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Information  

Kære læsere 

Så er det igen tid for et nummer 
af Blichfang.  

Igen 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 Vium Kirke, Artiklen er 
lånt af Thorning, Grathe og Vium kirkers hjemme-
side.  Redaktionen takker. Læs mere side 4. 

Forsiden: 
Forsidefoto er fra Vium Kirke. Fotograf Erik Lyng-
søe. 

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 Sundhedscenteret 
og Thorning Sognehus & Herberg, i Hauge Minimarked 
og på Kjellerup Bibliotek.  

 

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

Omdelingen af Blichfang 2020/21  
foretages i tidsrummet 

 

• 15.  februar - 28 februar 2021 
Deadline 25. januar 2021. 

• 15. maj - 28. maj 2021 

Deadline 25. april 2021. 

Blichfang 
ønsker alle  

en glædelig jul  
og godt nytår 

mailto:webmaster@blichfang-lokalbladet.dk?subject=Fra%20Blichfang
https://www.blichfang-lokalbladet.dk
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Det lokalhistoriske Hjørne 
Vium Kirke 

Vium er nok i sær kendt i det danske land, fordi Steen 
Steensen Blicher blev født i Vium præstegård den 11. 
oktober 1782. 

Vium kirke er opført på et højdedrag, hvor der antagelig 
har været et hedensk offersted. måske heraf navnet 
Vium - et viested. 

Ca. år 1150 er middelalderfolket gået i gang med at 
bygge den nuværende kirkes kor og skib af tilhuggede 
granitkvadre i romansk stil. Måske er de to afdelinger 
opført i to tempi. 

Det 15 meter høje tårn er bygget i gotisk stil af munke-
sten i 1400-tallet. Muligvis er våbenhuset bygget på 
samme tid. I 1930 - 1931 blev kapellet indbygget i nordre 
kirkeside  i forbindelse med en større kirkerestaurering. 

Oprindelig var der bjælkeloft både i kor og i skib. Men 
antagelig på samme tid, som tårnet blev bygget, blev 
skibet forsynet med 2 buer i sengotisk spidsbuestil. 

Kalkmalerierne stammer fra 1500 tallet. Omkring år 
1700 er malerierne blevet overkalkede. Ved en stor og 
gennemgribende kirkerestaurering 1967 - 1968 blev de 
atter afdækkede og repareret. 

I østre hvælving ses nu motiver af apostle stående på en 
ring, der symboliserer jordkredsen. Rækkefølgen i solens 
retning begyndende fra øst er Peter med Himmerigets 
nøgler, Andreas, Johannes, formodentlig Thomas, 
Mathæus, Jakob og Bartholomæus.  

Disse apostle bærer hver især det våben, hvormed det 
menes, de blev henrettet. Der er ikke enighed, om man-
den med korset er billedet af Jesus eller Filip. Figurerne i 
venstre hvælving forestiller tilsyneladende kvinder, evt. 
helgener. Mest tydelig ses motivet af (Sct) Cecilia. 

Orglet 

Kirkens første orgel var skænket af Chr. Christensen 
(Smed) og hustru, Vium. Ved restaureringen i 1968 blev 
der opstillet et nyt orgel med 5 stemmer. 

Prædikestolen, der er lavet i renæssancestil, er skænket 
af herremanden Jørgen Marsvin og frue, Anne Helvig 

Gyldenstjerne, Avnsbjerg. 

Døbefonten, som er kirkens ældste klenodie, sikkert fra 
ca. 1150, er prydet med udhuggede løver og blomster-
ranker. Dåbsfadet er af messing og stammer fra ca. 
1650. Fadets midterfelt viser uddrivelsen af Paradiset, 
mens randen er smykket af en hjortefrise. 

Altertavlen 

Altertavlen, der også er skænket af herremanden Jørgen 
Marsvin og frue, er et ualmindelig smukt og særpræget 
renæssancearbejde. Dens motiver viser "Jesus indstifter 
den hellige nadver" i midterfeltet. "Korsfæstelsen" i 
højre sidefelt, "Opstandelsen" i venstre sidefelt og 
"Jesus i Gethsemane" i øverste felt. 

Alteret var oprindelig bygget af sten. Ved restaureringen 
i 1967- 1968 genskabte man et historisk klenodie ved at 
bygge et alter af brunrøde munkesten i samme stil som 
det oprindelige, som i en årrække havde været erstattet 
af et træalter. 

Præstetavlen 

På væggen i tårnet hænger et meget sjældent oliemale-
ri. "Passionsviseren", som er malet i Aalborg i år 1737. 
"Uret" på maleriet tæller Jesu timer på korset. I 1951 
blev der ophængt en præstetavle med navnene på de 
præster, der har virket ved kirken siden reformationen i 
1536. I midten ses navnet på St. St. Blichers far, der var 
præst i Vium fra 1779 til 1795. 

Kirkens klokker 

Oppe i tårnet findes ikke mindre end tre kirkeklokker. 
Den mindste, som vejer 125 kg., er støbt i 1848. 

 I 1971 skænkede ovelærer Herluf Kjems Hansen, Skøds-
trup (født i Vium skole) en ny klokke til kirken. Klokken, 
som vejer 350 kg., bærer inskriptionen "Til Skaberens 
pris". Samme giver skænkede i 1975 kirkens tredie klok-
ke, som vejer 400 kg. og bærer inskriptionen "Ære være 
Gud i det høje".  

Kirkegården 

På kirkegården nordvest for kirken findes et gravminde 
over Skytten på Avnsbjerg, om hvem Blicher har skrevet 
en novelle. 

Til minde om Steen Steensen Blicher 

En mindeplade for Blicher findes på forpagterboligen, 
som er opført, hvor den gamle præstegård har ligget. 

