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Information fra

Blichfang information
Kære læsere, velkommen til
endnu et nummer af Blichfang, bladet du ikke kan undvære ☺.

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

I dette nummer handler “Det
Lokalhistoriske Hjørne” om Aunsbjerg Gods.
Hvorfor? Blandt andet fordi jeg i min skoletid
mødte - relativ uforberedt - op til HF eksamen i dansk og trak Blichers novelle “Skytten
på Aunsbjerg”, og snakkede mig til et 11 tal.

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

Da jeg så fornyelig kørte forbi Aunsbjerg,
tænkte jeg, at det kunne være et emne for
“Det Lokalhistoriske Hjørne”. Teksten er velvilligt stillet til rådighed af Dansk Center for
Herregårdsforskning.

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

Blichfang Årsmøde
Til medlemsforeningerne vil jeg lige minde
om Lokalbladet Blichfangs årsmøde tirsdag d.
13. marts 2018 kl. 19:30 på Bakkegården.
Læs mere side 4.

Indlæg kan afleveres
elektronisk eller på papir.

Indlevering af indlæg

Omdelingen af Blichfang
foretages i tidsrummet

Fremadrettet skal indlæg til Blichfang afleveres til Erik Lyngsøe. Se den gule boks til højre.

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

• 15. maj – 28. maj 2018
deadline 25. april 2018.

Støtte vore annoncører og
medlemsforeninger.

• 15. august – 28. august 2018
deadline 25. juli 2018.

• 15. november – 28. november 2018
deadline 25. oktober 2018.

Webmaster / Layouter
Erik Lyngsøe (ELY)
3

blichfang-lokalbladet.dk

Årsmøde i

Årsmøde i Blichfang
Der indkaldes til ordinært årsmøde i Blichfang tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.30 i
cafeteriet på Bakkegården.

Evt. afbud til Birgit Mølholm Andersen på tlf.
86 88 01 10 / 42 39 15 01.
Blichfang

Dagsorden:
1. Valg af referent
2. Valg af dirigent
3. Godkendelse af referat fra årsmødet den
21. marts 2017
4. Formandens beretning
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
6. Redaktionen og annonceafdelingen beretter om årets gang
7. Indkomne forslag
8. Debat og gode ideer
9. Fastlæggelse af kontingent
10. Valg
11. Eventuelt
Der vil blive serveret kaffe/te med brød
Det er vigtigt, at alle foreningerne omkring
lokalbladet møder op med en repræsentant.

blichfang-lokalbladet.dk
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Team Thorning

Cykelsæson starter tirsdag d. 10. april 2018
Vi går mod lysere tider, og det begynder at
pible op ad jorden, og det betyder, at cykelsæsonen nærmer sig.

Cykelregler i klubben: Ingen får lov til at cykle
alene, vi hjælper hinanden og man skal bruge
cykelhjelm.

Det bliver skønt at komme ud på de tohjulede, og mærke suset og få røde kinder, men
også at komme ud og se vores smukke natur
på egnen.

Der cykles i hold:
• Hold 1: 10-15 km
• Hold 2: 15-30 km
• Hold 3: 30 km og derover

Cykelsæson 2018 starter tirsdag den 10. april
2018 kl. 18.30 ved Thorning Hallen

Der mangler nogen til at være kaptajn for
hold 2 og 3, hvilket indebærer at tilrettelægge
en rute 1 gang ugentlig (tirsdag) - Kontakt mig
på: mail irma.strandbygaard@hotmail.dk
eller mobil 28 71 53 08, hvis du kunne have
lyst til at være kaptajn.

Bemærk - nyt mødested
Thorning Hallen.
Træningstider:

Vi glæder os til at se jer til endnu en god og
dejlig sæson med gode oplevelser og skønt
samvær.

• Tirsdag kl. 18.30.
• Torsdag kl. 18.30.
(Pia & Eivind Lihn "kører" MTB i Stendal
med mødested ved Thorning Hallen)
• Søndag kl. 10.00.

Team Thorning
Irma Andreasen

Cykelklubben er for alle, og ikke kun for dem
på racercykel. Alle er velkomne.
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- 50’ER ROCK’N’ROLL
Friluftsspil” og nyd et par timers god underholdning i fredskoven bag Thorning Forsamlingshus.

Energi og masser af kærlighed
Årets forestilling Grease handler om energien, kejtetheden, tøjet, moralen og den larmende musik, der kendetegner 50’ernes
rock’n’roll-musik.

