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Information  

Kære læsere 

Nu kan redaktøren se at Corona 
situationen er ved at lette, da 
antallet og ikke mindst længden 
af indlæg  er steget. Og det er jo 
en god ting. Så god fornøjelse 

med dette nummer af Blichfang.  

Indlevering af indlæg 
Se den gule boks her under.  

Det lokalhistoriske Hjørne. 

Udgår i dette nummer da jeg ikke lige har haft tid 
til at finde et emne til dette nummer.  

Forsiden: 
Ida i flagstangen. Foto: Erik Lyngsøe. 

 
Ansv. Redaktør · Webmaster · Layouter   

Erik Lyngsøe 

Aflevering af indlæg til: 
 

Erik Lyngsøe 
Phillipshave 3 1. th. 

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. november - 28 november 2021 
Deadline 25. oktober 2021 

• 15. februar 2022—28 februar 2022 

• Deadline 24. januar 2022 

  

Generalforsamling i Blichfang 
 

7. september 2021 kl. 19.30 
i cafeteriet på Bakkegården 

 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af referent. 
3. Godkendelse af referat fra årsmødet den 10. 

marts 2020. 
4. Formandens beretning. 
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
6. Indkomne forslag.                                                                                                            
7. Beretning fra redaktionen og annonceafdelin-

gen samt debat. 
8. Fastlæggelse af kontingent. 
9. Valg af ansvarshavende redaktør, kasserer, to 

revisorer, næstformand og formand. 
10. Eventuelt. 
 
Der vil blive serveret kaffe/te med brød. 
 
Det er vigtigt, at alle foreningerne omkring lokal-
bladet møder op med en repræsentant.  
 
Evt. afbud til Birgit Mølholm Andersen  
på tlf. 86 88 01 10 / 42 39 15 01 eller på mail: 
formand@blichfang.dk  

mailto:webmaster@blichfang-lokalbladet.dk?subject=Fra%20Blichfang
https://www.blichfang-lokalbladet.dk
mailto:formand@blichfang.dk
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Thorning Spejderne   
Skal du være med til Spejder 

efter har de delt deres resultat med hinanden i en 
intern Facebook gruppe.  

Juniorspejderne afholdt SMS-spejd, hvor der skul-
le løses forskellige opgaver blandt andet har de 
været på fotoløb rundt i byen hver for sig. 

De ældste spejder har holdt online spejd, hvor der 

er blevet bagt i Katrines køkken, bygget robotter 
og forberedt aktiviteter. Et venskabelig online 
møde med KFUM-spejderne i Kjellerup blev det 
også til. 

Selvom der blev lavet mange alternative løsninger 
på at bevarer kontakten og fællesskabet, så er det 
at være sammen, lege sammen og gøre ting sam-
men det vigtigste grundstof for spejderne. 

Så efter flere måneders hjemmespejd var glæden 
stor, da vi måtte være sammen igen. Alle grene 
afholdt mødeaftner og overnatninger i det fri.  

Årets sommerlejr blev afholdt på Centerlejr Kulsø, 
hvor alle grene har måttet mødes på tværs for 
første gang i lang tid og med andre spejdergrup-

Hos Thorning spejderne elsker vi at udfordre os 
selv og verden.  

Vi bestiger bjerge i Schweiz og leger indianere i det 
lokale krat. Vi bygger vandkanoner og sover i shel-
ters med månen som natlampe.  

Vi tager på vandreture og rister skumfiduser.  

Vi tager mærker, hvor vi holder os vågne i 24 timer 
eller spiser 2 liter is.  

Vi lærer førstehjælp og holder ild i hænderne.  

Vi møder skovens dyr eller sejler på tømmerflåder, 
men vigtigst af alt lærer vi at give plads og respek-
ter hinandens forskelligheder, og så gør vi det 
sammen.  

Prøve 3 gange gratis. 

6.-9 klasse - Mandag kl. 19-21 

4.-5.klasse – Onsdag kl. 17-19 

1.-3.klasse – Tirsdag kl. 17-19  

3 til 6 år (familiespejd) lørdage i lige uger kl. 10 til 
13. Møde op sammen med din mor, far, onkel, 
tante eller bedsteforældre.  

Adressen er Møllevej 36, Thorning 

Har du lyst til at hører mere. 

Kontakt Henrik Lyngsøe mobil 22323602 

Restriktionerne stopper ikke spejderne 

Selvom de normale spejderaktiviteter lå stille i 
løbet af vinteren, så gør spejderne det ikke. De 
forskellige grene hos Thorning Spejderne har lavet 
flere forskellige aktiviteter for at bevare kontakten 
til spejderne i alle aldre. 

De yngste spejder fik udleveret ingredienser og 
vejledning til at lave forskellige aktiviteter, og der-
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Thorning Spejderne   
Forvandling af Spejderhuset og område 

per.  

Sommerlejren bød på flere forskellige aktiviteter, 
som pionering, træklatring, smedje og kanosej-
lads.  

Dermed slutter vi den mest mærkelige spejder-

sæson nogensinde, og glæder os til at en ny spej-

dersæson starter efter sommerferien. 