Ved parkeringspladsen neden for præstegårdshaven 
står en mindesten over Steen Steensen Blicher. Stenen 
blev rejst på 100-års dagen for Blichers fødsel. 

Artiklen er lånt fra kirken hjemmeside  
https://www.grathekirke.dk/om-kirkerne/vium-kirke/ 

Kalkmalerier Vium Kirke Foto: Erik Lyngsøe 
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Fotos: Erik Lyngsøe 

Det lokalhistoriske Hjørne 
Vium Kirke 
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Thorning Idrætsforening 

Nyt fra Fodboldudvalget 

I skrivende stund er der fortsat en masse liv på 
banerne, hvor turneringen også er i fuld gang. Vi 
er dog så langt henne på året, at der for nogle 
holds vedkommende, venter en fortjent vinter-
pause, mens andre hold fortsætter med at spille 
indendørs fodbold i hallen. 

For første gang i 5 år, har vi desværre oplevet et 
stort fald af spillere. Nogle er taget til andre klub-
ber – nogle er stoppet. 

Som så mange andre har fodboldafdelingen også 
været ramt af Covid-19. I foråret var der 138 til-
meldte mod 90 i efteråret. Det er et drastisk fald, 
som vi tildeler Covid-19 en del af skylden. Vi hå-
ber selvfølgelig på, at spillertallet vil stige løbende 
i takt med, at vi kommer ind i forårssæsonen, som 
for de fleste holds vedkommende, starter op sidst 
i marts måned. 

Grønsværen: 
Vi har fået udfyldt de sidste huller på vores ban-
dereklame, og her skal der lyde en stor tak til 
vores trofaste sponsorer. Det ser godt ud med en 
fyldt langside med sponsorer, og ikke mindst gør 
den økonomiske støtte en stor forskel i en lille 
klub. 

Til forårets start mangler vi en træner og hjælpe-
træner til vores U7/U8 hold – et hold som er slået 
sammen pga. for få spillere. Vi hører meget gerne 
fra dig, hvis det skulle have din interesse. På nu-
værende tidspunkt vil holdet ikke kunne fortsætte 
til foråret, hvis ingen melder sig. 

Fodboldudvalget: 
Vi fungerer rigtig godt i udvalget, og vi har i år 
ikke holdt så mange møder, da fodbolden jo som 
bekendt kom sent i gang pga. Covid-19.  

I starten af det nye år er der hovedbestyrelsesmø-
de, hvor der også er valg til de forskellige udvalg. 
For fodboldudvalget betyder det, at der er 3 med-
lemmer, som har valgt at stoppe. De har alle sid-
det i mange år og mener nu, at der skal nye og 
friske kræfter til.  

Det er en absolut nødvendighed, at vi har frivilli-
ge, som har lyst til at yde en indsats, for at vores 
foreningsliv kan fungere, og vi opfordrer til at 

møde op til valget for at høre om, hvad arbejdet 
indebærer. 

Overdækket tilskuerareal: 
Vores overdækkede tilskuerareal er blevet færdig, 
og vi er ret godt tilfredse med resultatet. Der er 
opsat 2 stk. borde/bænke sæt indenfor, og vi hå-
ber, at alle vil behandle det med respekt. 

Der er opsat en skraldespand, og vi beder alle 
brugere om at aflevere deres affald heri, så områ-
det altid er rent og ryddeligt. 

Det overdækkede tilskuerareal må meget gerne 
bruges af alle som et samlings- og hyggested. Lige-
ledes står det til fri afbenyttelse for byens dagple-
jere, børnehaven og skolen, som et udflugtssted 
med børnene. 

Kort sagt – det er til alles benyttelse – blot det 
holdes rent og ryddeligt. 

Husk på, at der er brugt meget frivilligt arbejde på 
sådan et byggeri, og det gør derfor ekstra ondt, 
hvis det blot ødelægges og svines til. 

 

Thorning Idrætsforening – fodboldudvalget  
Claus Poulsen   

Fotos: Claus Poulsen. 
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 Thorning Idrætsforening 

Floorball 

Vi er nogle friske piger/kvinder fra alderen 30 år 
og opefter, der har spillet floorball udendørs på 
multibanen om tirsdagen fra kl. 19-20. Vi starte-
de op efter sommerferien og har nydt at spille 
udendørs, hvor vejret har været rigtigt godt, 
der har kun været en enkelt gang, hvor det har 
regnet lidt.  

Hvis du går og tænker det kunne jeg da godt tæn-
ke mig at prøve, så er du mere end velkommen. Vi 
bliver ved med at spille udendørs, indtil vejret 
ikke længere er med os.  

Herefter går vi i skolens gymnastiksal, hvor vi 
spiller om torsdagen fra kl. 19-20. 

Sidste år havde vi også et herrehold der spillede 
floorball, og vi håber da de er friske på at spille 
igen i år. 

De spiller i skolens gymnastiksal torsdag fra kl. 20-
21. 

Vil du gerne vide mere vedr. floorball er du meget 
velkommen til at tage kontakt  til  

Jannie    21 28 16 05  

Birgit   30 12 71 60 

På floorball holdets vegne 

Birgit  

 

Thorning Senior Klub 
 

Vi har desværre igen måttet aflyse aktiviteter. 
 
Efterårsfesten med Karsten Holm den 7. oktober 
blev aflyst, og foredraget med Nanna Lihn den 11. 
november måtte aflyses. 
 
Julehygge den 16. december er aflyst. 
 
Vi afholder generalforsamling den 13. januar 
2021 kl. 14.00 på Bakkegården  
(hvis det er muligt) med følgende dagsorden: 
 
1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Beretning v/ formanden 
4. Foreningens reviderede regnskab fremlægges 

v/ kassereren til godkendelse 
5. Indkomne forslag 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 supple-

anter 

7. Valg af revisor og 1 suppleant 
8. Evt. 
 
Der er bankospil og gratis kaffe. 
 
