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Information
Kære læsere

Blichfangs Generalforsamling
er udsat til

Så er det igen tid for et nummer
af Blichfang. Og nu begynder vi
snart at kunne se hinanden lidt
mere.

tirsdag den 7. september 2021 kl. 1930
på Bakkegården

Husk Friluftsspillet opfører Emil Fra Lønneberg fra
d. 5 - 13 juni 2021. Billetter købes på thorning.com.

Redaktionen

Grundet de relative korte indlæg i dette Blichfang,
har jeg på side 17 lavet en lille fotocollage fra Middelaldermarkedet på Blicheregnens Museum d. 2.
juni 2019.

Indlevering af indlæg
Se den gule boks her under.

Det lokalhistoriske Hjørne.
Handler i dette nummer om Kong Knaps Dige.
Bagsidefoto: Erik Lyngsøe.
Læs mere side 4.

Forsiden:
Forsiden: Emil Fra Lønneberg. Thorning Friluftsspil.
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

Haller Å ved Kong Knaps Dige.

Indlæg kan afleveres elektronisk / på papir.

Foto: Erik Lyngsøe

Læs mere side 4.

Omdelingen af Blichfang 2020/21
foretages i tidsrummet

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
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15. august - 28. august 2021
Deadline 26. juli 2021
15. november - 28 november 2021
Deadline 25. oktober 2021

blichfang.dk

Det lokalhistoriske Hjørne
Kong Knaps Dige

Haller Å og Kong Knaps Dige.

Foto: Erik Lyngsøe

I det naturskønne engområde, hvor Haller Å slynger sig igennem en smuk ådal og krydser Hærvejen, ligger Kong Knaps Dige også kaldet Bækmarksdiget. Området er fredet i dag.

På marken, hvor kong Svend blev dræbt og begravet blev Grathe Kapel senere opført. Efter Reformationen i 1536 blev kapellet revet ned. I dag står
der en mindesten og et nyopført besøgscenter på
stedet. Stenen har form som et sværd, der er
stukket i jorden.

Diget er en gammel forsvarsvold, der muligvis er
anlagt i ældre jernalder for 1700 år siden. På sydsiden af diget har der sikkert været en tør voldgrav
og på selve diget en palisade.

Slaget på Grathe Hede
Stridigheder om kongemagten i Danmark og Skåne stod mellem kong Knud 5., Svend 3. Grathe og
kong Valdemar 1.- senere med tilnavnet den Store. Et mislykket forsøg på at dele kongemagten
mellem sig endte med drabet på Knud i det såkaldte ”blodgilde i Roskilde”.

Resterne af det gamle forsvarsværk kan stadig ses
her i engene. Det er en 200 meter lang, 3 meter
bred og 1 meter høj jordvold – et dige – der ligger
parallelt med ådalen ved Bækgård.
Forsvarsværket er sikkert opført som en spærring
af Hærvejen. I terrænet ved åen kan du stadig se
de gamle hulvejsspor, der fører ned til overgangsstedet. Under den lille bro gemmer der sig en
velbevaret stenkiste fra 1800-tallet.

Det lykkedes Valdemar at undslippe og flygte til
Jylland, hvor han samlede en stor hær. Det sidste
og afgørende slag blev udkæmpet her på egnen
den 23. oktober 1157. Svend blev dræbt, og Valdemar blev enekonge i en alder af 26 år.

Flere steder i Jylland findes der tilsvarende anlæg.
Det mest berømte er Dannevirke syd for den
dansk tyske grænse.

I kong Valdemars regeringstid (1157 – 1182) skete
der store forandringer. Heraf navnet den Store.
Valdemar begyndte at sikre rigets grænse mod
syd. I tilknytning til Dannevirke byggede han Valdemarmuren, og fæstninger flere steder i landet.

Sagnet om kong Svends død
Om dette slag er fortalt her på egnen: Svend slog
lejr og oprettede hovedkvarter på Grågård. Bonden på gården havde sluttet sig til Valdemar, og
var derfor ikke hjemme. Om natten tvang Svend
bondens konen til at sove hos sig.

