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Information
Kære læsere
Så er det igen tid for et nummer
af Blichfang.
Igen er indholdet præget af den
aktuelle Corona situation. Med
den usikkerhed det nu giver.
Redaktionen ønsker det bedste for alle. Pas på
hinanden. Hold afstand.

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

Det lokalhistoriske Hjørne.
Handler i dette nummer om Thorning Kirke, artiklen er velvilligt stillet til rådighed af Thorning Kirke
og er skrevet af Jesper Langballe.
Redaktionen har tilladt sig - af pladshensyn - at
forkorte artiklen. Den fulde version kan læses på
kirkens hjemmeside:
www.grathekirke.dk/om-kirkerne/thorning-kirke/

Forsiden:
Thorning Kirke. Fotograf Erik Lyngsøe.
Ansv. Redaktør · Webmaster · Layouter
Erik Lyngsøe

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

Indlæg kan afleveres elektronisk / på papir.

Tilgængelighed:
Blichfang ligger tilgængeligt på Blicheregnens
Museum, Bakkegården, hos Spar i Thorning, i lægehuset og Thorning Sognehus & Herberg, i Hauge
Minimarked og på Kjellerup Bibliotek.

•
•
•

Blichfang kan også læses/printes fra
www.blichfang.dk
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Omdelingen af Blichfang 2020/21
foretages i tidsrummet
15. november - 28. november 2020
deadline 25. oktober 2020.
15. februar - 28 februar 2021
Deadline 25. januar 2021.
15. maj - 28. maj 2021
Deadline 25. april 2021.
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Det lokalhistoriske Hjørne
Thorning Kirke
Det, der i kristen tid blev Thorning Sogn, opstod ved
skæringspunktet mellem hærvejen langs Jyllands højderyg og åløbene mod øst og vest. Mange drog forbi, men
kun få blev på den fattige hedeegn. Thorning Sogn er
med sine 15.000 tdl. det største i Lysgård Herred og et af
de største sogne i Viborg Stift.

nerens sidste billede. Ved afleveringen sagde han til
menighedsrådet, at efter hans skøn er det et af de bedste billeder han har malet og tilføjede: "Jeg har altid
holdt mig fra at male opstandelsen, for den har ingen
set. Men nu, da døden er nær, tør jeg male opstandelsens lys."

Thornings romanske kvaderkirke er opført i det 13. århundrede i jysk byggestil med skråkantsokkel.

Motivet er den opstandne Jesus, der møder de to Emmaus-vandrere. Det er et af de motiver, som Sven Havsten-Mikkelsen stadig vendte tilbage til.

Granitdøbefonten har snore- og
liljeornamentik og på sandstensfodens hjørner dekorationer, der ligner løvehovederne
på Hinge Kirkes døbefont, der
er skabt af samme stenmester.
Måske har den engang stået i
den nedbrudte Ungstrup (Luhn)
Kirke, som blev lukket i 1558.

Det nye maleri blev indsat i forbindelse med en større
kirkerestaurering i 1998. Altertavlens ramme blev forenklet, nummertavler og knæfald fornyet, og prædikestolen blev stafferet. Alt sammen takket være en stor
testamentarisk gave fra et ægtepar i Thorning.

Dåbesfadet er af messing og
blev skænket kirken i 1661. Det
er et ældre sydtysk arbejde.
Giveren var Niels Nielsøn, foged på Kjærsholm og Michael Andersøn udi Ungstrup.
Et andet klenodie er kirkens
middelaldertavle, der nu er
at finde på skibets nordvæg
nær koret. Det er en såkaldt
Nottingham-tavle, der er
fremstillet i England, hvor
der var en hel hjemmeindustri med at skære andagtstavler i alabast, der er en
blød, hvid stenart.

Med reformationen i 1536 kom prædikestolene ind i
kirkerne. Sandberg-slægten på Kjærsholm, hvorunder
kirken hørte, har gennem årene skænket mange ting til
kirken. Slægten havde mange hovedgårde, og stamsædet var Kvelstrup på Djursland. Også som officerer under svenskekrigene havde slægten udmærket sig.
Ægteparret Henrik Sandberg og hustru Kirsten Juel, der
var enke i 38 år, har deres ligsten placeret på korets
nordvæg.
Det kan også nævnes, at Tyge Sandberg og hustru Karen
Juel, der var en søster til søhelten fra Køge Bugt, admiral
Niels Juel, er stedt til hvile i kirkens krypt sammen med
en ugift søster, Helle Sandberg.

Nottingham-tavlerne illustrerer oftest katolske helgenlegender, men tavlen i Thorning fremviser et evangelisk
motiv.

Sandbergerne skænkede kirkens altersølv i 1620, og på
alterkalkens fod ses en billedrække med scener fra
lidelseshistorien
og givernes navne. og våbenskjolde.
Selve
bægeret blev i
2008 fornyet og
fik indgraveret
liljemønster,
inspireret
af
udsmykningen på ligstenen i koret.

I 1903 blev det gamle middelalderbillede af alabast udskiftet med et nyt alterbillede. Det nye alter blev skænket af en lokal kvinde fra Thorning. Alterbordets forstykke, antemensalet, er smykket med motiver fra Brorsons
salme: Den yndigste rose". I altertavlen sad et maleri af
Chr. Bang. Dette alterbillede hænger også på skibets
nordvæg

Det var Tyge Sandberg, den sidste af slægten på Kjærsholm, som havde forberedt den rigt udskårne prædikestol som en gave til Thorning Kirke før sin død på slagmarken. Slægten fuldførte ønsket og forærede kirken
prædikestolen i 1662. Da var stolen bemalet. Billedskæreren var sandsynligvis Lauritz Jensen, elev af Johan
Billedhugger i Viborg.

I 1998 fik det eksisterende alter fra 1903 nemlig indsat et
nyt alterbillede. Det er malet af Nordens store kirkemaler, Sven Havsteen-Mikkelsen, og det er samtidig kunst-

Prædikestolen er som et slægtens testamente, før den
går under. Krig og sygdom samt nøden i landet gjorde
det af med Sandberg-slægten.

