i dag findes på Blicheregnens
Museum.

Blichers vise om Mads Doss og Mett Køvlro er
sikkert kendt af de fleste her i området, men
det er nok ikke almindeligt bekendt, at personerne ikke er opdigtede.
Blicher har uden tvivl kendt Mads fra sin
Thorningtid. Mett Kølvro var en pige fra Karup, men ud over, at Mads har boet en kort
tid i Karup, har de to intet med hinanden at
gøre.

Gravstedet findes let, lidt vest for Thorning
Kirke.
Ved den østre ende af kirken findes en mindeplade for en anden af Blichers kendte personer, kyrasser (= kavalerisoldat tilhørende

Mads er født Christensen i Høgild, Resen
sogn. Forældrene var småfolk, og Mads har
formentlig, som så mange andre, måttet vogte får under sin opvækst. I øvrigt kender vi
intet til hans barndom og ungdom.

Foto ´: Erik Lyngsøe

Han blev gift med Ane Else Christensdatter fra
Ørre ved Herning i nærheden af en gammel
gravhøj, kaldet æ Doss (det er herfra, Mads
har tilnavnet). På deres gamle dage købte de
et lille hus i Thorning. Og her døde Mads i
1854. Ane et par år senere.
Langt ind i 1800 tallet strakte heden sig ind i
Thorningområdet - det gav barske vilkår for
småkårsfolk, og Mads tjente mangen god
skilling ved kørselsarbejde i plantagerne.

det tunge, dvs. det pansrede, rytter ) Claus
Vatrup, fra fortællingen Messingjens.

I Jørgen Nilsens bog ”Alhedens Kongeskov”
findes der en fotokopi af en kvittering fra
Mads Doss og 3 andre gårdmænd for 68 rigsbankdalere, som de har fået udbetalt for at
køre skovfrø og planter fra Stendalsgård til
skovanlæggene ved Feldborg.

Du kan læse mere om Mads Doss her:

http://www.wikisilkeborg.dk/index.php/
Mads_Doss
Hør visen:
https://www.youtube.com/watch?
v=qRyXak7lcQY

Om melodien kan fortælles: I lang tid troede
man, det var en folkemelodi. Det skyldes måske, at Blicher i sin fortælling ”Kjærlighed på
Dagvognen”, hvor Peder Spillemand synger
visen for sine medrejsende og oplyser, at
melodien tilhører en gammel almuevise.

blichfang-lokalbladet.dk

Teksten er taget fra
”Historiske Steder på Kjellerup egnen”
Af Viggo Bøegh Nielsen
1985
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Musik Event Thorning
Koncert i Thorning Forsamlingshus lørdag 26. januar 2019
Så er der igen koncert i forsamlingshuset.
Musik Event Thorning arrangerer denne gang
en aften med:

mange år optrådte sammen med nu afdøde
Jan Monrad.
Selv om orkesteret sidder ned, bliver det en
aften, hvor publikum kommer op at stå. Der
kommer gang i det gamle hus.

”Nalle and his Crazy Ivans
Featuring: Søren Rislund”

Billet forsalg i Thorning Forsamlingshus:
Lørdag d. 8. dec. 2018 kl. 10:00-11:00.
Herefter på telefon:
40 57 36 33 / 40 50 73 33.
Billetpris kr. 150,00
Musik Event Thorning
Gregers Thomsen

Det bliver en aften med god blues/rock musik.
”Rock Nalle” har trods mange år på bagen en
rigtig fin stemme i behold, og med sine to
guitarister Ivan Sand og Henning Kaae har
han et virkelig fantastisk back up.
Specielt kan fremhæves Henning Kaae, der
leverer medrivende sublime guitar soli. Samtidig er det et stort plus, at Søren Rislund er
med. Han håndterer mundharpen i blues
numre, så ikke et øje er tørt.
Besøg vor hjemmeside:

Det hele bindes sammen med humor- ikke
mindst fra Søren Rislund, der som bekendt i
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Thorning Senior Club
Aktivitetskalender december 2018 - juni 2019
Onsdag d. 5. december 2018

Onsdag d. 8 maj 2019

Julehygge med æbleskiver, gløgg og kaffe

Museumsleder Jytte Nielsen fortæller om
Thorning i gamle dage.
Entre og kaffe 75 kr.