Teksten er taget fra informationsskiltet
ved Kong Knaps Dige

Da Svends mænd næste dag var slået, prøvede
han at flygte, men blev fanget. Udmattet havde
han sat sig til hvile på Svendshøj, en gravhøj lidt
øst for Kong Knaps Dige. Bonden fra Grågården
genkendte Svend, og det personlige regnskab blev
gjort op: Svends hoved blev kløvet med en økse.
blichfang.dk
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Det lokalhistoriske Hjørne
Kong Knaps Dige

Hærvejen ved Kong Knaps Dige

Foto: Erik Lyngsøe

Kong
KongKnaps
KnapsDige
Dige

Foto:Erik
ErikLyngsøe
Lyngsøe
Foto:
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Foreningen Hærvejsherberg i Thorning
Sæson 2020
Pilgrimsherberget havde en efter forholdene god
sæson i 2020. Der plejer at være åbent for gæster
hele året, men Corona kom og lukkede landet ned
den 11. marts. Vi måtte vente på tilladelse til igen
at åbne for vandrere og cyklister. Det blev muligt
den 8. juni, og antallet af gæster nåede 492.

2 gange har vi måttet udsætte vores generalforsamling i FHHT. Om alt går vel, vil den blive afholdt
tirsdag den 18. maj i Herberget, Blichersvej 31B.
Enhver, der har lyst til at bakke op om Herberget
er velkomne som medlemmer og værter. Kontingentet er på 50 kr. Formanden kontaktes gerne.

Pandemien havde gjort, at flere familier og unge
mennesker havde snøret vandrestøvlerne for at få
en unik ferieoplevelse ved at være i det fri sammen og opleve den flotte natur langs Hærvejen,
og vi håber, at dette fortsætter. Det er dejligt at
kunne tage mod gæsterne, høre om deres oplevelser og mærke, hvor stor pris, der bliver sat på
at kunne overnatte under så gode forhold som i
vort herberg.

Herberget startede i 2012 i ”Det gule hus” på initiativ fra menighedsrådet og interesserede. Foreningen FHHT blev stiftet i 2013. I 2019 indviedes Sognehuset, hvor herberget er en del af bygningen
med FHHT som lejer. Siden den første sæson i
2012 har der været 6.662 gæster.
Der er stort fokus på Hærvejen som naturperle og
mål for fritidsaktivitet. 15 kommuner, som Hærvejen er en del af, har dannet foreningen ”Udvikling
Hærvejen”, hvor Silkeborg og Viborg Kommune
naturligt også er med. Foreningens sekretariat er
på Viborg Rådhus. Mon ikke, der vil komme flere
gæster til Hærvejsherberget i Thorning fremover!

Det nye år er startet med restriktioner, men med
de lempelser, der har været meldt ud, vaccinationer og tests, åbner vi Herberget den 1. juni, og
der vil stadig være regler om afspritning og brug
af køjerum. Henover sommeren har 86 gæster
allerede reserveret overnatning.

Med venlig hilsen
Tom Andersen
Tlf. 8688 0689

Igen i år er der hver aften kl. 21.00 i juli måned
aftensang i Thorning Kirke. Det er ikke kun for
gæster i herberget. Alle, også sognets beboere og
udensogns er velkomne til en stille og berigende
afslutning på dagen.

Museum Silkeborg har lånt en gæstebog, et pilgrimspas og et stempel af Hærvejsherberget til udstillingen Outdoor
Silkeborg Kommune.
Foto: Ellen Andersen.

blichfang.dk
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Musikevent Thorning
Ny koncertdato!!
Med den seneste udvikling i genåbninger og restriktioner ser det ud til at det bliver muligt at
afholde den udsatte koncert med Henning Stærk
Band i Thorning Forsamlingshus fredag den 17.
september.

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

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

Aktiviteter juni - august 2021
Ingen arrangementer før eftersommeren i AmokDisko

Voksne
Fredag d. 28. maj kl. 19.30

Men der er børnesommerlejr i Distrikt Hærvejen
2.-6. august og Wonderful Days – ”landslejr”
m.m. for unge se i kalenderen i linkene her.

Generalforsamling hos Lisbeth og Jan Pedersen,
Rosenborgvej 10.
Fredag d. 4. juni kl. 19.30

Fredag d. 11. juni kl. 19.00

https://haervejen.kfum-kfuk.dk/kalender/ Wonderful Days https://www.kfum-kfuk.dk/events/
og på Facebook: KFUM og KFUK i Distrikt Hærvejen .

Grllaften hos Karsten og Lisbeth Poulsen,

Ten Sing 7

Skivevej 26.

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.