Forestillingstider for GREASE

Forelskelsen mellem den læderjakkeklædte
Danny Zuko og den pæne, søde og unge pige,
Sandy Dumbrowski på Rydell High School
danner baggrunden for en perlerække af
smittende sang- og dansenumre.
Sandy indser til sidst, at dydens sti ikke er
særlig morsom, og at det er meget sjovere at
være som de andre.
Nostalgien omkring de unges forelskelser og
kejtethed er stadig aktuel, og Grease henvender sig til såvel vor tids unge mennesker som
til dem, der selv var unge i 80’erne og sågar
deres forældre.
Glæd dig til et genhør med de kendte sange:
Summer Nights, Grease Lightnin’, I’m Sandra
Dee,Alone at a Drive-In Movie, You’re the One
That I want, Grease, Hopelessly Devoted To
You m.fl.
Forestillingen er med dansk tale. Sangene
synges på originalsproget.
Det er en sjov, romantisk og festlig forestilling
for hele familien – krydret med masser af
musik, sang og dans.
Tag børn, forældre, bedsteforældre, tanter,
onkler, venner, naboer og kolleger med til
den årlige udflugt til ”Danmarks Hyggeligste
blichfang-lokalbladet.dk
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Lørdag
Søndag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

d. 2. juni (Premiere)
d. 3. juni
d. 5. juni
d. 7. juni
d. 8. juni
d. 9. juni
d. 10. juni

kl. 14.00
kl. 14.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 19.00
kl. 14.00
kl. 14.00

BILLETSALG
Ikke forud solgte billetter kan købes ved indgangen fra 1½ time før forestilling uden gebyr.
Der betales med kontanter, Mobile Pay eller
Dan- / Visa kort (ikke MasterCard)
Du kan sikre dig en plads ved at købe dem nu:
• Enten på www.thorning.com og printe billetterne hjemmefra. Gebyr 5 kr. pr ordre
• Eller på Silkeborg bibliotekerne (blandt andet
i Kjellerup). Øvrige købssteder kan ses på
http://www.billetten.dk/salgssteder/0 gebyr 10 kr. pr. billet.
Kørestolspladser bookes ved at kontakte Billetten.dk `s Callcenter 70 20 20 96 hverdage fra
kl. 9 – 16.30.
Har du spørgsmål kan du ringe til Thorning
Friluftsspils Supporttelefon: 40 31 75 12.

- Energi og masser af kærlighed
BILLETPRISER
Børn fra 4 til og med 12 år .......... 75,00 kr.
Voksne fra 13 år ..................... 140,00 kr.
Familiebillet (2 voksne + 2 børn) .... 400,00 kr.
Gruppe (min. 10 voksne) pr person ... 120,00 kr.
Børn til og med 3 år, som ikke optager en
stol, er gratis.
Alle pladser er nummererede.

INVITATION TIL ”ÅBENT HUS”
SØNDAG D. 12. MAJ KL. 14 - 16

Gavekort bestilles på tlf. 40 50 73 33. Når
betaling er registreret fremsendes gavekort.
Bestil i god tid!

på Friluftsscenen bag Forsamlingshuset

Pølser, is, slik, kaffe, brød mv. kan købes til
rimelige priser. Boderne åbner 1½ time før
hver forestilling.

FRILUFTSSPILLET
BYDER PÅ KAFFE/THE OG BRØD
Med vinden i det rette hjørne høres
rock’n’roll musikken fra

Medbragt mad kan indtages ved havebordene inden forestillingen.
Læs mere på
www.thorning.com

rundt i byen, når der øves i skoven bag
forsamlingshuset.
Kom og se hvordan en prøve forløber
Borgere og virksomheder fra Thorningegnen
kan denne dag mellem 14 - 16 købe

BILETTER MED 20% RABAT
Betal kontant eller med MobilePay
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Thorning Forsamlingshus