Bent Ole Pedersen, Bjerringbro fortæller om
jul i den gamle præstegård. Pris kr. 75. 00

Onsdag d. 16. januar 2019
Generalforsamling
Gratis kaffe og banko
Ole Jørgen Rawert
Kiersholm ved Thorning d 12 Aug 1844

Onsdag d. 13. februar 2019
Sognepræst Carl Gustav Christensen, Frederiks fortæller om sin tid som præst i Canada
Entre og kaffe 75 kr.

Onsdag d. 19. juni 2019
Heldagsudflugt, program følger senere.

Onsdag d. 13. marts 2019

Alle møder holdes
onsdage kl. 14.00 på

Forårsfest med snitter, vin og kaffe. Underholdning af Rosenorkesteret i Silkeborg
Pris 75 kr.
Tilmelding til
Morten
86 88 01 91 /
Hanne
23 31 08 15

Bakkegården i Thorning,
Blichersvej 22, Thorning
8620 Kjellerup

Onsdag d. 10. april 2019

Thorning Senior Club
Morten Petersen

Stinne Åstrup fra Kjellerup viser billeder og
fortæller om fugle.
Entre og kaffe 75 kr.

SPAR Thorning
Blichersvej 13 · Thorning
8682 Kjellerup
Tlf. 86 88 00 20
Mobil: 22 56 47 46
E-mail: 0510669@spar.dk
blichfang-lokalbladet.dk
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Lokalafdelingen indbyder i vinter til 2 spændende arrangementer.

km rejse med tog i Norge og Sverige”, som
han og hans kone i 2017 tog med Innlandsbanen fra Mora i Sverige til Trondhjem og Bodø
i Norge.

Den 21. februar fortæller Domprovst Thomas
Frank, Viborg, om ”Vikingernes vej ad Ruslands floder til Byzans” i Ans Kirkecenter.

Det var en anderledes rejseform, hvor der
kørtes igennem flot og varieret natur, og som
bød på spændende oplevelser undervejs med
ophold i de besøgte byer.

Vor naboforening Foreningen Norden i Silkeborg kan den 25. marts fejre 75års jubilæum,
og den landsdækkende Foreningen Norden
markerer 15. april sit 100års jubilæum, blandt
andet med fest i DRs koncertsal med deltagelse af foreningens protektor Dronning Margrethe og nordiske gæster. Festen transmitteres i TV, og lokalt i kredsen arrangeres bustransport for medlemmer til festen.

Det er beretningen om forberedelserne til
den 3 mdr. lange tur i havkajak, om oplevelser undervejs, om natur og mødet med Byzans, vikingernes Miklagård.

I forbindelse med Kjellerups 150 års byjubilæum i pinsen 2019 afholder lokalafdelingen
venskabstræf, hvor vore nordiske venner fra
Hagfors i Sverige, Sørum i Norge og Lapua i
Finland er indbudt.

Her mødte vikingerne en kristendom, der var
anderledes end den tyske kejsers missionærer kom med i 900tallet. Thomas Frank arbejder med at skrive en bog om dette tema.
Fortællingen bliver ledsaget af billeder og
filmklip.

Her vil der blive mulighed for, at vore gæster
kan deltage i flere af de af Kjellerup planlagte
festligheder. Indkvarteringen sker privat, som
det er skik, hvilket er med til at give besøget
en ekstra dimension for gæster og værter.