Aftentur. Afgang: Tove og Jens Aage Vinther, Kong
Knuds Vej 26.

Søndag d. 20/6 kl. ?
Udflugt. Program senere.
Onsdag d. 23. juni kl. 19.30
Sankt Hans Fest fælles med Frederiks KFUM og
KFUK hos Knud og Hanne Vestergaard, Sjørupvej
57, 7470 Karup.

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.

Fredag d. 13. august kl. 19.00

Bålaften i Jeppe og Lindas grusgrav ved Skivevej.

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.

Fredag d. 27/8 kl. 19.30

Hjemmeside:

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

kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/

Aftentur. Arr. Jens Aage og Tove Vinther, Afgang
fra P.pladsen.
Fredag d. 20/8 kl. 19.00

På Facebook:
www.facebook.com/TenSing7Kjellerup/.

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. i Distrikt
Hærvejen. Pris 40 kr. /30 kr. for medlemmer. Sted:
Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8.A, Kjellerup
blichfang.dk
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Thorning Borgerforening
Sigurd Barret
På selve 101 års dagen for Genforeningen af
Sønderjylland med Danmark.

Tirsdag d. 15. juni 2021 kl. 19:30
spiller Sigurd Barrett Trio
Genforeningskoncerten All That Jazz
i Thorning Forsamlingshus.
Har du ikke allerede købt en billet, kan du
stadig nå det.
Ring til Laila tlf. 28 49 59 22
og køb en billet til 130 kr.
Få en fantastisk og interessant oplevelse
og støt dit lokalsamfund

Sankt Hans aften 2019 Thorning.

Brugerrådet Bakkegården
Generalforsamling
Generalforsamlingen er udsat indtil genåbning af
Bakkegården.
En optimistisk bestyrelse i Brugerrådet Bakkegården følger med stor interesse Corona - restriktionerne. Vi ser frem til at vi igen kan møde ind på
Bakkegården og genoptage det hyggelige samvær.
Indtil da ingen planlagte aktiviteter. Som sædvanligt holder vi jer orienteret på opslag; derfor hold
øje med nye tiltag.

Bakkegården i Thorning. Foto Erik Lyngsøe

Se opslag:

•
•
•

Spar Thorning.
Thorning Antikvariat.
Bakkegården.
Med venlig hilsen bestyrelsen
Brugerrådet Bakkegården

Svend Sørensen -  71 70 20 28
Grease 2018 Thorning Friluftsspil.
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Vium-Hvam Kultur– og Multihus
Kultur & Multihuset ser fremad
26. april 2021.

gode og energibesparende vinduer.

Kultur & Multihuset ser fremad i det dejlige forårssolskin og forhåbentlig mod bedre tider!
Udmeldingen fra Christiansborg går på, at vi må
genåbne i nær fremtid.

Loftet i Lille Sal er nu også blevet malet og frisket
op af vores frivillige malerteam HP og Lars H..
Malingen hertil, blev sponseret af Jette Bach og
Lars Hansen, Vium. Stor tak for det.

” Fremtidssikring af vores Kultur & Multihus”.

Ligeledes er der søgt og bevilget midler til ny gulvbelægning i Multihusets lille sal. Det eksisterende
linoleumsgulv var fra bygningens opførelse, tilbage
i 1961, og i en temmelig dårlig stand.

Vi har, sammen med Idrætsforeningen, gennem
flere år afholdt gode og velbesøgte koncerter med
bands og kunstnere.

Bestyrelsen har forsøgt at udnytte tiden bedst
muligt, mens huset har været lukket ned og vi
forventer at være driftsklar til d. 21. maj.

Sådanne arrangementer har fundet sted med lejlighedstilladelse fra brandmyndighederne, men
dette er ikke muligt længere på grund af nye og
skærpede brandkrav til bygninger og personbelastning.

Vi er i bestyrelsen meget taknemmelige for den
kommunale velvilje og for den store lokale opbakning, fra vore altid friske og frivillige hjælpere.
Uden jeres vilje og styrke var alt dette arbejde ikke
muligt. En stor og varm tak til jer alle og især byggeleder Steen Lyngsø – flot klaret !

Da arrangementer på 150 personer, eller derunder, så ikke længere vil være rentabelt, rent økonomisk for foreningerne, er bestyrelsen for Kultur
& Multihuset og for Idrætsforeningen, blevet enige om at forsøge at finde midlerne til at fremtidssikre vores fælles hus, således at det opfylder de
nye skærpede brandkrav.