I Danmark findes disse
Nottingham-tavler kun få
steder, blandt andet i Thorning Kirke og desuden i
Vejrum, Borbjerg og Hornslet kirker.

blichfang.dk
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Det lokalhistoriske Hjørne
Thorning Kirke
Borgerskabet tog over efter en meget svækket adel. Nu
satte penge og driftighed dagsordenen frem for arvede
privilegier.

Dermed skrev han også kirkehistorie i Thorning, for i de
første 300 år efter reformationen blev præsterne, hvor
de var.

I 1709 blev Kjærsholm og dermed Thorning Kirke overtaget af Janus Friedenreich på Palstrup og hans hustru
Anna Margrethe Linde, der var datter af Vestjyllands
største pengematador, adlet Christen de Linde, mens
Friedenreichs egen far var en rig apoteker, der havde
overtaget Palstrup.

På kirkegården ses Blicherske gravsteder. Ud for tårnet
ligger Mads Doss fra Dosshøjgård i Thorning Vestermark
begravet. Hans kokoppe-attest med Blichers underskrift
findes på museet. Ligesom sin far, Niels Blicher, og andre
af oplysningstidens præster vaccinerede Blicher nemlig
sine sognebørn mod kopper.

I 1743 lod Friedenreich kirkens brøstfældige tårn nedtage og byggede det åbne styltetårn. Det er en form, der
ellers hører hjemme på Djursland. Desuden blev kirken
forlænget 11 alen mod vest. Formentlig kom bjælkeloftet til i samme omgang. Med den vestlige dør i tårnet
blev de gamle sidedøre muret til. Fra denne ombygning
har kirken i dag sit eget klassiske præg, og det nye tag
sætter det hele i en flot sammenhæng.

Landevejsridderen Anders Braad Jensen (1883-1965)
søgte ofte til denne egn, når vinteren faldt på. Faktisk
valgte han Kjellerup arresthus frem for landevej, og i en
af cellerne sad han vinteren igennem og skar modelskibe
ud, men ved forårstide trak landevejen på ny. Arrestforvalteren lovede til gengæld at gemme de modeller, der
ikke var færdige, til næste års frivillige arrestophold!
Han kendte til skibsrigning ud og ind, for som nykonfirmeret var den fattige Anders stukket af fra en gård i
Vinderslev, hvor han ellers skulle pukle løs uden løn. I
stedet stod han til
søs med en fuldrigger fra Bremen, og i
18 år sejlede han på
verdenshavene. Så
var sejlskibenes tid
forbi, og dampere
ville han ikke være
på.

I tårnåbningen minder en træplade og to våbenskjolde
om det ægtepar, der har æren for det smukke kirkebyggeri. Kirken fik det godt igen, men Sandbergernes farverige herregårdsliv med jagter og fester blev afløst af
pietistisk dysterhed. Dette tidsskifte er vemodigt skildret
i Blichers "En landsbydegns dagbog".
Ved en omfattende restaurering i 1936 blev våbenhuset
bygget. Arkitekt var Søren Vig-Nielsen. En af de gamle
renæssancekirkebænke står i våbenhuset. På væggen
ses Lysgård Herreds segl med ordene: "Christus er det
evige Livs Lys".

Sine træskærerier forærede han oftest bort. Fuldriggeren
i Thorning Kirke satte han dog til salg for at hjælpe en
vagabondkammerat, der havde gæld og ikke kunne slippe ud af byen herfor, og hans skærslippervogn var beslaglagt. Skibet blev købt af manufakturhandler I. C.
Wolsgaard fra Kjellerup for 35 kroner, og han skænkede
det senere til Thorning Kirke.

Orglet er fra 1981 og bygget af PoulGerhard Andersen. Det har 12 stemmer, fordelt på to manualer og pedal.
Thorning Kirkes klokke er fra 1871 og
støbt af J. P. Meilstrup i Randers.
Tårnuret er skænket til kirken og
opsat i 1956. Det er bygget af R.
Kjeldsen-Nielsen, Tårnurfabrikken Chr. Ørnholms eftf.,
Løkken.

Anders Braad og kammeraten kunne til gengæld for de
35 kroner tage en taxa ud af byen som velhavende levemænd.

Den siden så berømte digterpræst St. Steensen Blicher
var præst i Thorning-Lysgaard pastorat fra 1819 - 1825.
Han blev dermed det 12. navn på kirkens præstetavle,
der rækker tilbage til 1530.

Anders Braad Jensen endte sit liv som aldersrentenyder
og afholdsmand.
Anders vidste at hans skibe var tro kopier og uden tekniske fejl, men i Thorning-modellen er der dog en enkelt
detalje, der kræver en kommentar. Bovsprydet stikker
for højt til vejrs, men det er af dekorative grunde, forklarede han.

Blichers præstegård lå, hvor Blicheregnens Museum nu
er indrettet i den gamle præstegård. Det var her han
indledte sin store novelledigtning i 1824 med
"Brudstykker af en landsbydegns dagbog".

(Forkortet af redaktion)

Mens børneflokken voksede fra seks til ni, tog gæld og
skatterestancer også et drastisk hop opad for Blicher.
Thorning var et fattigt hedesogn, så efter seks år flyttede
Blicher i 1825 til det østjyske Spentrup-Gassum pastorat.

Kilde: "Thorning Kirke fortæller"
med tekst af Jesper Langballe
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Thorning Hallen har i starten af sommerferien fået
halgulvet renoveret, og det bliver derfor også en
lysere og mere frisk udgave af hallen som vi kan
byde indenfor til i august. Og det er jo efter en
meget anderledes, og knap så rar afslutning på
vintersæsonen som vores brugere af hallen måtte
tage til takke med, da Corona virus holdt sit indtog i Danmark i Marts måned og dermed satte
dagsordenen derfra.

alle de andre selvejende haller i kommunen. Det
har været en meget lang proces for både kommunen og os, startende primo 2018 med en BDO analyse af økonomien i de respektive haller. Den er
endt ud i den nye aftale hvor Thorning Hallens
bliver beskåret ca. 210.000,- årligt, en besparelse
som bliver implementeret over de første 5 år af
aftalen.
Og altså en aftale vi har tiltrådt her i juni måned.
Det er selvfølgelig et betydeligt beløb vi bliver beskåret, men ikke mere end vi kan klare os fremadrettet, og vi ser med fortrøstning på fremtiden.
Der har også, bl.a. i dagspressen, været sagt og
skrevet en del om økonomierne i de selvejende
haller i Silkeborg Kommune. Bl.a. er vi i Thorning,
blevet trukket frem som nogen af dem der hidtil
har ”fået mest”. Jeg må her minde om at vores hal
er en af de haller i Silkeborg Kommune med den
allerstørste benyttelsesprocent. Alle hverdagsaftner er optaget af foreningerne til håndbold, badminton, volleyball m.v., og dertil kommer hjemmekampe og diverse stævner og andre aktiviteter i
weekenderne.

