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Information

Årsmøde

Kære læsere

Dagsorden til og referat af årsmøde

Så er det igen tid for et nummer
af Blichfang.

Tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.30 på Bakkegården.

Denne gang er indholdet præget
af den aktuelle Corona situation.
Redaktionen ønsker det bedste
for alle. Pas på hinanden. Hold afstand.

Fremmødte repræsentanter:

Indlevering af indlæg

Fremmødte fra foreningerne:

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

Det lokalhistoriske Hjørne.

Linda Lyngsøe, Blicheregnens venstrevælgerforening samt repræsentant for Blicheregnens Lokalråd.

Handler i dette nummer om Jens Langknivs Hule.
Læs mere side 6.

Erling Prang, Blicheregnens Museumsforening for
Gregers Thomsen.

Forsiden:

Svend Sørensen, Brugerrådet på Bakkegården.

Genforeningsstenen foran Thorning Kirke. Læs
mere om genforeningsjubilæet på side 20.

Tom Andersen, Foreningen Hærvejs Herberg Thorning og samt repræsentant for Foreningen Kompedal og Thorning Foredragsforening.

Fra redaktionen:
Birgit Mølholm Andersen, Tove Vinther, Hanne
Pehrson, afbud fra Erik Lyngsøe (pga. Corona).

Bagsiden:

Ellen Andersen, Foreningen Norden Kjellerupegnen.

Traditionelt har Thorning Friluftsspil jo bagsiden i
maj/juni nummeret. Men da årets forestilling er
aflyst har jeg fyldt pladsen ud med et foto fra Blicheregnens Museum.

Henrik Rask, Indre Mission i Thorning.
Lisbeth Eskesen, Thorning Forsamlingshus.

Ansv. Redaktør · Webmaster · Layouter
Erik Lyngsøe

Birgit Mølholm Andersen, Thorning Friluftsspil
samt repræsentant for Thorning Senior Klub.
Tove Vinther, Thorning KFUM og K.

Aflevering af indlæg til:

Annie Pedersen, Thorning Menighedsråd.

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

Afbud fra:
Preben Valbjørn, Gråmose Beboer- og Idrætsforening.

Poul Dahl, Thorning Idrætsforening.
Harald Pehrson, Thorning Vandværk.

Indlæg kan afleveres elektronisk / på papir.

14 foreninger var repræsenteret ud af 29.

Tilgængelighed:

Fortsættes på næste side

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

Omdelingen af Blichfang 2020 foretages i tidsrummet
• 15. august—28. august 2020
deadline 27. juli 2020.

• 15. november—28. november 2020

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

deadline 25. oktober 2020.
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Årsmøde i Blichfang 2020
Foreningen Blichfang er speciel på den måde, at
bestyrelsen dannes af en repræsentant for hver
forening. Beslutninger kan vedtages ved simpelt
flertal af de fremmødte

Formanden Birgit Mølholm Andersen bød velkommen og takkede for det gode fremmøde, som set i
bakspejlets lys var et af de sidste møder, der blev
holdt inden Corona virusset lukkede alle arrangementer ned.

Formanden takkede for foreningernes opbakning
til bladet og rettede en særlig tak til redaktionen,
hvor alle har ydet et stort bidrag på hver deres felt
med annoncetegning, regnskab, hjemmeside og
ikke mindst opsætning af bladet.

Dagsorden:
Valg af dirigent.
Henrik Rask blev foreslået og valgt. Han takkede
for valget og konstaterede, at årsmødet var lovligt
indvarslet.

Erling Prang spurgte, hvor man gik hen i en sådan
klagesag. Der blev svaret ”Klagenævn for Domænenavne”. Klagegebyret blev betalt tilbage, da
sagen blev vundet.

Valg af referent.
Ellen Andersen blev foreslået og valgt.
Godkendelse af årsmødereferat

Beretningen blev taget til efterretning med applaus.

fra tirsdag den 12. marts 2019.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Referatet blev godkendt.
Formandens beretning.

Kassereren Tove Vinther fremlagde regnskabet for
2019.

Birgit Mølholm Andersen aflagde en god beretning om det forløbne år og indledte med at sige,
at det i år er 30 år siden, at initiativet til Hjemstavn blev taget og 28 år siden, at det første blad
udkom.

Indtægter: ........................................... 39.992,50 kr.
Udgifter: ............................................. 38.829,82 kr.
Årets resultat: ....................................... 1.162,68 kr.

Blichfang udkommer 4 gange årligt med 1700
blade pr. gang og uddeles af Thorning spejderne.

Balance: .............................................. 30.269,54 kr.
Regnskabet godkendtes med applaus.