Vi forventer at være færdige med de forskellige
projekter inden længe. Herefter får hele Multihuset en grundig forårsrengøring. Vores sædvanlige
rengøringsfirma klarer toiletter og gulvarealer.
Resten af rengøringen af huset er der frivillige
hænder der tager sig af og tak for det !

Der har været ført svære og langvarige forhandlinger med myndighederne, men til sidst blev der
forhandlet en aftale hjem, som er til at leve med.
Der er herefter søgt midler hos kommunen og
forskellige fonde.

Så bestyrelsen glæder sig til at tage i mod gæster
igen fra den 21. maj

Der er tale om et pænt stort beløb, da det er komplicerede bygningsopgaver, der er tale om. Inddeling af bygningen i brandsektioner, dvs. brandvægge ført helt op til tag, nye branddøre, diverse
brandmeldeudstyr og et brandskab.

Støt op om Kultur & Multihuset med medlemskab
eller gave.
På den måde er du med til at sikre lokalområdet til
at være et attraktivt sted, f.eks. holde din ejendomspris oppe, sikre god tilflytning til området og

Men efter ansøgning til kommunen og fonde, er
en stor del af beløbet nu kommet i hus. Med den
nye permanente tilladelse til vore lokaler, betyder
dette at vi må være op til 250 personer til større
arrangementer. Ombygningen er blevet igangsat
her under nedlukningen, for at udnytte tiden.
Da vi nu er i gang med at bygge om, besluttede
bestyrelsen at udskiftningen af de gamle vinduer,
fra 1961 på østsiden, også skulle sættes i værk. Så
efter ansøgning er Multihuset også blevet bevilliget midler til dette arbejde. Det var tiltrængt og
pynter på facaden, og ikke mindst, det luner med
blichfang.dk

Vium-Hvam Kultur– og Multihus. Foto Erik Lyngsøe

10

Vium-Hvam Kultur – og Multihus
Kultur & Multihuset ser fremad
ikke mindst et godt og velfungerende idræts-og
kulturliv i Vium-Hvamområdet.

Sidst men ikke mindst: Der afholdes fælles generalforsamling med Vium-Hvam Idrætsforening og
med Nedre Hvam Vandværk, når det igen er muligt at mødes, formentlig i august. Nærmere besked herom følger senere.

Støt op om Multihuset med et medlemskab for
kun 200 kr./husstand eller 100 kr. for enkelt person. Dermed støtter du aktivt og kan også få rabat
på din næste leje af huset. Vi forventer at afholde
flere events for medlemmerne i løbet af året, og
selvfølgelig med medlemsrabat.

På vegne af Vium-Hvam Kultur og Multihus
Tonny Pedersen
formand

Du kan nu meget nemt og hurtigt overføre et
beløb til Kultur & Multihuset, f.eks. via vores nye
Mobilepay – nr.: 91 39 20 - eller til via Netbank til
reg.nr.9318 - kto.nr -0011030831.
Vi siger mange tak på forhånd og ser frem til forsat godt samarbejde.
Også en rigtig stor tak til jer borgere, der allerede
nu har tegnet medlemskab samt ydet en gave.

101 årsdagen for Genforeningen
Markering af 101 årsdagen for Genforeningen af Sønderjylland med Danmark
Søndag d. 20/6 2021 kl. 14

Arr.: Thorning Menighedsråd,
Museum Silkeborg Blicheregnen,
Lokalhistorisk Arkiv,
Blicheregnens Museumsforening,
Thorning Borgerforening
og Viborgegnens Grænseforening

Program:
Thorning Kirke:
Genforeningsgudstjeneste ved præst Jørgen
Løvstad
Genforeningsstenen på kirkepladsen:
Lokalhistorisk oplæg om Genforeningen set
fra Blicheregnen ved museumsinspektør,
afdelingsleder Marianne Gjørtz Hougaard
Gårdspladsen ved præsteboligen og Museet:
”Erindring fra et liv i et grænseland”
Ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen,
Grænseforeningen og fællessang under musikledsagelse
Der serveres kaffe og kage.
Mulighed for køb af øl og vand.
Medbring egen stol · Deltagelse gratis.

