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Redaktionen: 
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Layout Erik Lyngsøe, 2480 5199, ely@ungstrup.net 

Annoncer Hanne Pehrson 8688 0476, hanne@pehrson.de 

Kasserer Tove Vinther, 8688 0716, tovevinther@gmail.com 

Formand Birgit M Andersen, 8688 0110, ungstrup@dlgtele.dk 

Blicheregnens Lokalråd Linda Lyngsøe Tørrepladsen 4  Thorning  8620 Kjellerup 20 65 17 50 

Blicheregnens Museum Gregers Thomsen  Tørrepladsen 37  Thorning  8620 Kjellerup 86 88 04 57 

Blicheregnens Museumsforening Gregers Thomsen  Tørrepladsen 37  Thorning  8620 Kjellerup 86 88 04 57 

Blicheregnens Venstrevælgerforening Jens Jakob Andersen Kjellerupvej 15   8620 Kjellerup 21 46 40 01 

Brugerrådet Bakkegården Rita Esbensen  Munkemarken 60  Thorning  8620 Kjellerup 24 48 62 35 

Dansk Folkeparti Kuno Danielsen  Korshøjvej 4  Demstrup  8620 Kjellerup 40 20 90 22 

Foreningen Hærvejsherberg Tom Andersen  Hosekræmmervej 14 Thorning  8620 Kjellerup 86 88 06 89 

Foreningen Norden Kjellerupegnen Ellen Andersen Hosekræmmervej 14 Thorning  8620 Kjellerup 86 88 06 89 

Gråmose Beboer- og Idrætsforening Preben Valbjørn  Arildsvej 15  Gråmose 7442 Engesvang 23 39 37 46 

Indre Mission Thorning Henrik Rask  Tørrepladsen 24  Thorning  8620 Kjellerup  22 43 59 39 

KFUM & K Tove Vinther  Kong Knuds Vej 26  Thorning  8620 Kjellerup  86 88 07 16 

Knudstrup Skyttekreds Jette Jacobsen  Blichersvej 41  Thorning  8620 Kjellerup  86 88 90 81 

Rideklubben Hinnitus Hanne Helmers  Bødkersmindevej 8  Thorning  8620 Kjellerup 40 60 67 03 

Socialdemokraterne i Silkeborg Nord Gert Nielsen  Brogade 40   8620 Kjellerup 86 88 30 92 

Team Thorning Sundhedscenteret Kirsten Lehrmann  Skrænten 18  Thorning  8620 Kjellerup  20 45 58 78 

Thorning Borgerforening Laila Simonsen  Hjordbakken 2  Thorning  8620 Kjellerup  28 49 59 22 

Thorning Børnehus Poul Martin Andersen Peblingestien 2  Thorning  8620 Kjellerup 30 56 41 08 

Thorning Foredragsforening Tom Andersen Hosekræmmervej 14 Thorning  8620 Kjellerup 86 88 06 89 

Thorning Forsamlingshus Christian Riberholt  Grågårdevej 4  Gråskov  8620 Kjellerup 86 88 87 17 

Thorning Hallen Cita Brøns  Over Kærsholm Vej 9 Thorning  8620 Kjellerup  40 19 91 51 

Thorning Idrætsforening Carl Erik Philipsen  Bindstouwvej 13 Thorning  8620 Kjellerup 23 81 95 83 

Thorning Koret Tom Andersen  Hosekræmmervej 14 Thorning  8620 Kjellerup 86 88 06 89 

Thorning Menighedsråd Ditte Jørgensen  Hjordbakken 3  Thorning  8620 Kjellerup 86 88 02 71 

Thorning Pensionistforening Morten Petersen  Østermarksvej 7  Thorning 8620 Kjellerup 86 88 01 91 

Thorning Skole Lone Stig Andersen  Møllevej 7  Thorning  8620 Kjellerup  89 70 23 30 

Thorning Spejderne Kern Oddershede  Tørrepladsen 31  Thorning  8620 Kjellerup 40 80 17 82 

Thorning Vandværk I/S Harald Pehrson  Munkemarken 21  Thorning  8620 Kjellerup  86 88 04 76 

Thorningegnens Friluftsspil Birgit M. Andersen  Rosenborgvej 4  Ungstrup  8620 Kjellerup 86 88 01 10 

Deadline for materiale til næste nummer af Blichfang: tirsdag 1. august 2017. 
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Information fra 

Nye tider 
Vi er så privilegerede, at vi har fået IT-
ekspert Erik Lyngsøe til at stå for layout 
i forbindelse med udfærdigelse af 
Blichfang.  
 