Blichfang har ændret sit navn på hjemmesiden fra
blichfang-lokalbladet.dk til blichfang.dk, som tidligere har været brugt i Thorningportalen, men som
ikke fungerede. Ved Erik Lyngsøes hjælp er der
blevet kørt en ankesag, hvor Blichfang vandt
rettighederne. Blichfang.dk er nu vort domænenavn og tilhører Lokalbladet Blichfang.

Indkomne forslag.
Det på forhånd udsendte forslag om at ændre
navnet
”Årsmøde”
i
vedtægterne
til
”Generalforsamling” blev vedtaget. En ny opsætning af vedtægterne vil kunne ses på hjemmesiden
og printes ud derfra.

Af hensyn til datasikkerheden nævnes foreningernes repræsentanter i bladet og på hjemmesiden
kun med telefonnummer, og foreningssiderne i
bladet er udelukkende markeret med logo.

Beretning fra redaktionen og annonceafdelingen
samt debat.
Hanne Pehrson fortalte, at der var god opbakning
til annoncetegning på trods af prisforhøjelse. Enkelte firmaer ophører, og enkelte siger annoncen
op, men nye kommer til. Der sørges for, at alle
annoncører får bladet.

Der blev redegjort for, hvorfor redaktionen foreslår at ændre begrebet ”årsmøde” til
”Generalforsamling”.
Foreningens årlige møde har i virkeligheden altid
været en generalforsamling med valg, fremlæggelse af regnskab og beretninger.

blichfang.dk

22 foreninger har brugt bladet i det forløbne år.
Det ønskes, at flere vil skrive i bladet.
Det er vigtigt, at Thorning Skole og Thorning Børnehus får bladet og ønskeligt, at der vil komme
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Årsmøde i Blichfang 2020
beretninger derfra, da det er stof af interesse for
mange. De opfordres dertil. Linda Lyngsøe foreslog
at kontakte skolebestyrelsen.

Næstformand.
Hanne Pehrson blev foreslået genvalgt og valgt
Kasserer.

Erling Prang mente, at for få foreninger skrev i
bladet. De, der ikke skrev, fik ikke meget ud af
kontingentet. Han spurgte, om enkeltpersoner
kunne komme med indlæg.

Tove Vinther blev foreslået genvalgt og valgt.
Ansvarshavende redaktør Erik Lyngsøe blev foreslået genvalgt og valgt.
Revisorerne Harry E. Madsen og Cita Brøns blev
foreslået genvalgt og valgt.

Det spørgsmål medførte en livlig debat.
Følgende synspunkter kom frem:

Alle blev valgt med applaus.

Annoncører skal have den annoncestørrelse, de
betaler for (som svar på det synspunkt, at annoncerne fylder forholdsvis meget)

Eventuelt.
Tidligere redaktør Tom Andersen roste bladets
smukke opsætning. Cadeau til Erik Lyngsøe. Der
var stor tilfredshed og opbakning til redaktionen,
som gør et stort arbejde, for at vi kan have et fint
lokalblad.

Hvis andre end de betalende foreninger vil have et
budskab i bladet og det bærer præg af at være
annoncelignende, må de betale for det. Det står i
øvrigt i vedtægterne.

Dirigenten sluttede med at takke for god ro og
orden og formanden rundede af med at takke
dirigenten og deltagerne.

Det er et foreningsblad, som er forbeholdt medlemmerne, som betaler kontingent.
Der kan eventuelt tilbydes hjælp til at skrive til de
medlemsforeninger, som ikke bruger bladet.

Efterfølgende bød redaktionen på kaffe og superlækker æbletærte.

Flere ønskede et forum, hvor der kunne skrives om
begivenheder og aktiviteter.

Ref. Ellen Andersen

Foreningerne skriver i forvejen om disse ting.
Et nyt tiltag kunne være en side under overskriften
”Det sker”, ”Livets gang i Lidenlund”,
”Andedammen” eller andet. I lighed med ”Det
historiske hjørne” kunne der gives spalteplads til
aktuelle tiltag og begivenheder, som ikke kan henføres til foreningerne.
Dette forslag førte til en udtalelse om, at så kunne
vedkommendes forening lige så godt opsige og
spare abonnementet.
Der blev ikke taget nogen beslutning.
Fastlæggelse af kontingent
Kontingentet på 300 kr. fastholdes. Opkrævning
sendes ud elektronisk.
Valg.
Formand valgt for 2 år.
Birgit Mølholm Andersen blev foreslået genvalgt
og valgt.
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Det lokalhistoriske Hjørne
Jens Langknivs hule

Denne gang skal vi et smut uden for kommunen
(den gamle Kjellerup Kommune red) - ikke langt,
men dog ind i Karup Kommune. Vi kører ad Skivevej, forbi Skræ og ad Årestrupvej mod Karup, men
kun ca. 500 m. Et skilt på venstre hånd (red: Ved
ikke om det står endnu) viser ind mod langdyssen.
Her parkerer vi bilen, og så skal vi på en pragtfuld
spadseretur gennem Ulvedal Plantage. 15-20 min.
tager det at finde ind til langdyssen, men der er
tydeligt skiltet.