Hallens parketgulv er blevet afhøvlet totalt, derefter er den lakeret op fra bunden, for til sidst at
få malet streger op til de relevante baner, og
slutteligt lakeret ovenpå det hele.! Det er første
gang i hallen levetid, altså siden 1985, at dette
arbejde er blevet gjort, og det siges, jf. fagfolk, at
være temmelig usædvanligt og ret enestående.
Jeg tror det beror mest på at der altid er blevet
passet godt på gulvet, og der løbende er blevet
lavet vedligehold derpå, bl.a. toplakering hvert 2.
til 3. år de seneste mange år.

Derudover har Thorning Skole fuld rådighed over
hallen i dagtimerne, skolens ”gymnastiksal” kan jo
kun bruges i begrænset omfang, og omklædningsrum forefindes ikke længere på skolen efter den
store renovering som skolen gennemgik for et par
år siden.
Skolens brug af hallen udløser helt naturligt et
specifik del af det beløb som vi modtager fra Silkeborg Kommune, og det er måske den allerstørste
forskel på Thorning Hallen og nogle af de andre
selvejende haller som vi i den forbindelse er blevet
sammenlignet med. Og netop skolens brug af hallen, giver også et større slid og forbrug på faciliteterne, men vi er glade for alle vore brugere af hallen både skolen og idrætsforeningerne m.fl. Vi
skaber rammerne, de skaber liv og aktivitet.

Thorning Hallen glæder sig til igen at se en masse
aktive idrætsudøvere og øvrige brugere på halgulvet, det har været en noget stille periode hvad det
angår.
Og så er det med tilfredshed at vi endelig har tiltrådt en ny benyttelsesaftale med Silkeborg Kommune gældende for de næste 10 år. Benyttelsesaftale er den der danner grundlag for den leje som
Silkeborg Kommune betaler til Thorning Hallen og
blichfang.dk

Thorning Hallen
Anders Andersen
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Musikevent Thorning
På grund af Corona-krisen kan der forekomme
ændringer i programmet, så hold øje med
www.facebook.com/musikeventthorning samt
annonce/omtale i Kjellerup Tidende.
Vi glæder os til at se dig ☺

Fredag d. 26. februar 2021 kl. 20:00.
Næste koncert i Musikevent Thorning bliver med
Henning Stærk Band i Thorning Forsamlingshus.
Billetsalget starter lørdag den 31. oktober kl. 10.00
i Thorning Forsamlingshus.
Billetprisen er kr. 210,00.

Har du lyst til at støtte foreningen med et medlemskab, kan du indbetale kontingent på foreningens konto reg. 6121 Kto. 0011497829
Kontingent kr. 50,00 gælder for indeværende
periode: 1/11-2019 - 31/10-2020.
Ved indbetaling af kontingent bedes oplyst navn
og mailadresse – evt. ved mail til kassereren Niels
Juhl Jensen på bo.ni@mail.dk
Thorning Musikevent

Thorning Borgerforening
Normalt har borgerforeningen mange jern i ilden
henover sommeren. Det har unægteligt ligget
noget mere stille i år af indlysende grunde..
Ikke nok med at vi var nødt til at aflyse vores Sct.
Hans fejring, vi har også været nødt til at aflyse
vores årlige fest “ Thorning rundt”.
Den vender vi dog stærkt tilbage med næste år, så
hvis man allerede nu ved at man vil være vært, så
er det bare om at henvende sig til foreningen.
Vi var også i foråret nødt til at aflyse vores salg af
støttebeviser. Dette salg er en stor del af foreningens økonomi, så den post gør rigtig ondt på en
lille forening hvis formål er at lave tiltag til alles
bedste.

Ny dato for genforeningskoncert.
Tirsdag d. 29. september kl. 19:30 holder vi vores
længe ventede koncert med Sigurd Barret og hans
trio som spiller All that jazz

Derfor er vi også glade for at nogen stykker fulgte
vores opfordring til at indbetale støtten til foreningen på mobilpay, mange tak for det.

Koncerten afholdes som udgangspunkt i Thorning
forsamlingshus. Hvis der mod forventning til den
tid stadig er udfordringer med corona, kan placeringen måske ændres.

Du kan støtte foreningen via MobilePay nr. 36573
Thorning Borgerforening
Laila Simonsen

Alle billetter som allerede er købt gælder selvfølgelig til den nye dato.
Billetter kan købes på  28 49 59 22.
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Thorning KFUM og KFUK
Aktiviteter august - november 2020
Fredag d. 13. november kl. 19.00

Voksne

Kranseproduktion hos Karsten og Lisbeth Poulsen,
Skivevej 26

Fredag d. 28. august kl. 19.30
Bibeltime hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong
Knuds Vej 26

Fredag d. 20. november kl. 19.30
Bibeltime hos Peter Jensen og Tove Sjørslev, Gl.
Hærkrovej 10

Søndag d. 6. september kl. 14.00
Museumsbesøg. Arr. Peter Jensen

Fredag d. 27. november kl. 19.00

Fredag d. 11 september kl. 18.30

Bagning og kranseproduktion hos Lisbeth og Jan
Pedersen, Rosenborgvej 10

Skovtur. Arr. Jan og Lisbeth Pedersen

Onsdag d. 16. september kl. 19.30

Læs mere her om voksenaftener:
https://haervejen.kfum-kfuk.dk/faellesaktiviteter/
voksenaftener/

Voksenaften i Søndermarkskirken, Koldingvej 79,
Viborg v. Hanne Jul Jakobsen (sognepræst i Møllevangskirken i Aarhus): ”Hjem, hjemmere, hjemmest” med udgangspunkt i hendes bog
”Hjemmerørt- om at bebo sit liv”.