Vel mødt til en dejlig inspirerende eftermiddag i godt selskab.
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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

blichfang.dk
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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 sommer 2021

Fotos Erik Lyngsøe

Dato

Thorning

23.maj
Pinsedag

9.00

24.maj
2.pinsedag

Fællesgudstjeneste på
Oustruplund kl. 11.00

30. maj

Grathe

10.30

9.00 MHK

6.juni

9.00

13. juni

Friluftsscenen kl. 10.00 –
kaffe kl. 9.30

20. juni

14.00 Genforeningsgudstjeneste

27. juni

9.00

Hele juli måned

Aftensang i Thorning Kirke
kl. 21.00

4. juli

10.30

10.30

10.30

11. juli

9.00

18. juli

10.30

25. juli

9.00

August
8. august

10.30 Erik Bjørn
9.00 MHK

15. august

10.30

21. august

9.00
9.00 og 10.30
Konfirmation

22. august

17.00
Indskrivningsgudstjeneste.

28. august

Konfirmation

29. august

10.00 Konfirmation

blichfang.dk

Vium
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Fotocollage fra Middelaldermarked d. 2. juni 2019
Museum Silkeborg Blicheregnen.
Grundet de relativ korte indlæg, fra vores medlemsforeninger, er der på denne side lidt ”fyld”.
Fotos fra Middelaldermarkedet på Blicheregnens Museum d. 2 juni 2019.
Alle fotos er taget af Erik Lyngsøe
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Indre Mission Thorning
Program sommer 2021

MAJ

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

Torsdag d.20. maj
Bibeltime i hjemmene Matt.ev. kap. 8.
Torsdag d.27. maj
Danmissions Årsfest Birgit Bønlykke

JUNI
Torsdag d.3. juni
Gideonitterne Svend Åge Kristensen Aage Madsen
4.- 6. juni
IMs Årsmødefestival, Mørkholt .
Torsdag .d.10. juni
Aftentur. Nærmere info senere.
Torsdag d.17. juni
Bibeltime i hjemmene Matt.ev. kap. 9 .
Torsdag d.24. juni
Midsommerfest hos Hanne og Niels J. Christensen, Ålborgvej 72 Lars Morthorst, Brandstrup

Kontaktpersoner:
Danmission: Ellen Andersen
Soldatermission:
Jan Pedersen
Mission Afrika: Ole Andersen
Sømandsmission:
Bente Nielsen
Indre Missions bestyrelse:
Formand
Henrik Rask
Næstformand Ole Andersen
Kasserer
Asta Nygaard
Sekretær
Tove Sjørslev
Kredsrepr.
Niels J. Christensen
Øvrige
Anders J. Hedegaard

22 43 59 39
20 94 39 44
61 33 09 41
28 70 60 32
22 88 64 20
86 66 78 34

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

Sommerferie.

AUGUST
Torsdag d. 12.

Lyt til Indre Missions andagt:
 70 300 150
 www.jesusnet.dk

Hyggeaften, hvor vi mødes til social samvær efter
ferien.
Torsdag d.19.
Karen N. Jensen, Vildbjerg. Tale og senere info fra
Møltrup..

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

Torsdag d.26.

Sensommerstævne i Kjellerup Menighedshus
Kl. 14:
Per Rasmussen, Silkeborg
Emne: Fængselspræst.
Kl.19.30 Hedensted koret står for aftenen.

Indsamling til ÅRSGAVE i uge 23
Kan overføres til Missionshusets konto
Mrk. Årsgave IM i DK
Konto nr. 7843 0004901696
blichfang.dk

Gavebeløb til IM Thorning / DANMISSION
bedes overføres til konto nr. 7843 0004901696
Enhver gave modtages med tak.
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Thorning Senior Klub

Aktiviteter juni - november 2021
Heldagstur til Thy

Halvdagstur til Ebeltoft

Onsdag den 9. juni

Onsdag den 15. september

Afgang fra skolens parkeringsplads kl. 8.30.
Forventet hjemkomst ca. 18.00.
Pris 400 kr.

Besøg på glasmuseet og hjemtur over Mols Bjerge.
Nærmere oplysninger senere.

Der bliver serveret formiddagskaffe med rundstykker, middag og eftermiddagskaffe.
Jytte Nielsen vil guide os og fortælle om Thisted.