Centralbestyreren i Thorning , Andreas Urmager,
havde aldrig før prøvet at ringe til København,
men ved hjælp af kollegaen i Kjellerup lykkedes
det at komme igennem til Nationalmuseet. Et
telegram herfra til Skovridderen stoppede yderligere vandalisme. Året efter blev langdyssen udgravet, restaureret og lovformeligt fredet. Langdyssen er 36 m. lang, 7,5 m. bred og med 2 stengrave,
hellekister.

Ja, men hvem var denne Jens Langkniv, og hvorfor
Jens Langknivs Hule?

Det er forbavsende at finde en langdysse af denne
dimension på dette sted. Begravelsespladser af
denne art er sjældne i Midt– og Vestjylland—af
helt naturlige årsager. Vest for israndslinjen (stort
set hovedvej 13) findes ikke sten af denne størrelse – dvs at hver eneste er transporteret hertil, 2-3
km. Et imponerende arbejde, når man tænker på,
at det er sket under yderst primitive forhold i
yngre stenalder, altså for ca. 4000 år siden.

Jo, Jens L. var fører for en røverbande, der huserede i det midtjyske område i slutningen af 1500
tallet (han er omtalt i Randers Byes Tingbog 24.
juli 1598), så han er historisk korrekt, men det er
overleveringen, der har henlagt hans færden her
til langdyssen. Der er intet historisk bevis for , at
Jens L. har holdt til her—men han kan udmærket
have gjort det. Langdyssen har to gravkamre, hellekister, der kan have været skjulested for ham.

Blicher skriver om røveren i sin fortælling
”Oldsagn på Alheden”, men mest kendt er Jeppe
Aakjærs roman: ”Jens Langkniv”. Om sin baggrund
for at skrive romanen siger Jeppe Aa. bl. a.: ”Jeg
har søgt at bibringe andre noget af det gys, der
gennemskar mig som barn, når de gamle rigtigt
åbnede for fortællerkisten med, hvad de vidste
om deres barndoms rædsel, røveren med det vilde
navn.
Romanen blev filmatiseret for snart mange år
siden uden at blive nogen succes. For et par år
siden blev den udsendt som tegneserie, ypperligt
fortalt og tegnet af Orla Klausen.

Langdyssen har ligget upåagtet hen i mange år.
Dækstenene forsvandt en efter en, så nu er der
kun en enkelt tilbage—og i 1929 var også den
største af randstenene på vej bort. Der skulle
rejses en mindesten for Kongeskovens skaber
(Stendal, Ulvedal og Havredal plantager), forstinspektør G.W. Brüel, og man havde udset sig den
største af randstenene—skovens folk havde fået
besked på at flytte den. I sin bog ”Alhedens Kongeskov”, fortæller Jørgen Nielsen levende om,
hvordan det lykkedes for lokale naturelskere at få
sat stopper for den plan.

blichfang.dk

Fra Historiske steder på Kjellerupegnen
Viggo Bøegh Nielsen
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Thorning KFUM og KFUK

Aktiviteter februar - maj 2020
Ten Sing 7

Voksne

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.

Fredag d. 29. maj kl. 19.30
Bibeltime hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong
Knuds Vej 26.

Fredag d. 5. juni kl. 19.00
Grillaften hos Lisbeth og Karsten Poulsen, Skivevej
26.

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.

Søndag d. 14. juni kl. ?
Gudstjeneste og brunch. Mere senere.

Fredag d. 19. juni kl. 19.30
Sankt Hans fest i Jeppe og Linda Nielsens grusgrav
v. Skivevej. Taler:? Medbring kaffe og brød. Gratis
snobrød og pølser. Frederiks KFUM og KFUK er
inviteret.

Søndag d. 28. juni kl. ?
Udflugt. Tove og Jens Aage Vinther arrangerer.

Fredag d. 14. august kl. 19.00 Aftentur
Tove Sjørslev og Peter Jensen arrangerer.

Fredag d. 21. august kl. 19.00

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.

Bålaften i Linda og Jeppe Nielsens grusgrav v. Skivevej.