Alle er velkomne.
Ret til ændringer forbeholdes.
Programmer og yderligere oplysninger hos
Tove Vinther - 86 88 07 16
tovevinther@gmail.com

Distriktsarrangement. Pris 50 kr. inkl. kaffe og kage
Fredag d. 25. september kl. 19.30
Bibeltime hos Kristian Hansen, Fuglemosevej 1F
Fredag d. 2. oktober kl. 19.00

Børn og Unge

Voksenaften i Kjellerup (Hørup) Kirkecenter, Kirkebakken 8, 8620 Kjellerup.

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

Retrosangaften 2.0 v. Henrik Bjerregaard og Henrik Astrup med sange fra den blå og den sorte
Teensangbog. Medbring 80’er kage til fælles kaffebord.

Fredag d. 18. september kl. 19-22

Torsdag d. 8. oktober kl. 19-22
Distriktets stormøde i Hinge.

Amok-Disko. ”Militær” disko i Hørup Kirkecenter,
Kirkebakken 8, Kjellerup

Fredag d. 9. oktober kl. 19.30

Fredag d. 13. november kl. 19-22

Produktion af halmkranse hos Linda og Jeppe Nielsen, Aalborgvej 57

Amok-Disko. ”Disney” disko i Hørup Kirkecenter,
Kirkebakken 8, Kjellerup

Fredag d. 23. oktober kl. 19.30

Se mere på :

Bibeltime hos Tove Sjørslev og Peter Jensen. Gl.
Hærkrovej 10

https://haervejen.kfum-kfuk.dk/kalender/ og
https://haervejen.kfum-kfuk.dk/faellesaktiviteter/
amok-disko/

Amok-Disko. Bonde-disko i Hørup Kirkecenter,
Kirkebakken 8, Kjellerup
Fredag d. 9. oktober kl. 19-22

Fredag d. 30. oktober kl. 19.00
Kransebinding hos Jeppe og Linda Nielsen, Aalborgvej 57

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

Fredag . 6. november kl. 19.30
Hyggeaften m. spil og sommeroplevelser hos Jens
Aage og Tove Vinther, Kong Knuds Vej 26
blichfang.dk
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Thorning KFUM og KFUK
Aktiviteter august - november 2020
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.

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.

Hjemmeside:
kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/
På Facebook:
www.facebook.com/TenSing7Kjellerup/.

Vium-Hvam Kultur – og Multihus
Vium-Hvam Kultur og Multihus har, i lighed med
andre Multihuse/forsamlingshuse landet over,
været ramt på økonomien på grund af aflysninger,
som skyldes Corona-krisen. Gudskelov ser det ud
til at det nu lysner en smule, da der igen så småt er
kommet gang i udlejningerne. Men ingen tvivl om
at 2020 bliver et hårdt år for Multihusets økonomi

Den 5. maj skulle forfatter – journalist og foredragsholder Claus Hagen Petersen have holdt
foredrag om besættelsestiden under 2. verdenskrig i Danmark. Dette blev også aflyst p.g.a.
Corana-krisen.
Det er lykkedes Multihusets Eventgruppe at få
foredraget flyttet til den 5. oktober. Foredraget
starter kl. 19 og billetter kan købes via mobilepay
til 40875128 ved Jette Bach – eller købes ved indgangen, og prisen er 125 kr. incl. Kaffe. Alle er
velkomne.

Generalforsamlingen, der skulle være afholdt i
marts, er udsat til tirsdag den 18. august og afvikles sammen med Nedre Hvam Vandværk og med
Vium-Hvam Idrætsforening.
Frem til efterårsferien har Bestyrelsen indgået
aftale med Troldhøj om at institutionen kan låne
dagplejerummet og tilhørende lokaler p.g.a. midlertidig pladsmangel i forbindelse med Coranakrisen.

P.v.a.
Vium-Hvam Kultur og Multihus
Inge Lyngsø

Bestyrelsen arbejder ligeledes fortsat med forbedringer og vedligehold af Multihuset. Udskiftning af
vinduer i lille sal har nu første prioritet, da det er
de oprindelige vinduer fra 1962 der stadig sidder i.

9
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Blicheregnens Lokalråd
Borgermøde om kommuneplan
Torsdag d. 17. sep. kl. 19-21
Thorning Forsamlingshus

Udflugt til Øm Kloster
lørdag d. 12. september kl. 12 - 17

Hvert fjerde år laver Silkeborg Kommune revision af
kommuneplanen for at sikre at den er up-to-date, og for
at give mulighed for at man kommer med input lokalt, så
planen følger den aktuelle udvikling af hele kommunen.

Vi mødes kl. 12 på p-pladsen ved Thorning Kirke, hvor vi i
bus kører til Øm Kloster Museum.

Borgermødet vil danne grund for lokalrådets høringssvar,
når vi når dertil, og vi er samtidig i tæt dialog med begge
vores to byplansansvarlige under hele forløbet.
Alle kommunens lokalråd er inddraget direkte – og tidligt
– helt fra starten af forløbet. På borgermødet deltager
forvaltningen og politikere under præsentationen, og der
vil efterfølgende være mulighed for at stille spørgsmål og
komme med input.
Er du forhindret i at deltage, er du selvfølgelig altid velkommen til at ringe eller skrive til lokalrådet.
Når borgermødet er slut, afholder lokalrådet sin ordinære generalforsamling, som blev udskudt i foråret. Generalforsamlingen starter efter borgermødet, og slutter
senest kl. 21.30
Dagsorden:

Øm Kloster Museum er et museum, der belyser Øm
Kloster og ligger mellem Mossø og Gudensø. På museet
kan man se et af Danmarks bedst belyste middelalderklostre samt de mange genstande og skeletter fra de
arkæologiske udgravninger af klosterruinen.
Vi vil bl.a. fordybe os lidt i klosterhaven, da Øm Kloster
Museum har genskabt elementer fra klostrets læge- og
bryghave.
Klosterhaven på Øm Kloster er anlagt i 1926. Den består
af 63 kvadratiske bede og i alt 80 kulturplanter, der i
middelalderen fandt anvendelse som lægeplanter og
spiseurter eller på anden måde blev brugt i husholdningen.
Vi har bestilt rundvisning i både klosterhaven og omkring
den gamle klosterruin, så de, der gerne vil opleve stedet
med guide, kan få mulighed for det.
Ved klosteret finder vi et sted at nyde kaffe og kage.