Onsdag den 22. september

Billedforedrag V/ Nanna Lihn
Thorning Forsamlingshus kl. 14.00
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)

Tilmelding senest 5. juni til
Morten (86 88 01 91 / 53 29 82 82) eller
Hanne (23 31 08 15)

Sommerfest
sammen med Brugerrådet

Efterårsfest med smørrebrød

onsdag den 14. juli

Onsdag den 6. oktober

Bålhytten i Stendal Skov kl. 17.00.
Gratis mad og underholdning.
Gratis kørsel fra Bakkegården.

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)

Tilmelding senest 10. juli til
Morten (86 88 01 91 / 53 29 82 82)

Generalforsamling
med kaffe og bankospil

Lysbilledforedrag
Onsdag den 17. november

Onsdag den 4. august
Bakkegården kl. 14.00.
Gratis kaffe og banko med to gratis plader.

”Alene i vildmarken”
v/ Flemming Sanggaard fra Ørnereservatet
Pris: 75 kr. inkl. kaffe og brød

Underholdning
med sang, musik og fortællinger

Thorning Senior Klub
Morten Petersen

Onsdag den 18. august
Bakkegården kl. 14.00.
Underholdning v/ Jacob Bjerre.
Pris: 75 kr. inkl. kaffe og brød.
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Program for museet.
Kompedal – en lejr og et landskab - særudstilling
Lørdag 1. maj – søndag 24. oktober

Danske digterruter – åbning

Militærnægtere, hash og hærværk. Tyske flygtninge, jordhuler og pigtråd. Blodige middelalderkampe, kongelige jagter, ihærdige kartoffeltyskere og
hærdede kriminelle på den øde hede, en bestialsk
morder og en charmerende tyveknægt. Kompedal
Plantage er rig på historier og begivenheder.

Vi indvier De Danske Digterruter over hele landet.

Fredag 18. juni.
Danske Digterruter – på vandring med Blicher vandring
Lørdag 19. juni kl. 14.00-16.00.
Tag med St. St. Blicher og museumsinspektør Marianne Gjørtz Hougaard på vandring på heden.
Blicher elskede sin hjemegn og hyldede den gang
på gang i sine digte og noveller. Det var her, han
fandt inspiration og her, han kunne vandre i dagevis. Her gik han på jagt og her mødte han hedebønder, rakkere og hosekræmmere.

Oplev hedelandskabet, lejrbarakken og den tætte
skov og hør militærnægternes beretninger om
livet som nægter i Kompedal. Fra 1950’ernes civile
ulydighed til 1970’ernes hærværk under den kolde
krig. Hør om landets første nægterudstationering
på Thorning Museum - en ordning som senere
blev gennemført over hele landet, og hør om stigende nægtertal i 70’ernes begyndelse til i dag,
hvor der er mindre end en håndfuld nægtere.

Vi vandrer på Grathe Hede og ser nærmere på
nogle af Blichers noveller og digte og på det område, der inspirerede ham.

Kompedal – militærnægtere, flygtninge og tyske
soldater - vandring

Pris: 30 kr. pr person.

Torsdag 27. maj kl. 19.30

Mødested: Kompedallejrens p-plads.

Tilmelding på info@blicheregnensmuseum.dk.

Genforeningen 2020 – v. genforeningsstenen i
Thorning
Søndag 20. juni kl. 14.00.
Der indledes med festgudstjeneste og herefter
indlæg om Blicheregnens engagement i den sønderjyske sag. Vi slutter af med foredrag ved generalsekretær Knud-Erik Therkelsen.

Kompedal lejren som den ser ud i dag. Foto Erik Lyngsøe

Pris: Gratis.

Kom på en vandring i Kompedal Plantage med
museumsinspektør Marianne Gjørtz Hougaard, og
hør om plantagens og lejrens historie. Plantagen
og Kompedal-lejren har lagt hus til mangt og meget gennem tiden. Det var her omkring, slaget på
Grathe Hede stod i 1157, og det var her, tyske
kolonister anlagde nogle gårde i 1700-tallet. Det
var også her landets første lejr for militærnægtere
blev indrettet i 1918, under besættelsen rykkede
først tyske soldater ind i lejren og siden tyske flygtninge.

Medarrangører: Viborgegnens Grænseforening,
Thorning Borgerforening, Thorning Menighedsråd
og Blicheregnens Museumsforening
Kompedal – militærnægtere, flygtninge og tyske
soldater - vandring
Torsdag 24. juni kl. 19.30.
Kom på en vandring i Kompedal Plantage med
museumsinspektør Marianne Gjørtz Hougaard, og
hør om plantagens og lejrens historie. Plantagen
og Kompedal-lejren har lagt hus til mangt og meget gennem tiden.