Forvandling af Spejderhuset og område 

Igennem de sidste mange år har Thorning Spejder-
ne arbejdet hårdt på, at området omkring spejder-
huset skulle stå indbydende og med muligheder 
for at alle kan prøve at komme ud i naturen. 

Dette har resulteret i, at området nu huser fem 
sheltere, bålhytte, multtoilet og amfi-bålsted. Så 
tiden var kommet til at vi skulle have renoveret 
spejderhuset indvendig. Så i 2019 gik spejder, 
ledere, forældre og håndværker i gang. Det var et 
omfattende arbejde, da det både var på loftet og i 

stuen, der renoveres. 

Selvom Covid 19 kom med restriktioner fortsatte 
dette arbejde i mindre hold og på skift. Der blev 
knoklet for at spejderne igen kunne bruge huset. 
Nu er vi kommet, så langt at vi snart vil vise det 
frem for interesserede, så hold øje på Facebook og 
opslag i byen for dato i den nærmeste fremtid. 

Bestyrelsen har også arbejdet for at spejderne 
kunne få en ny trailer, så det fortsat er muligt at 
komme på ture med alt grej og telte. Dette er 
lykkedes takket været Gilderne i Silkeborg, Y-mens 
Kjellerup og Norlys vækstpulje. Så vi siger tak for 
støtten og glæder os til de mange ture med den 
nye trailer.   

Ulla Lyngsø 

Thorning Spejderne 
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”E….mil” 
”Emil fra Lønneberg” må siges at have været en 
stor succes. 3300 gæster så forestillingen. Der blev 
uddelt mange rosende ord – både over selve det 
sjove velspillede teaterstykke og måden alle de 
mange Coronarestriktioner blev håndteret på.  

En lettet formand for Thorning Friluftsspil Cille 
Ulsdal konstaterer stolt, at det flotte resultat er 
kommet i hus i et førsteklasses samspil af flere 
faktorer: det brændende engagement og liden-
skab for teater hos skuespillerne, musikerne og 
den professionelle kreative ledelse, stor indsats fra 
de 160 fantastiske frivillige hjælpere og den uund-
værlige opbakning fra – hovedsageligt lokale – 
sponsorer.  

Kæmpestor TAK skal lyde til alle – uden den enkel-
tes bidrag i form af praktiske gøremål/kunnen 
eller klingende mønt var det slet ikke gået. 

Næste år giver Thorning Friluftsspil den fuld gas 
igen med stykket ”Askepop” – og naturligvis med 
de meget efterspurgte vaffelis og pølser på pro-
grammet. 

Du kan følge os på de sociale medier. Du finder 
direkte indgange på thorning.com.  

Se Friluftsspillets web fotoalbum fra Emil fra Løn-
neberg her: 

https://photos.app.goo.gl/R8sFtzvBH3Vvyka4A  

Foto: Erik Lyngsøe 

Friluftsspillets nye sponsorvæg. Foto Erik Lyngsøe 

Thorning Friluftsscene 
4. - 12. juni 2022 

X i kalenderen: 
d. 24/9 Generalforsamling 

 

d. 30. & 31. oktober 2021   
Og 

 d.6. & 7. november Audition 
 

Thorning Friluftsspil 

https://photos.app.goo.gl/R8sFtzvBH3Vvyka4A
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Stemningsbilleder fra Genforeningsfesten  
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Voksne 

Fredag d. 20. august  kl. 19.00 

Bålaften i Jeppe og Lindas grusgrav ved Skivevej 

Fredag d. 27. august  kl. 19.30  

Bibeltime hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong 
Knuds Vej 26 

Fredag d. 10. september kl. 18.00-22.00  

i Kjellerup/Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8, Kjel-
lerup. 

Voksenaften: Tapas og sangaften ved Henrik Bjer-
regaard og Henrik Astrup: ”Retro-sangaften”. Ar-
rangeret af KFUM og KFUK i Distrikt Hærvejen 

Velkommen til en sangaften kun med sange fra 
den blå og den sorte teensangbog. Der vil i løbet 
af aftenen være rig mulighed for at ønske sange. 
Supplér gerne med en lille historie, der fortæller, 
hvorfor sangen er speciel. Tag også gerne din egen 
teensangbog med. 

Vi vil gerne invitere til tapas inden fællessang. 
Ønsker du at spise med, skal du tilmelde dig til 
Dorte Hougaard Madsen på dhm@kfum-kfuk.dk 
senest d. 3. september.  

Pris for tapas: 185 kr. Det vil være muligt at købe 
drikkevarer på aftenen. Ønsker du ikke at spise 
med, er du velkommen til fællessang kl. 19.30. 

Søndag d. 19/9 kl. 10.30-15.00  

”Gå med” i Thorning Kirke  

Kom og vær med til "Gå med" i Distrikt Hærvejen. 
Denne gang går vi i den skønne natur omkring 
Thorning.  

Til "Gå med" starter vi med at deltage i høstguds-
tjenesten i Thorning Kirke kl. 10.30. Derefter spiser 
vi vores medbragte madpakker. Når vi er mætte, 
finder vi traveskoene frem og går af sted. Halvvejs 
på turen holder vi en pause, hvor der vil være 
kaffe og kage. Vi håber, I går med! 

