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Information fra
Kære læsere

Tilgængelighed:

Blichfangs redaktion vil igen
takke, for de mange positive
tilbagemeldinger vi får, og det
er det, der gør at vi gider.

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

Vi vil gerne opfordre læseren til at benytte
vores hjemmeside.

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

Redaktøren vil gerne udvide hjemmesiden
med en kalender/Event funktion og eventuelt et lille forum, hvor man kan udveksle tanker og ideer, køb og salg, og hvad man ellers
kan finde på.

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

På hjemmesiden kan du bl.a. finde et par
billedgallerier, fra diverse store og små begivenheder i Blichfangs område.
Du er altid velkommen til at kontakte redaktionen med ris, ros og gode idéer.

Indlæg kan afleveres elektronisk / på papir.

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

Omdelingen af Blichfang 2019
foretages i tidsrummet

Det lokalhistoriske hjørne.
I dette nummer handler det lokalhistoriske
Hjørne om det knap så kendte ”Slaget ved
Geddebæk”. Læs mere på side 6.

• 15. november - 28. november 2019

Forsiden:

• 15. februar—28. februar 2020

Det nye i Sognehus og Hærvejsherberg. Fotoet er taget 30. juli 2019.

• 15. maj—28. maj 2020

deadline 25. oktober 2018

deadline 25. januar 2020.
deadline 25. april 2020.

• 15. august—28. august 2020

Ansv. Redaktør · Webmaster · Layouter
Erik Lyngsøe

deadline 25. juli 2020.

• 15. november—28. november 2020
deadline 25. oktober 2020.
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Thorning Borgerforening
Hærvejsvandring

Sankt Hans aften

Der er ikke så mange som ved, at hærvejsvandringen har sidste stop her, inden de er
færdige med at gå fra Sydslesvig til Viborg
hvert år i uge 28.

Igen i år blev der holdt Sankt Hans fest på
engen ved Kong Valdemars vej i Thorning.
Vejret var smukt som sjældent set på denne
aften, og fremmødet var ligeledes imponerende.

De sidste mange år har borgerforeningen
stået og taget imod dem med en is, når de
trætte og godt slidte er nået til Thorning om
fredagen.

Det er fantastisk skønt at der er så mange
lokale som synes det er en god tradition at
samles til fejringen af midsommeren, og det
er en stor glæde for de frivillige som lægger
kræfter i at arrangere, både denne aften, og
de mange andre tiltag i byen, når folk støtter
op og deltager.
Laila Simonsen
Thorning borgerforening

Isen vækker stor glæde, også i betragtning af
at de stort set er det eneste sted på ruten,
hvor der stadig bliver taget imod dem. Så de
glæder sig til at komme til Thorning
Det er altid hyggeligt når der er nogen fra
byen som kigger forbi og snakker med vandrerne.

blichfang-lokalbladet.dk
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Thorning Borgerforening
Sankt Hans aften

Byrådsmedlem Linda Lyngsøe holdt båltalen

Sankt Hans fotos taget af: Erik Lyngsøe
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Det lokalhistoriske hjørne
Slaget ved Geddebæk 1152
På Vatrupvej, hvor Geddebækken danner
skellet mellem Thorning og Hørup sogne,
Vatrupvej 17-19, stod i året 1152 - 5 år før
slaget ved Grathe hede - et heftig slag mellem
kongsemnerne Knus (Magnus’ søn) og Svend
(Erik Emunes søn). Endnu et kongsemne, Valdemar (Knud Larvards søn) deltog i slaget - på
Svends side.

Men - - - (vi lader Saxo fortælle):
”Omsider kunde dog de ærgjerrige saxiske
Ryttere ikke længere styre deres Hidsighed og
søgte derfor Vadestedet, hvor de ogsaa snart
fik Selskab, thi aldrig saasnart opdagede Valdemar, at der var Ride-Vej, før end han foer
afsted, og lige ind på livet af Tyskerne, som den
der havde i Sinde at gjøre dem Overgange
stridig.

Når man i dag står ved stedet, har man svært
ved at forestille sig, at der her har været en
rivende bæk, eller å, som det kun var muligt
at forcere et eneste sted - ved vadestedet.

Knud og hans krigere blev fordrevet, og stridighederne mellem kongesønnerne fortsatte endnu i 5-6 år.”

Kilde:

Knud søgte hjælp hos bispen i Hamborg og
havde tyske lejesoldater med sig. Svends
tropper kom fra Viborg. De kendte ikke vadestedet, og tropperne lå længe over for hinanden uden at gøre hinanden nævneværdigt
fortræd.

Historiske Steder på Kjellerupegen
af Viggo Bøegh Nielsen, 1985.
Udgivet af det daværende
Erhvervs- og turistråd i Kjellerup kommune

På stenen står der:
Aar 1152 stod slaget ved Gjeddebæk mellem kongerne Svend og Knud .
blichfang-lokalbladet.dk
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Velkommen til en ny sæson med
nordiske oplevelser.

det i Nykøbing på Mors i dagene 22.-24. august er et besøg værd.

Foreningerne Norden i Danmark, Norge og
Sverige fejrer i år deres 100års jubilæum, og
det blev også markeret i forbindelse med
Kjellerup bys 150års jubilæum, hvor 19 af
vore nordiske venner i Hagfors, Sørum og
Lapua deltog i træf i pinsen.

Årets tema i Den nordiske litteraturuge med
Skumringstid måtte blive ”Fest i Norden”.
Filmperlen ”Babettes gæstebud” med efterfølgende oplæsning fra Karen Blixens novelle
kan opleves i Mosaikken i Kjellerup den 11.
november.

Gæster og værter fik gode dage sammen.
Bånd blev igen knyttet. Kendskab giver venskab, og medlemmerne kan se frem til nyt
træf i forbindelse med Norges nationaldag i
2021.

Den 18. februar i Ans Sognehus indbydes til
fortælleforestillingen ”Elsalil” ved Ingrid
Hvass efter Selma Lagerlöfs dramatiske roman fra den svenske skærgård.
Sæsonen rundes af med Carolina Lindbergs
fortælling fra Færøerne ved generalforsamlingen den 19. marts.