Portvinsaften · Fredag den 20. april kl. 19.30
Thorning forsamlingshus arrangerer en aften
med portvinssmagning i samarbejde med
Alliance Vin, Viborg.
Lars Røgild, fra Alliance Vin, siger bl.a:
”Portvin er ikke bare portvin! I skal denne
aften smage mange forskellige slags portvine.
Hvid portvin, rose´ portvin, ung portvin, gammel portvin. I skal høre om forskellen på de 2
typer af rød portvin: Rybyport og Tawnyport.
Hvordan opstår forskellen og hvordan smager de. Og kan man overhovedet smage forskel. Og... ikke mindst skal I høre om, hvordan portvin er opstået ved forskellige tilfældigheder.”
Portvinen nydes sammen med en osteanretning og forskellige dessertkager.
Der serveres desuden kaffe og the til arrangementet. Der kan købes hvidvin og rødvin, hvis
det ønskes.
Kom glad til en hyggelig aften, hvor duft- og
smagsløgene kommer på prøve. Tag gerne
din nabo med og en god weekend er begyndt.
Billetter kan købes hos Spar købmanden i
Thorning fra den 1. marts 2018
Sidste tilmelding den 16. april.
Pris: 200,00 kr.
blichfang-lokalbladet.dk
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I samarbejde med

Thorning Forsamlingshus

Forårsloppemarked · Søndag den 18. marts 2018 kl. 10 - 15
Forårets loppemarked afholdes igen samme
dag som marked i Hallen:

Søndag den 18. marts 2018 kl. 10 - 15
Kom og gør en god handel og vær med til at
støtte driften af forsamlingshuset.
Forsamlingshuset afhenter gerne effekter.
Kontakt
Lars Lund
Niels Hansen

 21 18 79 71
 28 78 04 72

HUSK

Ny hjemmeside

Fællesspisning i Forsamlingshuset

Forsamlingshuset har fået ny hjemmeside. Du
finder os nu på www.thorningfh.dk

20. marts 2018:
Maden laves af Mads Doss.

Thorning Forsamlingshus
Tove Sørensen

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

Fællesspisnings Udvalget
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Thorning Idrætsforening

Thorning If Fodboldafdeling

Dette kan selvfølgelig kun lade sig gøre, fordi
der i Thorning er mange, der ønsker at støtte
op om idrætslivet samt at være en del af fællesskabet her.
Thorning IF fodboldafdeling satser på det
sociale og hyggelige samvær, samt at der skal
være plads til alle.
I fodboldafdelingen har vi hold lige fra sandkasserne, der består af spillere frem til den
ældste gruppe i børnehaven. Holdet her hygger hver torsdag med boldspil og diverse lege, men spiller ikke kampe.
Derudover har vi hold på hver årgang frem til
vores U15+16 drenge og piger. Disse hold
træner 1-2 gange ugentligt, foruden turneringskampe.
I denne sæson valgte mange U15+16 drenge
at vende tilbage til TIF, hvilket vi er glade for i
fodboldafdelingen. Velkommen tilbage drenge, dejligt at se jer på vores baner igen.
Vi kan også, igen i år, tilbyde pigefodbold for
vores U14-16 piger. Dette kan kun lade sig
gøre gennem et samarbejde med Vinderslev
IF. Holdet kalder sig for Team TV.
Udover holdet her har vi også pigefodbold for
U8 (U7-U9) og U11 (U10-U12).

blichfang-lokalbladet.dk
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På drengesiden har vi i år drengehold på U7,
U8, U9, U10, U11, U12, U13+14 samt omtalte U15-16.
Det er dejligt at se så mange børn på vores
fodboldbaner igen, og vi har i alt, på nuværende tidspunkt, 120 aktive spillere. Tallet
har været stigende gennem flere år, hvilket
vi selvfølgelig håber fortsætter.

Foto: Laila Simonsen

Vi startede en ny sæson 2017-18, hvor vi, fra
sæsonens start, havde lidt problemer med at
finde trænere til alle vores hold. Heldigvis gik
der ikke lang tid, før dette var løst, til stor
glæde for alle.

Det er fantastisk med så mange aktive unge
mennesker i Thorning og omegn, men det
betyder selvfølgelig også, at der er et vokSara og Maria venter på vandrerne.
sende behov for trænere og hjælpetrænere.

Vi vil meget gerne opfordre til, at alle der
skulle have lyst til at være en del af klubben,
som træner eller hjælpetræner, melder sig.
Selvom efterårssæsonen er slut, betyder det
ikke, at aktiviteten stopper. Nogle hold fortsætter med indendørs fodbold i hallen, og et
enkelt hold har endda valgt at fortsætte deres udendørs træning, indtil vejret ikke tillader det mere – pøj pøj med det.
Fodboldudvalget forsætter ligeledes også
arbejdet og gør klar til, at forårssæsonen
starter op igen d. 1. marts 2018 kl. 17.00.

