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Information fra
Kære læsere

Tilgængelighed:

Blichfang Redaktionen vil igen
takke for de mange positive
tilbagemeldinger, vi får på
vort lille blad.

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

Indlevering af indlæg

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

Indlæg til Blichfang afleveres til Erik Lyngsøe.
Se den gule boks til højre. Dette nummer er
blevet på 32 sider, da vi er begyndt at få flere
indlæg. Det er vi meget glade for. Så fortsæt
endelig med at komme med indlæg.

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

Det lokalhistoriske hjørne.
Blicheregnens Museum afholder Seminar på
Blicheregnen Museum. Det fejres, at St.
Stensen Blicher for 200 år siden flyttede til
Thorning.

Indlæg kan afleveres elektronisk / på papir.

Jeg har derfor valgt at denne udgave af det
lokalhistoriske hjørne handler om Blicher.
Læs mere side 10. God fornøjelse.

Omdelingen af Blichfang 2019
foretages i tidsrummet

Forsidefoto:
•

Denne gang er forsiden prydet af de nye
shelters, vi har fået i Stendal Skov. Læs mere
om dem på side 28.

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

•

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

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

•

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

Støtte vore annoncører og
medlemsforeninger.
Ansv. Redaktør · Webmaster · Layouter
Erik Lyngsøe
Besøg vor hjemmeside:
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Årsmøde
Der indkaldes til ordinært årsmøde i Blichfang
tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.30 i cafeteriet på Bakkegården.
Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

2.

Valg af referent

3.

Godkendelse af referat fra årsmødet
den 13. marts 2018

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.
Evt. afbud til Birgit Mølholm Andersen på
tlf. 86 88 01 10 / 42 39 15 01 / e-mail:
formand@blichfang-lokalbladet.dk.

blichfang-lokalbladet.dk
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Thorning Senior Klub
Aktivitetskalender december 2018 - juni 2019
Onsdag d. 13.marts 2019

Onsdag d. 19 juni 2019

Forårsfest med snitter, vin og kaffe. Underholdning af Rosenorkesteret i Silkeborg.

Heldagsudflugt til Tirpitz Museet ved Blåvand.

Pris 75 kr. Tilmelding til :

Program følger senere

Morten
Hanne

86 88 01 91
23 31 08 15

Alle møder holdes kl. 14.00
den 2. onsdag i hver måned på

Onsdag d. 10. april 2019
Stinne Åstrup fra Kjellerup viser billeder og
fortæller om fugle.

Bakkegården
Blichersvej 22 · Thorning
8620 Kjellerup

Entre og kaffe 75 kr.

Onsdag d. 8. maj. 2019
Museumsleder Jytte Nielsen fortæller om
Thorning i gamle dage.

Thorning Senior Klub
Morten Petersen

Entre og kaffe: 75 kr.
Tirpitz Museum.

Foto: Erik Lyngsøe
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heksefugle, grådværge og ”de underjordiske”.

Store følelser i spil
Hver weekend summer Thorning Skole af
liv og aktivitet. Ca. 40 dygtige og entusiastiske skuespillere, dansere og sangere i alderen 8 – 68 år er godt i gang med indstudering af stykket.

Astrid Lindgrens fængslende historie tilsat
Sebastians dejlige musik har resulteret i en
af vor tids største familiemusicals.
Musicalen starter med et tordenskrald. Lynet slår ned, og Ronja bliver født.

Der øves replikker og de mange sjove dansenumre ekserceres. Alle sangene trænes
flittigt, og det klangfulde backstagekor
kompletterer - endda flerstemmigt.

Historien springer 12 år frem, hvor Ronja for
alvor er gammel nok til at lære om livets
farer.

Nestor for skuespillerne er det lokale talent
Ejvind Nielsen, som ses i rollen som SkaldePer – en figur, han i 2009 forestillingen for
øvrigt leverede med stor overbevisning og
indlevelse - lod sig ligefrem kronrage.
Spændende om håret igen ryger af.

Hun møder den jævnaldrende Birk fra den
rivaliserende Borka-røverflok. Med Birk oplever Ronja det eventyrlige i at have en ven.
Sammen udforsker de den vilde og uforudsigelige natur.
De to bliver hjertevenner på trods af røverfædrenes modstand. Og Ronja og Birk skal
så meget igennem, inden vi får den lykkelige
slutning.
Skoven omkring Friluftsspillets scene skaber
en autentisk fornemmelse for Ronja og Birks
eventyr. Og der skabes en magisk og fortryllende stemning, når det veloplagte liveorkester akkompagnerer til Sebastians elskede g
kendte sange:
”Anemonesangen, Hvoffe´ Det Da´?,
Pruttesangen og ikke mindst
Ronja Røverdatter”.

Ejvind Nielsen som Skalde Per i 2009 udgaven

Historien om Ronja Røverdatter folder sig
ud som en fortælling, der rummer et stort
spekter af følelser. Den er dramatisk, sørgelig, rørende, morsom, uhyggelig og spændende.
Vi elsker vel alle fortællingen om røverdatteren Ronja, som bor i Mattisborgen
dybt inde i de svenske skove sammen med
sine forældre og hele røverflokken? Omgivet af skovvæsener som rumpenisser,

blichfang-lokalbladet.dk

GLÆD JER til en FABELAGTIG og SUPERB
oplevelse for HELE familien !
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Billetsalg

ÅBENT HUS

• Onlinesalg via www.thorning.com og bil-

Friluftsspillet gi´r KAFFE/THE og RABAT til
borgere og virksomheder på Thorningegnen.

letten.dk til og med dagen før hver forestilling.
Gebyr på kr. 5 tillægges pr. ordre.

• Kontakt Billettens callcenter på 7020 2096

Lørdag d 11. maj kl. 14 – 16

hverdage kl. 9 – 16.30 ved problemer.

på Friluftsscenen bag Forsamlingshuset.

• Billetsalg på Silkeborgs Biblioteker og andre

Kig ind og se hvad vi laver!

steder. Gebyr på kr. 10,00 tillægges pr. billet.
Salgssteder findes på www.thorning.com.

Hvoffe´ Det Da´?

• Servicetelefon: 4031 7512. Her kan du få svar

Jo - du skal da opleve suset fra teaterverdenen ved en prøve på Ronja Røverdatter med røverbanderne og alle skovens små finurlige væsener som grådværge og rumpenisser.

på eventuelle spørgsmål.