Den kommende sæson byder på et bredt
udbud af nordiske oplevelser, hvor Kulturmø-

Sæsonprogrammet udsendes til medlemmer
midt i august, men interesserede kan hente
programmet på Kjellerup Bibliotek eller hos
formanden Ellen Andersen.
I jubilæumsåret tilbydes gratis medlemskab i
2019.
Venlig hilsen
Ellen Andersen
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Thorning KFUM og KFUK
Aktiviteter august—november 2019
Voksne

Torsdag d. 7. november kl. 19.30

Fredag d. 23. august kl. 19.30

Voksenaften på KFUM og KFUK i Silkeborg,
Enghavevej 4, 8600 Silkeborg. Foredrag: ”U2
- fra teenagere til modne mænd” v. Jens Carl
Moesgaard Nielsen. Pris 50 kr. kontant for
foredrag, kaffe/te og kage.

Bibeltime hos Tove og Jens Aage Vinther.
Kong Knuds Vej 26.
Fredag d. 30. august kl. 19.00
Bålaften i Jeppe og Lindas grusgrav ved Skivevej.

Fredag d. 8. november kl. 19.00

Fredag d. 6. september kl. 19.00
Aftentur ved Peter Jensen og Tove Sjørslev.

Kransebinding hos Linda og Jeppe Nielsen,
Aalborgvej 57

Torsdag. 12. september kl. 19.30

Fredag d. 15. november kl. 19.00

Voksenaften på KFUM og KFUK i Søndermarkskirken, Koldingvej 79, 8800 Viborg.
Foredrag ved Kirsten Vindum: ”Den lille prins
– også for voksne”. Pris 50 kr. kontant for
foredrag, kaffe/te og kage.

Kransebinding hos Lisbeth og Karsten Poulsen, Skivevej 26.
Fredag d. 22. november kl. 19.30
Sangaften med Sonja og Marteen van Leuween hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong
Knuds Vej 26.

Fredag d. 20. september kl. 19.30

Bibeltime hos Jan og Lisbeth Pedersen, Rosenborgvej 10.

Fredag d. 29. november kl. 19.00
Bageaften – og kransebinding hos Lisbeth og
Jan Pedersen, Rosenborgvej 10.

Fredag d. 27. september kl. 19.30
Retro-sangaften v. Henrik Bjerregaard og
Henrik Astrup. Sange fra den sorte Teensangbog. Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8, Kjellerup. Medbring gerne Teensangbog. Gratis,
men medbring 80’er kage til fælles kaffebord.

Alle er velkomne.
Ret til ændringer forbeholdes.

Fredag d. 4. oktober kl. 19.30

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

Sommeroplevelser hos Jens Aage og Tove
Vinther, Kong Knuds Vej 26.
Fredag d. 11. oktober kl. 19.30
Vi binder halmkranse hos Jeppe og Linda Nielsen, Aalborgvej 57.
Fredag d. 25. oktober
Bibeltime hos Kristian Hansen, Fuglemosevej
1 F.

Følg med på: https://haervejen.kfum-kfuk.dk/
blichfang-lokalbladet.dk
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Thorning KFUM og KFUK
Aktiviteter maj - august 2019
Kommune.
Henvendelse:
John Hjelmer Nielsen tlf. 30 23 30 68.

Børn og unge
Distriktsarrangement for børn 3.-7. kl. i Distrikt Hærvejen. Pris 40 kr. /30 kr. for medlemmer.

Hjemmeside:
https://kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/
og følg med på Facebook:
https://www.facebook.com/
TenSing7Kjellerup/.

Fredag d. 13. september kl.19-22
Amok-Disko: Disko-disko i Hørup Kirkecenter.
Fredag d. 4. oktober kl. 19-22

Amok-Disko: Cirkus-Disko i Hørup Kirkecenter.
Fredag d. 29. november kl. 19-22
Amok-Disko: Sommer-disko

Ten Sing 7
Ten Sing 7 er for alle unge mellem 13 og 20,
der er interesseret 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.
Vi samles hver tirsdag i Hørup Kirkecenter i
Kjellerup kl. 19.00, hvor vi 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
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Thorning Spejderne
Sommer 2019.
Hos Thorning Spejderne har vi i år været på
Houens Odde Spejdercenter, der ligger ud til
Kolding
Fjord.

joller.
Juniorerne overnattede desuden på søshelter en enkelt nat. Onsdag tog alle mand
en tur i svømmehal, hvor vi blev gjort godt
rene.

Familiespejd:
Hver anden torsdag start: 5. sep. Kl. 17-18:30
I september starter vi en ny gren op: Familiespejd, som er for de 3-6-årige, hvor forældrene er med til spejder. Mødedage bliver hver
anden torsdag fra kl. 17. I skrivende stund er
vi i planlægningsfasen, men vi melder ud på
Facebook, når vi ved mere.

Vores Mikroer var der i starten af juni på en
særskilt lejr, og Mini, Junior, Trop og Klan var
der i uge 28.
Vores Mikroer var på muslejr i Kristi himmelfartsferien for de yngre spejdere. Der var
kreativt arbejde i Mosehuset samt naturoplevelser i skoven og i vandet, og der var Ramasjang-løb med Hr. Skæg.

Vi starter med oprykkertur lørdag d. 17/8
som første spejdermøde efter sommerferien.
Herefter er der følgende mødetider:
Mini (1-3. klasse):
Tirsdage kl. 17-19

Mini, Junior, Trop og Klan var der i uge 28,
hvor der var gang i kreativt værksted, naturaktiviteter, kano, kajak, sit on top-kajak, tøm-

Junior (4.-5. klasse):
Onsdage kl. 17-19
Trop (6.-9. klasse):
Mandage kl. 19-21 (vintertid 20:30)

Hvis der nu skulle være en eller 10, der har
lyst til at prøve spejderlivet af, så er det bare
at møde op. Vi tilbyder tre gange som prøve,
hvorefter tilmeldingen skal foretages.

merflådebygning og prøvesejlads, tur på motoriseret tømmerflåde, sejlads med megin-

For yderligere information og kontaktoplysninger se vores hjemmeside:

www.thorningspejderne.dk
Med venlig spejderhilsen
Gruppeleder Per Markvardt
blichfang-lokalbladet.dk
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Venskab gør stærk
Stor TAK til alle
• foreninger og institutioner på Blichereg-

Forsamlingshus med henholdsvis 60 og 35
deltagere.