På glædelig gensyn til alle gamle såvel som
nye spillere i det nye år, og husk det aldrig er
for sent at komme i gang.

På fodboldudvalgets vegne
Gitte og Birgit

Thorning Seniorklub

Arrangementer Forår 2018
Onsdag d. 14. marts Kl. 14:00
Forstander fra Rude Strand Højskole Carsten
Holvad fortæller om sin bedstemor i foredraget: ”Min bedstemor og andre fyrtårne“ .
Sted Bakkegården.
Pris 75,00 kr. inkl. kaffebord.
Onsdag d. 11. april kl. 14:00
Forårsfest med underholdning af Jens Sandager ( organist og festmusiker). Snitter, vin
og kaffe
Sted: Bakkegården
Pris 75,00 kr. Tilmelding senest 4. april til
Morten 8688 0191 eller Hanne 2331 0815
Onsdag d. 9. maj kl. 14:00
Tidl. landbetjent Bent Olesen fortæller om
sin tid som landbetjent i Kjellerup.
Sted: Bakkegården.
Entre + kaffe 75,00 kr.

Besøg vor hjemmeside:

Onsdag d. 6. juni.
BEMÆRK NY DATO. Heldagsudflugt til Thyborøn med spisning i Thyborøn. Eftermiddagskaffe på Bovbjerg fyr. Endelig pris og program kommer senere.
Tilmelding senest 1. juni.
Morten
 86 88 01 91
Hanne
 23 31 08 15

SPAR Thorning
Blichersvej 13 · Thorning
8682 Kjellerup
Tlf. 86 88 00 20
Mobil: 22 56 47 46
E-mail: 0510669@spar.dk

Bemærk Thorning Pensionistforening har
skiftet navn til Thorning Seniorklub.
Morten Petersen
formand
11
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Det lokalhistoriske hjørne

Aunsbjerg Gods
Hovedbygning
Mogens Gøyes hovedbygning fra 1538 var
opført af bindingsværk og anlagt på solide
kældermure af munkesten. Bygningen var
oprindeligt tre etager høj, men blev reduceret til to etager i begyndelsen af 1800-tallet
af H. J. Lindahl. Gøyes hovedbygning indgik

tog en grundig restaurering af hovedbygningen og opsatte en ny gennemgående frontspids i 1897, dog i spinklere tømmer end den
øvrige bygning.
Under Peter Johansen Neergaard blev en
nordlig gæstefløj i to etager opført i 19171918 af arkitekterne Harald Lønberg-Jensen
og C. M. Smidt. Denne blev opført i røde
munkesten med enkelte kalkede detaljer og
tegltag, og den var inspireret af motiver fra
den tidlige danske murstensrenæssance. Etagedelingen markeres med en fremspringende
overetage med fladbuegesims. Fløjen er bygget vinkelret på Gøyes gamle hovedbygning.
Gæstefløjens værelser og gange er dekoreret
af kunstmaleren Johannes Malling. Et lille
rundt trappetårn er opført i vinklen mellem
det gamle og det nye hus.

som én af tre fløje - eller længer - i et større
anlæg.
Det tømmer, der blev til overs i forbindelse
med ombygningen af Gøyes bygning, blev
anvendt til opførelsen af en ny énetages
vestfløj, og de gamle længer blev erstattet af
lave sidefløje mod øst, som blev anvendt til
bryggers, mælkerum, køkken og borgestue,
dvs.. folkestue. Allerede i 1872 blev disse dog
nedbrudt, og forinden var også en gennemgående kvist på vestfløjen blevet fjernet.
Arkitekt Cl. A. Wiinholt og Erik Schiødte foreblichfang-lokalbladet.dk
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Neergaard lod den gamle spisesals bjælker
dekorere med Aunsbjergs ejeres våbenskjolde, navne og årstal. I spisesalen findes en
kamin med Peder Marsvins og Mette Brahes
våben, og gården rummer også jernovne fra
Steensens tid.
Fredningsstatus 2013: Mogens Gøyes hovedbygning er fredet.
Andre bygninger
I 1715 lod Otto Rantzau opføre en trelænget
avlsgård på Aunsbjerg. Anlægget blev udvidet
i sidste halvdel af 1700-tallet og fungerede
frem til 1911, hvor anlægget brændte. Efter
endnu en brand i 1925 blev et nyt anlæg opført af arkitekt A.P. Nielsen.