Fredag d. 28. august kl. 19.30
Bibeltime hos Kristian Hansen, Fuglemosevej 1F

Børn og Unge

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

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

Fredag d. 29. maj kl. 19-22
Amok-Disko. Dansker-disko i Hørup Kirkecenter,
Kirkebakken 8, Kjellerup

Alle er velkomne.
Ret til ændringer forbeholdes.
Programmer og yderligere oplysninger hos
Tove Vinther - ( 86 88 07 16
tovevinther@gmail.com
7
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Musikevent Thorning
Musikevent Thorning
Musikevent Thorning har planlagt næste arrangement i Thorning Forsamlingshus.
Fredag den 26. februar 2021 er der lagt op til et
brag af en koncert med Henning Stærk Band.
Efter to udsolgte koncerter i efteråret 2019 med
Almost Irish og i foråret 2020 med The Grandfætters, ser vi frem til endnu en god oplevelse i
Forsamlingshuset.

Yderligere oplysninger med hensyn til billetpriser
og billetsalg vil blive offentliggjort i næste nummer
af Blichfang, ved annonce i Kjellerup Tidende og på
www.facebook.com/musikeventthorning

Henning Stærk.

Sæt allerede nu et kryds i kalenderen og glæd jer til
en forrygende koncert.
Musikevent Thorning

Thorning Senior Klub
Perioden juni – august 2020
Følgende aktiviteter er aflyst:
15. juli 2020
Sommerfest i samarbejde med brugerrådet.
Grillmad og sang.

12. august 2020
Musik og sang v/ Anker Svendsen.
Vi ønsker vore medlemmer en god sommer trods
Corona krisen og håber, at vi kan ses igen til september.

Thorning Senior Klub
Morten Petersen

blichfang.dk
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Blicheregnens Lokalråd
Generalforsamling og Borgermøde september

Så netop derfor er det så vigtigt, at vi har medlemmer i hele det geografiske område.

Som de fleste andres, så blev lokalrådets generalforsamling også ramt af udsættelse. Vi forventer at
afholde den sammen med et borgermøde torsdag
d. 17. september kl. 19-21, hvor vi så vil lægge
generalforsamlingen direkte bagefter, og slutte
senest kl. 21.30. Selvfølgelig under forudsætning
af, at det til den tid er muligt at mødes i større
forsamlinger igen.

Men vi har – modsat andre lokalråd – aldrig valgt
at have tvungne medlemmer fra diverse borgerforeninger, da vi hylder at det skal være frivilligt
og drevet af interesse. Vi skal helst være syv, og
lige nu er vi kun fire. Så der er plads ved bordet –
og vi har det faktisk også rigtig hyggeligt når vi
mødes. Vi mødes ca. en gang i kvartalet, og prioriterer også at have en aften til social komsammen
et par gange årligt.

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

Thorning med kant
Thorning Lokalråd kom sidste år med i projektet
“Thorning med Kant”, med formål at fremme opmærksomheden for alt det gode ved at bo på
vores egn.
Dette blev der nedsat en arbejdsgruppe omkring,
og de har arbejdet ihærdigt gennem nogle måneder, og har som det første lavet en folder.

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.
Vi fortæller mere om selve processen, tidsperspektivet og hele forløbet når tiden nærmer sig, ligesom der selvfølgelig også vil blive annonceret. Og
har man spørgsmål, så ring endelig.

Den folder skal husstandsomdeles, og var klar til
trykkeri og omdeling lige da coronavirussen kom
på tværs. Men så snart det er muligt, bliver den
lavet i en fysisk udgave, og vil lande i alle postkasserne.
Vi har den som en elektronisk udgave også, og
hvis du ønsker at modtage den, så kontakt Linda
Lyngsøe, på tlf. 2065 1750 eller på mail Linda.lyngsoe@silkeborg.dk

Men sæt meget gerne kryds i kalenderen allerede
nu. Og så holder vi generalforsamlingen i forbindelse med mødet.

I projektet var der også lidt midler med, og arbejdsgruppen har besluttet at bruge nogle af dem
på igangsætning af en lokal app for Blicheregnens
område, som vil komme til at indeholde blandt
andet en fælles kalenderfunktion, mulighed for at
aftale fælleskørsel, oplysninger om foreninger og
meget andet.