nen, der arbejdede sammen med os om de
mange forskellige arrangementer
• sponsorer, der gjorde det muligt at afvikle
de mange arrangementer. Silkeborg Kommune, Lions Club, Kjellerup og Thorning
Borgerforening, der gav klingende mønt.
Johannes Rask og Mäki & Co, der sponsorerede henholdsvis de ”vilde svin” og ”Jens
Langkniv øl” til Middelaldermenuen, Henrik
Lyngsø, der grillede svinene, Thorninghallen og Per Dam, der frit stillede rengjorte
lokaler til to arrangementer, Martin Svenningsen, der lystigt viste rundt i Thorning
samt lokale handlende og private, der bød
ind med deres varer og kunnen.
• Jer, der deltog i de mange forskellige arrangementer i uge 22, så det blev en kæmpe
succes med morgensang i Thorning med 80
voksne og 35 dagpleje- og børnehavebørn,
i Vium med 35 voksne og 40 dagpleje- og

Ugens sidste dage i middelalderstemningens
tegn startede torsdag med Thorning Spejdernes velsmagende ”Vildt svin” og Thorning
Bryghus´ liflige ”Jens Langkniv øl” på menuen
ved forpremieren på Ronja Røverdatter, hvor
Thorning Skoles elever var inviteret gratis
med. Silkeborg Museum, Blicheregnens Middelaldermarked i weekenden trak 450 gæster
og 3800 publikummer så Ronja og Birks middelalderunivers på Thorning Friluftsscene.

En vellykket uge med ”Venskab Gør
Stærk” i det gode samarbejdes ånd.
STOR TAK fra den glade og opstemte arbejdsgruppe: Stefan Mäkinen, Erling Prang, Kern
Oddershede, Lars Hansen, Linda Lyngsøe,
Gitte Funch og Hanne Pehrson
PS. Martin Svenningsen har sagt JA til at gentage succesen med byrundtur i Thorning med
afsluttende rundvisning på Thorning Vandværk.

Foto: Erling Prang

børnehavebørn og i Gråmose med 20 voksne og 2 børn, Silas Holst foredrag med 220
interesserede lyttere, HT87´s møde med
BSV elitespillerne med 80 glade børn , byrundtur og rask gåtur med Hauges Friske
Vandrere med efterfølgende besøg på
Thorning Vandværk og kaffe i Thorning

Foto: Erling Prang

Tirsdag d. 27. august kl. 18.30
med mødested ved Museet

SÆT
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Thorning Friluftsspil
TAK for den store støtte til Ronja Røverdatter
og Aage Christiansen alle har sagt ja og melder sig klar til den nye spændende udfordring
med at sætte ”Askepop” op.

Efter en forrygende opsætning af Ronja
Røverdatter, som i den grad faldt i det
3800 store publikums smag med flotte
anmeldelser og kommentarer i aviser, på
sociale medier og ved almindelig snak face
to face, vil Thorning Friluftsspil hermed
sige TAK til alle – både publikum, vore
sponsorer og alle de involverede i stykket hvad enten det var på, bag scenen eller i
alle de mange praktiske funktioner.

Musicalkomedien ”Askepop” er en dansk
teatermusical fra 2002 og ”Askepop – the
Movie” er en dansk musicalfilm fra 2003 begge med Sofie Lassen-Kahlke i hovedrollen.
Ved urpremieren i Glassalen i Tivoli spilledes
for fulde huse. Vi ser frem til at gøre det samme på Friluftsscenen i Thorning – ”Danmarks
hyggeligste Friluftsspil”.

Mange tusind TAK til alle jer sponsorer,
der enten gav direkte pengebeløb, indgik
sponsorater, tegnede annoncer eller stillede materiel til rådighed ganske gratis –
uden jeres hjælp var det ikke muligt at
sætte en så stor og flot forestilling op.

Har du lyst til at give et NAP med?
Friluftsspillet har hvert år 160-180 frivillige,
der deltager i de mange forskellige funktioner
ved teateropsætningen. Har du lyst at være
med, så kan du altid tilmelde dig på:

1.000 – 1.000 TAK til alle jer aktive for jeres store engagement ved dette års produktion. Uden jeres ildhu, flid og præcision
var det ikke muligt at skabe en forestilling
af så høj kvalitet og samtidig bevare den
specielle Thorning-ånd, hvor man støtter
og hjælper hinanden, mens man løfter i
flok med højt humør.

thorning.com/foreningen/funktionsgrupper
I PR-gruppen mangler vi flere hænder til uddeling af brochurer og flyers. Vi sætter brochurer i ruderne på parkerede biler, når
”Køerne danser” (ØKO-køerne sættes på
græs) og ved BSV-hjemmekampe.

Vi håber, I har lyst til at bakke op ved næste års spil ”ASKEPOP” og ser igen frem til
et godt og frugtbart samarbejde med jer
alle.

Desuden udleverer vi flyers ved Open by
Night i Silkeborg og Viborg - og gerne i andre
byer. Har du lyst til at hjælpe - så kontakt
Inger-Marie Thomsen på mail:

”Askepop” spiller fra 6. – 14. juni 2020.

sypres@sypres.dk eller tlf. 40 50 73 33.
Thorning Friluftsspil

Den kreative ledelse er på plads, da instruktør Christina de Laurent, kapelmester
Flemming Berg og de to korledere Hanna
blichfang-lokalbladet.dk
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Stemningsbilleder
Fotos: Erik Lyngsøe.
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Thorning Kirke

Sensommermøde søndag den 22. septem
Som bekendt var det i Thorning-perioden, at
St. St. Blicher slog igennem som novelleforfatter ved i året 1823 at udgive ”Brudstykker
af en landsbydegns dagbog”, ”Jyske røverhistorier” og i 1824 ”Præsten i Thorning”. I alt
skrev han 95 noveller og 340 digte og var den
første, der indskrev den jyske dialekt i litteraturen. Blicher er en klassiker, han er stadig
aktuel og kan fortsat overraske sine læsere.

Vi vil denne dag i et foreningssamarbejde
med Thorning kirke, Blicheregnens Museumsforening og Thorning Foredragsforening
fejre 200 året for St. St. Blichers ansættelse
ved Thorning sogn & og annekssognet Lysgård.
Desuden vil vi samme dag markere 90-års
dagen for oprettelse af Thorning Sogns Foredragsforening den 19. sept. 1929.

Museum Silkeborg/Blicheregnen er indrettet
i udlængerne til præstegården i Thorning. Det
blev indviet i 1979 og står nu på det sted,
hvor den gamle præstegård lå.
Museet rummer bl.a. en fin samling af Blichers ting. Det har desuden skiftende udstillinger og et stigende besøgstal.