Desuden har Erik oprettet en ny hjem-
meside under domænenavnet 
www.blichfang-lokalbladet.dk  
 
Det nye domæne ejes af foreningen 
Blichfang med Erik som Webmaster, og 
hjemmesiden er tilgængelig allerede 
nu, hvor bl.a. det nye nummer af Blich-
fang kan læses. 
 
Herfra skal lyde en stor tak til Erik 
Lyngsøe for hans store engagement i 
Blichfang. 
 
Birgit Mølholm Andersen 
 

Ny Layouter og Webmaster.  

Tak til Birgit for de pæne 

ord, Jeg vil gerne præsentere 

mig selv.  

Mit navn er Erik Lyngsøe og er 56 år, 

og jeg har arbejdet i IT branchen i 34 år 

som Systemudvikler.  

 

Jeg bor i Ungstrup sammen med min 

kone. Jeg er nørd og er stolt af det.  

Jeg arbejder til daglig for Hella Gut-

mann Solutions A/S i Viborg, og der 

laver jeg software til autobranchen i 

hele Europa. 

I min fritid nørder jeg - ud over Blich-

fang - også med Rampelys’ hjemmeside 

og er ved at stifte en ny forening Or-

ganRock.dk, der via musik events, skal 

støtte transplanterede samt gøre op-

mærksom på vigtigheden, af at man 

tager stilling til organdonation.  

Så hvis du ikke er organdonor, så tag 

stilling og meld dig som donor på sund-

hed.dk, du skal blot bruge dit NEM-ID. 

Grunden til mit engagement i orgando-

nation er, at jeg selv har fået 2 nye lun-

ger, og det har givet mig et nyt liv. 

Erik Lyngsøe 

Herover den nye hjemmesides ikon, som du kan 

se det i browseren fane. 

http://www.blichfang-lokalbladet.dk
http://www.hella-gutmann.dk
http://www.hella-gutmann.dk
https://www.ramelys.dk
htts://www.organrock.dk
htts://www.organrock.dk
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/mine-registreringer/organdonation/
https://www.sundhed.dk/borger/min-side/mine-registreringer/organdonation/
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Å rsmøde referat 

Referat årsmøde Blichfang  
tirsdag den 21. marts 2017 

Fremmødte repræsentanter:  
Gregers Thomsen, Tom Andersen, Carl 
Erik Philipsen, Rita Esbensen, Tove Vin-
ther, Henrik Rask, Birgit M. Andersen, 
Linda Lyngsøe, Ellen Andersen, Kuno 
Danielsen, Cita Brøns, Hanne Pehrson, 
Peter Nielsen. 

 

Valg af referent 
 Cita T. Brøns blev valgt 

 
Valg af dirigent 
 Carl Erik Philipsen blev valgt 
 
Godkendelse af referat fra ekstra ordi-
nær årsmøde den 31. maj 2016 
 Godkendt af forsamlingen 
 
Forslag til godkendelse af vedtægts-
ændring: Ændring af tidspunkt for 
afholdelse af årsmøde 
 Forsamlingen godkendte, med 100% 

opbakning af de fremmødte repræ-
sentanter, forslaget om at flytte års-
mødet til afholdelse i marts måned, 
samt opkrævning af kontingent til 
betaling fra 1. april til 1. maj. 

 
 Begrundelse for flytning af årsmødet 

er, at Blichfang udkommer i starten 
af marts måned, og det vil være 
praktisk at årsmødet afholdes efter-

følgende, så evt. annonceringer af 
årsmødet kan komme med i bladet 
inden. Endvidere kan kontingentop-
krævningen blive med det beløb, 
der besluttes på årsmødet. 

 
 Tidligere vedtaget vedtægtsændrin-

ger fra 2011 skal desuden indskrives 
i vedtægterne. 

 
Formandens beretning 

 I 2016 holdt vi jubilæumsårsmøde, 
idet det var 25 år siden, det første 
blad, som fik navnet Hjemstavn, blev 
udgivet. I 2005 blev navnet ændret 
til Blichfang. 