Det lokalhistoriske hjørne

Aunsbjerg Gods
heden sammen med Aunsbjergs Skytte
(Wilhelm Skytte, egentlig hed han Johansen
til efternavn). Du kan læse novellen her:
https://www.e-poke.dk/blicher_skyttentxt.html

Det nye, uregelmæssige anlæg blev opført
sydøst for hovedbygningen i nogen afstand
fra denne. Anlægget er løbende blevet ændret og udvidet.
I 1897 blev et fritstående port parti i nygotik
opført syd for bygningen.
Fredningsstatus 2013: Avlsbygningerne er
ikke fredede.
Kulturmiljø
Aunsbjerg ligger på et voldsted bestående af
to holme omgivet af grave, som delvist er
vandfyldte. Den nordligste holm har i Løvenbalkernes tid båret gården, og før det har
gården formentligt ligget på et voldsted mod
vest. Siden den senere middelalder er det
dog kun den sydlige holm, der har været benyttet til bebyggelse.
Fra portpartiet fører en ældre lindeallé mod
hovedbygningen, som er omkranset af skov
mod øst og vest. Aunsbjerg skovdistrikt er
sognets største, og består af Vesterskov, Mellemskov, Bakkeskov og Stensborg. Steen Jørgensen påbegyndte anlæggelsen af en stor,
smuk have i fransk stil, som sønnen Steen de
Steensen færdiggjorde sidst i 1700-tallet.

Teksten er velvilligt stillet til rådighed af
Dansk Center For Herregårdsforskning.
http://www.danskeherregaarde.dk
Besøg deres hjemmeside og læs mere om
Danske Herregårde.
Steen Steensen Blichers novelle ”Skytten på
Aunsbjerg” er inspireret af Blichers ture på
13
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Thorning Spejderne

I Thorning gruppe vil vi gerne være flere.
Derfor vil jeg gerne sætte ord på, hvorfor jeg er
spejder, hvorfor det giver mening og hvorfor vi
skal være flere.

overfor i livet i bred forstand. Jeg vil gerne hjælpe
med at udvikle:

Spejderkorpsene i Danmark har til formål at udvikle børn og unge til vågne, selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste evne at påtage
sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund og ude i verden.
Det Danske Spejderkorps (DDS) og de enkelte
afdelinger tager ikke stilling i partipolitiske anliggender. Derimod forventes det, at korpsets voksne
medlemmer personligt tager stilling i samfundsmæssige, etiske og religiøse spørgsmål.
Spejder aktiviteter bygger på et eller flere af disse
elementer:

Foto Kern Oddershede

Oplevelser - Learning by doing - Patruljeliv - Friluftsliv - Værdier - Medbestemmelse og ansvarlighed - Aktiviteter og færdigheder - Samfundsliv

Evnen til at se muligheder - til at handle, også
selv om situationen er helt ny, er en uvurderlig
gave som vil følge spejderen resten af livet.

Den, der er med i spejdernes fællesskab, gør sit
bedste for:

Evnen til at indgå i et konstruktivt samarbejde
med andre - man ikke nødvendigvis kendte i forvejen - er en meget givende oplevelse.

•
•
•
•
•
•
•

at finde sin egen tro og have respekt for andres
at værne om naturen
at være en god kammerat
at være hensynsfuld og hjælpe andre
at være til at stole på

at høre andres meninger og danne sine egne

at tage medansvar i familie og samfund
Personligt er jeg spejder for at bidrage til en positiv udvikling af andre mennesker - gøre en forskel
– ikke målt på en evt. ros tildelt mig eller andre
ledere.
Nej målt på glimtet i øjnene på de spejdere, der
med større selvværd og selvtillid kaster sig ud i nye
opgaveløsninger af de udfordringer de bliver stillet

blichfang-lokalbladet.dk
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Oplevelsen af at lykkes med projekter/opgaver i
rammen af en patrulje – baseret på at ”børn
leder børn” – er en meget positiv oplevelse.
Jeg synes personligt at spejderbevægelsen er det
mest gennemtænkte udviklingsforløb et ungt
menneske kan gennemføre mht. at lære at tage
ansvar for egen udvikling.
Når et ungt menneske starter i 6 års alderen og
løbende udfordres af de stillede opgaver afstemt
efter alder og evner – og senere begynder at
kunne tage ansvar for andre og selv arrangere
ture og evt. bliver leder → så er det udvikling
med blivende værdi.