1. Valg af dirigent
2. Beretning om rådets arbejde siden sidste generalforsamling
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af medlemmer til rådet
6. Valg af suppleanter til rådet
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden
skriftligt i hænde, senest 8 dage før generalforsamlingen.

Klosterhaven

Vi har brug for lidt friskt blod til lokalrådet, og især
mangler medlemmer som repræsenterer områderne
Gråmose, Knudstrup/Skræ og Vium-Hvam.

Udflugten koster 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn og
unge under 18 år, hvilket dækker bustur, museumsbesøg, guide og kaffe. Der vil være 54 pladser i bussen på
denne tur.

De siddende medlemmer er selvfølgelig opmærksomme
på hele Blicheregnen, men det er altid godt med nogle
der har fingeren helt på pulsen i alle de mindre byområder. Det er absolut ikke en hård tjans, og vi mødes ca.
fire gange om året. Så det er primært for at fodre det
samlede lokalråd med hvad der rører sig. Er du interesseret i at høre mere om opgaven, så spørg endelig. Det er
ganske uforpligtende.
Der er ingen tilmelding til borgermødet, så man møder
bare op.
Der serveres kaffe og brød, og øl og vand kan købes til
favorabel pris.

blichfang.dk
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Foto: Erik Lyngsøe

Hvis du har lyst til at deltage, men ikke ønsker busturen,
er du meget velkommen til at køre i egen bil (prisen er
dog stadig den samme). Dette oplyses ved tilmeldingen.
Der betales ved turens start, når vi mødes på p-pladsen.
Der kan betales både med kontant eller MobilePay.
Tilmelding til Linda Lyngsøe senest 4. september 2020 på
20 65 17 50 eller på mail: Linda.Lyngsoe@silkeborg.dk
Blicheregnens Lokalråd
Linda Lyngsøe

Blicheregnens Museumsforening
Ved indgangen til 1800-tallet vokser interessen for landskaber, der kommer til at indgå i de nye forestillinger om
det nationale særpræg. Det er historiske steder og
”vilde” egne som den jyske hede, vadehavet og vesterhavskysten, der især bliver interessante.

Frivilligaften
Blicheregnens Museumsforening har sammen med
Museet besluttet at holde en aften for frivillige og eventuelt nye interesserede tirsdag 25.08. kl. 18:30
Mødet afholdes dels i museumsgården og i kaffestuen.

Blicher er på den måde central i ’opdagelsen’ af Jylland,
vestkysten og, selvfølgelig, først og fremmest heden med
dens store tavshed og sære eksistenser. Siden drager
Andersen i Blichers fodspor og endelig tager Aakjær
kampen op mod ”de Herrer lyngforskrækkede” og
”Beplantningsapostlene”, som han kalder folkene bag
Det danske Hedeselskab.

Vi serverer grill pølser og øl/vand.
Mødet har været aflyst, men vi mener at situationen har
udviklet sig så vi kan mødes forsvarligt. Museet er meget glade for de frivillige der allerede støtter, men vi
håber der er flere der gerne vil give en hånd.
Der er specielt behov for praktiske hænder til området
ved Æ Thuerninghus på Smedebakken.

Johs. Nørregård Frandsen er Professor ved Institut for Kulturvidenskaber.

Kom og få en pølse og lidt snak og information.
arrangementet er gratis.

Da vi forventer stor interesse for
det interessante emne, har vi valgt
at afholde mødet i Thorning Forsamlingshus søndag eftermiddag
kl. 14:00

Tilmelding på tlf. 87 20 50 30.

Blichers fødselsdag
Traditionen tro fejrer Blicheregnens Museumsforening
og Museet Blichers fødselsdag søndag d. 11. oktober. I
år er det lykkedes at få Professor Johs. Nørregaard
Frandsen fra Syddansk Universitet til Thorning med
foredraget:

Sæt kryds i kalenderen og se mere i dagspressen senere.
Museum Silkeborg, Blicheregnen
Blicheregnens Museumsforening

Den jyske hede som litterær arv: St. St. Blicher, H.C.
Andersen, Jeppe Aakjær

Thorning Senior Klub
aktiviteter august – november 2020
Onsdag den 9. september kl. 10.00

Onsdag den 7. oktober kl. 14.00

Heldagstur:

Efterårsfest på Bakkegården.

Afgang fra skolens parkeringsplads kl. 10.00

Karsten Holm underholder med Kim Larsen sange og
musik.

Oplevelsestur med bussen og to retters middag på Ans
Kro.

Der serveres snitter, vin, kaffe og småkager.

Herefter kørsel til Them Ørnereservat, som indeholder:

Pris: 100 kr.

•
•
•

Fugleshow.

Tilmelding til Morten på tlf.: 86 88 01 91 / 53 29 82 82

Eftermiddagskaffe.

eller Hanne på tlf.: 23 31 08 15

Safaritur, hvor vi kommer tæt på bisonokser.
Hjemkomst ca. 17.30.

Onsdag den 11. november kl. 14.00

Turen betales af Danske Seniorer, og det er gratis at
deltage for personer over 65 år.

På cykel alene fra Kina til Danmark.
Pris: 75 kr. Tilmelding nødvendig - senest 4. november til: Morten på tlf.: 86 88 01 91 / 53 29 82 82 eller Hanne på tlf.: 23 31 08 15

Foredrag v/ Nanna Lihn:

Der kan være 50 personer i bussen, så det er ”Først til
mølle - princippet”.
Tilmelding senest den 4. september til Morten på
tlf.: 86 88 01 91 eller 53 29 82 82.