Se programmet på side 24.
I Thorning Foredragsforening er vi stolte af,
at ildsjæle gennem 90 år har værnet om det
levende ord og Højskolesangbogens betydning for den danske kultur gennem flere
slægtled. Foreningens protokoller kan berette om tidens puls på egnen, med Forsamlingshuset fra 1883 som centrum for foreningens arrangementer. De mange fritidstilbud
af enhver art har ikke formået at slå Foredragsforeningen af pinden, selvom der har
været op-og nedture.
I dette århundrede kan vi glæde os over, at
folk fylder Forsamlingshuset til de 6 årlige
arrangementer, hvor folks interesse for fælles spændende, levende oplevelser og nærvær er stigende. Et nærvær, som TV og internet ikke kan tilbyde.

St. St. Blicher vendte i 1819 tilbage til sin
fødeegn som 37 årig, - hvor han blev ansat
som præst med interesse for landbrug. Han
sagde selv op i 1825 og flyttede til et nyt og
bedre lønnet kald i Spentrup.
blichfang-lokalbladet.dk

14

Blicheregnens
Museumsforening

mber 2019.

Thorning bliver igen Lyserød lørdag den 5.
oktober med aktiviteter i og ved forsamlingshuset i tidsrummet kl. 13-16
Fredag aften den 4. oktober er der andagt i
kirken ved sognepræst Jørgen Løvstad med
efterfølgende arrangement i Sognehuset med enten foredrag eller sang i højskolesangbogen i anledning af Lyserød Lørdag i
Thorning.

Den 22. september til Sensommermødet
2019 kommer Bertel Haarder.
Foredragsforeningen står sammen med kirken og museet og har inviteret en kulturpersonlighed, der om nogen rummer den folkelige stemme, de danske kerneværdier og
som forstår sig på både Grundtvig og Blicher.
Så kom til en festlig eftermiddag både i kirken og i forsamlingshuset.

Sæt allerede et stort X i kalenderen
- alle er velkommen.

Venlig hilsen de tre bestyrelser.

15

blichfang-lokalbladet.dk

Annoncer
Støt vores annoncører

blichfang-lokalbladet.dk
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Annoncer
Støt vores annoncører
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venter en lille reduktion i det nuværende
tilskud for Thorning Hallens vedkommende.

Thorning Kultur- og Idrætscenter.
Sommerstatus på byggeplanerne

Omvendt har regelsættet givet os mulighed
for at lave en lidt mere præcis beregning af et
forventet driftsresultat for den planlagte tilbygning plus den eksisterende bygningsmasse. Disse justerede beregninger fremsendes
ca. 1. august til Silkeborg Kommune, så de
kan indgå i vores ansøgning om tilbygningen.

Hen over foråret og sommeren har bestyrelsen i Thorning Hallen og byggeudvalget arbejdet med

•
•
•
•

Fondsansøgninger
Støtte- og sponsormuligheder
Genberegning af driftsregnskab

Budgetforhandlinger 2020-2023

Opvarmning til budgetforhandlinger august/september

Borgmesteren har i Midtjyllands Avis den 18.
juli udtalt, at kulturens ønsker til bl.a. nye
haller ikke står først for. Det er derfor vigtigt,
at vi fastholder det langt mere brede mål,
som Thorning og omegn har for den planlagte
tilbygning.

Fondsansøgninger
En lille arbejdsgruppe er i gang med at gennemgå mulige kandidater til fondsansøgninger. De bliver prioriteret i forhold til sandsynlighed for tilskud, så vi er klar til at gå i gang
med ansøgninger, når vi har et billede af en
forventet tidsplan efter budgetforhandlingerne.

Silkeborg Kommune har flere udfordringer
for vores lokalområde, som vi kun kan løse,
hvis lokalområdets ressourcer inddrages. Det
handler bl.a. om faldende befolkningstal,
faldende huspriser, en fortsat stigning i livsstilssygdomme og procentvis langt flere ældre.

Støtte- og sponsormuligheder
Thorning IF er klar til at stille sig til rådighed
som indsamlingsorgan. Den selvejende institution Thorning Hallen kan ikke selv gøre det,
men er afhængig af et samarbejde med en
brugerforening.

Med Thorning Kultur- og Idrætscenter ønsker
lokalområdet at bidrage til at ændre rammer
og vilkår for disse tendenser. Derfor bør borgmesteren ikke se en tilbygning i Thorning
alene som et kulturprojekt. Det har et langt
bredere og samfundsmæssigt mål.

Genberegning af driftsregnskab
Fra og med 1. januar 2020 træder nye harmoniserede regler for tilskud til selvejende institutioner i kraft efter beslutning i Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget. Vi kender ikke de
nøjagtige konsekvenser endnu, men vi for-

Folkene bag Thorning Kultur- og Idrætscenter følger spændt byrådets drøftelser og prioriteringer i budgetforhandlingerne i august og
september måned.
Thorning Hallen

blichfang-lokalbladet.dk
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Thorning Senior Klub
Aktivitetskalender september - november 2019
Onsdag den 11. september kl. 14.00
Fortælleren Ruth Dein fra Skive beretter om
Marie Bregendal, der var gift med Jeppe Aakjær.

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

Marie Bregendal fotograferet af H. j. Barby

Entre og kaffe: 75 kr.

Onsdag den 9. oktober kl. 14.00
Efterårsfest med snitter, vin, kaffe og småkager.
Underholdning ved Søren Kristian Vad.
Pris: 75 kr.
Tilmelding til Morten 86880191
eller Hanne 23310815

Besøg vor hjemmeside:

Onsdag den 6. november kl. 14.00
Museumsleder Jytte Nielsen fortæller om
Thorning i gamle dage.
Entre og kaffe: 75 kr.
Alle møder holdes på Bakkegården.
Thorning Senior Klub
Birgit Mølholm Andersen
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Musikevent Thorning
Programændring
Musikevent Thorning må desværre oplyse
at vi ikke kan gennemføre koncerten den
11. oktober med Allan Taylor.
Allan Taylor har måttet opgive sin afskedsturne i Danmark på grund af sygdom.
Han har måttet indrømme at han nok ikke
mere kan gennemføre turneer og stopper
helt med koncerter. Vi håber han bliver
rask og får et godt otium. Vi andre må så
leve med de gode minder vi har fra hans
tidligere optrædener her og andre steder
rundt om i Danmark.