• Billetsalg ved indgangen 1½ time før hver
forestilling, såfremt der er flere billetter.

• Kørestolspladser bookes ved at kontakte Billettens callcenter på 7020 2096, hverdage kl. 9
-16.30.

Få 20 % rabat på billetter ved fremmøde.
Betal kontant eller med MobilePay. Du er
også velkommen, selvom du ikke skal
købe billet.

Billetpriser
Børn fra 4 til og med 12 år ...................... 75 kr.
Voksne fra 13 år ..................................... 145 kr.
Familiebillet (2 voksne + 2 børn) ............ 400 kr.
Gruppe (min. 10 voksne) pr. person ....... 120 kr.

Forestillinger

Børn til og med 3 år, som ikke optager en stol, er
gratis.

Lørdag d. 1. juni kl. 14.00 (Premiere)
Søndag d. 2. juni kl. 14.00
Tirsdag d. 4. juni kl. 19.00
Onsdag d. 5. juni kl. 16.00
Fredag d. 7. juni kl. 19.00
Lørdag d. 8. juni kl. 14.00
Søndag d. 9. juni kl. 14.00

Øvrige praktiske oplysninger
• Alle pladser er nummererede.

• Gratis parkering.
• Pølser, is, slik, kaffe, brød m.v. kan købes til
rimelige priser.

• Boder og forplads åbner 1½ time før hver forestilling.

• Medbragt mad kan indtages ved havebordene
inden forestillingen.

• Billetsalget tager imod Dankort, Visa-Dankort
og Mobile Pay.
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Collage: Hanne Veldt.

Sammenhold · Glæde · Stolthed · Hygge 8· Samvær · Én på grineren · Udfordringer
blichfang-lokalbladet.dk

Anerkendelse · Løfte i fællesskab ·Lære nye mennesker at kende · Vil du også være med?

Foreningen Hærvejs Herberg
Sognehuset i Thorning

HUSK

På vegne af Foreningen Hærvejs Herberget i
Thorning har undertegnede lovet at skrive et
lille indlæg om det nye Sognehus.
Menighedsrådet har besluttet, at det skal
hedde ”Sognehuset”. Som vi jo alle kan se,
når vi lægger vejen forbi kirken og den gamle
skole, skrider byggeriet af det nye Sognehus
jo planmæssigt frem.

Så Deres udsendte tog til storbyen Thorning
- ude fra Ungstrup - og jeg tog et billede af
byggeriets fremskridt, og resultatet kan ses
her under. Se flere billeder på www.blichfang
-lokalbladet.dk.

Foreningen
Hærvejs Herberg i Thorning
Tirsdag d. 5. marts 2019 kl. 19:30
i cafeteriet på Bakkegården

Det bliver spændende at se den færdige bygning, og jeg er sikker på, at de fremtidige brugere vil sætte pris på det nye hus.

Generalforsamlingen afholdes ifølge foreningens vedtægter.

Jeg har også lovet bestyrelsen at minde om
den ordinære generalforsamling. Så sæt kryds
i kalenderen d. 5 marts 2019 kl. 19:30.

Støt foreningen med
et medlemskab til 50 kr.

Se annoncen på denne side.
Erik Lyngsøe
Det nye Sognehus set fra Bakkegården.
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Det lokalhistoriske hjørne
Steen Steensen Blicher
Biografi
Blicher voksede op som enebarn, fordi hans mange
søskende døde kort efter fødslen. De mange spædbørns skæbne var stærkt medvirkende til, at Blichers
mor udviklede en ”sindssygdom”. Blicher voksede
derfor op med en for tiden usædvanlig tæt kontakt
med faderen, som også vakte hans interesse for
naturen og jagt.
Blicher blev undervist hjemme af sin far, og i 1799 fik
han sin studentereksamen og påbegyndte herefter
sine studier i København. I 1801 var han alvorligt syg,
men i stedet for den ordinerede diæt og fuldkommen
ro begyndte han ifølge sin selvbiografi fra 1846 at
spise, drikke og motionere.

Blicher ved en af Himmelbjergfesterne malet af
Valdemar Neiiendam.
1830'erne betegnede hans kommercielle gennembrud
som novelleforfatter, bl.a. med udgivelsen af Samlede
Noveller, bd. 1-4, der udkom i 1832 og 1834. Hans
politiske engagement i den nationale bevægelse og
folkeoplysningen var baggrunden for, at han i 1839 var
hovedmand bag det første Himmelbjergmøde. Efter
interne uenigheder med de øvrige medlemmer af komitéen blev han nægtet adgang til disse fra 1844. Dette
bekræftede ham i hans egen antagelse af, at han var
miskendt, og han blev stadig mere trist i sindet i løbet
af sine sidste leveår.

I 1809 tog Blicher sin embedseksamen fra pastoralseminariet, hvorefter han holdt sin prøveprædiken i
Regenskirken d. 3. Januar 1810. Efter samme år at
have indgået ægteskab med Ernestine Juliane Blicher
(født Berg) bosatte han sig i Randers. Her underviste
han en kort periode som adjunkt ved latinskolen,
hvorefter han blev forpagter hos sin far i Randlev
Præstegård. Hans hustru var enke og bragte en mindre formue med ind i ægteskabet, men statsbankerotten 1813 betød, at parret mistede det meste af
opsparingen.

Blichers helbredstilstand var svingende, og i 1837 havde han overvundet endnu en helbredsmæssig krise.
Han blev efter kontroversen i Himmelbjergkomitéen
gjort til genstand for skarp offentlig kritik og bl.a. latterliggjort i Corsaren. Dette kombineret med sygdom og
bitterheden over at være isoleret fra ”det gode selskab”
medførte et tiltagende forbrug af alkohol. Hans selvbiografi fra 1846 er imidlertid fyldt med selvironi og skarpe
iagttagelser, som i nogen grad svækker den almindelige
antagelse om hans nedtrykte tilstand. Han havde altid
foretrukket digtningen frem for præsteembedet, og
efter gentagne klager over hans tjenesteforsømmelse
blev Blicher i maj 1847 afskediget med pension. Han
døde i præstegården i Spentrup i 1848, kort før hans
retræteår udløb.