Thorning Senior Klub
Morten Petersen

Ved tilmelding oplyses fødselsdato.
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Annoncer
Støt vores annoncører
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Annoncer
Støt vores annoncører

13

blichfang.dk

Annoncer
Støt vores annoncører
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Annoncer
Støt vores annoncører

SPAR Thorning
Blichersvej 13 · Thorning
8682 Kjellerup
Tlf. 86 88 00 20
E-mail: 0502781@spar.dk

Marie Bregendal fotograferet af H. j. Barby

Besøg vor hjemmeside:
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Thorning, Grathe og Vium Kirker
Gudstjeneste kalender efterår 2020
Fotos Erik Lyngsøe

Dato

Thorning Kirke

30. august
6. september

Grathe Kirke

10.30 Høstgudstjeneste

9.00 (K)

8. september
13. september

19.00 Syng i den blå i Vium
Kirke.
9.00

10.30 Høstgudstjeneste

19. september

10.00 Konfirmation

20. september

14.00 Sensommergudstjeneste

26. september

9.00 og 11.00 Konfirmation

27. september

9.00 Erik Bjørn

2. oktober
(Fredag)

19.00 Lyserød Lørdag – gudstjeneste.

4.oktober

10.30 Høstgudstjeneste

10.30 Konfirmation v/ Lars
Morthorst

9.00

11. oktober

10.30
9.00 MHK

18. oktober

10.30 + Pilgrimsvandring

20. oktober

19.00 Foredrag Bibelens planter.

25. oktober
28. oktober

9.00 (K)

10.30 MHK
19.00 Foredrag KK44.

november

Alle Helgens gudstjeneste kl
10.30

november

11.45 Kirkefrokost i sognehuset i Thorning + foredrag med
Ruth Østergaard Poulsen

Alle Helgens gudstjeneste kl
14.00

8. november
15. november

9.00
17.00 Lanternegudstjeneste
9.00 MHK

25. november

19.00 Syng julen ind

29. november

14.00 Familiegudstjeneste

blichfang.dk

Alle Helgens gudstjeneste kl
19.00

10.30

18. november
22. november

Vium Kirke

10.30 Konfirmation + dåb
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10.30

Thorning, Grathe og Vium Kirker
Arrangementer i efteråret
Løvstad, cand.theol., sognepræst i ThorningGrathe-Vium pastorat i Sognehuset i Thorning.
Hvad betyder det for det enkelte menneske, den
enkelte familie, den enkelte slægt, et lille lokalsamfund, nationen, hvis der ingen grænser er i
form af f.eks. en fælles entydig tolkning af eksistensen – den tolkning som f.eks. kristendommen
tilbyder?
Hvordan navigerer jeg – som individ og som en del
af en gruppe – i opgøret mod fortidens og nutidens undertrykkere, globaliseringen, de multikulturelle vinde, de sociale mediers hastighed og
opinionsdannelse?
Jørgen Løvstad vil komme med eksempler og postulater, der kan komme under kærlig behandling
under drøftelserne:
Hvad skal være værdigrundlaget for myndighedernes håndtering af en krise à la Corona: velfærdsstatens økonomi eller sårbare ældres liv?
Hvem vælger sange til Højskolesangbogen – og ud
fra hvilket værdigrundlag?
Hvad vil vi helst: ét samfund med ét fællessprog
og kultur – eller parallelsamfund indenfor landets
grænser?
Efter 45 minutters foredrag er der kaffe og diskussion ved bordene. Ca 20.45 er der fælles samtale
om emnet.

20. oktober kl. 19.00 Foredrag om Bibelens
forunderlige planteverden
I foredraget vil Hans Arne Jensen, dr. agro fortælle
om mange års arbejde med indsamling af oplysninger om planterne i Bibelen.

Disse er samlet i bogen ’Bibelens Planteverden’,
som udkom på forlaget Rhodos i 2004.
Bogen er illustreret med 20 farveplancher af bibelske planter, der stammer fra et 2000 år gammelt
græsk lægehåndskrift.
I Bibelen er omtalt ca. 100 forskellige planter.
Nogle af disse er velkendte kulturplanter, andre er
sjældne og mere eller mindre ukendte eksotiske
vækster.
Der gives eksempler på anvendelse af planterne,
og i hvilken sammenhæng de er omtalt i Bibelen.
Endvidere fortælles om nogle af de mange arkæologiske udgravninger i Mellemøsten, hvor der er
fundet rester af Bibelske planter.
Foredraget ledsages af billeder.

Tid:
Onsdag d. 28.10. kl. 19.00
Sted: Sognehuset i Thorning
Pris: Fri entré.
Kaffe og kage 30 kr. (MobilePay eller kontanter).
Max deltagerantal 150, hvis Corona restriktionerne ophører til den tid.
Thorning Menighedsråd

"Det, der er uden grænser,
har ingen form" Leonardo
da Vinci.
Jørgen Løvstad

Foredrag og debataften v. Jørgen
Grafik: Erik Lyngsøe
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Thorning Forsamlingshus
Forår 2020.

Vi trænger til at have ting vi kan se frem til, når vi
kommer ud på den anden side.

Den endelig menu er ikke fastlagt for 2021 endnu.
Vi håber og ønsker alt godt for alle derude ” Pas
på hinanden” og vi glæder os til at servere dejlig
mad og skabe hygge i Forsamlingshuset for jer
alle.
Når tiden nærmer sig, kan der købes billetter hos
Spar i Thorning, og du kan se menuen på opslag i
butikken.

•

God sommer til alle.

FÆLLESSPISNINGUDVALGET
Vi 5 piger fra Fællesspisningsudvalget har besluttet at annoncere de 3 datoer for Fællesspisning og så håbe, at vi til november og foråret 2021
må mødes i Forsamlingshuset igen.

•
•

Fredag den 6. november 2020 kl. 18.00 vil
”Mandeholdet” lave andesteg.
Torsdag den 4. februar 2021 kl. 18.00 vil Lone
fra ”Mads Doss” lave lækker mad.
Onsdag den 17. marts 2021 kl. 18.00 vil Hanne Christensen lave lækker mad.

Fra Fællesspisningsudvalget
Rita, Grethe, Aase, Lene og Birthe
Thorning Forsamlingshus

Foto: Erik Lyngsøe
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Indre Mission Thorning
Program efterår 2020
August

November

Søndag d. 16.
Opstart i Strandet hos Aase og Henrik med afgang
fra P-pladsen ved Missionshuset kl. 13:30.

Tirsdag den 3.
November møde, Hedenstedkoret står for aftenen.
Torsdag den 5.
November møde, tale ved Hans Jørgen Steffensen,
Skjern.

Medbring kaffe og brød.
Torsdag d. 20.
Søren J. Skovenborg, Ans.

Torsdag den 12.
Bibeltime i hjemmene. Matt. Kap 5.