Danske Seniorer afholder nytårskoncert med 
Promenadeorkesteret og Vibeke Kristensen, Trine 
Gadeberg, Bo Kristian Jensen samt Jesper Lund-
gaard den 15. januar 2021 kl. 14 - 16.30 i Herning 
Kongrescenter. 
 
Billetterne koster 220 kr. + gebyr og kan bestilles 
på www.mch.dk eller tlf.: 99269708. 
 
Interesserede kan også henvende sig til Morten 
på tlf.: 86880191 / 53298282 
 

Thorning Senior Klub 
Morten Petersen 

http://www.mch.dk
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Voksne 
Coronarestriktioner gør programmet usikkert. 

Fredag d. 27. november kl. 19.30 

Bagning og kranseproduktion hos Lisbeth og Jan 
Pedersen, Rosenborgvej 10. 

Torsdag d. 3. december kl. 19.30 

Adventsfest i Missionshuset ved IM. Adventsbod 
fra KFUM og KFUK. 

Fredag d. 8. januar kl. ? 

Nytårstaffel. Jan og Jens Aage arrangerer. 

Fredag d. 15. januar kl. 19.30 

Filmaften hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong 
Knuds Vej 26. 

Fredag d. 22. januar kl. 19.30 

Bibeltime hos Jan og Lisbeth Pedersen, Rosen-
borgvej 10. 

Torsdag d. 28. januar kl. 19.30 

Voksenaften. Foredrag v. Morten Aagaard ”10 år 
for de hellige, 10 år for de rige og 10 år for de 
fattige”  - KFUM og KFUK i Silkeborg, Enghavevej 4. 
Pris 50 kr. kontant for foredrag, kaffe/te og kage.  

Distrikt Hærvejen arrangerer. 

Fredag d. 5. februar kl. 19.30 

Sangaften hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong 
Knuds Vej 26. 

Fredag d. 12. februar kl. 19.30 

Fastelavnsfest/-hygge hos Lisbeth og Jan Peder-
sen, Rosenborgvej 10 

Fredag d. 26/2. februar kl. 19.30 

Bibeltime hos Jeppe og Linda Nielsen, Aalborgvej 
57. 

Alle er velkomne.  
Ret til ændringer forbeholdes. 

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

Thorning KFUM og KFUK 

Aktiviteter august - november 2020 

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

Se her: https://haervejen.kfum-kfuk.dk/kalender/  
https://haervejen.kfum-kfuk.dk/faellesaktiviteter/
amok-disko/ eller på Facebook: KFUM og KFUK i 
Distrikt Hærvejen 

Ten Sing 7 

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

Vi samles hver tirsdag i Hørup Kirkecenter i Kjelle-
rup 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 Kommu-
ne.  
Henvendelse:  
John Hjelmer Nielsen tlf. 30 23 30 68.  

Hjemmeside:   

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

mailto:tovevinther@gmail.com
https://haervejen.kfum-kfuk.dk/kalender/
https://haervejen.kfum-kfuk.dk/faellesaktiviteter/amok-disko/
https://haervejen.kfum-kfuk.dk/faellesaktiviteter/amok-disko/
https://kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/
https://www.facebook.com/TenSing7Kjellerup/
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Året 2020 startede for pilgrimsherberget i Thor-
ning som alle andre år. Vi glædede os i bestyrelsen 
til at starte dette første hele år efter den hektiske 
start d. 4. maj året før, hvor vort nye hus sammen 
med sognehuset blev indviet.  

Trods den korte sæson i 2019 kom der mange 
gæster dette år, og der var ingen alvorlige proble-
mer med huset, og da nogle småfejl i forbindelse 
med vore badekabiner var blevet ordnet, kunne vi 
se frem til endnu et godt år med forhåbentlig man-
ge gæster. MEN så blev det marts, Coronakrisen 
kom, og alt gik i stå. 

Generalforsamlingen d. 22. marts blev aflyst, for-
samlingsforbudet på max. 10 personer lukkede 
herberget. Der kom ingen restriktioner, som om-
handlede et pilgrimsherberg. Alle vore frivillige 
medarbejdere, hvoraf der var 11 værter blev orien-
teret og spurgt om, hvad vi skulle gøre.   

Beslutningen blev, at vi lukkede herberget. Da 
forsamlinger på op til 50 personer blev tilladt fra d. 
8 juni, blev det besluttet igen at åbne herberget 
denne dag, men da med kun max. 12 gæster pr. 
dag.  

Der var kun 5 af vore værter, som, trods Corona, 
sagde ja til at tage imod gæsterne. Vi 5 har haft en 
travl og god sæson i 2020. Der har været 490 gæ-
ster i løbet af sommeren, og vi har fået megen ros 
for de Corona-restriktioner, som gæsterne skulle 
følge i herberget. Der har været indført bookings 
pligt i 2020, og mange har også benyttet sig af 

Foreningen Hærvejsherberg i Thorning 

Foto: Ellen Andersen 

Foto: Ellen Andersen 

denne pligt, men også mange er kommet til her-
berget uden. Hvis der var plads, er de blevet luk-
ket ind og har fået anvist et sovested. Ingen er 
blevet afvist.   