11.10. Kl. 20;00. Døren åbnes kl. 19;00
Forsalg af billetter i Forsamlingshuset lørdag
21.09. Kl. 10;00 til 11;00.

Men fortvivl ikke. Med respekt for de over
50 solgte billetter har vi fundet et endog
meget godt alternativ. Det er lykkedes at få
fat i Almost Irish til at spille på datoen.

Eller telefon 30 12 58 98 (Niels Juul)

i kalenderen fredag d. 21. feb.
kom og hør the Grandfætters.

Almost Irish er et band bestående af fire
brødre fra Ribe, der som navnet antyder,
spiller irsk musik så man næsten tror de er
irere. De har tidligere flere gange spillet i
Forsamlingshuset og skabt en fantastisk
stemning for fuldt hus.

The Grandfætters
Musikevent Thorning

Billetprisen er uændret – 120,00 Kr.
Så mød op til endnu en stemningsfuld
aften i Thorning Forsamlingshus fredag d.
blichfang-lokalbladet.dk
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Indre Mission Thorning
Program sommer/efterår 2019
August:

November

Søndag d. 11. Opstart i Strandet

Tirsdag d. 5. kl 19:30

hos Aase og Henrik med afgang fra P pladsen ved
Missionshuset kl. 13:30. Medbring kaffe og brød.

Søren Grysbæk, Horsens.

Torsdag d. 15. Grethe Froberg

Esper Tidemann, Århus og Koret ”Effata” Randers.

Allingåbro.

Torsdag d. 14 En aften med Oasehøjskolen.

Torsdag d. 22. Bibelkreds i hjemmene.

Torsdag d. 21. Sømandsfest

2. Korintherbrev kap. 12.

Jesper Kirke, Århus

Torsdag d. 29. Sensommerstævne

Torsdag d. 28. Bibelkreds i hjemmene.

I Kjellerup Missionshus.

1. Timotheus brev kap. 2

Torsdag d. 7. kl. 19:30: Fælles med Karup

Kl. 14 og 15:30: Krista RA. Bellows, Videbæk.
”Prisen for efterfølgelse”

Hvor intet andet er nævnt
afholdes møderne kl. 19:30 i
Thorning Missionshus
Birkevej 10 - Thorning · 8620 Kjellerup.

Kl. 19:30: Heri Ettør, Aulum, Aulum Seniorkor.
”Så i bære mere frugt”

September:
Torsdag d. 5. Sangaften.
Tema: Lena Sandell.
Torsdag d. 12. Høstfest.
Per Toftdal, Vildbjerg. Rødekro koret medvirker.
Torsdag d. 19. Bibelkreds i hjemmene.
2. Korintherbrev kap. 13.
Torsdag d. 26. Henrik Didriksen
Skive

Kontaktpersoner:
Danmission:
Soldatermission:
Mission Afrika:
Sømandsmission:

Ellen Andersen
Jan Pedersen
Kirsten Andersen
Bente Nielsen

Indre Missions bestyrelse:

Oktober

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Kredsrep.
Øvrige

Torsdag d. 3. Okt. Møde i Levring Kirke og Levring
Missionshus.
Lars Morthorst, C. Brandstrup
Lørdag d. 5. Syng den igen Vest.

Skjern Kulturcenter.

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

22
20
61
28
22
86

43
94
33
70
88
66

59
39
09
60
64
78

39
44
41
32
20
34

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

Mandag d. 7. Bestyrelsesmøde IM
Grågårdevej 14.

Lyt til Indre Missions andagt:

Torsdag d. 10 Inger Lene Christensen,

 70 300 150
 www.jesusnet.dk

Ikast
Torsdag d. 17 Mission Afrika.
Torsdag d. 31. Bibeltime i Hjemmene

Alle er velkomne til i et godt fællesskab at støtte
DANMISSIONs arbejde

1. Timotheus brev kap. 1.

Hvis gavebeløb ønskes overført elektronisk er Missionshusets konto nr. 7843 0004901696
Enhver gave modtages med tak.
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Program for Museum Silkeborg Blicheregnen
august – november 2019.
de oplæg om museets historie. Det bliver en uformel dag, hvor der er plads til at udveksle anekdoter og minder fra museets spæde start til i dag.
Alle er velkomne.

Læs mere på www.museumsilkeborg.dk og
følg med på Facebook og i museets nyhedsbrev.
Husk, du også kan hente Museum Silkeborgs
fulde program på Museum Silkeborg Blicheregnen.

Høstmarked lør. 14. og søn. 15. sep. kl. 11 16
Tag hele familien med til høstmarked på Museum
Silkeborg Blicheregnen, og oplev lokale boder med
alskens spændende varer. Kig med, når hjorten
slagtes lørdag – du kan være heldig at få smagsprøver på spændende retter med hjort begge
dage.

Kampen om Magten –
Slaget på Grathe Hede –
særudstilling frem til 20. oktober
Oplev den blodige historie om kongemord, lumske
planer, blodgilde og højspændt udenrigspolitik,
når et af den danske middelalders blodigste kapitler rulles ud på Blicheregnen.

Store Broderidag på Blicheregnen onsdag d. 14. august kl. 14.00 - 21.00
Hvert år i sensommeren fejrer vi glæden ved
håndarbejde med en broderidag. Alle er velkomne
til at prøve kræfter med broderiet, og man kan
komme og gå i de timer, man nu har lyst og lejlighed til Ønsker man aftensmad, vil museet sørge
for tærte og salat. Tilmelding til mad senest 12.
august til Britta Fuglsang på
bf@blicheregnensmuseum.dk . Arrangementet er
gratis, men maden koster 50 kr.

Frivilligaften i Blicheregnens Museumsforening - torsdag 15. august kl. 18.00
Kunne du tænke dig at hjælpe museet med vores
mange aktiviteter? Det kan være formidling, kagebagning, vedligeholdelse af det hyggelige E Thuerninghus eller noget helt femte. Så kig forbi til museets frivilligaften. Blicherregnens Museumsforening informerer om foreningens arbejde, og museumsinspektør Marianne Gjørtz Hougaard fortæller om det uundværlige frivillige arbejde på museet. Der serveres grillpølser, kartoffelsalat, øl og
vand. Alle interesserede er velkomne.

Sensommermøde med Bertel Haarder - Blicher 200 år i Thorning søndag 22. september
kl. 14.00
Sognepræsten i Thorning, Jørgen Løvstad, holder
gudstjeneste i Thorning Kirke, og tidligere minister
Bertel Haarder prædiker.