Lokalrådet har brug for ekstra blod
Siden sidst er der sket lidt nyt i sammensætningen.
Vi havde to medlemmer der ikke ønskede genvalg,
og vi valgte at lade deres udtræden følge datoen
for den først fastsatte generalforsamling. Så hermed også en meget stor tak for tid og indsats i
lokalrådet, til Peter Hansen, Gråmose, og til Kenneth Petersen, Hvam. Indsatsen fra de lokale medlemmer, er det helt primære i lokalrådsarbejdet.
Det er der vi får mulighed for at have en finger i
jorden med hvad der rører sig, og også der hvor vi
kan få formidlet nyt fra lokalrådet og kommunen,
direkte ud til de lokale borgere.

Men det vil der komme mere information om i
næste udgave af Blichfang, hvor vi gerne selv skulle vide lidt mere. Det er helt nyt, og netop i skrivende stund ved at blive etableret. Vi synes det er
et rigtig godt initiativ, og glæder os meget til at
det er i funktion. Så stor tak til initiativtagerne
herfra!
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Foreningen Hærvejsherberg i Thorning

Som så meget andet i samfundet i denne tid berører Coronakrisen også herberget.
Generalforsamlingen, der skulle have været
afholdt den 24. marts, må afholdes på et senere
tidspunkt i 2020.
Herberget har åbent i sæsonen juni-juli-august,
hvor døren er åben, og gæsterne kan komme frit.
Resten af året kan der bestilles overnatning, og der
låses op. Der har været flere gæster i år, men siden
den 11. marts har det ikke været muligt at overnatte, da sundhedsmyndighedernes restriktioner
skulle overholdes. Desværre har vi været nødt til at
sige nej til mange, der har ringet for at overnatte i
april og maj.
Herberget forventes at åbne igen til 1. juni, men
det afhænger af myndighedernes beslutning.
Bestyrelsen gør klar til den nye sæson. Der laves
vagtplaner for de nuværende 6 frivillige herbergsværter. At være frivillig i herberget indebærer at se
efter ankomne gæster ved 17 tiden, og efterfølgende næste dag ved 10 tiden se efter, om gæsterne er taget afsted og gøre rent efter dem.
Det fungerer godt, og gæsterne roser de fine faciliteter og den gode modtagelse. Det betyder meget
for mange at blive mødt af værter og ikke komme
til et tomt hus. I 2019 husede herberget 765 gæster, og bestyrelse og frivillige kunne ved vor hyggelige sæsonafslutning i efteråret se tilbage på en
vellykket første sæson i de nye omgivelser.
Bestyrelsen vil gerne komme med en opfordring til
at melde sig som frivillig. Det er inspirerende at
møde de mange forskellige vandrere og cyklister,
som bringer et frisk pust med sig både fra ind- og
udland til vores by. Synes du, at Hærvejsherberget
i Thorning og vandrertanken er værd at bakke op
om, er du velkommen til at blive medlem af foreningen FHHT for blot 50 kr. årligt. Bestyrelsen
kontaktes gerne.
I herberget ser vi frem til en god sommer, hvor
vore gæster igen bliver en del af bybilledet i Thorning.

Hærvejsherberget I Thorning
Ellen Andersen
blichfang.dk
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Foto: Ellen Andersen.

Besøg vor hjemmeside:

Blicheregnens Museumsforening
Generalforsamling

Brudstykker fra Blicheregnen

Blicheregnens Museumsforening har afholdt ordinær generalforsamling i kaffestuen på Museet 25.
februar. Nyvalgt i bestyrelsen blev Erling Prang og
Pia Tværmose. Aase Thiel og Jonna Bitsch ønskede
efter mange års indsats i bestyrelsen ikke genvalg.
Den nye bestyrelse er herefter Bente Sørensen,
Gregers Thomsen, Jette Bach, Mads Nordholt,
Anne-Marie Møller, Erling Prang og Pia Tværmose.

En tredje vigtig ting for bestyrelsen er udgivelsen af
årsskriftet Brudstykker fra Blicheregnen.
Arbejdet med indsamling og behandling af materiale ville normalt allerede være i gang. Vi afventer
udviklingen og håber vi kan nå at udkomme med et
årsskrift, der er lige så flot et produkt som vanlig. Vi
er i redaktionen meget afhængige af forskellige
indlæg.

Straks efter generalforsamlingen afholdt bestyrelsen konstitueringsmøde. Formand Bente Sørensen, næstformand Gregers Thomsen, sekretær
Mads Nordholt og kasserer Jette Bach.

Hvis der er nogen der har en god historie fra Blicheregnen er det meget velkomment. Det kan være
kort eller langt, nyt eller gammelt. Alt har interesse. Hvis vi ikke når det i år gemmer vi det til næste
år. Henvendelse med indlæg kan ske til Gregers:

Efterfølgende har det pga. corona krisen ikke været muligt at mødes i bestyrelsen. Det betyder at
året 2020 bliver anderledes end tidligere.

 gregers@sypres.dk
 40 57 37 33

Frivilligaften

Bestyrelsen opfordrer i et vanskeligt år som nu til,
at mange bakker op om museet ved at være medlem i Museumsforeningen.