Torsdag d. 28/10 kl 19.30-22.00  

på KFUM og KFUK i Silkeborg, Enghavevej 4, 8600 
Silkeborg. Voksenaften: Foredrag ved Morten 
Aagaard. ”10 år for de hellige, 10 år for de rige og 
10 år for de fattige.” 

Thorning KFUM og KFUK 

Aktiviteter august - november 2021 

Hver tiårsperiode refererer til perioderne i Mor-
tens arbejdsliv som henholdsvis generalsekretær 
for Det Danske Bibelselskab, direktør for LEGO 
Fondene og korshærspræst ved Kirkens Korshær. 
Kom og vær med til en spændende aften.  

Arrangeret af KFUM og KFUK i Distrikt Hærvejen. 
Pris 50 kr. 

Lørdag. 6. november kl. 13.00-22.30  

Voksenstævne på Skrødstrup Efterskole, Skrød-
strupvej 26, 9550 Mariager. Pris 335 kr. Arrange-
ret af KFUM og KFUK i Distrikt Himmerland, Aar-
hus, Randers/Djursland og Hærvejen.  

Voksenstævne er en lang traditionsrig højskolelig-
nende dag, hvor voksne i relation til KFUM og 
KFUK i Distrikt Himmerland, Aarhus, Randers/
Djursland og Hærvejen mødes. Dagen består af 
foredrag med et kristent indhold, fællesskab, 
festmiddag og fællessang. Der er plads til gensyn 
med gamle venner og bekendte eller mulighed for 
at danne nye relationer. Stævnet afholdes altid på 
en af distrikternes efterskoler, der har tilknytning 
til KFUM og KFUK.  

PROGRAM: bl.a. foredrag ved Preben Koch, sang-
time ved Morten Nebel, foredrag ved Simon Åen, 
festmiddag, café med quiz, brætspil eller folke-
dans. 

Læs mere her om voksenaftener:  

https://haervejen.kfum-kfuk.dk/kalender/ 
 

Alle er velkomne. 
Ret til ændringer forbeholdes. 

Programmer og yderligere oplysninger  
hos Tove Vinther - 86 88 07 16  

tovevinther@gmail.com 

Børn og unge  

Distriktsarrangement for børn 3.-7. kl. 19 i Distrikt 
Hærvejen. Pris 40 kr. /30 kr. for medlemmer. 
Sted: Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8.A, Kjelle-
rup. 

Amok Disko er børnediskotek, aktiviteter og hyg-
ge for alle børn, der går i 3. til 7. klasse. Kom og 
vær med til en rigtig festlig fredag aften - og tag 
gerne en ven med. 

https://haervejen.kfum-kfuk.dk/kalender/
mailto:tovevinther@gmail.com
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Sankt Hans aften 2019 Thorning.  

Grease 2018 Thorning Friluftsspil.  

Høstfest. 

Onsdag den 8. september 2021 kl. 18:00. 
Der serveres: Dansk bøf, citronfromage og kaffe. 
Underholdning: Erland.  
Pris: 125 kr. 
Tilmelding:  
Erna tlf. 25 68 28 53. Senest 1. september 2021. 

Banko. 

Onsdag den 13. oktober 2021 kl. 14:00 

Banko. 

Onsdag den 3. november 2021 kl. 14:00 

Brugerrådet Bakkegården  

Aktiviteter  september – december 2021 

Julearrangement. 

Onsdag den 1. december 2021 kl. 14:00 
Nærmere oplysninger på opslag senere. 

Banko. 

Onsdag den 15. december 2021 kl. 14:00 

Alle arrangementer afholdes på: 
Bakkegården Blichersvej 22, 

Thorning, 8620 Kjellerup. 
  

 

Med venlig hilsen bestyrelsen 
Brugerrådet Bakkegården 

Svend Sørensen - ( 71 70 20 28) 

Fredag d. 17/9 kl. 19.00-21.30  ”Fødselsdagsdisko” 

Fredag d. 15/10 kl. 19.00-21.30 ”Disneydisko” 

Fredag d. 12/11 kl. 19.00-21,30 ”Juledisko” 

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 Kommune.  
Henvendelse:  
John Hjelmer Nielsen tlf. 30 23 30 68.  

Hjemmeside:   

kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/ 

På Facebook: 

www.facebook.com/TenSing7Kjellerup/.  

Ung Weekend E21 

Fredag 29/10 kl. 16.00- søndag 31/10 kl. 14.00. På 
Skrædderbakken 10, 7100 Vejle.  

Pris 250 kr. Arrangeret af KFUM og KFUK i Distrikt 
Hærvejen, Syd og Trekanten. 

Gode (og nye!) venner, en spændende og sjov 
weekend og et program fyldt med oplevelser.  

What's not to like? 

Hvad er UngWeekend? Det er en weekend for alle 
16-25-årige, hvor du gennem spændende oplæg, 
sjove aktiviteter, fællessang, tid til tro,  en festlig 
aften, gode snakke og meget mere oplever KFUM 
og KFUK-fællesskab, når det er allerbedst.  