Økonomiske problemer fik herefter Blicher til at søge
embede som præst, men det var primært, fordi han
understregede sin interesse for landbrugsdrift, at han
i 1819 blev ansat ved Thorning og Lysgård Kirke.;
Præstegårdens gamle landbrugslænger rummer i dag
Blicheregnens Museum med en Blicher-udstilling
bestående af førstetryk af en række af hans værker.
Blicher forlod embedet i 1825, hvor han tiltrådte en
noget bedre aflønnet stilling i Spentrup Sogn ved
Randers.
Fra 1826 var Blicher involveret i et projekt, tidsskriftet Nordlyset, som imidlertid måtte indstilles i
1829 af økonomiske årsager. Nordlysperioden betegnes af en Blicher-ekspert som hans bedste periode
som prosaist, i hvilken han finder sin formative egenart.

Forfatterskab
Blicher oversatte i sin studietid den storladne skotske
digtsamling Ossian og hans tidlige lyrik var stærkt inspireret heraf. En Blicher – ekspert bruger endog udtrykket "Ossian-epigon" om de tidlige digte. Senere udviklede han en mere personlig lyrisk stil, inspireret af hede
landskaberne, hvor han ofte gik på jagt. I 1820'erne
koncentrerede han sig om sine fortællinger, der senere
er blevet anerkendt som nogle af dansk litteraturs

Blicher var i 1827 overbevist om, at hans hustru var
ham utro, og utroskab er derfor et ofte anvendt tema
i hans noveller fra dette tidspunkt. I 1828 var han
separeret fra sin hustru i et halvt år, men ægteskabet
blev genoptaget. Det understreges i en biografi, at
beskyldningerne mod hustruen var uberettigede.

blichfang-lokalbladet.dk
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Steen Steensen Blicher
største noveller. Her udvikler han sin lyriske sprogtone
til en særegen prosaform, som indrammer en ofte
tragisk fortælling. Blandt hans noveller fremhæves ofte
de "fire store" Brudstykker af en Landsbydegns Dagbog,
Sildig Opvaagnen, Hosekræmmeren og Præsten i Vejlbye.

Til gengæld var han populær blandt publikum, og 1.
oplag af førsteudgaven af hans samlede værker fra 1832
blev hurtigt udsolgt.

I disse noveller er der en intens stemning, som Blicher
især skaber gennem fortællepositionen, og i de tre
førstnævnte er handlingens klimaks en kvindelig hovedperson, som ud fra forskellige udgangspunkter
gennemlever et drama, der er opstået på grund af
denne kvindes insisteren på at skabe sit eget liv.

I 1904 udkom Jeppe Aakjærs trebindsværk med mere
end 1.000 sider om Blicher, hvilket markerede en ændring i tolkningen af Blicher. Aakjær gendrev den biedermeierske læsning af Blicher. I stedet fremhævede han
Blichers evne til at beskrive tragiske menneskeskæbner,
med reference til Blichers eget tragiske livsforløb. Hans
Brix anskuede derimod de dystre træk ved novellerne
som udtryk for Blichers indsigt i den menneskelige natur
og seksualitet. Efter 1920, hvor Sigmund Freuds Det
ubevidste blev oversat til dansk, fremhævede anmelderne i stigende grad det psykologiske element i novellerne.

I en længere periode efter Blichers død blev hovedvægten hos kritikerne lagt på de biografiske træk i Blichers
forfatterskab.

Politisk engagement
Blicher var fortaler for en folkelig danskhed og almuens
ret til politisk indflydelse. Hans mest indgående politiske skrifter udkom i Danmarks nuværende Tilstand
(1828) og Min Tidsalder (1842). I det lille essay, Politik
plæderer han for en sammenhæng mellem almindelig
værnepligt og politiske rettigheder, ligesom han er
fortaler for et forsvarsforbund mellem de tre nordiske
riger. Sammen med disse skrifter er også hans tale ved
det første Himmelbjergmøde, som han betegnes som
den egentlige initiativtager til.

Søren Baggesens disputats et det hidtil mest omfattende videnskabelige værk om Blicher. Han fastlægger først
genren for de blicherske noveller, der betegnes som
realistiske skæbnefortællinger, hvor personerne vikles
ind i uundgåelige skæbnebestemte situationer. Analysen her bygger på den forståelse, at: ”Skæbnen er mønstret i det, vi mennesker kalder tilfældighed.”

Blichers oprindelige tanke med den første Himmelbjergfest i 1839 var at indføre en blanding mellem
antikkens Hellas ”gymnastiske Væddelege”, en kulturel
festival med digtoplæsning, malerkunst og visesang, og
en patriotisk dansk sammenkomst. Festen havde 5-600
deltagere og startede ved solopgang. Man sang bl.a.
Blichers ”Danmark! Fostermoder kjære” to gange.
Blichers politiske standpunkter udviklede sig i 1840’erne yderligere i den nationale retning, og han engagerede sig i den slesvigske bevægelse og dens kamp for
Hertugdømmet Slesvigs optagelse i kongeriget.

Blichers værker er derfor udtryk for en tragisk realisme.
Hans bedste noveller handler om menneskelig ulykke,
der er uden for den enkeltes kontrol. Baggesen påpeger
også, som noget nyt i Blicher–fortolkningen, at mange af
novellerne indeholder en fortælleposition, hvor den, der
beretter begivenhederne, enten misforstår, fortrænger
eller fortier væsentlige dele af begivenhedsforløbet.
”Men ved at lade denne mand være totalt uforstående
over for forløbets egentlige betydning opnår forfatteren
at tvinge læserens interesse delvis bort fra personerne
og over på begivenhederne selv…”

Kritik
I lyrikken og mange af Blichers fortællinger udgør det
midtjyske hedelandskab som nævnt en melankolsk
baggrund for fortællingen. Hans forhold til "sin elskede
hede" var i 1835 udgangspunktet for, at J.N. Madvig
karakteriserede størstedelen af novellerne som idylliske egnsfortællinger – en stilart, som senere blev betegnet som Biedermeier-traditionen. Madvig fremhævede også det jyske lune, der præger fortællingerne.
Han anser de af historierne, der beskæftiger sig med
mindre idylliske temaer, for at være af ringere kvalitet.
I øvrigt var samtidens anmeldere generelt hårde i deres
bedømmelse af Blicher; han var "det dårlige selskab".