Blicheregnen 40 år søn. 25. aug. kl. 14.00 16.00

Derefter er der kaffe og foredrag ved Bertel Haarder i forsamlingshuset. Mødet arrangeres af Blicheregnens Museumsforening, Menighedsrådet

Kom til fødselsdagsfejring, når museet fejrer 40
års fødselsdag med kaffe og lagkage og spænden-

blichfang-lokalbladet.dk

22

og Foredragsforeningen.

Foredraget arrangeres af KK44 festival og Museum
Silkeborg Blicheregnen.

Udflugt med Blicheregnens Museumsforening lørdag 28. sep. kl. 10.00 - 17.00

St. St. Blicher – Blicher 200 år i Thorning torsdag 7. november kl. 19.30

I år går udflugten østpå og har det industrielle
Danmarks historie som tema. Se nærmere på
www.museumsilkeborg.dk.
17.00

Hjemkomst

ca

Hør museumsinspektør Marianne Gjørtz Hougaard
fortælle om Blicher som præst, digter, samfundsborger, jæger og landmand midt i en kaotisk tid
med Napoleonskrige, statsbankerot, landbrugskrise og spæde tanker om demokrati. Samtidig er vi
midt i den danske guldalder med fuld fart på kunst
og kultur.

kl.

Dannebrog og Danmarkskrønike - tors. 3.
okt. kl. 19.30
Kom med til en aften i selskab med museumsinspektør Marianne Gjørtz Hougaard, hvor vi sætter
fokus på nationale symboler, myter og fortællinger, som opstod efter slaget på Grathe Hede i
1157.

Hvem sagde Broderi? Særudstilling - fredag
22. nov. – søndag 16. februar
Udstillingen består af mere end 160 broderede
skitser syet efter forskellige dogmer, og er resultatet af et samarbejde mellem kunsthåndværkerne
Jytte Harboesgaard, Lisbeth Degn og Mai-Britt
Bille. Dogmebroderi kom til at ligge til grund for
broderierne, som alle måler 20 x 20 cm. Skitserne
viser nye måder at tænke broderi på, og selvom
alle tre kunstnere har fulgt samme dogmer, er
broderierne vidt forskellige.

Lav din egen økse - efterårsferie: Mandag
14. oktober – fredag 18. oktober kl. 12.00 16.00
Hør mere om middelalderens stridsøkser og lav
din egen økse. Kig ned i udstillingen og find ud af,
hvilken du vil lave.

Blicher-fest på Blicheregnen - Blicher 200 år
i Thorning - lørdag 26. oktober kl. 18.00

Broderi - workshop og rundvisning - lørdag
23. november kl. 12.00 - 16.00

Denne aften står i St. St. Blichers tegn. Vi fejrer, at
det er 200 år siden, at Blicher vendte tilbage til sin
barndomsegn for at blive præst i Lysgård og Thorning. Det var her på præstegården i Thorning, han
skrev sin debutnovelle En Landsbydegns Dagbog,
og mange af hans noveller tager udgangspunkt i
egnen. Denne aften fester vi med mad fra Blichers
tid med et moderne tilsnit og datidens musik og
fortællinger i forsamlingshuset.

Prøv kræfter med dogmebroderi, når Blicheregnen
får besøg af kunsthåndværkerne Lisbeth Degn og
Mai-Britt Bille, som står bag museets nye særudstilling Hvem sagde Broderi? Der er rundvisning i
særudstillingen med kunstnerne efterfulgt af en
workshop, hvor man følger dogmerne og gentænker broderiet på finurlige måder. Tilmelding på
info@blicheregnensmuseum.dk

Jul på Blicheregnen - lør. 30. nov. kl. 12-16

KK44 foredrag – Magten og Æren – Blicher
200 år i Thorning - søndag 27. oktober kl.
14.00

Hvert år har Museum Silkeborg Blicheregnen et
smukt pyntet juletræ med flettede julehjerter, alle
med en fugl som motiv. Prøv selv at lave et fuglehjerte eller nogle af de mange andre mønstre.
Medbring selv en spids saks og en pincet.

Hvem har magten, og hvem får æren? Om magt
og ære i Blichers noveller. Sognepræst Jørgen
Løvstad vil fortælle om magt og ære i Blichers
noveller, og der læses uddrag af et par af novellerne.

Museum Silkeborg Blicheregnen
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Blicheregnens Museumsforening
skiner, arbejdende værksteder, arbejder
boliger og meget mere. Her kan vi også nyde
vores medbragte kaffe.

Udflugt.
Museumsforeningens sensommer udflugt er
i år lørdag 28. september 2019.

Reserver datoen og se nærmere oplysninger
i Kjellerup Tidende nyhedsbrevet fra museet.

Udflugten har i år det industrielle Danmarks
historie som tema. Vi kører med bus først til
den genfundne bro ved Brædstrup. Broen
blev bygget over Gudenåen som smalsporet
jernbanebro i 1899.

Festaften i Thorning forsamlingshus
d. 26. oktober 2019 . kl. 18;00
I samarbejde med Museum Silkeborg Blicheregnen afholder Museumsforeningen en fest
i Thorning Forsamlingshus for at markere at
det i år er 200 år siden Blicher blev ansat
som præst i Thorning og Lysgård.

Foto: Erik Lyngsøe · Juli 2019

Det var her i Thorning Præstegård han skrev
sin debutnovelle ”en landsbydegns dagbog”,
og mange af hans noveller tager udgangspunkt i egnen. Ved festaftenen serveres en
tre retters menu fra Blichers tid (med et moderne tilsnit). Det bliver en festlig aften med
fællessang, musik og fortællinger. Pris og
detaljer vil fremgå af annonce i Kjellerup
tidende og nyhedsbrevet fra Museet.

Da banen senere blev bredsporet samtidig
med etableringen af Vestbirk Vandkraft
værk , der skulle bruge vandet fra Gudenåen,
blev broen overdækket til en dæmning.
Kanalsystemer ledte vandet gennem Vestbirk sø til kraftværket. Den nu næsten udtørrede del af Gudenåen blev kaldt Døde å med
kun ganske lille gennemløb i dæmningen.