Vi har haft besøg af mange unge mennesker og 
familier i år, og en del af gæsterne har deltaget i 
Aftensang i kirken i juli måned og været glade for 
den mulighed for at slutte en vandringsdag. I lø-
bet af sommeren, som har budt på mange dage 
med godt vejr, har grupper på tur kunnet nyde 
medbragt mad og kaffe ved bordene udenfor 
herberget, og der har været stor interesse for at 
se Sognehuset og Herberget. Det giver liv i vor lille 
by.                                                                              

Den sidste booking var d. 22/10. Derfor er det 
besluttet, at herberget er lukket efter denne dato. 
Vi venter spændte på, hvad den kommende tid vil 
bringe, og vi håber på, at Coronakrisen snarest får 
en ende, således at der stadig kan tilbydes over-
natning til de mange Hærvejsvandrere og cyklister 
med de fine faciliteter, der er i vort nye herberg. 

Bestyrelsen forventer at afholde generalforsam-
ling den 24. marts 2021, hvor der vil blive aflagt 
beretning og regnskab for 2019 og 2020. Vi tager 
gerne mod flere medlemmer i FHHT, så synes du, 
at Hærvejsherberget i Thorning og vandringer i 
naturen er værd at bakke op om, hører vi gerne 
fra dig. Det koster 50 kr. om året at være medlem 
af foreningen, og bestyrelsen kontaktes gerne. 

Foreningen Hærvejs Herberg i Thorning 
 Tom Andersen 
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Vium-Hvam Kultur – og Multihus 

Siden Sidst.. 

Generalforsamling 
Kultur og Multihuset afholdte generalforsamling 
den 18. august. Bestyrelsen har siden konstitueret 
sig med Tonny Pedersen som formand, Orla Jen-
sen som næstformand og sekretær og  Gitte Cas-
persen som kasserer. Øvrige medlemmer i besty-
relsen er Børge Nielsen og Steen Lyngsø. Ekstern 
regnskabsfører er Inge Lyngsø. 

Reception 
Den 11. september afholdte Kultur og Multihuset 
et velbesøgt farvel- og goddag-reception. Tina 
Nielsen havde, efter 5 år, valgt at stoppe som udle-
jer/booker og søge nye udfordringer. Multihuset 
kunne så byde velkommen til Lone Madsen fra 
Mads Doss, som efter forespørgsel, havde takket 
ja til opgaven som ny ”bookingchef”. Kultur og 
Multihuset kan stadig lejes som hidtil uden vært 
og ellers hvis det ønskes, med vært. F.eks. Lone 
Madsen fra Mads Doss. 

Eventgruppen 
i Kultur og Multihuset kunne den 6. oktober byde 
velkommen til 40 gæster, som havde købt billet til 
foredraget med journalist m.m. Claus Hagen Pe-
dersen. Han gav et meget levende og underhol-
dende foredrag om besættelsestiden under 2. 
verdenskrig. 

Fællesspisning 
Normalt bliver der, forår og efterår, afholdt 2 fæl-
lesspisninger i Kultur og Multihuset. Men da tider-
ne nu engang er som de er, har Mad-holdet, efter 
aftale med formand Tonny Pedersen, valgt at afly-
se efterårets Fællesspisning. 

Projekt ”Æbletræer” 
I september satte Julie og Mads Faurholt Hagel 
gang i ”projekt æbletræer”. De satte forskellige 
sorter af deres æbletræer til salg og overskuddet 
gik ubeskåret til Kultur og Multihuset. Stor ros til 
Julie og Mads for det fine initiativ. 

Billard-Klubben 
tager kegler… Hvis nogle læsere af dette blad kun-
ne tænke sig at spille billard, så har Kultur og Mul-
tihuset lokaler i kælderen som er indrettet til for-

målet og også bliver flittig brugt. Men der er sta-
dig plads til flere…. Så er du / I interesseret kan 
Arne Duch, Vium kontaktes på mobil 20 40 76 72. 

Covid 19 
Kultur og Multihuset er dybt mærket af Covid 19 
med diverse restriktioner. Dette bevirker at vi igen 
oplever at der aflyses fester og andre arrange-
menter fra en side af, hvilket er helt forståeligt. 
Sikkerheden og trygheden kommer først og i skri-
vende stund (25-10-2020) har Regeringen og 
Sundhedsmyndighederne igen strammet kravene 
til forsamlinger. Men det er helt sikkert, at vi kom-
mer til at miste indtægter på grund af aflysninger-
ne. Regnskabet for 2020 kommer ikke til at se 
kønt ud…. 

Og på baggrund af disse omstændigheder og i 
håbet om at I kære læsere, ønsker at støtte lokal 
frivillig arbejde samt støtte Vium-Hvam Kultur og 
Multihus, så kan I gøre det ved at købe et med-
lemskort.  

Medlemskab 
Prisen for et husstandsmedlemskort er 200 kr. 
årligt og 100 kr. for enlige. Som medlem opnår 
man også den fordel at der gives rabat ved leje af 
lokaler i Kultur- og Multihuset.  Rabatten kan dog 
kun benyttes en gang pr. lejemål.  
Henvendelse herom kan ske til Inge Lyngsø på 
mail ingesteen@mail.dk.eller betaling kan ske via 
Netbank reg.nr. 9318 kt. 0011030831 eller via 
Mobilepay til nr. 28351952 med tekst ”MK 2020”. 
På vegne af bestyrelsen for 

Vium-Hvam Kultur- og Multihus 
Tonny Pedersen og Inge Lyngsø 

mailto:ingesteen@mail.dk
https://www.vium-hvam-multihus.dk/
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Årets generalforsamling d 25/9 i Thorning Frilufts-
spil blev afholdt helt i Coronaens tegn med bænk-
ning af de 20 fremmødte i behørig afstand og med 
aflysning af den planlagte fest bagefter. 

Formand Cille Sommer kom i sin beretning ind på 
den rutsjebanetur bestyrelsen havde gennemlevet 
med Coronaens indtog, hvor intet længere er for-
udsigeligt.  