Vores planlagte årlige frivillig aften i august, hvor
vi med grill pølser i museumsgården takker for
indsatsen i de mange forskellige opgaver og samtidig gerne ser fremtidige frivillige møde op til orientering om alle former for frivillig indsats for
vores museum, bliver desværre aflyst.

Et medlemskab giver fri adgang til museet og derudover også fri adgang til de to andre museer under Museum Silkeborg, nemlig Hovedgården med
Tollund Manden og Papirmuseet.

Bestyrelsen vil dog gerne stadig byde nye frivillige
velkomne. Der er mange forskelligartede opgaver
der kan hjælpe os med at fastholde et velbesøgt
museum i Thorning.

Samtidig får man også årsskriftet. Alt dette for kun
200 kr. om året. Det er muligt at blive medlem ved
henvendelse til kasserer Jette Bach jettebach@outlook.com eller ved henvendelse på Museet. (Det åbner forhåbentlig snart.)

Eksempler på opgaver kan være vedligeholdelse
af området ved ”æ Thorninghus” på Smedebakken, omdeling af årsskrifter, kaffe og kage ved
arrangementer og meget andet.

Blicheregnes Museumsforening
Gregers Thomsen

Der er mange muligheder, og man er altid velkommen til at henvende sig til en i bestyrelsen for en
snak.

Sensommerudflugt
En anden begivenhed vi desværre må aflyse er
den årlige sensommer udflugt. Udflugten har altid
haft god tilslutning af både medlemmer af foreningen og andre endnu ikke medlemmer. Da vi
ikke kender udviklingen i den nuværende situation, er det umuligt at arrangere noget i august/
september
11
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Annoncer
Støt vores annoncører

blichfang.dk
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Annoncer
Støt vores annoncører
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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 forår 2020
Fotos Erik Lyngsøe

Dato

Grathe Kirke

Vium Kirke

31. maj Pinsedag

Thorning Kirke

10.30

9.00

1. juni 2. pinsedag

11.00 Fællesgudstjeneste på
Oustruplund – se i kirkebladet.

6. juni

10.00 Konfirmation

7. juni

9.00 Konfirmation
10.30 Konfirmation v/Lars
Morthorst

13. juni

9.00 og 11. konfirmation

14. juni

10.30 Friluftsscenen og børnekoret.

14. juni

Genforeningsarrangement
kl. 19:00 Friluftsscenen.

21. juni

9.30 i Grathe MHK

28. juni

10:30 MHK

30. juni

10.00 Bakkegården

1.-31. juli

21.00 Aftensang.

5. juli

10.30

12. juli
19. juli
26. juli

9.00
10.30
9.00 MHK

1. august

blichfang.dk

14.00 Koncert Spirekoret.

10:30 MHK
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Thorning, Grathe og Vium Kirker
Menighedsrådsvalg 2020
I Thorning, Grathe og Vium pastorat er det igen tid
til at vælge menighedsråd.

En stille stund

Den 1. januar trådte en ny lov om valg til menighedsråd i kraft. Denne lovændring indebærer, at
der alle steder skal afholdes orienteringsmøde
forud for valget, og at de kommende menighedsråd ved Menighedsrådsvalget 2020 vælges direkte
på en efterfølgende valgforsamling tirsdag den 15.
september.

Foto: Ellen Andersen

I denne Coronatid hvor kirken er lukket, indbyder
de nyrenoverede bænke på Thorning Kirkegård til
en stille stund.

På grund af Coronakrisen er orienteringsmøderne
aflyst i maj og forsøges afholdt den 9. juni i Thorning og Grathe sogne og i Vium sogn den 10. juni,
alle tre steder kl. 19.00. Vores fælles sognepræst
får så mulighed for at være med til møderne. Møderne annonceres og kan også ses på kirkernes
hjemmeside.

Fra bænkene er der udsigt over forskellige dele af
kirkegården, dalen og skoven, som nu er sprunget
ud i al sin lysegrønne pragt. Forårsblomsterne lyser
op på kirkegården sammen med rododendronblomstervældet.

På orienteringsmøderne i de tre sogne vil de siddende menighedsråd redegøre for arbejdet i den
forløbne periode og orientere om kommende
projekter, ligesom der vil blive redegjort for den
nye valgform, valgreglerne, og hvor mange der
skal vælges. I Thorning drejer det sig om 6 medlemmer, i Grathe og Vium hver om 5 medlemmer.