Thorning Spejderne

Vi er sammen med dem flere gange om året med
overnatninger og følger dem 24/7 under de større
lejre.

Foto Kern Oddershede

2015 var det Middelalderen vi besøgte, i 2016 var
vi pirater og i 2017 var vi i det Nordiske gudeunivers. Engagement og fantasirammer udvikler og
flytter mennesker.

Foto Kern Oddershede

Tre internationale spejderprincipper:

I Thorning gruppe var vi i Schweiz i sommeren
2014 – der var mange der ikke helt troede de kunne sejle i stærk strøm ned ad en flod i gummibåd,
vandre langt i bjerge eller bade i 7 grader varmt
vand eller tale med en spejder fra et andet land på
engelsk – men det kunne de alle ☺. I 2019 vil vi
gerne til Sverige. Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg med 36.000 spejdere og ledere fra de fem
spejderkorps var en kæmpe oplevelse.

Den enkelte: Spejderen har ansvaret for sin egen
udvikling.
Omverdenen: Spejderen viser respekt for medmennesket, er hjælpsom og viser ansvar over for
naturen og det samfund, vi er en del af.
Det åndelige: Spejderen bestræber sig på at finde
en tro, et åndeligt princip, der er større end mennesket.

Når ledere og erfarne spejdere forstår at være
rollemodeller for andre skabes der virkelig værdi i
spejderarbejdet.

Spejderbevægelsen bygger bro mellem unge – fx i
Bosnien, Irak, Afghanistan og Sydsudan.
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!

I samarbejde med mange forskellige ledere – grønne som blå – giver det simpelthen mening at udfordre de unge mennesker. Alle der måtte have
lyst til at være leder eller spejder er meget velkomne. Kontakt Kern Oddershede på
kern@post10.tele.dk eller på 40 80 17 82.

Her vil jeg gerne fremhæve samarbejdet med alle
spejdergrupperne i gamle Kjellerup kommune
omkring den årlige weekendtur i september, Blicherdysten, som handlede om ”Frihedskampen” i
2014:

Med venlig spejderhilsen
på vegne af
Bestyrelse og ledere i
Thorning gruppe

Tømmerflådetur over Hauge sø om natten til
”Sverige” med forfulgte, faldskærmsnedkastede
forsyninger til den danske modstandsbevægelse. I

15
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Thorning, Grathe og Vium Kirker

Gudstjenester
Fotos Erik Lyngsøe

Dato
4. marts
11.marts
14. marts

Thorning Kirke
16.00 Ann-Mette Elten
koncert.
10.30

Grathe Kirke
9.00

17.00
Tante Andante
19.15 Meditationsgudstjeneste v/ Helle
Gottenborg

15. marts

18.marts
25.marts
Palmesøndag
27. marts
29. marts
Skærtorsdag

30. marts
Langfredag
1. april
Påskedag
2. april
2. Påskedag
8. april
15. april
18. april

Vium Kirke
10.30
+ Børnekoret

9.00 Anders Engrob Jørgensen
19.00

14.00
+ Kirkekaffe

10.00
Bakkegården MHK
10.30

10.30
Gospel

17.00
Nadvergudstjeneste
med efterfølgende
spisning.
19.00
Stillegudstjeneste

10.30
+ Børnekor

9.00
10.30 MHK

9.00
10.30

blichfang-lokalbladet.dk

10.30
9.00
17.00
Infogudstjeneste for
konfirmander
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Thorning, Grathe og Vium Kirker

Gudstjenester

Dato
22. april
24. april
27. april
Bededag

Fotos: Erik Lyngsøe

Thorning Kirke

Grathe Kirke

Vium Kirke

9.00
+ Nadver MHK
10.00
Bakkegården
10.30

10.00
Konfirmation i Grathe.

9.00

29. april

10.30

19.15
Meditationsgudstjeneste v/ Helle Gottenborg

6. maj

10.00
Konfirmation

8. maj

19.30
Forårskoncert med
Thorning-Grathe-Viums
kirkers børnekor.

10.maj

10.30
Kr. Himmelfartsdag

12. maj

10.00
Konfirmation

13. maj

9.00 & 11.00
Konfirmation

20. maj
Pinsedag

9.00
+ kirkekaffe

21. maj
2. pinsedag

10.30
Dåb
10.30
MHK

27. maj
9.00
Jyden, Skulptur ved
Thorning
Museum
Dåb
Erik Bjørn
17
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Indre Mission Thorning

Program for marts, april og maj 2018.
Torsdag d. 17. maj 2018 kl. 19:30
Bibeltime v/Frede Møller,
Ans. Johs. Åbn. Kap. 7-9.