I forlængelse af foreningens generalforsamling den 15. marts i Hørup Kirkecenter fortæller journalist Jens Utoft fra Skive om ”2.500

Alle er velkomne til arrangementerne, og
programmet kan fås på Kjellerup Bibliotek,
Blicheregnens Museum og Bakkegården. Foreningen tager gerne mod nye medlemmer,
og indmeldingsblanket findes i programmet
eller kan ske ved henvendelse til formanden.
Formand
Ellen Andersen

Togtur Svergie / Norge

Jens Utoft
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Thorning KFUM og KFUK
Aktiviteter december 2018 - marts 2019
Voksne

Børn og unge

Torsdag d. 6. december 2018 kl. 19.30
Vi deltager i adventsfest i Missionshuset med
vores bod.

Datoer endnu ukendte for Amok Disko
Distriktsarrangement for børn 3.-7. kl. Pris
40 kr. / 30 kr. for medlemmer.

Fredag d. 11. og lørdag d. 12. januar 2019
Nytårstaffel. Karsten og Jens Aage arrangerer.
Foto: Laila Simonsen

Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 19.30
Voksenaften på KFUM og KFUK i Viborg, Rughavevej 4. ”Magtesløshedens styrke- et billedforedrag” v. Steen Andreassen, diakonipræst.
Pris 50 kr. kontant for foredrag, kaffe/te og
kage.
Fredag d. 25. januar 2019 kl. 19.30
Bibeltime hos Jan og Lisbeth Pedersen, Rosenborgvej 10
Fredag d. 1. februar 2019 kl. 19.30
Hygge- og spilleaften hos Jeppe og Linda Nielsen, Aalborgvej 57.

Ten Sing 7
Ten Sing 7 er for alle unge mellem 13 og 20,
der er interesserede i musik, derfor arbejder
vi med sang, dans, drama, orkester og teknik
hen mod et show, som vi opfører nogle gange, for så at gå i gang med et nyt show.

Søndag d. 10. februar 2019 kl. ?
Vi deltager i gudstjeneste – med efterfølgende brunch hos Jens Aage og Tove Vinther,
Kong Knuds Vej 26

Vi samles hver tirsdag i Hørup Kirkecenter i
Kjellerup kl. 19.00, hvor vi så øver indtil kl.
21.00, hvor der er "noget at tænke på"efterfulgt af kage og saft. Vi slutter kl. 21.30.

Fredag d. 15. februar 2019
Vinterferie
Fredag d 22. februar 2019 kl. 19.30
Bibeltime hos Kristian Hansen, Fuglemosevej
1 F. Medbring brød og kaffe.

Ten Sing 7 er oprettet for 25 år siden af de 7
KFUM og KFUK foreninger i Gl. Kjellerup
Kommune. Henvendelse John Hjelmer Nielsen tlf. 30 23 30 68

Alle er velkomne.
Ret til ændringer forbeholdes.

Hjemmeside:
https://kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/

Programmer og yderligere oplysninger hos
Tove Vinther - tlf. 86 88 07 16
tovevinther@gmail.com

Følg med i kalenderen på: https://haervejen.kfum-kfuk.dk/kalender/
blichfang-lokalbladet.dk
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Rumpenisser & Heksefugle

Thorning Friluftsspil afholdt den årlige generalforsamling d. 21/9. Dirigenten Ejvind Nielsen styrede sikkert gennem dagsordenen og
den medfølgende livlige debat.
Det fremlagte regnskab viste - ikke overraskende ovenpå publikumssuccesen Grease –
et overskud på ikke mindre end 107.000 kr. –
efter hensættelse af 30.000 kr. til investeringer.

Den kreative ledelse har i flere år bestået af
kapelmester Flemming Berg, Silkeborg og
korledere Hanna og Aage Christiansen, Ikast.
I år er der ansat en ny instruktør Christina De
Laurent fra Herning og ny koreograf Sofie
Birk Kramer fra Silkeborg.

Som formanden Stefan Mäkinen konstaterede, er det meget glædeligt, at der i år ikke er
behov for Silkeborg kommunes underskudsgaranti.
Den fremsatte vedtægtsændring, så bestyrelsen fremover består af 7 personer – mod
tidligere 9 - blev enstemmigt vedtaget.