Der er smukt på vores kirkegård. Her kan vi mindes
vore afdøde, tænke tanker og lade op til udfordringerne i denne mærkelige tid. En stund på kirkegården kan blive et åndehul i hverdagen.
Ellen Andersen

Menighedsrådene skaber sammen med præsten,
kirkebetjeningerne og graverne rammerne for at
være kirke i sognene. Der er i den forløbne periode løst mange opgaver med ansættelse af medarbejdere, bygning af sognehus med herberg, præstebolig, oprettelse af børne- og spirekor, ja, listen
er lang. Det er et meningsfyldt, interessant og
afvekslende arbejde at være med i.
Der skal her lyde en opfordring til at deltage i møderne og valget. Hør om arbejdet i rådene, deltag i
en drøftelse om nye tiltag, vær med til at vælge de
nye råd. Måske er du et af de nye medlemmer.
Det var da en overvejelse værd.
Grafik: Erik Lyngsøe

Ellen Andersen
17

blichfang.dk

Thorning Forsamlingshus
Forår 2020.

FÆLLESSPISNINGUDVALGET

Den endelig menu er ikke fastlagt for 2021 endnu.

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.

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.

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

Når tiden nærmer sig, kan der købes billetter hos
Spar i Thorning, og du kan se menuen på opslag i
butikken.

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.

God sommer til alle.
Fra Fællesspisningsudvalget
Rita, Grethe, Aase, Lene og Birthe
Thorning Forsamlingshus

Foto: Erik Lyngsøe

blichfang.dk
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Indre Mission Thorning
Program sommer 2020
Juni
Torsdag d. 4.

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

Danmissions årsfest i missionshuset.
Birgit Bønlykke, Møldrup.

Weekenden d. 5.- 7.
IMs årsmødefestival Mørkholt 2020 er AFLYST.
Der arbejdes på et ”ikke fysisk alternativ”

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

Torsdag d. 11.:
Aftentur ”Ud i det blå”. Afgang fra Missionshuset
kl. 19.

Lyt til Indre Missions andagt:

 70 300 150
 www.jesusnet.dk

Torsdag d. 18.
Fællesbibeltime i Missionshuset. Åge Nielsen Viborg. Matt. Ev. Kap. 2.

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

Torsdag d. 25.
Midsommerfest hos Hanne og Niels J. Christensen,
Ålborgvej 72. V. Jørgen Løvstad, Thorning.

Hvis gavebeløb ønskes overført elektronisk er Missionshusets konto nr. 7843 0004901696
Enhver gave modtages med tak.

Juli:
Sommerferie

August
Søndag d. 16.
Opstart Svanevej 16.

Torsdag d. 20.
Møde i Missionshuset v/ Søren Skovenborg, Ans.

Mandag d. 24.
Sensommerstævne i Kjellerup.
Se Kjellerup Tidende

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

Indre Missions bestyrelse:
Formand
Næstformand
Kasserer
Sekretær
Kredsrep.
Øvrige
34

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

22
20
61
28
22
86

43 59
94 39
33 09
70 60
88 64
66

39
44
41
32
20
78
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Aflysning af fælles Genforeningsarrangement .

I Thorning er vi så heldige at have én af de 584 nu
fredede Genforeningssten. Stenen blev fundet i
Stenrøgel mose på Gråbondens jord. Det ret bekostelige arbejde med stenens rejsning, planering af
kirkepladsen og anlæg blev udført i sommeren og
efteråret 1920. Så godt som alle sognets beboere
gav bidrag hertil.

For at få maksimal holdbarhed – måske i de næste 100 år – til glæde for byen og omegnens borgere samt bl.a. de mange gæster på Herberget og
Museet, bør opgaven udføres af et professionelt
firma.
Renoveringen af Genforeningsstenen vil sammen
med byfornyelsestiltagene, det nye Sognehus og
Herberg samt den nye præstebolig fuldende det
indbydende indtryk i midten af Thorning.

Tidligere generationers store engagement bør
hyldes ved at fejre 100 års jubilæet for Genforeningen. Derfor var der søndag d 14/6 planlagt et
fælles arrangement med Thorning Menighedsråd,
Grænseforeningen for Viborg, Bjerringbro og Kjellerup, Lokalhistorisk Arkiv, Museum Silkeborg,
Blicheregnen og Thorning Borgerforening.
Aftenen ville starte ved Genforeningsstenen med
et lokalhistorisk oplæg ved Aase Thiel, fortsætte
videre i præstegårdshaven med tale af generalsekretær for Grænseforeningen, Knud-Erik Therkelsen, og ind imellem fællessang med musikledsagelse af sognepræst Jørgen Løvstad og kirkemusiker Lene Tind Ahrenfeldt.
På grund af Corona-krisen med både forsamlingsbegrænsning og afstandskriterium er arrangementet udskudt til sommer næste år – ligesom mange
andre festlige tiltag landet over og også hos det
danske mindretal i Sydslesvig. Endelig dato udmeldes senere.
Der skal lyde en opfordring til at følge med i den
historiske dramadokumentar ”Grænseland” - DR´s
store slagskib i markeringen Genforeningsjubilæet.