Ved natur genopretning i 2014 kom broen
atter til syne, og Gudenåens løb delvis genskabt. I dag står broen flot renoveret i et
fantastisk natur område. Her holder vi en
pæn lang pause, så der er tid til at nyde naturen og spise en sandwich.
Turen går herefter videre til Danmarks Industrimuseum Horsens, der ligger tæt på havnen i Horsens. Her skal vi se effekter fra industrialiseringens historie – fungerende mablichfang-lokalbladet.dk

Blicheregnens Museumsforening
Gregers Thomsen
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Thorning Idrætsforening
Glasskår på boldbanerne
Området omkring boldbanerne:

Det er simpelthen for farligt for vores spillere, og alle som kommer på stadion.

Thorning Idrætsforening har i den sidste tid,
oplevet smadrede flasker og affald på- og
omkring vores alle sammens boldbaner.

Både skår fra flasker samt bøjede kapsler kan
forårsage rigtig stor skade. Det er vi sikker på
at ingen ønsker skal ske, så derfor beder vi
om at der ryddes op efter sig selv.
Mener man at der mangler affaldsbeholdere,
er man velkommen til at rette henvendelse til
Claus Poulsen fra fodboldudvalget 20 29 06
55.
Claus Poulsen
Thorning Idrætsforening

Thorning Vandværk a.m.b.a.
Sommerbrev
brugt ukrudtsmiddel Prefix (BAM). Det koster
en halv herregård at lave nye boringer, og de
skal betales af os alle!

Bestyrelsen for Thorning Vandværk a.m.b.a.
har foretaget den halvårlige aflæsning af forbrugernes målere. Den foreløbige opgørelse
viser et spild på bare 3,2% mod 9,8% ved
januar aflæsningen.

Selvom Roundup er ”godkendt” af myndighederne, er brugen af det åbenbart ikke helt
ufarligt. Bayer koncernen, der har købt sig til
produktionen af stoffet, er for nylig blevet
idømt en kæmpeerstatning til en kræftramt i
USA og kan forvente et stort antal yderligere
klager.

Vi er kommet godt i gang med byggeriet af
bundfældningstanken, der er blevet støbt og
samlet. Vi forventer færdiggørelse af anlægget i september. Så håber vi at kunne spare
ca. 100.000 kr. årligt til spildevandsafledning.

Fortsat god sommer og god lugningafbrænding-laden stå til!?

Bestyrelsen vil henstille til alle med hus og
have om at undlade at bruge sprøjtemidler.
Der findes andre måder at bekæmpe ukrudt
på. Husk at vi bor tæt på vandværket med
dets to boringer.

Thorning Vandværk a.m.b.a
Harald Pehrson

De gamle boringer har været forurenet med
nedbrydningsprodukter af et tidligere meget
25
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Thorning Forsamlingshus
Efterår 2019.
Fredag den 25. oktober 2019, kl.19.00 afholdes ølsmagning med øl fra vores lokale bryghus.

Håber derfor at rigtig mange vil støtte op om
det nu planlagte arrangementet, så vi igen
kan får en god aften.

Henrik Andersen fra Thorning Bryghus holder foredrag og præsenterer 5 nye øl.

Som det fremgår af plakaten kan billetter
købes hos Spar Købmanden fra den 1/9 20/10.

Til arrangementet medfølger et pølse- og
ostebord efterfulgt af kaffe og the.

Prisen er: 200 kr.

Der vil være mulighed for at købe vin og
vand, for dem som ikke er øl entusiaster.
Mange kender allerede Henriks gode øl, og
han er en produktiv herre. Her i forsomme-

ren lancerede han en øl med navnet ”Battle
Ale” til åbning af udstilling på museet og
desuden en ny øl, ”Jens Langkniv”, der blev
solgt under Friluftsspillet.
Så...... det er spændende hvilke nye øl, der
præsenteres i oktober og høre historien om
de kreative etiketter.
Øllene kommer på fustage, og der er mulighed for at købe af øllet efter foredraget. Dvs.
at der er mulighed for at blive lidt længere og
hygge om en god øl og lidt musik.
Det er 2 år siden vi sidst afholdt ølsmagning
ved Thorning Bryghus, og dette blev en succes, som man gerne så gentaget.
blichfang-lokalbladet.dk
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Thorning Forsamlingshus
Efterår 2019.
FÆLLESSPISNING
I FORSAMLINGSHUSET

OBS OBS OBS
Desværre ingen loppemarked i Thorning forsamlingshus her i efteråret.

8. november 2019 kl. 18.00
Vil "Mandeholdet" lave Andebryst med tilbehør.
6. Februar 2020 kl. 18.00
Vil Lone fra "Mads Doss" lave maden. Menu
ikke fastlagt endnu.
25. marts 2020 kl. 18.00
Vil Hanne Christensen lave maden. Menu
ikke fastlagt endnu.

Da vi i bestyrelsen skulle planlægge her før
sommer, måtte vi konstatere, at der ingen
hele weekender var ledige i forsamlingshusets kalender inden slut november, -og det
tænkte vi var for sent op ad juletravlhed.
Ærgerligt da loftet bugner med loppeeffekter, men.......
Det er dejligt at vores forsamlingshus igen
bliver brugt og booket så meget til mange
forskellige fester og arrangementer.

Køb billet hos Spar i Thorning og se menuen
på opslag i butikken.

Bliv endelig ved med at lave lejeaftaler. Se
kalenderen på hjemmesiden:
www.thorningfh.dk

STØT FÆLLESSPISNING

Til oplysning kan nævnes, at vi her i slutningen juli har fået afhøvlet gulvet i den lille sal,
hvilket var meget tiltrængt.

Sæt

i kalenderen.

I næste nummer af Blichfang meddeles dato
for forårets loppemarked.
Tove Sørensen
Thorning Forsamlingshus
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Brugerrådet Bakkegården
Aktiviteter · september - november 2019
Onsdag d. 4 sep. 2019 kl. 14:00
Banko.

Onsdag d. 25 sep. 2019 kl. 18:00
Høstfest.
Der serveres: Dansk bøf m. bløde løg, dessert
og kaffe.
Underholdning: ” Citrondrengen ”.

Pris: 125 kr.
Tilmelding: Erna på tlf. 25682853
Senest lørdag d. 21 september 2019.

Onsdag d. 2 okt. 2019 kl. 14:00
Banko.

Onsdag d. 13 nov. 2019 kl. 14:00
Banko.

Onsdag d. 27 nov. 2019 kl. 14:00
Julearrangement. Julesalg med amerikansk
lotteri.
Der serveres æbleskiver og kaffe.
Underholdning: Julemusik.

Alle arrangementer afholdes på:
Bakkegården, Blichersvej 22
Thorning, 8620 Kjellerup.