I løbet af fortællingen opstår der et særligt spændingsfelt, hvor læseren får mulighed for at undersøge tegn
på, at fortælleren efterhånden erkender sin rolle. Den
Blicherske novelle har således flere fortællelag; at læse
den er, som at "skrælle et løg".
Denne artikel er taget fra wikipedia.org/
https://da.wikipedia.org/wiki/Steen_Steensen_Blicher
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THORNING HALLEN

21 foreninger og bestyrelser støtter udbygningsplaner
Thorning Hallens bestyrelse har efter informationsmødet for borgere den 27. oktober
færdiggjort ansøgning om udbygning af Thorning Hallen. Midt i december fremsendte
bestyrelsen den endelige ansøgning til KulturFritids- og Idrætsudvalget sammen med reviderede bilag, som indeholdt anlægs- og
driftsudgifter samt et bud på en allerede fuldt
booket timefordelingsplan. Det betyder, at
hallen allerede ud fra de ønsker og behov,
som nuværende og kommende brugere har
indmeldt, kan fremvise næsten fuld dækning
af alle timer i to haller.

Målet for denne dialog ville være at drøfte
mulighederne for dels at tilbyde sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter for
bl.a. ældre i dagtimerne, men også muligheden for at stille lokaler, faciliteter og evt.
fysioterapeut til rådighed til genoptræningsformål.
Sundheds- og Ældreudvalget har takket ja til
invitationen, så repræsentanter fra Thorning
Hallen deltager i et dialogmøde onsdag den
6. februar, hvor de nævnte tilbud og muligheder drøftes.
Foråret skal bruges på at få sat fokus på anlægsudgifterne og egenfinansiering. Oplægget til finansieringsplanen lægger op til en
egenfinansiering på 3 millioner kroner. Disse
midler skal hentes ind via fonde og støtte fra
virksomheder og borgere i området. Imens
venter vi spændt på, at budgetforhandlingerne for 2020-2023 tager sin begyndelsen hen
over foråret og endelig besluttes i løbet af
september og oktober måned.

Hertil kommer et særligt bilag, hvor ikke mindre en 21 formænd for lokale foreninger og
bestyrelser giver deres fulde opbakning til
initiativet, der kan være med til at tilføre hele
lokalområdet et løft i muligheder og tilbud til
gavn for fastholdelse og udbygning af et godt
lokalmiljø i det nordvestlige hjørne af Silkeborg Kommune.
Sammen med ansøgningen sendte bestyrelsen invitation til dialogmøde med Sundhedsog Ældreudvalget.

Thorning Hallens Bestyrelse.

Skitse af den foreslåede udbygning

blichfang-lokalbladet.dk
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På Kjellerup Messen
d. 10. marts 2019 kl. 10 - 16.
Dansk Folkeparti er også i år at finde på Kjellerup Messen d. 10. marts 2019 kl. 10 - 16 i
Arena Midt.
Her kan I møde:
DF`s Folketingskandidater
•

Karina Due

•

Kuno Danielsen.

Per og Helen Asp, Harry Madsen, folketingskandidat
Karina Due og Klaus Læborg.
Foto Anni Madsen

Kom og få svar på dine spørgsmål.

Thorning Vandværk a.m.b.a.

Der afholdes generalforsamling i:
Thorning Forsamlingshus fredag den 29. marts kl.19.00.
Vi håber, at mange vil møde op for at høre om årets forløb og fremtidige planer.

Bestyrelsen for Thorning Vandværk a.m.b.a.
v / Harald Pehrson
thorningvand@thorningvand.dk
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Thorning KFUM og KFUK
Aktiviteter marts - maj 2019
Voksne
Fredag d. 10.maj 2019 kl. 19.00
Aftentur ved Peter Jensen og Tove Sjørslev.

Fredag d. 1. marts 2019 kl. 19.30
Sangaften hos Jan og Lisbeth Pedersen, Rosenborgvej 10.

Torsdag d. 16. maj 2019 kl. 19.00
Gåtur og varme hveder hos Tove og Jens
Aage Vinther, Kong Knuds Vej 26.

Fredag d. 8. marts 2019 kl. 19.30
Filmaften hos Tove og Jens Aage Vinther,
Kong Knuds Vej 26.

Fredag d. 24. maj 2019 kl. 19.30
Bibeltime hos Jeppe og Linda Nielsen, Aalborgvej 57.

Fredag d. 15. marts 2019 kl. 19.30
Generalforsamling hos Linda og Jeppe Nielsen, Aalborgvej 57.

Onsdag d. 29. maj 2019 kl. 19.00
Grillaften hos Lisbeth og Karsten Poulsen,
Skivevej 26.

Fredag d. 22. marts 2019 kl. 19.30
Bibeltime hos Peter Jensen og Tove Sjørslev,
Gl. Hærkrovej 10.

Alle er velkomne.
Ret til ændringer forbeholdes.

Fredag d. 29. marts 2019 kl. 19.30
Fortælleaften hos Jeppe og Linda Nielsen,
Aalborgvej 57.

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

Mandag d. 8. april 2019 kl. 19.30
Voksenaften på KFUM og KFUK i Silkeborg,
Enghavevej 4, 8600 Silkeborg. Foredrag:
”Mand og kvinde- den lille forskel” og minikoncert v. Hans Jørn Østerby.

Download Voksenaftner program:
https://haervejen.kfum-kfuk.dk/
media/8551/program-voksenaftener-1819.pdf

Pris 50 kr. kontant for foredrag, kaffe/te og
kage.
Fredag d. 12. april 2019 kl. 19.00
Påskespisning hos Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26.

Download

Amok-Disko

program:

https://haervejen.kfum-kfuk.dk/
media/9363/amok-disko-fora-r-2019.jpg

Fredag d. 26. april 2019 kl. 19.30
Bibeltime hos Lisbeth og Jan Pedersen, Rosenborgvej 10.
Torsdag d. 2. maj kl. kl. 18.00
Fællesspisning og soldatervennefest sammen
med IM i Missionshuset. Kl. 19.30. Foredrag
ved Ruth Brik Christensen (fra ”Ruth i krig”)

Følg med på: https://haervejen.kfum-kfuk.dk/
blichfang-lokalbladet.dk
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Thorning KFUM og KFUK
Aktiviteter marts - maj 2019
Børn og unge

Ten Sing 7

Fredag d. 22. februar 2019 kl. 19-22
Amok-Disko: Smuglerløbsdisko i Hørup Kirkecenter.

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.

Distriktsarrangement for børn
Pris 40 kr. /30 kr. for medlemmer.