Marts:
Torsdag d. 1. marts 2018 kl. 19:30.
Møde v/ Bjarne Lindgren, Ringkøbing.
Johs. Åbn. Kap. 3.

Torsdag d. 24. maj 2018 kl. 18:00
Fællesaften med KFUM og K, Fællesspisning.

Onsdag d. 7. marts 2018 kl. 19:00.
Samfundsmøde i Karup, v/Per Veber Hinnerup.
Torsdag d. 15. marts 2018 kl. 19:30.
Forårsmøde i Thorning. Michael Kongensholm
og Snejbjergkoret medvirker.
Torsdag d. 22. marts 2018 kl. 19:30.
Påskemøde v/ Jørgen Bloch, Randers.
April:
Torsdag d. 5. april 2018 kl. 19:30
Bibeltime v/Frede Møller, Ans. Johs. Åbn.
Kap. 4-6.
Torsdag d. 12. april 2018 kl. 19:30
Bibeltime i hjemmene,
2. Korintherbrev kap. 4.
Torsdag d. 19. april 2018 kl. 19:30
Soldatervenner fest i Missionshuset.
Torsdag d. 26. april 2018 kl. 19:30
Hyggeaften med varme hveder.
Maj:
Tirsdag d. 1. maj og onsdag d. 2. maj 2018
Seniorlejr på Kjeldsø. Særskilt program kommer senere.

blichfang-lokalbladet.dk
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Torsdag d. 31. maj 2018 kl. 19:30
Sangaften i Missionshuset, v/ Inger Kamstrup
Hadsund.

Indre Mission
Henrik Rask

Annoncer
Støt vores annoncører
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Brugerrådet Bakkegården

Aktiviteter - marts - juni 2018
Mød op til rigtige hyggestunder…..

Hvis du går med et bestyrelsesmedlem
gemt i maven?

Onsdag d. 14. marts 2018 kl. 14:00
Banko.
Onsdag d. 28. marts 2018 kl. 18:00
Forårsfest med levende musik med Dorthe og
Hans. Der serveres varm mad og dessert.
Pris: 125,- kr.
Tilmelding til Karen på tlf. 23 36 24 33.
Senest d. 24. marts 2018.

Onsdag d. 18. april 2018 kl. 14:00
Banko.
Onsdag d. 16. maj 2018 kl. 14:00
Banko.
Onsdag d. 24. juni 2018 kl. 19:00
Sankt Hans fest.
Onsdag d. 27. juni 2018 kl. 14:00
Banko.
Brugerrådet på Bakkegården
Ole S. Overgaard
Tlf. 61 69 27 49

blichfang-lokalbladet.dk

Brugerrådet Bakkegården
mangler bestyrelsesmedlemmer.
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Så vil vi gerne opfordre dig til at
kontakte Ole S. Overgaard. ( 61 69 37 49.

Blicheregnes Museum &
Museumsforening
Maleren Kai Gøtzsche
Fredag den 26. januar kl. 15 åbnede museet
en udstilling om maleren Kai Guldbrandsen
Gøtzsche (1886-1963), der havde nær tilknytning til herregården Aunsbjerg, og som her
på egnen også er kendt for altertavlen i Vinderslev Kirke med motivet ”den gode hyrde”.

Scandinavian American Artists. Hans forfinede dekorative stil var inspireret af art déco.
I 1922-23 boede han sammen med den danske maler Knud Merrild en tid hos D.H. Lawrence i Taos, New Mexico. G. var medlem af
National Society of Mural Painters, N.Y. og af
Society of Scandinavian American Artists.

Kai Gøtzsche ernærede sig i USA især som
dekorationsmaler i kirker, restauranter, private hjem, og i 1923 også i MGMs filmstudier
i Hollywood.

Ved åbningen præsenteres en ny bog om
kunstneren. Udstillingen slutter d. 8. april.