På det nyligt afholdte informationsmøde
fortalte instruktøren om sine forventninger
til stykket og korlederne om musikken og
korarbejdet.

Efterstående har bestyrelsen konstitueret sig
med formand Stefan Mäkinen, næstformand
Cille Sommer, kasserer nyvalgte Kathrine
Oddershede, sekretærer Bodil Lyngsøe, Maiken Simmelsgaard Clausen, webmaster Erik
Lyngsøe og medlem Inge-Lise Pedersen. Sarah Sandgaard genopstillede ikke og Lene
Bjørklund valgte at trække sig, men vil fortsat gerne bistå med at holde styr på finanserne.

Instruktør Christina de Laurent er 28 år og
uddannet folkeskolelærer. Hun har altid
brændt for teater og musical – først i sin
fritid, men i de senere år på fuldtid. Siden
2015 har hun undervist på musical og teaterlinjen hos Dansk Talentakademi i Holstebro.
Sideløbende hermed har hun arbejdet som
instruktørassistent på MCH Musical i Herning samt med forskellige småopgaver flere
steder.

Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet og er i
fuld gang med de indledende manøvrer til
næste års skuespil: Ronja Røverdatter. Informationsmøde og audition for skuespillere og
sangere har været afholdt.

Hun og Friluftsspillet glæder sig til at arbejde
sammen om at fortælle historien om Ronja,
Birk, Mattis- og Borkarøverne samt alle de
forunderlige væsener, som Astrid Lindgren
lærte os at kende.

Til Ronja forestillingen skal der yderligere
bruges en håndfuld rumpenisser fra 6 – 12
år, så aspiranter får en enestående chance
for at mærke det smittende arbejdsfællesskab og det at stå på en scene foran et forhåbentligt stort publikum.

Ronja Røverdatter med Sebastians dejlige
musik opføres fra d. 1. – 9. juni 2019.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og se
frem til en eventyrlig oplevelse på Friluftsscenen i Thorning.
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Thorning friluftsspil
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Annoncer
Støt vores annoncører
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Annoncer
Støt vores annoncører
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Thorning, Grathe og Vium Kirker
Gudstjenester
Fotos Erik Lyngsøe

Dato
27. november
2. december
1. søndag i
advent.
5.december

9. december
11. december

Thorning

Grathe

10.30

19.00 Syng julen ind.
14.00

19.00 Gospelgudstjeneste, kaffe i
Sognehuset og Julen
Synges Ind.
10.30

18. december

19.00 Julekoncert med
Viborg Kammerkor med
kaffe i Forsamlingshuset.
19.30 Natkirke med Xenia
10.00 Bakkegården

23. december

9.00 Erik Bjørn

24. december

11.00 Børnejulegudstjeneste.
13.30. Julegudstjeneste.
10.30

16. december

25. december
26. december
30. december
1. januar
6. januar
13. januar
20. januar
27. januar
29. januar
3. februar

Vium

10.30

16.15 Julegudstjeneste.

15.00 Julegudstjeneste

9.00
10.30 MIK

9.00
14.00

16.00
19.00 Stillegudstjeneste

9.00
10.30

10.30 Dåb.
10.30 MIK Dåb

10.00 Bakkegården

blichfang-lokalbladet.dk

16.00 Kyndelmissegudstjeneste
Kor medvirker.
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9.00

Thorning, Grathe og Vium Kirker
Gudstjenester
Fotos Erik Lyngsøe

Dato

Thorning

10. februar
17. februar

10.30
9.00

24. februar
26. februar
3. marts

6 marts

Grathe

Vium
19.00 Stillegudstjeneste

10.30 Erik Bjørn
10.00 Bakkegården
13.30 Fastelavnsgudstjeneste + fest i
Hallen.

10.30

19.00 Stillegudstjeneste

Vium Kirke. Foto: Erik Lyngsøe
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Thorning Menighedsråd
Vinter 2018-19.
Julekoncert med Viborg Kammerkor
i Thorning Kirke
Tirsdag den 11. december kl. 19.00
Viborg Kammerkor gæster i år Thorning Kirke
med et stemningsfuldt og spændende juleprogram. Koret vil synge julen ind med julesange og salmer, og publikum får også mulighed for at synge med.