Thorning KFUM og KFUK 

Thorning KFUM og KFUK 

Aktiviteter august - november 2021 

https://kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/
https://www.facebook.com/TenSing7Kjellerup/
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Vi-

Thorning Vandværk holdt generalforsamling d. 2/7 
2021 i Thorning Forsamlingshus. Dette var en sen 
generalforsamling grundet COVID situationen.  

Hele bestyrelsens beretning kan læses på hjemme-
siden www.thorningvand.dk, men her er nogle 
udvalgte emner, som dækker både 2020 og første 
halvår 2021.   

På generalforsamlingen var der udskiftning i besty-
relsen.  

Lars Munk stoppede efter næsten 20 år i bestyrel-
sen for Thorning Vand. Herfra skal der lyde et stort 
tak for indsatsen fra alle 646 forsynede husstande, 
samt tak for godt humør og indsats i bestyrelsesar-
bejdet.  

Peter Voer Nielsen skiftede fra suppleant rollen til 
aktiv medhjælper i vandværkspasser rollen. Peter 
er et fantastisk aktiv i den rolle (og bestyrelsen), 
idet han har en VVS uddannelse. Peter skal således 
aflaste Ingvar Jørgensen, som de seneste 20 år (og 
fortsat) er en afgørende garant for at vi hver dag 
har det rette vandtryk ude i vandhanerne ved 646 
husstande og virksomheder.   

Torben Bæk-Sørensen blev valgt ind som ny sup-
pleant.  

I det forgangne 2020 var der 20 års jubilæum til 
tidligere formand Harald Pehrson, ligesom kasse-
rer Gregers Thomsen havde 30 års jubilæum i 
bestyrelsen, dvs. den lokale vandforsyning har 
været begunstiget med en særdeles stabil besty-
relse, som står overfor delvis fornyelse.  

Hvis du brænder for at prøve kræfter med besty-
relsesarbejde i en virksomhed, hvor forsyningssik-
kerhed er i højsædet, så tøv ikke med at kontakte 
bestyrelsen, idet der formentlig også bliver en/
flere ledige bestyrelsespladser næste år. Det er en 
forbrugerejet virksomhed, hvor man hører fra 
kunden (oftest andre medejere) samme splitse-
kund som produktet mangler i husstanden/
virksomheden. Der er forsyningspligt for et bredt 
geografisk område og virksomhedens eneste pro-
dukt står uden alternativer, men økonomien må/
skal blot hvile i sig selv og priser/regler/miljø/
drikkevandskvalitet godkendes regelmæssigt af 

offentlige myndigheder.  

For at kunne vælges til bestyrelsen skal man være 
ejer af en ejendom, som forsynes via Thorning 
Vandværk. 

Vedligehold & forbedringer (støtter bl.a. FN’s ver-
densmål punkt 7 – Bæredygtig energi) 

• Frekvensstyrede indvindingspumper (sparer lidt 

på strømmen og øger indvinding) og fiberkom-
munikation til boring 

• Der er indgået vedligeholdelsesaftale på nød-

strømsgenerator (herunder dieselmotor), idet 
den fejlede/overophedede efter få minutters 
drift under 2020’s eneste strømudfald 

• Der er indgået aftale om fuld elektronisk op-

kobling til LER databasen (https://www.ler.dk/), 
dvs. når en entreprenør forespørger om el/gas/
vand/fiber ledninger via LER på et givent områ-
de, så leveres Thorning Vandværks ledningsop-
lysninger elektronisk og automatisk til ansøger. 
Fuld opkobling til LER er et krav fra juli 2023, så 
vandværket er på forkant og i god tid. 

• Hjemmesiden er omlagt til nyt format/layout 

og opdateret med de rette telefonnumre 

• Der er oprettet facebook side til vandværket, så 

forbrugere kan informeres via hjemmeside, 
SMS varsling og facebook (https://
facebook.com/ThorningVand) 

Den forventede besparelse på vandafledningsaf-
giften får endelig effekt i 2021 (godt 100.000 kr/
år). Idet Silkeborg Kommune kunne melde fuldt 
godkendt projekt d. 12/4 2021 med bundfældning 
af slammet fra returskylningen samt efterfølgende 
udledning til regnvandsledning. 

Vandværkets bundfældningstank er således i drift 
og selve arbejdet med tanken er afsluttet efter 
næsten to års projektforløb, ligesom græsset igen 
vokser pænt på grunden med den delvist nye ind-
hegning, støttemur og grus. I skrivende stund er 
vandværkets eltavle opdateret, samt selve det nye 
styringsprogram og fjernovervågning endelig er i 
pilotdrift og første overdragelse har været afholdt 

Thorning Vandværk A.M.B.A 
Generalforsamling 2021 

http://www.thorningvand.dk
https://facebook.com/ThorningVand
https://facebook.com/ThorningVand
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til tre fra bestyrelsen 7/7 2021. 

Det viste sig efter en testperiode, hvorunder der 
var opstillet et prøvefiltreringsanlæg, at overhol-
delse af kommunens krav for renheden af skylle-
vandet krævede investering i et filteranlæg, som 
var større end oprindeligt forudsat. Der blev des-
uden behov for at investere i opgradering til en 
markant større pumpe til at skylle filtermassen, 
samt ny/større sugespids fra rentvands-tanken.  