3.-7.

kl.

Fredag d. 29. marts 2019 kl. 19-22
Amok-Disko: Plejehjems-disko i Hørup Kirkecenter.
Distriktsarrangement for børn 3.-7. kl. Pris 40
kr. /30 kr. for medlemmer.
Fredag d. 24. maj 2019 kl. 19-22
Amok-Disko: Dyre-disko i Hørup Kirkecenter.
Distriktsarrangement for børn 3.-7. kl. Pris 40
kr. /30 kr. for medlemmer.

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
Kommune.
Henvendelse John Hjelmer Nielsen tlf. 30 23
30 68.
Hjemmeside: https://kjellerup.kfum-kfuk.dk/
ung/

SPAR Thorning
Blichersvej 13 · Thorning
8682 Kjellerup
Tlf. 86 88 00 20
Mobil: 22 56 47 46
E-mail: 0510669@spar.dk
15
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Annoncer
Støt vores annoncører
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Annoncer
Støt vores annoncører
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Thorning Forsamlingshus
Forår 2019.
LOPPEMARKED

Søndag d. 3. marts 2019 kl. 10:00 – 15:00
Møbler, lamper, service, bøger, legetøj m.v.
Kom og gør en god handel og oplev den gode
stemning
Vi afhenter gerne effekter. Kontakt:
Lars Lund 2118 7971
Niels Hansen 2878 0472

OBS OBS Skal du flytte
eller er du ved at ommøblere ?
Vær da opmærksom på, at man altid kan
spørge til, hvad forsamlingshuset har af møbler på deres fjernlager. Oftest er der flere
sofaer, borde, små skabe mv. til loppemarkedspriser. Ved interesse - kontakt da: Lars
Lund tlf.: 21 18 79 71

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

www.thorningfh.dk

Thorning Forsamlingshus

kan være rammen om din næste fest.
Ved planlægningen kan du nu hurtigt og
nemt gå ind og tjekke mulige ledige datoer
på vores hjemmeside: www.thorningfh.dk

Fællesspisning 2019
Torsdag den 21. marts 2019 kl. 18.00

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

Menu: oplysning herom senere.
Se opslag og køb billetter hos Spar og Thorning
Bageri ca. 3 uger før.

Send et par billeder af din bordopstilling og
borddækning til: jeppe@adacon.dk.

Fællesspisningsudvalget

Udvælg anonyme billeder før festen starter,
så disse kan være til hjælp og inspiration for
andre. På forhånd tak!
Thorning Forsamlingshus
www.thorningfh.dk
Tove Sørensen

blichfang-lokalbladet.dk
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Landsjubilæum, Byjubilæum
og Venskabsbesøg

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 og har givet tilsagn om at
deltage. Her vil der blive mulighed for, at vore
gæster kan deltage i flere af de af Kjellerup
planlagte festligheder.

Lokalafdelingen indbyder 15. marts til generalforsamling i Hørup Kirkecenter. Efterfølgende fortæller journalist Jens Utoft, Skive
om en oplevelsesrig ”2.500 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.

Indkvarteringen sker privat, som det er skik,
hvilket er med til at give besøget en ekstra
dimension for gæster og værter.

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. En ide til en
anderledes måde at rejse på.

Det er tankevækkende, at i 75 år har Norden
været en del af foreningslivet på Kjellerupegnen og venskabssamarbejdet startede i 1950
med Hagfors, og mange har i årenes løb haft
glæde af besøg og genbesøg, hvor venskaber
er blevet knyttet.

Foreningen Norden Kjellerupegnen kunne
sidste år fejre 75 års jubilæum, og i år kan
vor naboforening Foreningen Norden i Silkeborg den 25. marts fejre deres 75 års jubilæum.

Alle er velkomne til arrangementerne, og programmet kan fås på Kjellerup Bibliotek, Blicheregnens Museum og Bakkegården.

Vor landsdækkende Foreningen Norden kan
den 15. april markere sit 100 års jubilæum,
blandt andet med fest i DRs koncertsal med
deltagelse af foreningens protektor Dronning
Margrethe og nordiske gæster. Festen transmitteres i TV. Medlemmer kan købe billetter
til halv pris, og lokalt i kredsen arrangeres
bustransport til festen.

Foreningen har 60 medlemmer, og der er
plads til flere med interesse for Norden og
nordisk samarbejde.
Indmeldelse kan ske via blanket i programmet
eller ved henvendelse til formanden Ellen
Andersen.
Foreningen Norden
Ellen Andersen
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Thorning, Grathe og Vium Kirker
Gudstjenester
Fotos Erik Lyngsøe

Dato

Thorning

3. marts

13.30 Fastelavnsgudstjeneste. Jørgen Løvstad

6 marts
10. marts

10.30 Jørgen Løvstad

10.30 Mikael Holst Kongensholm.
10.30 Jørgen Løvstad
10.30 Mikael Holst
Kongensholm
10.30 Mikael Holst Kongensholm

31. marts
2. april

10.30 Jørgen Løvstad
17.00 Eventyrgudstjeneste for børn. Jørgen
Løvstad

3. april
7. april
14. april
Palmesøndag
18. April
Skærtorsdag
19. April
Langfredag
21.April
Påskedag
28. april
30. april
Lørdag, d.4
maj

Vium

19.00 Stillegudstjeneste Jørgen Løvstad

17. marts
24. marts
26. marts

Grathe

19.00 Syng i Den blå i
Grathe K.
10.30 Jørgen Løvstad
10.30 Jørgen Løvstad
10.30 Jørgen Løvstad

9.00 Jørgen Løvstad
17.00 Nadvergudstjeneste

19.00 Stillegudstjeneste
10.30 Jørgen Løvstad

9.00 Jørgen Løvstad
10.30 Frede Møller

Bakkegården. Mikael
Holst Kongensholm
Hele dagen indvielse af
det nye sognehus

blichfang-lokalbladet.dk

Børnekorets Forårskoncert kl 19.00
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Thorning, Grathe og Vium Kirker
Gudstjenester
Fotos Erik Lyngsøe

Dato

Thorning

5.maj

Indvielsesgudstjeneste
af det nye sognehus
10.30 Jørgen Løvstad

Grathe

11. maj

9.30 og 11.00 Konfirmation
Jørgen Løvstad

12. maj
Bededag d.
17. maj

9.00 Mikael Holst Kongensholm

18. maj

10.00 Konfirmation
Jørgen Løvstad
10.00 Konfirmation
Jørgen Løvstad

19. maj
26. maj
28. maj

Vium

10.00 Konfirmation
Jørgen Løvstad
10.00 Konfirmation
Lars Morthorst Christiansen

9 Erik Lippert Bjørn
10.00 Bakkegården
Mikael Holst Kongensholm

Fastelavnsfejring i Thorning
Søndag den 3. marts kl. 13.30

varmningslokale, hvor der er gratis saftevand
til børnene og salg af kaffe og bagerens lækre
fastelavnsboller.