For fortsat at kunne levere forestillinger af høj 
kvalitet og undgå et stort underskud tog bestyrel-
sen den svære beslutning at aflyse årets forestil-
ling ”Askepop”. Den loyale kreative ledelse blev 
rost for frivilligt at nedsætte lønnen og stå klar til 
sammen med bestyrelsen at tage fat på næste års 
forestilling ”EMIL fra Lønneberg”.  

Bestyrelsen har brugt den ”frie” tid til at få alle 
funktionsledere på plads. Cille rettede stor Tak for 
støtte til Silkeborg kommune, sponsorerne, de 
mange frivillige, bestyrelsen og især de to tidligere 
formænd Inger Marie Thomsen og Stefan Mäki-
nen.  

Thorning Friluftspil er foreløbig kommet gennem 
Coronakrisen ”med skindet på næsen” - endda 
med et lille overskud. Kasserer Kathrine Oddershe-
de fremlagde revideret årsregnskab, som efter 
modtagelse af statens Coronakompensation, kom-
munens underskudsgaranti og støtte fra Nordea-
fonden viste et overskud på 6.200 kr. 

På valg var Cille Sommer, Kathrine Oddershede og 
Maiken Simmelsgaard. Kun formanden ønskede 
genvalg. Valgt blev Cille Sommer, Michael N Mad-
sen og Jesper T L Nielsen. Michael Sørensen og 
Stina Bøgelund blev valgt som suppleanter. Cita 
Brøns blev genvalgt som revisor og Kathrine Od-
dershede blev valgt som revisorsuppleant. Stor 
Tak til Kathrine og Majken for deres indsats. 

Mange hilsner fra  
bestyrelsen Thorning Friluftsspil 

Den nye bestyrelse: Formand Cille Sommer, Bodil Lyng-
søe, kasserer Michael N Madsen, Inge Lise Pedersen, 
Niels Erik Nielsen. Fraværende næstformand Jesper T L 
Nielsen og Malthe Broe 

Der bliver musical i børnehøjde med  
sus og ballade, når Emil drøner over scenen  

tæt fulgt af sin højtråbende far Anton: 
”EEEEEEEMIL….”.  

Der spilles på Friluftsteatret i Thorning fra 5. 
til 13. juni 2021.  

På grund af Corona-situationen bliver der 
kun sat 400 billetter  

til salg ved hver forestilling –  
 

så SKYND dig at købe billet,  
hvis du vil være sikker på at sidde tæt på 

scenen. 

 
thorning.com/emil/billetsalg 

Støt Friluftsspillet og bliv medlem af 
foreningen  

Mere Info her  

thorning.com/foreningen/medlemskab 

Optimisme i Thorning Friluftsspil – trods Coronasituationen.  

https://thorning.com/foreningen/medlemskab
https://thorning.com/foreningen/medlemskab
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 Annoncer 
Støt vores annoncører 

http://www.dlok.dk/
http://www.dintojmand.dk/
http://www.nederkjaersholm.dk/
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 Annoncer 
Støt vores annoncører 
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 Annoncer 
Støt vores annoncører 
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Besøg vor hjemmeside: 

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

Marie Bregendal fotograferet af H. j. Barby 

 Annoncer 
Støt vores annoncører 

https://blichfang-lokalbladet.dk/
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Thorning, Grathe og Vium Kirker 
Gudstjeneste kalender efterår 2020 

Fotos Erik Lyngsøe   

Dato Thorning Grathe Vium 

2.december     19.00 Syng julen ind. 

6. december 10.30     

13. december   10.30 
16.00 Koncert 

9.00 

20 december 9.00     

24. december 
i Thorninghal-
len. 

11.00 Børnejulegudstjene-
ste 
13.00 Julegudstjeneste 
15.00 Julegudstjeneste 

I Thorninghallen. I Thorning Hallen 

25. december 10.30   9.00 

27. december   9.00   

1. januar 14.00   16.00 

3. januar 9.00 Dåb     

10. januar   10.30 9.00 

17. januar 10.30 MHK     

24. januar 10.30     

31. januar     10.30 

februar   19.00 Kyndelmisse   

7. februar 9.00     

14. februar 13.30 Fastelavnsgudstje-
neste 

10.30   

21. februar     9.00 Herluf Christensen 

28. februar 10.30 19.00 Stillegudstjeneste   
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 Thorning Borgerforening 

Ny dato for Sigurd Barret Koncert 

Koncerten som i første omgang var planlagt i april 
2020 er nu planlagt til at afholdes d 15. juni 2021 

Alle købte billetter gælder selvfølgelig den dag. 

Billetter kan købes ved henvendelse til Laila Si-
monsen på tlf. 28 49 59 22. 

Pris 130 kr.  

Med krydsede fingre for at det nu endelig må lyk-
kes 

Vi vil gerne takke følgende for sponsorat til kon-
certen. Grænseforeningen, Jyske Bank og Silke-
borg Kommune Kultur-, Fritids- og Idrætsudval-
get.  

Desuden har Nordea fonden tilkendegivet støtte 
hvis vi igen bliver corona-forhindret i at sælge 
fuldt antal billetter. Det håber vi selvfølgelig at vi 
ikke får brug for.  

Thorning borgerforening 

Sigurd Barret Jazz Trio 

Der er fuld gang i forsalget af billetter til koncert 
med Henning Stærk Band i Thorning Forsamlings-
hus. 

Som situationen er lige nu, kan der max sælges 63 
billetter til koncerten for at overholde kriterierne 
til afstandskravet. Og alle regler vil naturligvis blive 
overholdt 

Lørdag den 31/10 startede salget, og de første 60 
billetter røg over disken.  