Ivar Brændgaard

Der øses af et helt livs erfaringer, og der gives billedfortællinger, som kan huskes bagefter.
Foredraget brydes op af salmen
”Sorrig og glæde de vandre til
hobe”, som synges vers for vers
mellem afsnittene i foredraget.

Der vil være fællessang og kaffebord.
Entre: 75 kr. Alle er velkomne.

Fastelavnsgudstjeneste i Thorning Kirke
og Tøndeslagning i Thorninghallen
Søndag den 3. marts kl. 13.30

Viborg Kammerkor

Der vil være uddrag af kendte og elskede
satser fra Händels Messias, som er et storladent værk med jublende, smukke og legende
satser for kor. Ved orglet sidder Ingegerd
Bogh, og Maja Simonsen er dirigent.
Koncerten indledes med Luciaoptog af kirkernes børnekor, og efter koncerten indbydes til
kaffebord og hyggeligt samvær i Thorning
Forsamlingshus med fællessang og yderligere
optræden af Viborg Kammerkor.

Nytårsmøde i Thorning Forsamlingshus
Onsdag den 2. januar kl. 19.30

med tidligere direktør for
TV MIDT VEST Ivar Brændgaard.
”Værdier, der ikke kan måles
eller vejes eller købes for penge”
Ivar Brændgaard giver markante bud på de
kristne værdier, som kan give glæde og mening i tilværelsen og bære i medgang og
modgang.
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Menighedsrådet og Borgerforeningen indbyder i fællesskab små som store til fastelavnsfejring.
Arrangementet begynder
med familiegudstjeneste i
børnehøjde, gerne med
festligt udklædte deltagere
og fortsætter efterfølgende
i hallens opvarmningslokale, hvortil der er
adgang gennem salen.
Der er ophængt 3 tønder i passende størrelser med børnevenligt indhold til mindre børn,
større børn og voksne, og når ”katten er slået
af tønden” er der kroningskåring. Der er
flotte præmier til bedst udklædte i de tre
kategorier.
Der vil være mulighed for at købe kaffe og
den lokale bagers lækre fastelavnsboller til
overkommelig pris, og der er gratis saftevand
til børnene.
Efter tøndeslagningen er der musik og sanglege, og der er lagt op til en festlig fastelavnsfejring.
Thorning menighedsråd
Ellen Andersen
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THORNINGHALLEN
Præsenterer udbygningsplan
Lørdag den 27. oktober havde 35-40 borgere
fra Thorning og lokalområdet taget imod
Thorning Hallens invitation til information om
hallens udbygningsplaner.

børn og ældre samtidig med at der åbnes
muligheder for nye idræts- og aktivitetsmuligheder som springgrav, lokaler til e-sport mm.
I de næste måneder fortsætter dialogen med
foreninger, brugere og borgere i Thorning og
lokalområdet. Samtidig sendes en konkret
ansøgning til Silkeborg Kommune om at komme i betragtning ved budgetlægning 2020-23.

Har du/I spørgsmål eller bare er interesseret
i at høre mere om planerne, kan I kontakte
formand Anders Andersen eller halbestyrer
Peer Dam.
Thorninghallen
Erik Sørensen

Formanden for hallens bestyrelse Anders Andersen bød
velkommen på borgermødet.

Halbestyrelsens formand, Anders Andersen,
bød velkommen og fortalte kort om baggrunden for planerne. Herefter tog undertegnede
over og gennemgik det materiale, som den 4.
september blev præsenteret for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune.
Udbygningsplanerne handler ikke bare om en
hal 2, men er rettet imod et langt bredere
formål. Nemlig at fastholde og udvikle rammerne i Thorning og lokalområdet for at understøtte en positiv befolkningsudvikling.
Prognoserne forudser et fald i befolkningstallet i Thorning skoledistrikt, og det vil Thorning Hallens bestyrelse gerne være med til at
forsøge at ændre.