Menighedsrådet, Borgerforeningen og Blicheregnens Museum
indbyder i fællesskab
små som store til en festlig eftermiddag.

Der er præmier til bedst udklædte deltagere.
Eftermiddagen slutter på festlig vis med musik og sanglege, hvor alle kan være med.

Arrangementet begynder kl. 13.30 med familiegudstjeneste i børnehøjde i Thorning Kirke,
gerne med festligt udklædte deltagere, og
fortsætter efterfølgende med tøndeslagning
ved museet.

Thorning Menighedsråd

Herefter går vi over i Thorninghallens op-
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Blicheregnes Museum
Kalender
Lørdag 9. marts kl. 9.30 - 15.00
Blicher 200 år i Thorning - seminar

Tirsdag 26. februar kl. 19.30
Blicheregnens Museumsforenings
generalforsamling

I 2019 er det 200 år siden, at digteren St. St.
Blicher vender hjem til sin fødeegn, da han
bliver præst i Thorning i 1819-1825. Det fejrer vi på Blicheregnen med et seminar, hvor
vi spørger, hvad vi skal med Blicher i dag?
Hør tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, professor Henrik Skov Nielsen og flere
andre fortælle om Blicher som aktiv samfundsborger, digter og naturelsker.

Deltag i Blicheregnens museumsforenings
årlige generalforsamling. Museumsdirektør
Ole Nielsen fortæller om året på Museum
Silkeborg. Ved samme lejlighed udleveres
museets årsskrift 2018 til de fremmødte medlemmer. Der bliver traditionen tro serveret
kaffe og kage. Alle er velkomne.

Søndag 3. marts kl. 14.00
Fastelavn på Blicheregnen

Pris: 225 kr. inkl. frokost, 1 stk. drikkevarer
og kaffe m. kage.

Familieaktivitet: Kom og slå katten af tønden
på Blicheregnen og se, hvem der bliver Kattekonge og Kattedronning. Fastelavn går tilbage
til middelalderen, hvor man festede inden 40
dages faste, mens vi har slået katten af tønden siden 1500-tallet.

Tilmelding på:
info@blicheregnensmuseum.dk senest 1.
marts.
Arrangementet støttes af Lida & Oskar Nielsens Fond

Søndag 17. marts kl. 12.00 - 16.00
Børnenes Kulturdag: På sporet af
fortiden
Familieaktivitet: Skattejagt og gratis entré
Kig forbi Blicheregnen til Børnenes Kulturdag
og find sporene fra fortiden. Du får udleveret
lup og skattejagt og kommer helt tæt på udstillingerne. Kan du finde alle sporene?
Der er gratis entré for alle voksne ifølge med
børn. Børn og unge til og med 17 år har altid
gratis entré.

Helt frem til 1800-tallet kom man en levende
kat i tønden – det gør vi dog ikke på Blicheregnen! Vi pynter op til fastelavn og hænger
en tønde op i forhaven, så kom og vær med.
Arrangementet er gratis. Kaffe, te og juice
kan købes.
Arrangementet laves i samarbejde med menighedsrådet og borgerforeningen.

blichfang-lokalbladet.dk
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Blicheregnes Museum
Kalender
Lørdag 27. april kl. 13.00 og 15.00
På tur i Kampen om Magten - slaget
på Grathe Hede

Torsdag 21. marts kl. 19.30
Svend, Knud og Valdemar
Foredrag: Kom med til en aften, hvor vi
sætter fokus på Blicheregnens kommende
særudstilling Kampen om Magten – slaget på
Grathe Hede.

Rundvisning: Kom med på en rundvisning i
udstillingen Kampen om Magten - slaget på
Grathe Hede og hør mere om fejder, kongemagt, riddere og borgerkrigen, som slutter
med slaget 23. oktober 1157 på Grathe Hede.

Vi kigger nærmere på, hvorfor slaget på
Grathe Hede er en afgørende del af Danmarkshistorien. Det var her en årelang borgerkrig endte, og Valdemarstiden tog sin begyndelse.

Pris: Gratis for medlemmer af museumsforeningen. 50 kr. for andre. Tilmelding på info@blicheregnen.dk.

Vi får Saxos Danmarkskrønike, Dannebrog,
korstog og selvstændighed fra den tyske kejser efter slaget på Grathe Hede.

Du kan se hele Museum Silkeborgs forårsprogram på www.museumsilkeborg.dk.

Pris: 50 kr. inkl. Kaffe og kage.

Følg med på museets hjemmeside, i nyhedsbrevet og på Facebook.

Lørdag 13. april - søndag 20. oktober
Kampen om Magten - slaget på Grethe Hede
Udstilling: Oplev den blodige historie om
kongemord, lumske planer, blodgilde og højspændt udenrigspolitik, når et af middelalderens blodigste kapitler rulles ud på Blicheregnen.
Forræderi og svig hører til dagens orden. Vi
fortæller historien om kampen om magten i
1100-tallet, hvor tre konger kæmper mod
hinanden på slagmarker og ved den tyske
kejsers hof. To af slagene finder sted lige
udenfor Thorning. Det afgørende slag er slaget på Grathe Hede, kong Svend taber til
kong Valdemar den Store.

Mandag 15. april - fredag 19. april
Lav dit eget middelalderværk
Familieaktivitet: Læg vejen forbi Blicheregnen
i påsken og lav dit helt eget riddersværd. Pris
30 kr. for materialer + entré, hvis man skal se
udstillingerne. Børn og unge til og med 17 år
har gratis entré til museet.
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Brugerrådet Bakkegården
Aktiviteter · Marts - maj 2019
Onsdag d. 6. marts 2019 kl. 14:00
Generalforsamling.

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

Efter generalforsamlingen spilles der banko
med 2 gratis plader pr. person. Gratis kaffe
og kage. Se opslag på Bakkegården.