Når de 63 billetter er solgt, kan man komme på 
venteliste. Måske er vi så heldige, så der til den tid 
er styr på situationen, og vi må fylde salen som 
normalt. Så bliver ventelistepladserne naturligvis 
ændret til billetter. 

Såfremt de nugældende kriterier fastholdes frem 
til slutningen af februar, forventer vi, at der findes 
en løsning – måske i kraft af, at der afholdes 2 
koncerter. 

Billetprisen er kun kr. 210.  

Ring på 40 50 73 33/40 57 36 33 og book en plads.  

Musikevent Thorning 

Musikevent Thorning 
Koncert med Henning Stærk · Fredag den 26. feb. 2021. 
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Thorning Forsamlingshus 
Efterår 2020. 

FÆLLESSPISNINGUDVALGET 
Fællespisningsudvalget har tidligere annonceret 
tre datoer for fællesspisning i Forsamlingshuset i 
vinterhalvåret 2020/21 
 
Grundet Corona og forsamlingsforbud er fælles-
spisning aflyst indtil Sundhedsmyndighederne 
igen giver lov til at vi må dække op til mange gla-
de mennesker og mødes til hyggeligt samvær i 
Forsamlingshuset. 
 

Vi ønsker alle en rigtig  
glædelig jul og et godt nytår. 

 
Thorning Forsamlingshus   

Fra Fællesspisningsudvalget 
Rita, Grethe, Aase, Lene og Birthe 

Generalforsamling 22. okt. 2020 
Støtteforeningen for Thorning Forsamlingshus har 
afholdt generalforsamling den 22. oktober 2020.  

Der var 19 fremmødte og den store sal blev taget i 
brug, for at vi kunne sidde med god afstand, og 
alle kunne føle sig trygge i denne tid med Corona. 

Tak til Martin Andreasen, som påtog sig dirigent-
rollen og fik os godt igennem dagsordenen. 

Christian Riberholt har siddet i bestyrelsen siden 
2014 og ønskede ikke genvalg. Tak for din store 
arbejdsindsats gennem årene. 

Aase Eriksen blev valgt ind i bestyrelsen. Vi glæder 
os til samarbejdet med dig. 

Tak til Irma Andreasen for at du vil tage endnu en 
tørn med udlejning af huset og tak til duoen, Niels 
Juul og Martin Andreasen, for at I vil forsætte som 
husets revisorer. 

Formandens beretning og kassererens fremlæg-
gelse af årsresultatet bar begge præg af aflyste 
familiefester og arrangementer på grund af covid-
19.  

Derfor må bestyrelsen nu i tænkeboks for at finde 
en løsning på den uholdbare økonomiske situation 
for huset.  Dog skal vi fremhæve, at vi var heldige 
med at få afholdt loppemarkedet den 8. marts, 
hvilket gav et fornuftigt overskud.  

Der skal fra bestyrelsens side lyde en stor tak til 
alle jer frivillige, der hjalp os med at få loppemar-
kedet afviklet.  

Efter afholdelse af generalforsamlingen konstitue-
rede bestyrelsen sig som følger: 

Formand  ...............................Lars Lund Kristensen 

Næstformand  .......................... Bente Christensen 

Kasserer  ........................................ Jeppe Lægaard 

Sekretær ...................................... Lisbeth Eskesen 

Menigt medlem  ..................... Rune Krarup Møller 

Menigt medlem  .................................... Maria Kiib 

Menigt medlem  ................................ Aase Eriksen 

 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 
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December 
Torsdag d. 3. 

Adventsfest v. Jesper Hornstrup, Skive. 

Torsdag d. 10. 

Møde v. Finn Najbjerg, Vinderslev. Musik- og bog-
salg. 

Torsdag d. 17. 

Hyggeaften hvor vi synger julen ind. 

Januar 
D. 11.  12. og 14. 

Bedeuge. 

Torsdag d. 21.  

IM årsmøde / generalforsamling. 

Torsdag d. 28. 

Møde i missionshuset. 

Februar 
Torsdag d. 11. 

Fællesbibeltime i missionshuset. 

Onsdag d. 17  

Fællesmøde i Karup v. Per Veber. Kl. 19:00. 

Torsdag d. 18.  

Forårsmøde i Kjellerup. 

Torsdag d. 25.  

Påskemøde i missionshuset. Skivekoret medvirker. 

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

Indre Missions bestyrelse: 
Formand  Henrik Rask   22 43 59 39 
Næstformand Ole Andersen  20 94 39 44 
Kasserer  Asta Nygaard  61 33 09 41  
Sekretær Tove Sjørslev    28 70 60 32  
Kredsrepr. Niels J. Christensen 22 88 64 20 
Øvrige  Anders J. Hedegaard 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 
 

 

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

Hvor intet andet er nævnt  
afholdes møderne kl. 19:30 i  

Thorning Missionshus 
 Birkevej 10 · Thorning 

8620 Kjellerup. 

Indre Mission Thorning 
Program vinter 2020/21 

Gavebeløb til IM Thorning / DANMISSION 
bedes overføres til konto nr. 7843 0004901696 

Enhver gave modtages med tak. 

http://www.jesusnet.dk
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Thorning Spejderne 
Efterår / Vinter 2020 

Besøg vor hjemmeside: 

Familiespejd 
Vores yngste spejdere (3-6 år). De har deres foræl-
dre med, når vi sammen laver mel, laver mad over 
bål og leger i naturen, hvor vi bl.a. bygger huler.  

Mødedag: Lørdage i lige uger kl. 10-13 

Minispejder 
For børn i 1., 2. og 3. klasse. Vi stifter bekendtskab 
med morsekoder, lærer at bruge sav og dolk, let 
førstehjælp, sover i shelter og meget andet.  