Sådan er den nye hal tænkt placeret. Den nye hal er
markeret med grå.

Byggeplanerne omfatter en ny hal på samme
størrelse som den eksisterende, udvidelse af
motionscentret, depotrum, omklædningsrum
og etablering af nyt center- og kantineområde i ”hjertet” af det nye samlede bygningskompleks.
Med udbygningen kan Thorning IF igen få
depotplads til gymnastikredskaber. Det vil
blive muligt at tilbyde idræt om dagen for
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Brugerrådet Bakkegården
Aktiviteter · November 2018 – februar 2019
Ons. d. 14 november 2018 kl. 14:00

Bakkegårdens Plejecenter

Banko.

Præsentation af ny lokalleder på Bakkegården:

Ons. d. 28 november 2018 kl. 14:00

Mit navn er Irene Lægaard,
og jeg har siden d. 1. juni
haft den glæde at være lokalleder på Bakkegården i
Thorning.

Julesalg. m/ amerikansk lotteri. Der serveres
æbleskiver og kaffe. Pris 10 kr. Underholdning med julemusik fra CD.

Ons. d. 12 december 2018 kl. 14:00
Banko.

Ons. d. 9 januar 2019 kl. 14:00
Banko.

Irene Lægaard

Ons. d. 23 januar 2019 kl. 12:00

Privat bor jeg i Virklund med min mand og
har 2 store børn. Jeg holder af at gå lange
ture med min hund, prioriterer min familie og
venner højt, og sætter pris på den hjemlige
hygge. Jeg vil gerne rejse og bliver ladet godt
op bl.a. sammen med min litteratur gruppe,
hvor vi læser lidt af hvert. Derudover sætter
jeg stor pris på personlig udvikling og læring
på mange niveauer.

Nytårsfest. Se opslag senere på Bakkegården,
hos SPAR Thorning og ved Thorning Antikvariat. Tilmelding til Karen på tlf. 23362433
Senest lørdag d. 19 januar 2019

Ons. d. 6 februar 2019 kl. 14:00
Banko.

Tirsdagssang kl. 10.00
på Bakkegården med pianist og den sidste
tirsdag i måneden gudstjeneste .

Som lokalleder på Bakkegården har jeg fokus
på trivsel både hos beboerne og medarbejderne. Det skaber god harmoni hele vejen
rundt og er med til at øge livskvaliteten. Jeg
har fokus på det gode hverdagsliv, som giver
den enkelte beboer muligheden for at leve
hele livet, som den enkelte beboer ønsker
det i trygge og hjemlige rammer.

Alle arrangementer afholdes på:
Bakkegården · Blichersvej 22
Thorning · 8620 Kjellerup.
Brugerrådet på Bakkegården
Svend B. Sørensen.
Tlf. 71 70 20 28

Jeg føler mig heldig at være landet netop her
i Thorning og glæder mig til sammen med jer
at fortsætte samarbejdet på kryds og tværs i
hele byen.

”PILOTER” SØGES

Nyt fra Bakkegården:

Der er 2 Christiania cykler på Bakkegården
som bliver brugt for lidt.
Vi mangler ”piloter” til oplæring.
Kontakt Mikkel. Tlf. 23 20 95 04
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Jeg kommer fra en stilling
som sosu assistent på Virklund Plejecenter, hvor jeg
har været i 13 år.

Det har været skønt at mærke det engagement som er på Bakkegården, og som jeg har
mærket fra den første dag jeg kom. Der er
gang i mange ting på en gang, både for pleje-
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Bakkegården

centeret, men også de mange aktiviteter,
som pensionisterne arrangerer i huset. Det
skaber liv og et fællesskab, som mange er
med til at skabe og vedligeholde.

blev indtaget i flotte omgivelser og satte et
flot punktum for en rigtig festlig dag.
En sejltur med Mågen på Silkeborg søerne
blev det også til i september. En skyfri dag
med sol og sommer gjorde dagen til en stor
succes. Vi havde mad og drikke med hjemmefra, og vi nød det både inde og ude på
båden sammen med andre, som også havde
fået samme gode ide med at komme ud at
sejle.