Pris: 30 kr. pr person.
Tilmelding på info@blicheregnensmuseum.dk.

Det var her omkring, at slaget på Grathe Hede
stod i 1157, og det var her, tyske kolonister anlagde en landsby i 1700-tallet. Det var også her lan-

Mødested: Kompedal-lejren.

blichfang.dk
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Program for museet.
Tilmelding på info@blicheregnensmuseum.dk.

dets første lejr for militærnægtere blev indrettet i
1918, under besættelsen rykkede først tyske soldater ind i lejren og siden tyske flygtninge.

Mødested: Rasteplads Sdr. Knudstrup på hovedvej
A13.

Pris: 30 kr. pr person.

Museum Silkeborg
Blicheregnen
Marianne Gjørtz Hougaard

Tilmelding på info@blicheregnensmuseum.dk.
Mødested: Kompedal-lejren.
I Svend Grathes fodspor – middelalderens magtkampe - familievandring
Lørdag 3. juli kl. 14.00-16.00

Foto: Erik Lyngsøe

Kom med på en vandring tilbage til Danmarks
middelalder, hvor blodige slag, luskede intriger og
bitre magtkampe satte dagsordenen.
Vi følger kong Svend og hører om kongernes
kamp på Grathe Hede, Blodgildet i Roskilde, og
hvad der skete med landet bagefter, hvor vi
fik Jyske Lov, Saxos Danmarkshistorie og Dannebrog.
Pris: 30 kr. pr person.
Det nye Infocenter ved Grathe Kapel

Blicheregnens Museumsforening
Museumsforeningen har som alt andet ligget
underdrejet i den seneste årstid. Vi glæder os til
igen at komme i aktivitet.

skriftet omdeles til medlemmer af foreningen og
kan endvidere anskaffes på Museet samt hos lokale handlende.

Vi har fastsat dato for den udsatte generalforsamling til den 19. August. Den vil blive afholdt
sammen med den årlige ”Frivillig” aften.

Der er allerede indkommet indlæg og vi modtager
meget gerne flere. Er der nogen der har en historie eller krønike med relation til Blicheregnen er
det yderst velkomment. Der er sikkert mange der
har et eller andet liggende i skuffen. Indlæg kan
sendes til Museet: info@blicheregnensmuseum.dk
eller til Gregers Thomsen gregers@sypres.dk.

Det er et arrangement hvor Museet og Museumsforeningen takker de frivillige, der i løbet af
året har ydet forskellig indsats. Det er samtidig en
aften hvor alle interesserede er velkomne. Måske
er der en opgave der kunne løses af nye kræfter?

Vi er også i færd med at planlægge den årlige sensommerudflugt. Der arbejdes med forskellige interessante muligheder, men intet er endnu fastlagt.
Hold øje med nærmere oplysninger i dagspressen.

Al støtte og eventuelt medlemskab af Museumsforeningen er med til at sikre at vores lokale Museum styrkes og udvikles til gavn for hele Blicheregnen. Arrangementet starter som vanligt med
grill pølser.

Blicheregnens Museumsforening
Gregers Thomsen

Redaktionsudvalget er gået i gang med næste
udgave af ”Brudstykker fra Blicheregnen”. Års21
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Emil fra Lønneberg
Skarnsknægten med et hjerte af guld.

Stor korkoncert på friluftsscenen efter
premieren på Emil fra Lønneberg.

Der bliver musical i børnehøjde med sus og ballade, når Emil drøner over scenen tæt fulgt af sin
højtråbende far Anton: ”EEEEEEEMIL….”.

Lørdag den 5. juni kl. 19.30 kan du overvære en
storstilet koncert med BarbAros, det aarhusianske
barbershopkor.

Formanden for Friluftspillet Cille Sommer har kriller i maven. Hun glæder sig som et lille barn – ja,
hun kan næsten ikke vente - til at byde publikum
velkommen til årets friluftsspil EMIL FRA LØNNEBERG.

Bestyrelsen er lettede over at foreningen har styret igennem alle Coronastrabadser: Audition med
stor afstand. Digitale prøver på Zoom.
Udendørs danseprøver i sne og slud. De mange
tests. Scenebygning og klargøring af området gennemført efter tests og med afstand.
Alle involverede er gået til opgaverne med højt
humør. Det er en stor forløsning/ lettelse og næsten ikke til at fatte.