Der skal lyde stor ros til både vandværkspasser, 
samt de eksterne leverandører for at sikre denne 
store opgradering/ændring på vandværket uden 
at medføre perioder uden vandforsyning.  

Hvis man ikke allerede forsynes, så er dette også 
en opfordring til at blive tilsluttet Thorning Vand – 
nye tilslutninger er velkomne.   

 

Thorning Vandværk 
Ove Andersen 

Stemningsbilleder  

Vi-

Emil Fra Lønneberg.  Fotos: Erik Lyngsøe 

Thorning Vandværk A.M.B.A 
Generalforsamling 2021 
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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 2021 

Fotos Erik Lyngsøe   

 Dato Thorning Kirke Grathe Kirke Vium Kike 
1. september 17.00 Familiegudstjeneste 

sammen med spejderne i 
Thorning 

    

5. september   10.00 Konfirmation Lars 
Morthorst 

14.00 

8. september     17.00 Familiegudstjeneste 

12. september   10.30 Høstgudstjeneste i 
Gråmose 

  

19. september 10.30 Høstgudstjeneste + 
Møde for menigheden i Sog-
nehuset 

    

26. september 14.00 Gudstjeneste i forbin-
delse med Sensommermødet 

  9.00 Vium 
Mikael Holst Kongensholm 

28. september 10.00 Bakkegården  Mikael 
Kongensholm 

    

1. oktober 19.00 Lyserød Lørdag     

3.oktober 9.00 Simon Fuhrmann     

10. oktober   19.00 Stillegudstjeneste 10.30 Høstgudstjeneste. 

17. oktober 10.30 + Pilgrimsvandring på 12 
km 

    

24. oktober     9.00 Mikael Holst Kongens-
holm 

26. oktober 10.00 Bakkegården     

31. oktober 9.00 10.30   

1. november 19.00 Vendepunkter KK44 – se 
inde i bladet. 

    

3. november 19.00 Nye sange i Højskole-
sangbogen – KK44 se omtalen 
inde i bladet. 

    

7. november 10.30 14.00 19.00 

14. november     9.00 Simon Fuhrmann 

20. november JAGTGUDSTJENESTE I LEVRING 
KL 16.15 se inde i bladet 

    

21. november   10.30 + koret.   

28. november 10.30 + kirkekaffe i Sognehu-
set. Mikael Holst Kongends-
holm 

14.00 Familiegudstjeneste 
Minikonfirmander + tjuhej i 
Forsamlingshuset i Hauge 

  

30. november 10.00 Bakkegården     
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 Thorning Forsamlingshus 

Det er en glæde, at vi igen må forsamles og holde 
fester, og skønt at vores hyggelige forsamlingshus 
bliver lejet ud.  

Først på sommeren har huset dannet ramme for 
studentergilder og familiesammenkomster. Der er 
dog stadig en del ledige weekender i forsamlings-
husets kalender, og huset har brug for jeres støtte 
ved at I lejer det til jeres næste fest - se ledige 
datoer under thorningfh.dk.  

Vi håber på, at vi får rigtig mange udlejninger re-
sten af året, hvorved vi kan få råd til de projekter, 
vi har planer om. Blandt andet arbejdes der for 
tiden på at friske indgangen op. God sensommer 
til jer alle.  

Lars Lund  
Formand  

Foto: Lisbeth Eskesen 

Med den seneste udvikling i genåbninger og re-
striktioner ser det ud til at det bliver muligt at 
afholde den udsatte koncert med Henning Stærk 
Band i Thorning Forsamlingshus fredag den 17. 
september. 

De forud solgte billetter og reservationer gælder 
selvfølgelig stadig, og der er stadig billetter til 
salg. 

Vi glæder os til igen at samles til en aften med 
koncert i Forsamlingshuset. 

Billetsalg telefon 40 57 36 33 og 40 50 73 33  

Pris: 210,00 Kr. 

Bestyrelsen 

Musikevent Thorning 

Musikevent Thorning 

Ny koncertdato!! 
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A U G U S T 

Torsdag d. 19. august 
Hyggeaften med lokale indslag . 

Torsdag d.26. august 
Sensommerstævne i Ans Missionshus.  

kl. 14 Per Rasmussen, Silkeborg. Tale og ar-
bejdet som fængselspræst. 

kl. 19.30 Hedenstedkoret står for hele afte-
nen. 

SE P T E M B E R 
Torsdag d.2. september 
Sangaften v. Sidse og Lene T. Ahrenfeldt . 

Torsdag .d.9. september  
Fælles bibeltime Jørgen Løvstad, Thorning. Bjerg-
prædikenen Matt.ev.5-7.  

Mandag d.13.september 
Bestyrelsesmøde IM Humlehaven 65, Kjellerup. 

Torsdag d.16. september 
Høstfest Henning Hollesen, Aulum Aulum Senior-
kor medvirker . 

Torsdag d.23. september 
Bibeltime i hjemmene Matt. ev. kap.10 v.1- 23. 