Torsdag d. 27. Sensommerstævne
I Kjellerup Menighedshus.
Kl. 14 og 15:30: Frede Møller: Bibeltime og Inge
Munk Møller: ”Når livet gør ondt”

Torsdag den 19.
Sømandsfest, tale ved Jørgen B. Knudsen, Mårslet.
Torsdag den 26.
Møde ved Hans Jørgen Hedegaard, Brande..

Kl. 19:30 Hilbert Dam, Løsning.

September
Torsdag den 3.
Sangaften om Brorson

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

Torsdag den 10.
Høstfest, tale ved Anna Saarup Brinth, Bording
Ansgarkoret medvirker.
Torsdag den 17.
Bibeltime i hjemmene. Matt. Kap 3.

Torsdag den 24.
Møde ved Peter Bo Christensen, Bording.

Kontaktpersoner:
Danmission:
Ellen Andersen
Soldatermission: Jan Pedersen
Mission Afrika: Kirsten Andersen
Sømandsmission:Bente Nielsen

Oktober
Torsdag den 1. kl. 19.00
Oktober møde i Karup Kirke og menighedslokale,
tale ved Jesper Hornstrup, Skive.

Indre Missions bestyrelse:

Lørdag den 3. kl. 19.00
Syng den igen i Skjern Kulturcenter.

Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Kredsrep.
Øvrige

Torsdag den 8.
Bibeltime i hjemmene. Matt. Kap 4.
Torsdag den 22.
Mission Afrika, tale ved Anna Værge, Aarhus.
Torsdag den 29.
Åbne døre, tale ved Regitze Fuhrmann, Levring.

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.
Lyt til Indre Missions andagt:

 70 300 150
 www.jesusnet.dk
Gavebeløb til IM Thorning / DANMISSION
bedes overføres til konto nr. 7843 0004901696
Enhver gave modtages med tak.

Alle er velkomne til i et godt fællesskab at støtte
DANMISSIONs arbejde.
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Thorning Vandværk a.m.b.a.
Generalforsamling d. 13. marts 2020 kl. 19
Vandværket har tilslutning til 645 andelshavere.
Udpumpet vandmængde i 2019 99.388 m3.
Der blev solgt 93.546 m3. Vandspildet er på 5,88%.
Der var i 2019 en længerevarende utæthed på
Kong Knuds Vej. Den blev repareret efter sommerferien. Vandforbruget er steget noget de sidste år.
Den største del af stigningen kan nok tilskrives DK
Foods, der har vokseværk og fremover kan give
forsyningsmæssige udfordringer.
Der har været et problem med en anpartshaver,
hvor smeden konstaterede en installation, der gik
udenom vandmåleren. Da vedkommende efter
opfordring ikke gjorde anstalter til at løse problemet selv, besluttedes det at etablere en målerbrønd i skel på ejers regning.
Vandet har været fri for kritiske bakterier og pesticider året igennem. De seneste vandanalyser kan
findes
på
vandværkets
hjemmeside
www.thorningvand.dk.
Vandmåleraflæsningen blev foretaget den 1.7.19.
og den 1.1.20. Vandværket har fået en ny antenne
til brug for aflæsningen. Det har lettet arbejdet på
grund af bedre modtagelse af data.
Bestyrelsen har besluttet en ny fremgangsmåde
ved landtilslutninger. I stedet for at tilslutte vandet
i huset eller en ældre målerbrønd, der kan være
vanskeligt tilgængelig for aflæsning, sættes en ny
brønd på et for vandværket mere hensigtsmæssigt
sted. Den nye forbruger må så selv sørge for at
fremføre vandet fra brønden til huset.
Vandprisen er 5 kr./m3 og den faste afgift 800 kr.
inkl. målerafgift. Tilslutningspriserne er blevet
nyberegnet. Den forventede besparelse på vandafledningsafgiften lader vente på sig, idet projektet
med bundfældning af slammet fra returskylningen
samt efterfølgende udledning til regnvandsledning
trækker ud.
Det har vist sig efter en testperiode, hvorunder der
var opstillet et prøvefiltreringsanlæg, at overholdelse af kommunens krav for renheden af skyllevandet kræver investering i et filteranlæg, som er
større end oprindeligt forudsat. Fremover skal der
også tages højde for udgifter til grundvandsbe-
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skyttelse. Kommunen vil muligvis pålægge vandværkerne en solidarisk kubikmeterafgift til det
formål. Foreløbigt er der meldt ud om en afgift på
72 øre/m3.
Vandværket har før i tiden kunnet sætte sin lid til
forbedret økonomi på grund af nye tilslutninger.
De tider er hedengangne for længst. I dag er tilfredshedskriteriet, at tilslutningsudgifterne balancerer med indtægterne. Dette udtrykkes også ved
udregningen af tilslutningspriserne for nye forbrugere, idet de baseres på en gennemsnitlig kostpris.
Kommunen har lavet en vandværksbeskrivelse.
Vandværket er blevet opgraderet til at være et
nøglevandværk på grund af størrelsen. For at
forbedre forsyningssikkerheden foreslås det at
øge størrelsen af vandværkets vandbeholder og at
etablere en ekstra produktionslinje (filtre) samt at
etablere nødforsyning til f.eks. Kjellerup og Knudstrup vandværker.
En boring et sted udenfor byen og med mindre
forureningsrisiko kunne også være ønskelig. Det
sidste punkt overvejes løst sammen med Knudstrup Vandværk, der ligeledes arbejder med forsyningssikkerheden.
Gregers Thomsen kan i år fejre 30 års jubilæum
som kasserer og Harald Pehrson har været formand i 20 år.
Bestyrelsen har konstitueret sig med Ove Andersen som formand, kasserer Gregers Thomsen,
sekretær Ib Knudsen, vandværkspasser Ingvar
Jørgensen, menigt medlem Lars Munk.

Bestyrelsen for
Thorning Vandværk a.m.b.a.

Besøg vor hjemmeside:

Brugerrådet Bakkegården
September - november 2020
En optimistisk bestyrelse i Brugerrådet Bakkegården følger med stor interesse Coronakrisens udvikling og ser frem til at der bliver givet grønt lys
for, at vi igen kan møde ind på Bakkegården.

Se opslag:

Indtil da er alle aktiviteter / arrangementer aflyst.