Det gode sommervejr har skabt nye muligheder, og sjældent har udelivet fået så stor en
plads som i sommeren 2018. Vi havde et
badebassin til at stå ude på terrassen, og det
blev brugt flittigt – fødderne blev afkølet, til
stor fornøjelse for beboerne. Det blev slidt
sommeren over, så det bliver noget, vi helt
sikkert skal investere i til næste år :-)
Dronningebesøget på Neder Kærsholm blev
også en stor begivenhed på Bakkegården. Vi
var inviteret med og havde lånt fine hatte fra
Thorning Friluftsteater og fandt hver især
den hat, som passede os bedst.
Dronning besøg i Thorning Foto: Irene Lægaard

Sejltur med Mågen. Foto: Irene Lægaard

Dette er blot et udpluk af de arrangementer,
som vi har været med til. En ny tid nærmer
sig med efterår og vinter, som vi vil fylde
med aktiviteter og ture, som passer til denne årstid.
Bakkegården er placeret midt i Thorning og
har mange tilbud til byens borgere, og man
er altid velkommen. Vi vil gerne være med
til at bevare et tæt samarbejde med lokalområdet, som også er med til at skabe de
bedste rammer for vores beboere.

Vejret var perfekt, og det var en stor oplevelse sammen med mange andre borgere fra
Thorning at se dronningen. Da dronningen
kørte videre, blev vi alle inviteret på kaffe og
den lækreste kage, som Bageren i Thorning
havde fremstillet.

Lokalleder Bakkegården
Irene Lægaard

Tilbage på Bakkegården var der dækket det
flotteste bord i ”Riddersalen” sammen med
dekorationer og bordkort, som var en dronning værdig. Det var en 3 rettes menu, som
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Blicheregnes Museum
Kalender
Jul ved Korsvejen

Jul på Blicheregnen

Særudstilling Lørdag 24. november - søndag
17. februar

Lørdag 1. og søndag 2. december / 13.00 16.00

Særudstillingen Ved Korsvejen kommer i juletøjet, når Museum Silkeborg Blicheregnen
sætter fokus på julen i Kjellerup gennem tiden.

Hvert år har Museum Silkeborg Blicheregnen
et smukt pyntet juletræ med flettede julehjerter, alle med en fugl som motiv.

Hvornår kom der juletræ på Torvet, hvornår
landede julemanden første gang i Kjellerup,
og hvornår startede nisseløbet og gå-gaveløbet?
Find ud af det og meget mere i særudstillingen, hvor vi har været på arkiv, magasin og
lofter for at finde ud af mere om julen i Kjellerup gennem tiden.

Hør om julehjertets historie fra H.C. Andersen til i dag og flet dit eget hjerte med papir
fra Papirmuseet.
Medbring selv en spids saks og en pincet.

Der er mulighed for at købe saft/gløgg og
æbleskiver.
Familieaktiviteterne er gratis, når entréen er
betalt.
Blicheregnens Museum

blichfang-lokalbladet.dk
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Annoncer
Støt vores annoncører

Besøg vor hjemmeside:
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Indre Mission Thorning
Program 2. halvår 2018

Tirsdag d. 13. november kl. 19:30
Bibelkreds i hjemmene.
2.Korintherbrev kap. 6.
Torsdag d. 15. november kl. 19:30
Bibelkreds i hjemmene.
2. Korintherbrev kap. 6.
Torsdag d. 22. november kl. 19:30
Frede Møller, Ans. Johs. Åb. Kap. 18 - 22.
Torsdag d. 29. november kl. 19:30
Sømandsfest. Jørgen B. Knudsen, Mårslet.