Foto: Erik Lyngsøe

Onsdag d. 20. marts 2019 kl. 18:00
Forårsfest.
Der serveres :
• Hamburgerryg m. tilbehør.
• Citronfromage.
• Kaffe og småkager.
Underholdning: Dorthe & Hans
Pris: 125 kr.

HUSK
Tirsdagssang kl. 10.00

Tilmelding: Erna på tlf. 25 68 28 53,
Senest lørdag d. 16 marts 2019.

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

Onsdag d. 3. april 2019 kl. 14:00
Ekstraordinær generalforsamling,
grundet vedtægtsændringer & banko. Se
opslag på Bakkegården.

”PILOTER” SØGES

Onsdag d. 1. maj 2019 kl. 14:00
Banko.

Der er 2 Christiania cykler på Bakkegården
som bliver brugt for lidt.
Vi mangler ”piloter” til oplæring.
Kontakt Mikkel. Tlf. 23 20 95 04

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

blichfang-lokalbladet.dk
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Musikevent Thorning
Rock Nalle & the Ivans
for både publikum og for bandet.

Koncerten med Nalle & his Crazy Ivans blev
ikke helt som planlagt og annonceret. Søren
Rislund meldte afbud på grund af sygdom, og
Nalle, Ivan Sand og Kim Sagild leverede virkeligt gode og gedigne gamle rock- og især
bluesnumre.

Tak til de 110 fremmødte for aktivt at medvirke til den gode stemning og levere en
fantastisk opbakning fra et veloplagt og
forventningsfuldt publikum.
Foreningen har modtaget et sponsorat fra
Sparekassen Kronjylland og arrangerer derfor koncert igen den 11. oktober. Her møder vi den engelske folkemusiker Allan Taylor. Det bliver en anden og mere følelsesmæssig oplevelse. Allan Taylor er på sin
sidste turne efter et langt liv som troubadur
og singer/songwriter.
Allan Taylor

Rock Nalle, Ivan Sand & Kim Sagild. Foto Aksel Utoft

Der var stemning helt fra start, og publikum
sang og rockede med. Kommunikationen gik
begge veje, og stemningen kulminerede
efter pausen og sluttede med stående applaus, da de lidt ældre siddende musikere
afslutningsvis præsenterede hinanden, samtidig med at nummeret ”Go’ gamle fru Olsen” spillede for fuld udblæsning.
Der var stor respekt for legenden Rock Nalle,
som har levet det hårde liv, har
”genopfundet” sig selv og turnerer rundt i
Danmark sammen med sit orkester og skaber nostalgisk stemning med sin slidte stemme på små og store spillesteder.

Allan Taylor har med sit sublime guitarspil
og sin dybe, behagelige stemme været med
til at præge folkemusikken på de europæiske musikscener. Han er kendt fra Festival i
både Skagen og Tønder og gæstede i 2010
Thorning Forsamlingshus.

Vi havde forventet at møde guitaristen Henning Kaae, som en årrække har turneret med
Nalle, men i stedet dukkede den gamle kending, Kim Sagild op og var en helt igennem
god afløsning.

Nu har vi igen mulighed for at opleve Allan
Taylor – så sæt X i kalenderen fredag den
11. oktober 2019 til endnu en forrygende
koncert.

Musikevent Thorning kompenserede for det
ændrede program med to gratis genstande i
baren, og koncerten blev en dejlig oplevelse

Musikevent Thorning
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Tak

for en super god tid som gruppeleder i Thorning gruppe!

Spejderlivet hviler på stærke alment gældende værdier, hvor man gør sit bedste for at
lære at finde sin egen tro og have respekt for
andres, værne om naturen, være en god
kammerat, være hensynsfuld og hjælpe andre, være til at stole på, høre andres meninger og danne sine egne og tage medansvar i
familie og samfund.
Jeg vil gerne hjælpe med at udvikle unge
menneskers evne til at se muligheder, til at
handle - også selv om situationen er helt ny.
Det er en uvurderlig gave, som vil følge spejderen resten af livet.
Jeg synes personligt, at spejderbevægelsen er
det mest gennemtænkte udviklingsforløb, et
ungt menneske kan gennemføre mht. at lære
at tage ansvar for egen udvikling.

Kern Oddershede
Efter 14 år er det blevet tid til også at prioritere andre ting, hvorfor jeg har valgt at holde
som gruppeleder og leder, men forbliver
medlem.

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.

Motivationen til at være spejderleder har jeg
altid fundet i de mange berigende oplevelser
og samvær med børn, unge og voksne. Jeg er
spejder, fordi det giver mening at arbejde
med udvikling af andre.

–Det er en reel mulighed for, at vi kan – med
en beskeden indsats - give noget af det bedste fra vores generation videre til den næste.
Det gør en forskel at kunne skabe aktiviteter,
der indeholder udfordrende og spændende
oplevelser!

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.

Her vil jeg gerne fremhæve samarbejdet med
alle spejdergrupperne i gamle Kjellerup Kom-

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
overfor i livet i bred forstand.

Årets lederpris 2013 var en stor ære.

blichfang-lokalbladet.dk
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mune omkring den årlige weekendtur i september, Blicherdysten, som handlede om
”Frihedskampen” i 2014:

Spejdernes Lejr 2017 i Sønderborg med
36.000 spejdere og ledere fra de fem spejderkorps var en kæmpe oplevelse. I 2019
venter spændende lejre i Danmark og i 2020 i
Sverige.

Foto Kern Oddershede

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

Spejdernes Lejr 2017 åbnes
Når ledere og erfarne spejdere forstår at
være rollemodel for andre, skabes der virkelig værdi i spejderarbejdet. I samarbejde med
mange forskellige ledere – grønne som blå –
giver det simpelthen mening at udfordre de
unge mennesker.
Udviklingen af rammerne for vores spejderarbejde på Møllevej 36 er lykkedes – jeg synes området i de 14 år, jeg har fulgte det - er
blevet forandret til et sammenhængende out
-door område, som i den grad understøtter
vores aktiviteter – senest med indvielsen af
shelterprojektet sommeren 2018.

International Spejderlejr i Kandersteg i Schweiz 2014 –
(sidder længst til højre, Kathrine Oddershede forrest til
venstre i billedet)

Jeg er sikker på, Per Markvardt bliver en god
gruppeleder. Tak til alle i Thorning gruppe for
opbakning og vilje til at prøve skøre ideer af
og gøre en forskel. Det kræver en stærk holdindsats at lykkes – det har været en fornøjelse at være en del af holdet! Tak!