Torsdag d.30.  september 
Kurt E. Nielsen, Holstebro . 

O K T O B E R 
Torsdag d.7. kl. 19 Oktober  
Møde i Ans Kirke og efter flg. bibelforedrag i missi-
onshuset ved Allan Graugaard, Silkeborg  

Lørdag d. 9. oktober 
Syng den igen - vest, Skjern kl.19 Kulturcenter. 

Torsdag d.14. oktober 
Bibeltime i hjemmene. Matt. ev. kap.10 v.24 - 42. 

Torsdag .d.21. oktober  
Efterårsferie intet møde.  

Torsdag d.28. oktober 
 Mission Afrika Taler ?  

N O V E M B E R 
Tirsdag d. 2. november kl.19.30  
Henri Jensen, Silkeborg. «Løskøbt og fuldkommen 
fri» . 

Torsdag d. 4. november. kl. 19.30  
Fælles med Karup IM. Sang og tale ved Hedensted-
koret . 

Torsdag d.11. november 
Åbne døre Regitze Fuhrmann, Levring. 

Torsdag d.18. november 
Sømandsfest Jørgen B. Knudsen, Mårslet. 

Torsdag .d.25. november 
Finn Najbjerg, Vinderslev. Musik - og bogsalg. 

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

i Thorning Missionshus 
 Birkevej 10 · Thorning 

8620 Kjellerup. 

Indre Mission Thorning 
Program sommer/efterår 2021 

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

Enhver gave modtages med tak. 

Indsamling til ÅRSGAVE i uge 23  
Kan overføres til Missionshusets konto  

Mrk. Årsgave IM i DK  
Konto nr. 7843 0004901696 
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Besøg vor hjemmeside: 

Kontaktpersoner: 

Danmission: Ellen Andersen 
Soldatermission: Henrik Rask 
Mission Afrika: Ole 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 
 

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  
Indre Missions formål: 

Leder til Jesus - Leve i ham 

Indre Mission Thorning 
Program sommer/efterår 2021 

https://blichfang-lokalbladet.dk/
http://www.jesusnet.dk
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Thorning Kultur- og Idrætscenter  
– måske ikke længere et Fatamorgana….  
Johan Brødsgaard, formand for Kultur-, Fritids- og 
Idrætsudvalget lovede at nedsætte en tværsekto-
riel arbejdsgruppe, der sammen med relevante 
folk fra forvaltningen skal barsle med et grydeklart 
kvalificeret oplæg til budget 2023 inden jul. 

Det var konklusionen på møde med politikere d. 
25/6, som Lokalrådet, Thorninghallen og Thorning 
Skole var vært for vedr. et nyt Kultur- og Idræts-
center i Thorning. Det udløste naturligvis en begej-
string og et lettelsens suk fra de involverede par-
ter for uden hjælp fra politisk side, kan man ikke 
løse opgaven med at udvikle Blicheregnen.  

Sarah Burri Thomsen fra Lokalrådet pointerede 
netop vigtigheden af, at Blicheregnen = Thorning 
skoledistrikt udvikles og ikke afvikles. Fornemmer 
den store opbakning på egnen, og ønsket om at 
kunne mødes og få nye venskaber hos både nye 
og gamle beboere – unge som ældre. Man både vil 
og kan. 

Skolebestyrelsen var repræsenteret af Christian 
Funch og Peter Andersen. En del elever på skolen 
er udfordret på de sociale og faglige kompetencer. 
Vigtigheden af klare målsætninger blev pointeret: 
giv børn gode oplevelser; bl. a. ture ud af huset 
som Bornholmerturen. 

Det faglige løft kom i hus med den bevilligede 1 
mill. kr. og er synliggjort ved stigning i karakter-
gennemsnittet de sidste 3 år i træk. Ingen tvivl om, 
at målrettet fokus højner resultaterne. 

Inden for skoleområdet er ”Mellemformer” det 
nye buzzword med henblik på at give et fagligt løft 
til eleverne.  Thorning Skole er allerede foran med 
den inkluderende undervisning båret af lærernes 
gejst og engagement. Den store succes med den 
erhvervsrettede linje fattede medlem af Arbejds-
markedsudvalget Bente Refslund straks interesse 
for. På skolen har man andre erhvervsrettede 
ideer på bedding; dog spænder pladsproblemer 
ben herfor. Inddragelse af de ikke-tidssvarende 
gymnastiksal er en mulighed, så al gymnastik og 
idræt skal foregå i hallen, hvor der i forvejen klæ-

des om og bades. 

De mange ressourcestærke familier gør, at man 
kan løfte opgaven. Vigtigt, at der fortsat er gode 
tidssvarende fritidstilbud til den gruppe, som ofte 
pendler på arbejde i andre byer. Roste skolens og 
skolebestyrelsens samarbejde med politikerne. 
2+2+2=7.  

Fra Thorning skoles ledelse beskrev Allan Iversen, 
hvorledes han havde observeret en forarmelse de 
senere år. Vigtigt, at politikere ikke bare lader stå 
til; men ser 5 – 10 år frem for, at samfundet stadig 
hænger sammen.  Idræt og motion betyder meget 
for indlæring. Vil gerne kunne tilbyde kvalificeret 
idræt til Inklusionscentret. Idræt og bevægelse 
sker naturligvis udendørs i sommer halvåret; men 
p. gr. af pladsmangel umuligt om vinteren. Desu-
den mangles et kulturel samlingssted for de unge. 