Koret, som blev grundlagt i 2017, er et mandskor
med 35 unge mænd. De deler en brændende passion for barbershop-stilarten, og alt hvad den
indeholder af ømme kærlighedsballader, ringende
akkorder og varme venskaber. Koret har et bredt
repertoire med noget til enhver lejlighed og enhver smag.

Nu arbejdes der på højtryk for at få de sidste detaljer på plads. Det er de små finesser, der fuldender billedet og giver endnu en fantastisk og seværdig forestilling.
Replikker og koreografi finpudses af instruktør og
skuespillere og den altafgørende timing øves sammen med kapelmester Flemming Bergs veloplagte
4 mands live- orkester.

De synger alt fra sande barbershop klassikere til
barbershop-fortolkninger af danske hits.

De sidste detaljer omkring scenen justeres og optimeres. Kulisserne med det herlige smålandske
bondemiljø er for længst færdige.

Koncerten er et gratis tilbud til medlemmer af
Thorning Friluftsspil. Medlemskab købes via thorning.com/bliv-medlem og koster hhv. kr. 100/175
for personligt/husstands medlemskab.

I sin korte levetid har koret allerede sikret sig flere
eftertragtede priser.

Dekorationer og kostumer får et sidste tjek
og lys/lyd designes til forestillingen. Alt
sammen for at være helt klar til premieren
den 5. juni.

For ikke medlemmer er prisen for koncerten kr.
115,00.
Køb din billet på www.billetten.dk søg efter Thorning Friluftsspil.

Vejrguderne er taget I ed – så vi ses
på Katholt til et par timers god og
sjov underholdning, hvor
fantasi og fakta, det tidsbundne og det tidløse i fortællingerne om Emil fra Lønneberg blandes på
smukkeste og allerkæreste måde.

blichfang.dk

Med venlig hilsen
Thorning Friluftsspil
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Emil fra Lønneberg
BILLETPRISER

grund af Covid-19 reglerne .

Børn fra 4 - 12 år ........................................ 75 kr.
FORESTILLINGER

Voksne fra 13 år ....................................... 150 kr.
Familiebillet (2 voksne + 2 børn) ............... 380 kr.

Lørdag den 5. juni 2021 kl. 14 (premiere)

Gruppe (min. 10 voksne) ........................... 125 kr.

Søndag den 6. juni 2021 kl. 14

Overdækkede pladser (Børn & Voksne) .....160 kr.

Tirsdag den 8. juni 2020 kl. 19

Børn 0 -3 år gratis – skal sidde på skødet af en
voksen.

Onsdag den 9. juni 2021 kl. 19
Fredag den 11. juni 2021 kl. 19

Lørdag den 12. juni 2021 kl. 14
BILLETSALG

Søndag den 13. juni 2021 kl. 14

• Onlinesalg på www.thorning.com til og med
dagen før hver forestilling. Gebyr 10 kr. pr billet
+ 5 kr. pr. ordre.

• Ved problemer kontakt Billettens kontor på 70
20 20 96 Telefontider: Mandag: kl.10 – 16.
Tirsdag - fredag: kl. 10 - 14.

• Fysiske billetsalgssteder findes på billetten.dk.
Der skal påregnes yderligere gebyr.

• Billetsalg ved indgangen 1½ time før hver forestilling.

• Kørestolspladser og handicaphjælpere bookes
Foto: Aksel Utoft

ved Billettens kontor på tlf. 70 20 20 96 Telefontider: Mandag: kl.10 – 16.
Tirsdag - fredag: kl. 10 - 14.

• Servicetelefon 61 31 70 41 for eventuelle
praktiske spørgsmål.
PRAKTISKE OPLYSNINGER

• Forestillingen varer ca. 2½ time inkl. pause.
• Alle billetter er påført et nummer og jo lavere
nummer des tættere kan man sidde ved scenen.

• Gratis parkering ved Thorninghallen, Sundhedscentret og Thorning Skole. P-vagter hjælper
gerne.

• Boder og forplads åbner 1½ time før hver forestilling.

• Vi tilbyder et bredt udvalg i kioskerne: dog
ikke pølser og gammeldaws isvafler i år på
23
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Kong Knaps Dige.
blichfang.dk
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Foto: Erik Lyngsøe