Mødedag: Tirsdage kl. 17-19 

Juniorspejder 
For børn i 4. og 5. klasse. Vi arbejder med koder, 
lærer at bruge økse og lave bål, madlavning over 
bål og stormkøkken.  

Mødedag: Onsdage kl. 17-19 

Tropspejder 
For de lidt ældre børn i 6.-10. klasse. Her lærer de 
at være selvstændige unge mennesker, sværheds-
graden på opgaverne øges, men ikke mere, end at 
man godt kan starte på trop-niveau uden at have 
været spejder før.  

Mødedag: Mandage kl. 19-21 

Vil du vide mere? 
For mere info kontakt lederen for den/de grene, I 
måtte have spørgsmål til. Telefonnummer og mail 
kan findes på vores hjemmeside:  

www.thorningspejderne.dk 

Julemarked 
Vores årlige julemarked er desværre ramt af CO-
VID-19-restriktioner. Derfor afholder vi ikke jule-
marked, som vi plejer. Men fortvivl ej; spejderne 
hjælper stadig gerne med julestemningen hjemme 
hos jer. I kan nemlig igen i år købe jeres juletræ 
hos os og samtidig støtte os.  

Køb et juletræ og støt spejderne. 
Fra den 28. november og frem til 
juleaftensdag – eller så længe lager 
haves – sælger vi juletræer fra Bli-
chersvej 2.  

Er der ikke nogen hjemme, så kon-
takt Henning på 30 88 02 44 eller 
Dorthe på 25 21 08 88. 

 

Priser:  Juletræ op til 150 cm: 100 kr.  

 Juletræ over 150 cm: 175 kr.  

Thorning Spejderne 
Det Danske Spejderkorps 

Per Markvardt. 

Foto: Per Markvardt 

Foto: Per Markvardt 

https://thorningspejderne.dk/
http/www.thorningspejderne.dk


 21 blichfang.dk 

 

En optimistisk bestyrelse i Brugerrådet Bakkegår-
den følger fortsat med stor interesse Coronakri-
sens udvikling, ser frem til at vi igen kan møde ind 
på Bakkegården og genoptage det hyggelige sam-
vær. 

Indtil da er alle aktiviteter / arrangementer aflyst. 

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

Se opslag:  
 
 Spar Thorning 

 Thorning Antikvar 

 Bakkegården 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen 

Brugerrådet Bakkegården 

Svend Sørensen -  71 70 20 28 

Brugerrådet Bakkegården 
Aktiviteter  - november 2020 - februar 2021 

God dialog på ”Social Walk” med by-
rådsmedlemmer 
Corona situationen præger fortsat livet og aktivi-
teterne i Thorning Hallen. Der bliver skruet op, 
der bliver skruet ned, der skal bæres mundbind 
osv. 

Oven i denne pandemi, som vi må lære at leve 
med, kom melding fra Byrådet, at der heller ikke 
i budgettet for 2021 er afsat midler til at komme i 
gang med en udbygning af Thorning Hallen. 

Heldigvis havde 4 byrådsmedlemmer inviteret sig 
selv på en ”Social Walk” i Thorning fredag den 2. 
oktober. Her ville de ud og se byen, institutioner 
m.m. og tale med borgerne på en uformel gåtur 
rundt i byen.  

Vi fik lov til at starte rundturen ved hallen og 
skolen, hvor vi endnu engang kunne få lejlighed 
til at fortælle disse 4 byrådsmedlemmer, at vores 
udbygningsplaner ikke kun er en hal 2.  

Det er et forsøg på at skabe rammer på tværs af 
generationer og funktioner, så vi samlet set in-
den for Blicheregnens Lokalråds område får 
skabt yderligere grobund for tilflytning, husbyg-
gerier, børnefamilier med børn til skole og dagin-
stitution og kunder i de få tilbageværende forret-
ninger i området.  

Et område som lider under faldende huspriser, 
prognose som siger færre borgere og ikke mindst 
et område, som helbredsmæssigt og økonomisk 
ligger i den lave ende af skalaen i kommunen med 
de udfordringer, som det medfører. 

På dagen var der rigtig god dialog, og bestyrelsen 
blev bekræftet i, at den skulle fortsætte med at 
knokle på for at realisere planerne. Formål og 
tanker er i den rigtige retning.  

Det vil vi så gøre, og hen over vinteren vil vi 
drøfte, hvad vi kan sætte i værk inden budgettet 
for 2022 og årene frem skal lægges fast.  

Herunder de første tanker om en form for ind-
samling, som minimum i form af tilkendegivelser, 
som vil kunne give et fingerpeg, om vi kan nå det 
beløb, som vi budgetterer med selv at skulle 
skaffe i lokalområdet.  

Desuden forventer vi at skulle deltage i møder 
med Blicheregnens Lokalråd.  

Bestyrelsen oplevede et godt engagement fra 
lokalrådet og øvrige foreninger og institutioner i 
forberedelsen til gåturen med byrådsmedlem-
merne. Et engagement som bestyrelsen vil forføl-
ge. 

Thorning Hallen 
Erik Sørensen 
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 Indvielse af Grathe Monumentet 

Det kan vi kun gisne om, da graven ikke er fun-
det. Navnet fik han i hvert fald fra stedet for sit 
fald.  

Arbejdet frem mod det endelige Grathe Monu-
ment skyldes særligt ildsjælen og arkæologen 
Jens Vellev, som har beskæftiget sig med Grathe 
Kapel siden 1970’erne. Jens’ ihærdige arbejde 
medførte, at Museum Silkeborg i 2015 foretog en 
prøvegravning ved kapellet, og året efter fik mu-
seet bevilliget knap 4 millioner på finansloven til 
et stort formidlingsprojekt om Grathe Kapel og 
Slaget på Grathe Hede.  