45 medarbejdere på skolen bakker gerne op i at 
udvikle eleverne og lokalsamfundet. De ved, at 
gode elever hæver de knap så gode og ser et stort 
potentiale i et tæt samarbejde med hallen.   

Kommende halbestyrer Troels Dam havde meget 
pædagogisk anskueliggjort udlejningen af den 
eksisterende og den kommende hal på farvede 
timeplancher. Næsten alle timer er besatte og 
Inklusionscentret har ønske om at bruge de ledige. 
Efterspørgslen er for nuværende meget stor og 
ender som regel med et negativt svar. Ønsket er at 
kunne være facilitator for nye initiativer, bl. a. E-
sport og tilbud til seniorer og andre udenfor ar-
bejdsmarkedet. Desuden kan han som uddannet 
fysioterapeut tilbyde træning til motorisk udfor-
drede børn og genoptræning til voksne.  

Skitse af den foreslåede ud-
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Vi mødes ved kirkens parkeringsplads i Thorning 
kl. 17:00 og ved Mosaikken i Kjellerup kl. 17:10.  

I Randlev mødes vi i konfirmandstuen der er ind-
rettet i den gamle præstegård.  

Her nyder vi en let anretning, hvorefter museums-
inspektør Marianne Hougaard fra Museum Silke-
borg Blicheregnen fortæller om et spændende 
projekt om Blichers tid i Randlev.  

Efter hyggeligt samvær i Randlev kører vi til Bjerg-
ager kirke, der er den anden kirke i pastoratet, 
hvor Niels Blicher var præst.  

Prisen for en hyggelig aftentur er 75,00 Kr. Tilmel-
ding senest den 23. aug. til  

info@blicheregnensmuseum.dk   

Blicheregnens Museumsforening 
Årlig udflugt—Randlev 

Kom med til Randlev 25. august 
Hvert år i august arrangerer Blicheregnens Muse-
umsforening en tur ud i sensommerlandet 

I år går turen til det hyggelige Randlev, hvor Niels 
Blicher, St. St. Blichers far, var præst i en årrække. 
St. St. Blicher tilbragte også flere år på præstegår-
den, da han var forpagter for sin far fra 1812-
1819. 

St. St. Blicher var en ivrig landmand og skrev diver-
se artikler om forbedring af landbruget, mens han 
var i Randlev. Samtidig benyttede han sine ople-
velser på egnen som inspiration til flere noveller, 
bl. a. novellen Den hule eg, som foregår på Gyl-
lingnæs. Det var også i Randlev, han skrev digtet 
Kiær est du Fødeland, mens han savnede den jy-
ske hede. 

Vi kører fra Thorning og Kjellerup i egne biler mod 
Randlev.  

Alt i alt vil det kommende Kultur- og Idrætscenter 
give plads til yderligere udvikling af det konstrukti-
ve samarbejde mellem skole og hal med store 
positive gevinster for eleverne. Tak til politikerne 
Johan Brødsgaard, Bente Refslund, Linda Lyngsøe 
og Lars Hansen for fremmøde og interesse for 
sagen. 

Dagens møde gav ildsjælene bag projektet forhåb-
ning og tro på, at det vil lykkes at flytte Blichereg-
nen = Thorning Skoledistrikt fra socioøkonomiske 
gruppe 4 til gruppe 3.  At få sat gang i den positive 
spiral med udvikling for alle aldersgrupper er 
kommet et stort skridt nærmere.  

PS: 2. juli stod et samlet Byråd bag budgetaftale 

for 2022 og anlægsårene 2023-25, hvor pkt. 2 

lyder: Behovet for en hal to i Thorning skal un-

dersøges i forbindelse med budgetlægning for 

2023 

Ny Halbestyrer 
Stor og velfortjent TAK til Peer for 36 års god og 
trofast arbejdsindsats.  

Pr. 1/9-2021 tiltræder Troels Dam som halbestyrer 
og Lars Hansen som deltids hal-assistent. 

Velkommen til jer begge – vi glæder os til samar-
bejdet videre frem. 

Hilsen  

bestyrelsen Thorning Hallen 

mailto:info@blicheregnensmuseum.dk
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 Thorning Idrætsforening 
Gymnastik 

Kære kommende gymnaster 
Gymnastikdagen d. 21. giver/ har forhåbentlig givet 
dig eller dit barn lyst til at dyrke gymnastik denne 
vinter. Den nye sæson starter uge 36.  

Alle de dygtige og engagerede trænere er klar til at 
give dig eller dit barn nogle indholdsrige og sjove 
timer i et dejligt socialt samvær. 

Brochure med beskrivelse af de forskellige hold 
ligger klar hos SPAR og deles ud i Troldhøj, Thorning 
Bh og Skole samt hos dagplejerne. 

Vel mødt. 