• Bakkegården

Som sædvanlig holder vi jer orienteret på opslag;
derfor hold øje med nye tiltag.

•

• Spar Thorning
• Thorning Antikvar

Med venlig hilsen bestyrelsen
Brugerrådet Bakkegården
Svend Sørensen -  71 70 20 28

2. - 3. oktober
"Thorning bliver igen lyserød i år, selvom rigtig
mange arrangementer er aflyst pga Covid19. Stadig er det vigtigt, at vi passer godt på hinanden.

ne fra Thorning forsamlingshus, hvor der igen bliver solgt kaffe, kage og pølser m.m.
I år er vi så heldige, at vores lokale Niels og Laila
kommer kl. 15.00, hvor de vil underholde med
musik og sang.

Fredag aften den 2. oktober kl. 19.00 er der som
vanligt andagt i kirken med sognepræst Jørgen
Løvstad. Alle er velkommen. Lige derefter danner
Thorning forsamlingshus ramme om et foredrag
med MEP Søren Gade kl. 20.00 med temaet "HUSK
at række hånden ud til dem, som har det svært"

Dagen afsluttes omkring kl. 16.00 med afsløringen
af det indsamlede beløb. Et beløb som ubeskåret
går til Kræftens Bekæmpelse.

Billetter til foredraget sælges på forhånd - nærmere information kommer senere.

Kom og vær med til et par rigtig dejlige dage, hvor
vi sammen støtter en god sag indenfor Kræftens
Bekæmpelse."

Lørdag den 3. oktober kl. 13.00 starter aktiviteter-

På vegne af Lyserød Lørdag udvalget
Irma Strandgaard
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Bliv frivillig i Thorning Friluftsspil

Støt os med en OK sponsoraftale

Ønsker du at bruge din fritid på noget væsentligt? Drømmer du om nogle gode og interessante oplevelser? Stortrives du med at se resultat af dine anstrengelser? Har du
lyst til at lære en masse nye mennesker at kende? Værdsætter du et godt kammeratskab med andre?

Thorning Friluftsspil har gennem flere år haft en sponsoraftale med OK, der støtter lokale foreninger og sportsklubber.

• Du kan støtte Thorning Friluftsspil med 5 øre pr. liter
benzin eller diesel - ligegyldigt hvor i landet, du
tanker.

Hvis du kan nikke JA til de fleste af spørgsmålene, så bliv
en af os og meld dig som frivillig i vores teaterforening.
Friluftsspillet har en god stab af frivillige, der hjælper
med alt det praktiske i forbindelse med den årlige teaterforestilling.

• Hvis du køber enten el eller mobilabonnement hos

Det er vigtigt at understrege:

• Hvis du køber både el og mobilabonnement hos OK

• du behøver ikke være uddannet frisør for at hjælpe
med sminke/frisørjobbet

• du behøver ikke at være uddannet tømrer for at
hjælpe med scenebygningen

• osv. - blot du har interessen for at hjælpe os, er du
godt på vej...
Læs om de mange ”jobs” på hjemmesiden på thorning.com/foreningen/funktionsgrupper. I venstre side
ses en oversigt over funktionerne og under hver funktion
en beskrivelse.

Vi glæder os til at høre fra dig.
Kontakt Cille Sommer på formand@thorning.com eller
på tlf. 61 31 70 41.

Vi løfter i flok - her ved scenen i juni 2018.
blichfang.dk
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OK, støtter du foreningen med 10 øre pr liter benzin
eller diesel.
støtter du foreningen med 15 øre pr liter benzin
eller diesel.
Blot skal du tilknytte dit OK kort eller OK App til vores
sponsoraftale. Jo mere du tanker, jo flere penge får vi.
Det koster ikke dig ekstra - OK betaler hele beløbet.
Du kan støtte os ved brug af App, OK-benzinkort, Dankort og MobilePay.
Læs mere på ok.dk/privat/ok-og-sporten/stoet-sporten.
HUSK: Vi spiller ”EMIL FRA LØNNEBERG” fra d. 5. – 13.
juni 2021
Sommerhilsner fra
bestyrelsen Thorning Friluftsspil

Indgangsportalen gøres klar 2019.

Foto Erik Lyngsøe

HJÆÆÆÆÆLP !
Thorning Friluftsspil søger DIG med flair for tal…
Vi mangler en kasserer til Thorning Friluftsspil til at løse flg. opgaver:
•
•
•
•

•
•
•
•

Løbende bogføring
Regningsbetaling
Fakturering
Momsregnskab

Afstemning af bank
Indberetning af B-indkomst
Regnskabsopsætning og -aflæggelse
Budgetlægning

Du bliver en del af en velfungerende forening med en aktiv bestyrelse og ca. 150 frivillige.
Her er dejligt socialt samvær, hvor alle yder deres bedste i løftet flok.
Vi har en årlig opsætning med premiere første weekend i juni på friluftsscenen i Thorning.
Er det lige noget for dig ??? - så kontakt formand Cille Sommer
på tlf. 613170 41 eller mail formand@thorning.com. snarest og inden den 10 september.
PS: Hvis du har interesse i at hjælpe foreningen med bogholderi uden at indgå i bestyrelsen,

hører vi også meget gerne fra dig.
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Sensommermøde d. 20. september. Arr.
Sammen med Thorning Menighedsråd.
Kl. 14.00
Thorning kirke v/Jørgen Løvstad og provst i Aalborg
Gerda Jessen tidl. sognepræst i Skorup/Tvilum
prædiker.
Kl. 15.00
Kaffebord og foredrag i Thorning Forsamlingshus
”Jeg vil have ret til at fejle”.

SPIL/SYNG DANSK
DEN 29. OKTOBER KL. 19.30
”SYNG I DEN BLÅ”
Vi har inviteret tidl. højskoleforstander & medredaktør af Højskolesangbogens 17. udgave Jens
Grøn til at lede en fællessangaften krydret med
muntre historier.

Ved begge arrangementer: Billet ved døren 100,- kr. inkl.. kaffe/brød.
Der tages hensyn til Sundhedsstyrelsens gældende regler og anvisninger for forsamlinger.

Thorning Foredragsforening
www.thorningforedrag.dk

Kilometersten
blichfang.dktil Thorning. Står ved Blicheregnens Museum
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Foto: Erik Lyngsøe