Men han arbejdede også med akvarel, og
udstillede i sine sidste år i USA med Society of

Generalforsamling i
Blicheregnens Museumsforening
Tirsdag 27. februar / 19.30
(museet er åbent fra 19.00)
Generalforsamling ifølge vedtægterne. Museumsdirektør Ole Nielsen fortæller om året på
museet.
Ved samme lejlighed udleveres museets årsskrift 2017 til de fremmødte medlemmer. Der
bliver traditionen tro serveret kaffe og kage.
Alle er velkomne.
Fra Blicheregnens Museum kalender
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Thorning KFUM og KFUK

Thorning KFUM og KFUK Voksne
Fredag 2. marts 2018 kl. 19.30
Filmaften hos Tove og Jens Aage Vinther,
Kong Knuds Vej 26

Torsdag 26. april 2018 kl. 19.00
Gåtur og varme hveder hos Linda og Jeppe
Nielsen, Aalborgvej 57

Fredag 9. marts 2018 kl. 19.30
Bibeltime hos Tove Sjørslev og Peter Jensen,
Gl. Hærkrovej 10

Fredag 4. maj 2018 kl. 19.00
Aftentur – afgang fra Vium kl. 19.00. Medbring kaffe.

Fredag 16. marts 2018 kl. 19.30
Sangaften hos Lisbeth og Jan Pedersen, Rosenborgvej 10

Fredag 18. maj 2018 kl. 19.30
Bibeltime hos Tove og Jens Aage Vinther,
Kong Knuds Vej 26

Fredag 23. marts 2018 kl. 19.00
Påskefællesspisning hos Jens Aage og Tove
Vinther, Kong Knuds Vej 26. Damerne laver
mad i år.

Torsdag 24. maj 2018 kl. 18.00
Fællesspisning med IM i Thorning Missionshus med efterfølgende tale og kaffe kl. 19.30.

Fredag 6. april 2018 kl. 19.30
Bibeltime hos Peter Jensen og Tove Sjørslev,
Gl. Hærkrovej 10
Fredag 13. april 2018 kl. 19.30
Spilleaften hos Jan og Lisbeth Pedersen, Rosenborgvej 10
Torsdag 19. april 2018 kl. 19.30
Vi er inviteret til Soldatervenner fest i Thorning Missionshus

blichfang-lokalbladet.dk
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Fredag 1. juni 2018 kl. 19.00
Grillaften hos Karsten og Lisbeth Poulsen,
Skivevej 26.
Alle er velkomne.
Ret til ændringer forbeholdes.
Programmer og yderligere oplysninger hos
Tove Vinther
 86 88 07 16
 tovevinther@gmail.com

Thorning KFUM og KFUK

KFUM og KFUK Børn og unge
Fredag 23. marts 2018 kl. 19-22
Amok Disko – Rekordaften i Hørup Kirkecenter. Distriktsarrangement for børn 3.-7. kl.
Pris 40 kr. /30 kr. for medlemmer.
Fredag 20. april 2018 kl. 19-22
Amok Disko – Farmeraften i Hørup Kirkecenter. Distriktsarrangement for børn 3.-7. kl.
Pris 40 kr. /30 kr. for medlemmer.

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

Besøg vor hjemmeside:

Se mere: https://kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/

Kalkmalerier · Vium Kirke
23
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”Blomstermanden ” fra Herning

Naturvejleder Brian Kjølhede Jensen

Den 21. februar kl. 19.30 glæder vi os til at få
besøg af en decideret humørspreder og tusindkunstner ”Blomstermanden ” Johnny
Haugaard fra Herning, der krydret med gode
historier, samtidig tryller forrygende blomsterdekorationer frem.
”Jeg elsker at skabe og glæde mennesker på
min vej”.

Den 22. marts kl. 19.30 kommer naturvejleder i Naturstyrelsen Vestjylland Brian Kjølhede Jensen, der er kendt fra udsendelser på TV
Midt-Vest ”Natur-tur med Brian”.

Billet ved døren 75,- kr. inkl. kaffebord.

Billet ved døren 75,- kr. inkl. Kaffebord.

Han vil fortælle kyndigt og spændende om
observationer i sit arbejde bl.a. om mårhunde, ulve, hugorme, vildtpleje og meget mere.

Brian Kjølhede Jensen

Johnny Haugaard

Deadline for materiale til næste nummer af Blichfang: onsdag 25. april 2018.
blichfang-lokalbladet.dk

24