Kom frisk! Store og små, nye og gamle. Nu 
sætter vi gang i gymnastiksæsonen, med et 
brag af en gymnastikdag!  

Kom og vær med, tag dine venner med og se 
hvilket hold der passer til dig.  

Alle hold vil være repræsenteret.  

Gymnastikudvalget  

Nana, Betina, Charlotte og Hanne 
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På cykel alene fra Kina til Danmark 

Pris: 75 kr. inkl. kaffe og brød. 

Tilmelding senest 18. september til 

Morten (86880191 / 53298282) eller 

Hanne (23310815) 

 

Efterårsfest med smørrebrød 

Onsdag den 6. oktober 

Bakkegården kl. 14.00 

Pris: 100 kr. inkl. smørrebrød, vin og kaffe. 

Underholdning v/ Carsten Holm. 

Tilmelding senest 2. oktober til 

Morten (86880191 / 53298282) eller 

Hanne (23310815) 

 

Lysbilledforedrag  

Onsdag den 17. november 

Bakkegården kl. 14 

”Alene i vildmarken” 

v/ Flemming Sanggaard fra Ørnereservatet. 

Pris: 75 kr. inkl. kaffe og brød. 

 

Julehygge med Gløgg og æbleskiver 

Onsdag den 8. december 

Nærmere omtale senere. 

 

Thorning Senior Klub 
Morten Petersen 

Thorning Senior Klub 
Aktiviteter august - december 2021 

Den 9. juni tog vi hul på længe ventede arrange-
menter med en heldagstur til Thy, hvor museums-
leder og tidligere Thorningbo, Jytte Nielsen tog 
imod os. Det blev en oplevelsesrig tur gennem det 
skønne Thy med Jytte Nielsen som guide og spæn-
dende fortæller. 

Som noget nyt arrangerede Brugerrådet og Thor-
ning Senior Klub sommerfesten den 14. juli i Sten-
dal Skov ved bålhytten. Det blev en rigtig hyggelig 
aften med grillmad og fællessang. Erling Prang 
akkompagnerede på guitar og sang for på mange 
dejlige sange og krydrede det hele med små anek-
doter.  

Vejret viste sig fra den allerbedste side, og alle 
hyggede sig. Der var 60 tilmeldte. 

 

Underholdning med sang, musik og fortællinger 
Onsdag den 18. august 

Bakkegården kl. 14.00. 
Underholdning v/ Jacob Bjerre. 
Gratis arrangement. 

 

Halvdagstur til Ebeltoft 

Onsdag den 15. september 

Afgang fra skolens parkeringsplads kl. 12.00.  
Forventet hjemkomst ca. 17.30.  
Vi kører langs vandet ved Kalø Vig, kommer om-
kring Mols Bjerge og ser forskellige seværdighe-
der.  
Kaffe med kringle og lagkage på Femmøller Kro. 

Pris for hele turen: 200 kr. 

Tilmelding senest 10. september til 

Morten (86880191 / 53298282)  

 

Billedforedrag V/ Nanna Lihn 

Onsdag den 22. september 

Thorning Forsamlingshus kl. 14.00 
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”SÅ SYNG DA DANMARK, 
 LAD HJERTET TALE”. 
Thorning  Foredragsforening. : Højskolesangbøger 
18. udgave. 

Som tidligere oplyst, så fik foreningen doneret 100 
nye højskolesangbøger af NORDEA FONDEN, og de 
har deres plads i Forsamlingshuset til glæde og 
gavn for alle husets brugere.   

Den forrige udgave er slet ikke slidt op, så derfor 
gav vi 50 eksemplarer til Museet, som tog glad 
imod.   

Tilbage er 46 eksemplarer m/melodibog, som vi i 
bestyrelsen har besluttet, kan udlånes få eller 
mange til foreningens medlemmer til brug ved 

er tilbage på sporet. 
Sensommermøde 2021 den 26. september arrangeret i samarbejde 
med Thorning menighedsråd. 

Kl. 14.00 i Thorning kirke. 

Domprovst ved Aarhus domkirke Gerda Neergaard Jessen står for 
gudstjenesten.  

Kl. 15.00 i Forsamlingshuset Blichersvej 35. 

Kaffebord, sang og foredrag. Gerda Jessen har valgt at tale ud fra 
temaet ”Vi skal have plads til at leve … men behøver ikke opfinde livet 
selv”. 

Billet ved døren 100,- kr. inkl. kaffebord. 

SPIL/SYNG DANSK 2021 
Den 28. oktober med Jens Grøn. 

Kl. 19.30 i Forsamlingshuset kommer tidligere 
højskoleforstander, medredaktør af Højskolesang-
bogens 17. udgave og en dygtig leder af utallige 
”Syng i den blå” arrangementer Jens Grøn og vi 
går på opdagelse i vore nye Højskolesangbøger. 

sammenkomster af enhver art.  

Er man ikke medlem, kan man hurtig blive det for 
50,- kr. 

Udlån ved henvendelse til Mona Døssing på mo-
bil 40 73 05 82. 

Bøgerne har fast base på ”Bakkegården”, hvor alle 

brugere og gæster  i huset frit kan bruge dem. 

Jens Grøn 

Gerda Jessen 