Danmissions motto:

Tro, håb og kærlighed
Kontaktpersoner:
Danmission:
Soldatermission:
Mission Afrika:
Sømandsmission:

Indre Missions bestyrelse:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Kredsrep.
Øvrige

Torsdag d. 6. december kl. 19:30
Adventsfest. Anders Storgaard, Bjerring.
Adventsbod v. KFUM og K..
Torsdag d. 13. december kl. 19:30
Hyggeaften hvor vi synger julen ind.

Henrik Rask
Ole Andersen
Asta Nygaard
Tove Sjørslev
Niels J. Christensen
Anders J. Hedegaard

22 43 59 39
20 94 39 44
61 33 09 41
28 70 60 32
22 88 64 20
86 66 78 34

Mangler du transport til møderne, kontakt da gerne én i bestyrelsen.

Søndag d. 7. og mandag d. 10 januar 2019.
Bede uge
Torsdag d. 10 . Januar 2019
Bede uge
Torsdag d. 17. januar 2019
Årsmøde i Missionshuset.
Torsdag d. 24. januar 2019
Bibel time i hjemmene
Torsdag d. 31. januar 2019
Møde i Missionshuset

Indre Missions formål:

Lede til Jesus - Leve i Ham.
Lyt til Indre Missions andagt:

 70 300 150
 www.jesusnet.dk
Hvis gavebeløb ønskes overført elektronisk er
Missionshusets konto nr. 7843 0004901696
Enhver gave modtages med tak.

Torsdag d. 7. februar 2019 kl. 14:30
Eftermiddagsmøde i Missionshuset.
Uge 7 Vinterferie
Torsdag d. 21. februar
Kredsmøde (Se Kjellerup Tidende).
Torsdag d. 28. februar
Fælles bibeltime i Missionshuset.
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Ellen Andersen
Jan Pedersen
Kirsten Andersen
Bente Nielsen.

Hvor intet andet er nævnt
afholdes møderne i
Thorning Missionshus
Birkevej 10 - Thorning
8620 Kjellerup.
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Thorning Spejderne
Julemarked 1 –2 dec. 2018 kl. 10 - 16.

Vi byder også på en lille tur i hestevogn.

Den 1 - 2. december fra kl. 10 - 16
på Blichersvej 9

Vi slutter af søndag med at tænde juletræet
sammen med Thorning Borgerforening og
julemanden kl. 17 ved Kirken.

Vi er flyttet i nye julehyggelige omgivelser i
gårdhaven på Blichersvej 9. (Huset ved
siden af Spar)

Thorning Spejderne
Ulla Lyngsøe

Vi har juletræer, juledekorationer, adventskranse, kirkegårdskranse, juledekorationer
af forskellig art og meget meget mere.
Julemanden kommer forbi flere gange i
løbet af weekenden. Han har lidt godter
med til børn og barnlige sjæle.
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Onsdag d. 28. november kl. 19:00
Adventsfesten

Torsdag d. 17. januar 2019 kl. 19:30
Lars Nyhuus Henriksen fra Vrads

Luciaoptog.

Vinderen af ”Alene i vildmarken
2018” viser flotte naturbilleder og
fortæller bl.a. om ude liv i naturreservater og nationalparker i Europa.

Jens Laurits Pedersen

• Lucia-optog/julesange med ”Kirkens bør•

•
•

nekor” .
Fortælling ved tidl. lærer på Thorning
skole og tidl. skoleleder på
”Havbakkeskolen” Als, Jens Laurits Pedersen.
Efter kaffen kommer ”Vium Gospelkor”
og underholder.
Til slut udloddes Gunhilds skænkede dekorationer og julestjerner, der pynter
bordene.

Thorning Foredragsforening
Mona Døssing

P.S.
293 personer købte i 2017 medlemskort a`
30,- kr. som støtte til foreningens virke,
hvilket vi hermed vil påskønne.
Salget startede den 23. oktober 2018.
På bagsiden er sæsonprogrammet påtrykt.

Billet ved døren 75,- kr. inkl. kaffebord.
INGEN FORHÅNDS TILMELDING MERE
bare kom, alle er hjertelig velkomne.
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