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.

Med venlig spejderhilsen
Kern

27

blichfang-lokalbladet.dk

Shelterområdet i Stendal Skov
En perle på vores egn.
>>Det er umuligt, sagde Tvivlen.
Det er farligt, sagde Frygten.
Det er unødvendigt, sagde Fornuften.
Gør det alligevel, hviskede Hjertet.<<
At holde fast i ens visioner og drømme
kan der komme noget fantastisk ud af –
endda til glæde for mange. Et godt bevis
herpå er det nyrenoverede shelterområde i Stendal Skov.
De to initiativrige og driftige dagplejere
Mette Jakobsen og Vibeke Clausen har
nemlig formået - sammen med støtteforeningen – at få skrabet godt ½ million
kroner til huse fra forskellige fonde til at
forbedre rammerne for ophold og oplevelser for alle hele året rundt i Stendal
Skov.
Deres drøm er nu materialiseret i form af
4 shelters, madpakkehus med børnesikret bålplads og udendørs bålplads samt
multtoilet. I processen er både Naturstyrelsen og Silkeborg Kommune naturligvis
blevet involveret og det med så godt resultat, at samarbejdet fungerer enestående.
Naturstyrelsens krav til design og farve
(skal være sorte) på husene er indfriet,
og Silkeborg Kommune tømmer tanken
til multtoilettet årligt. Det daglige opsyn
med pladsen foretages at initiativtagerne, frivillige og Naturstyrelsen.
De dejlige faciliteter kan benyttes af alle.
Det bliver muligt med tiden at foretage
blichfang-lokalbladet.dk

booking af shelters via Naturstyrelsens
hjemmeside. Der kan samles brænde til
bålene – både sav og kløveblok forefindes.
Reglerne for pladsen er ganske enkle:
• Udvis respekt for andre brugere på
pladsen
• Forlad den i samme stand, som du
ønsker at se den, når du kommer
• Medtag eller placer affald i affaldsstativet på pladsen
I disse skærmtider er det for dagplejebørnene et helt specielt tilbud. Det er en
dejlig start på livet at kunne
- sanse og lege i naturen
- få styrket motorikken og færdighederne
- bruge og udvikle fantasien
- lære naturen og dens lyde at kende
- fornemme hyggen og roen samt i den
mørke årstid den særlige stemning med
tændte stearinlys
TILLYKKE og stor respekt for de to initiativtageres vedholdenhed.
Hanne Pehrson

HUSK motorkørsel i skoven og parkering ved pladsen kræver
Naturstyrelsens tilladelse
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Grillen

Toilettet

Foto: Erik Lyngsøe

Borde og bænke

Shelter

Madpakkehuset

Foto: Erik Lyngsøe

Foto: Erik Lyngsøe

29

blichfang-lokalbladet.dk

Indre Mission Thorning
Program forår 2019
Februar 2019:

Kl. 18:00:

Fællesspisning

Torsdag d. 21.
Kredsstævne - Kjellerup Missionshus.

Kl. 19:30:

Ruth Birk Christensen, Herning.

Kl. 14:30 & 15:30: Knud Erik Nissen, Viborg.
Kl. 19:30: Peter Fischer-Nielsen, Højbjerg.
Torsdag d. 28.
Jørgen Vindum Sand, Hammerum.

Marts 2019:

Tirsdag / onsdag d. 7 - 8.
SENIORLEJR på Kjelsø. Se særskilt program
Torsdag d. 23.
Bibeltime i hjemmene. 2. kor. Brev kap.10.
Lørdag d. 25.
IMs årsmøde i Skive.

Torsdag d. 7.
Sangaften ved Karen Viller Hansen, Silkeborg.
”Troen - sangen - musikken fra Karup Å til
Silkeborg Kirke”

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

Onsdag d. 13. kl. 19:00.
Per Weber, Hinnerup.
Torsdag d. 14.
Forårsmøde i Ans, Finn Najgaard, Vinderslev.
Torsdag d. 21.
Bibeltime i hjemmene. 2. kor. Brev kap. 8.
Torsdag d. 28.
Villy Sørensen, Hammel

April 2019:
Torsdag d. 4.
Danmission i tiden, se under Kvindekredsen.
Mandag d. 8.
Bestyrelsesmøde i IM, Humlehaven 65, Kjellerup
Torsdag d. 11.
Påskemøde. Henni Jensen, Silkeborg
Glædelig påske.

Kontaktpersoner:
Danmission:
Soldatermission:
Mission Afrika:
Sømandsmission:

Ellen Andersen
Jan Pedersen
Kirsten Andersen
Bente Nielsen

Indre Missions bestyrelse:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Kredsrep.
Øvrige

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.

Indre Missions formål:

Torsdag d. 25.
Bibeltime i hjemmene. 2 kor. Brev kap. 9.

Lede til Jesus - Leve i Ham.

Maj 2019:
Torsdag d. 2.
Soldatervennefest og fællesaften med KFUM
og K.

blichfang-lokalbladet.dk

Lyt til Indre Missions andagt:

 70 300 150
 www.jesusnet.dk
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Danmissions motto:

Tro, håb og kærlighed
KVINDEKREDSEN
Torsdag d. 4. april kl. 14:30.
Årsfest i Thorning Missionshus med tale og
fortælling. Danmission i tiden.

Kaffebord og lotteri.

Alle er velkomne til i et godt fællesskab at støtte DANMISSIONs arbejde
Hvis gavebeløb ønskes overført elektronisk er
Missionshusets konto nr. 7843 0004901696
Enhver gave modtages med tak.
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Sæt allerede nu

i kalenderen:

Tirsdag den 19. februar kl. 19.30
Søren Ryge Pedersen

Mandag d. 18. marts kl. 19:30
Kurt Leth

”Gode historier om mennesker, jeg har mødt,
samt fortællinger fra barndommen i Sydslesvig og livet på den lille gård på Djursland”.

- kendt fra regional TV i programmerne
”Kurt kom forbi og kaffe med Kurt”.
”Anekdoter og fortælling om helt almindelige
menneskers ualmindelige historier”.

Thorning Foredragsforening
Mona Døssing

Billet ved døren 75,- kr.
inkl. kaffe og brød
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