Projektet bestod af to dele. En permanent udstil-
ling på Museum Silkeborg Blicheregnen, Kampen 
om Magten -slaget på Grathe Hede og et stort 
landskabsprojekt, som indvies i dag.  

I 2015 så området helt anderledes ud. Mindeste-
nen stod på en lille græshøj, og man kunne kun 
komme hen til den via den nærliggende gårds-
plads.  

Det ville museet gerne lave om på, så der blev 
udarbejdet tegninger til, hvordan monumentet 
skulle se ud, og hvordan der skulle etableres p-
pladser og en ny adgangsvej. Jorden omkring 
kapellet blev opkøbt, og p-pladser og vejforløb 
kom på plads.  

På skilte på vej ned til kapellet fortæller museet 
nu den blodige historie om borgerkrig, blodgilde 
og slaget på Grathe Hede, mens man nede ved 
kapellet kan få mere at vide om udgravningen af 
kirken og høre Saxos beretning fra det afgørende 

Grathe Monumentet indviet med rid-
derkampe, middelalderpølser og taler. 

Til lyden af kæmpende riddere blev Grathe Mo-
numentet indviet fredag 23. oktober 2020 af Ole 
Winther, kontorchef ved Slots- og Kulturstyrel-
sen, med en lille hilsen fra Jytte Abildstrøm, der, 
som mange husker, spillede Valdemar i Ridder-
salens opførelse af Svend, Knud og Valdemar.  

Det var en dato valgt med omhu, da det præcis 
er 863 år siden, at Slaget på Grathe Hede fandt 
sted. Det var på denne dag, at Danmarkshistori-
en blev afgjort lige uden for Thorning. Og derfor 
er det kun naturligt, at Grathe Monumentet 
blev indviet lige netop i 23. oktober.  

Slaget afslutter en mere end 10 år lang borger-
krig mellem kongerne Svend, Knud og Valdemar 
i den tidlige middelalder. Slaget var ikke et hvil-
ken som helst slag - det ændrede Danmarkshi-
storien. Landet fik Dannebrog, et selvstændigt 
rige, fælles love for hele landet, en nedskrevet 
Danmarkshistorie og en stærk kongemagt som 
følge af slaget.  

Ingen ved præcis, hvor på Grathe Hede slaget 
fandt sted, men kilder beretter, at taberen, 
Svend Grathe, begraves i Grathe Kapel. Krønike-
skriveren Saxo beretter, at Svend flygtede fra 
slaget, da han så, han havde tabt. Under flugten 
fik han kløvet hovedet af nogle forbipasserende 
bønder, hvorefter han blev begravet uden pomp 
og pragt i den lokale kirke, som kan være Grathe 
Kapel, som senere kilder nævner.  

Indvielsen af Grathe Monumentet.  

Foto: Marianne Gjørtz Hougaard  

Grathe Monumentet. 

Foto: Marianne Gjørtz Hougaard  
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Thorning Friluftsspil søger DIG med flair for tal… 

Blicheregnens  
Museumsforening 

Bogudgivelse 
Museumsforeningen har støttet en ny udgivelse 
af Steen Steensen Blichers ”E Bindstouw” 

Bogen er udgivet af Blicherselskabet og er illustre-
ret med træsnit af Povl Christensen. Den er i 
”jydske mundarter”, men kan læses af alle, da der 
også er oversættelser til rigsdansk. 

Museumsforeningen har købt et parti, så med-
lemmer frit kan afhente et eksemplar på Museet. 
Hvis man ønsker bogen sendt med post, skal man 
henvende sig til museet og efterfølgende overføre 
60,00 kr. til porto. Vi Håber mange af vores med-
lemmer vil benytte sig af tilbuddet og få glæde af 
bogen 

Alle andre interesserede kan købe bogen i Muse-

umskiosken eller måske overveje et medlemskab 

af Museumsforeningen og dermed få et frit ek-

semplar. 

Blicheregnens Museumsforening 

Gregers  Thomsen 

 
 

 

slag. Man kan også prøve lykken og se, hvilken 
skæbne man vil få i Danmarkshistorien, og man 
kan høre lyden fra slaget og lyden af kapellets 
gamle kirkeklokke.  

Selve monumentet består i dag af kirken, der er 
markeret med cortensstål, så man nu kan forestille 
sig, hvordan bygningen har ligget i landskabet, og 
kirkegården, som er markeret, som en firkant om-
kring kirken. Det hele er omkranset af en lille vold.  

Udstilling og monument bidrager sammen til en 
vigtig fortælling, som nu kan opleves på museet og 
ikke mindst her ved selve Grathe Kapel i de skønne 
historiske omgivelser ved Hauge Sø.  

Blicheregnens Museum 
Marianne Gjørtz Hougaard  
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 ” I Canada & Alaska” 
Tirsdag den 26. januar kl. 19.30,  
Lysbilledforedrag med Familie på farten 

Billet pris  100,- kr. inkl.. kaffe/brød.                                                                 

Kilometersten til Thorning. Står ved Blicheregnens Museum Foto: Erik Lyngsøe  

Arrangementerne bliver gennemført efter de gæl-

dende retningslinjer, som Sundhedsmyndigheder-

ne udsteder.  

Bestyrelsen tager stilling fra gang til gang, så hold 

Jer orienteret via thorningforedrag.dk – thorning-

by.dk og ophængte plakater.  

 
Grundet Corona situationen er  

Adventsfesten 2020 aflyst 

Hvis tilmelding og registrering fortsat er nødven-

dig efter nytår, så ring til Mona på tlf. 40 52 04 85 

eller Birthe på tlf. 40 16 49 77. 

 

Thorning Foredragsforening 
www.thorningforedrag.dk 