Brugerrådet på Bakkegården
Svend B. Sørensen
Tlf. 71 70 20 28

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

blichfang-lokalbladet.dk
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Thorning, Grathe og Vium Kirker
Gudstjenester
Fotos Erik Lyngsøe

Dato

Thorning

25. august

16.00 Konfirmandindskrivningsgudstjeneste.

27. august

10.00 Bakkegården Andreas
Østerlund

1. september
8. september

9.00 AØN
10.30 Høstgudstjeneste kirkekaffe.

15. september
17. september

22. september

24. september
29. september
1. oktober
6. oktober
13. oktober
20. oktober
27. oktober
29. oktober
3. november

3. november
6. november

9. november
10. november
17. november
24. november
26. november
27. november

Grathe

Vium
9.00 Kirkekaffe
Andreas Østerlund

9.00 Kirkekaffe
10.30 Høstgudstjeneste

9.00 (K)

17.00 Familiegudstjeneste
med spisning Børnekoret
medvirker.
14.00 Gudstjeneste/ Sensommermøde, med Bertel Haarder.
10.00 Bakkegården
9.00
19.30 Israel-aften med Morten
Hørning i Sognehuset.
9.00 Gudstjeneste med efterfølgende Pilgrimsvandring
10.30 Højmesse og Blicher
14.00 Gudstjeneste og salmebroderi
10.00 Bakkegården
10.30 Alle Helgen
11.45 Preben Kok i Sognehuset
– tilmelding.

10.30 Høstgudstjeneste +
menighedsmøde.

10.30

10.30 Pastor ?
10.30
19.00 Stillegudstjeneste

9.00 (K)
10.30
Børnekoret medvirker

14.00 (K)

19.00 + kaffe i Sognehuset

17.00 Familiegudstjeneste
med bespisning i Menighedshuset. Børnekoret
medvirker
Sorgens værksted
9-16.30 Se inde i bladet
9.00

10.30
9.00/10.30
Børnekoret medvirker

10.30
10.00 Bakkegården

9.00 (K)

19.00 Syng julen ind
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Thorning, Grathe og Vium Kirker
Udstilling af salmetæpper
I Thorning Sognehus 27. okt. – 1.dec.

Start til kor –
det er sjovere, end du tror!

Fra Viborg Stift kom der sidste år en opfordring til at være med i et kunstprojekt
”Brode`r en linje fra din yndlingssalme”.

I Thorning, Grathe og Vium pastorat har vi to
kor bestående af sangglade og herlige børn,
og der er plads til flere. Faktisk vil vi super
gerne have dig med – så hvis du kan lide
sang, fællesskab og sjov med musik, er det
lige dig, vi mangler.
Afhængig af alder tilbyder vi to forskellige
kor:

En lille kreds af kvinder i pastoratet fandt
opgaven spændende og samledes nogle gange i løbet af vinteren for at sy. De 5 broderier
blev 15. marts afleveret i Viborg for sammen
med 180 andre broderier fra stiftet at blive
syet sammen til 6 tæpper på ca. 1 gange 2
meter.

Den 6. april kunne tæpperne udstilles i Viborg Domkirke ved en festlig salmegudstjeneste med deltagere fra hele stiftet.
Salmetæpperne lånes ud til sognene, og i
Thorning Sognehus vil der være mulighed for
ar se nogle af de spændende tæpper med en
mangfoldighed af fantasi, farver, udtryk og
stof til eftertanke.
Den 27. oktober kl. 14.00 markeres åbningen
med gudstjeneste og efterfølgende indbydes
til kirkekaffe, sang og fortælling om broderierne i Sognehuset, hvor alle er velkomne.

blichfang-lokalbladet.dk

Spirekor
Spirekoret er for dig, der går i 1.- 4. klasse.
Spirekoret øver om tirsdagen i Sognehuset.
Fra 14.15-14.30 er der drop-in. Selve korøvningen foregår fra kl. 14.30-15.15.
OPSTART EFTER SOMMERFERIEN: 3. sep.

Børnekor
Hvis du går i 4. klasse og op, så start i Børnekoret. I Børnekoret deltager vi cirka én gang i
måneden i gudstjenester og andre kirkelige
aktiviteter.
Børnekoret øver om tirsdagen i Sognehuset
fra 15.30-16.45.
OPSTART EFTER SOMMERFERIEN: 20. aug.

Hvad koster det at gå til kor?
Det er GRATIS at gå til spirekor! Og når du
synger i Børnekoret, bliver du aflønnet for
både øvning og de kirkelige aktiviteter.
30

Thorning, Grathe og Vium Kirker

Hvordan tilmelder jeg mig så?

Kontakt

Mød blot op en tirsdag og syng med os! I begge kor har du 3 prøvegange, inden du tilmelder dig. Så kan du prøve, om kor er noget for
dig. Har du spørgsmål, så få dine forældre til
at ringe. Vi står klar til at hjælpe – og vi glæder os meget til at synge med dig! Mere information i august-kirkebladet eller på kirkens hjemmeside.

Korleder og kirkesanger:
Sidse Tind Ahrenfeldt
 41 41 65 56
eller
Korleder,
Kirkemusiker, Kirke- og kulturmedarbejder
Lene Tind Ahrenfeldt
 24 34 48 20
 lene.tind.ahrenfeldt@skolekom.dk
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200 året for St. St. Blichers ansættelse
ved Thorning & Lysgaard kirker.
90 års jubilæum I
Thorning Foredragsforening

Sensommermøde 2019
søndag den 22. september.
Kl. 14 Festgudstjeneste i Thorning
kirke V/ Jørgen Løvstad og Bertel Haarder prædiker.
Kl. 15 Kaffebord i Forsamlingshuset
15.30 ca. Bertel Haarder fortæller og
dykker ned i sin Blicher viden.
Billet ved døren 75,- kr. inkl. kaffebord.
Arr. Thorning Menighedsråd,
Blicheregnens Museumsforening
& Thorning Foredragsforening.

SPIL & SYNG DANSK i Forsamlingshuset.
Tirsdag den 29. oktober kl. 19.30
Jacob Vestager Tybjerg leder en sangaften
med ”Sang så det basker – klaverspil der rykker” og muntre historier undervejs.

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

Arr. Thorning Foredragsforening.

Husk Generalforsamling
sammen med Forsamlingshuset
den 23. oktober kl. 19.30.
blichfang-lokalbladet.dk
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