På vegne af de fire foreninger
Hanne Pehrson
PS: Silkeborg Kommune er for øvrigt ansøgt om
penge til opmaling af inskriptionen på Genforeningsstenen - to linjer af Axel Andersens genforeningssang: "Efter uvejrstunge Dage".
”1864
DANMARK SAMLET SKAL BESTAA
NORD OG SYD FOR KONGEAA

1920”
blichfang.dk

Foto: Hanne Pehrson.
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Brugerrådet Bakkegården

Aktiviteter · maj - august 2020
Brugerrådet Bakkegården følger Coronakrisens udvikling.
I skrivende stund er alle aktiviteter / arrangementer aflyst indtil situationen giver mulighed for, at vi igen kan møde ind
på Bakkegården.
Vi glæder os til at genoptage gode hyggestunder og indtil da pas godt på jer selv
og hinanden.
Som sædvanlig holder vi jer opdateret på
opslag.

Derfor hold øje med nye tiltag.
Se opslag:
• Spar Thorning.
• Thorning Antikvar.
• Bakkegården.
Med venlig hilsen bestyrelsen
Brugerrådet på Bakkegården

Thorning Borgerforening
Koncert med Sigurd Barret Trio
Thorning Borgerforening havde planlagt en koncert d. 30. april med Sigurd Barret Trio i forbindelse med genforeningsjubilæet 2020
Den er naturligvis aflyst, men vi arbejder på en
erstatningsskoncert.
Vores håb og forventning er en ny koncert i efteråret, alternativt næste forår, hvor mange øvrige
arrangementer landet over også vil blive afviklet
som 100 år plus 1..
De købte billetter gælder selvfølgelig til den nye
koncert, uanset hvornår den bliver. God sommer
til alle i Thorning Borgerforening
Thoning Borgerforening
Laila Simonsen
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Askepop forestillingen blev - sammen med mange
andre events denne sommer – aflyst pga. Coronakrisen.
Vildt underligt, hvad sådan et lille virus kan forårsage af ændringer både globalt og lokalt. På denne tid plejer omkring 170 personer omkring Friluftsspillet at give den fuld gas og bruge ekstremt
mange timer på at sætte endnu en fantastisk forestilling op.

Hver opsætning fra idé til opførelse - via indgåelse
af aftaler, planlægning, budgetlægning, audition,
scenografi, træning, markedsføring, kostumer,
sceneopbygning, billetsalg, etablering af publikums- og salgsfaciliteter etc. - er et kæmpestort
projekt med levering af i omegnen af 14.000 frivillige og 600 professionelle timers arbejde.
Teaterverdenen er kendt for mottoet: THE SHOW
MUST GO ON. Så næste år sætter vi den sjove og
finurlige familieforestilling ”Emil fra Lønneberg”
op. I 2022 tager vi ASKEPOP op igen og håber, at
de fleste aktører fra det nuværende fantastiske
hold stadig kan være med.
I mellemtiden kan man følge os på Instagram og
Facebook - lige som 2180 andre følgere. Her vil
jævnligt komme konkurrencer og andet nyt. Desuden har vi lagt flotte klip fra tidligere års skuespil
på.
Vi håber naturligvis, at der også fremover vil være
stor opbakning om vores teater.
På hjemmesiden thorning.com kan man tegne et
medlemskab - enten et ”personligt” til 100 kr.
eller et ”husstands” til 175 kr. årligt for at støtte
foreningen.
Vi ses i 2021.
Venlig hilsen
bestyrelsen Thorning Friluftspil
PS. Købte billetter til "Askepop" bliver naturligvis
refunderet. På grund af ekstraordinær travlhed
hos vores billetsystem kan der dog stadig gå en
rum tid, inden pengebeløbet bliver tilbageført.

Vi beklager og håber på forståelse.
blichfang.dk
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Fotos Erik Lyngsøe

Følg os på:
thorning.com

facebook.com/friluftsspil

youtube.com/friluftsspillet

Instagram.com/thorningfriluftsspil

Fotocollage fra Ronja Røverdatter premiere.

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