 
 Siden årsmødet 2016 har det været 

en turbulent tid, hvor vi ikke vidste, 
om bladet kunne fortsætte, idet bå-
de redaktør og layout-
ansvarshavende bebudede, at de 
ville trække sig. Uden nye folk på 
banen den første lange tid, lykkedes 
det alligevel at få 6 blade ud i løbet 
af 2016, godt hjulpet af de afgående 
fra redaktionen. 

 
 I ellevte time meldte en ny redaktør 

sig på banen. Vi byder Linda Lyngsøe 
hjertelig velkommen. 

 
 Nu kunne vi aflyse, at det sidste 

Blichfang var på vej - der er i stedet 
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taget hul på en ny årgang. 
 
 Lokalbladet, som altid er blevet om-

delt i det gamle Thorning Sogn, blev 
til og med 2016 udsendt 6 gange år-
ligt. Fremover bliver bladet udsendt 4 
gange om året, til gengæld lander 
bladet i alle postkasser. Det vil frem-
over stadig blive lagt på Bakkegår-
den og Kjellerup Bibliotek samt de 
øvrige steder, hvor Blichfang plejer at 
ligge, og hvor de hidtil er sendt til. 

 
 Det har været nævnt, at vi skulle ha-

ve mere gang i hjemmesiden 
www.Blichfang.dk  som bestyres af 
Jan Kennow, der har rettighederne til 
domænenavnet. Jan Kennow får ikke 
opdateret siden med Blichfang, men 
vil heller ikke sælge domænenavnet. 
For at få mulighed for at lægge Blich-
fang ud på nettet har jeg før foreslå-
et, at vi opretter et nyt domænenavn, 
f.eks. www.Blichfang-lokalbladet.dk  

 Ønskes debatteret under punkt 9. 
 
 Som det sikkert er alle bekendt, har vi 

fået spejderne til at omdele bladet 
sammen med kirkebladet. Udover at 
løse problemet med, at husstande, 
der havde afmeldt reklamer, ikke fik 
Blichfang, så behøver vi nu heller ikke 
at få fremstillet flere blade, end dem 
der er brug for. Og som en krølle på 

halen er det dejligt, at vore egne 
spejdere får en indtjening ved at ta-
ge bladet med rundt på den rute, de i 
forvejen kender. 

 
 Der er ingen tvivl om, at befolknin-

gen hurtigt vænner sig til, at bladet 
udkommer 4 gange årligt, og vi har 
da også oplevet, at sponsorerne bak-
ker lige så meget op, som de gjorde 
før. Tak til alle sponsorerne, som gør 
det muligt at formidle lokalstof gen-
nem Blichfang. Også tak til alle de 
foreninger, der bakker op om bladet 
med artikler og andet stof. 

 
 Til Hanne Pehrson skal der lyde en 

stor tak for arbejdet med annonceaf-
delingen – og en stor tak, fordi du 
utrætteligt har skaffet annoncører 
siden bladets start og velvilligt fort-
sætter med arbejdet. 

 
 I år har vi fået samlet e-mail adresser 

på hele bestyrelsen, så foreningernes 
repræsentanter nemmere kan kon-
taktes. 

 
 Også kasserer Tove Vinther har be-

nyttet den digitale løsning med ud-
sendelse af girokort. Til dig skal lige-
ledes lyde en tak for det mangeårige 
arbejde og for villigt at fortsætte på 
den post. 

Å rsmøde referat 

http://www.Blichfang-lokalbladet.dk
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 Til Peter Nielsen og Tom Andersen 
skal lyde en stor tak for lang og tro-
fast virke i Blichfang. Peter har været 
med siden bladets opstart og har 
stået for layout i alle årene, og arbej-
det er udført med akkuratesse hver 
gang. Tom kom til i år 2000 som 
nummer 2 redaktør, så man må sige, 
at folkene bag Blichfang ikke render 
af pladsen. 

 
 Med et par flasker god rødvin siger 

alle bag lokalbladet Blichfang tak til 
Peter og Tom. 

 
 Og så vil jeg hermed ønske en god 

fremtid for bladet under de nye for-
hold. 

 
 Formandens beretning blev taget til 

efterretning og de fremmødte re-
præsentanter lagde det op til redak-
tionen at beslutte, i hvilke forretnin-
ger / offentlige steder bladet skal 
ligge fremover. 

 
Fremlæggelse af regnskab til godken-
delse. 
 Bladet kommer ud af 2016 med et 

underskud på 2591 kr., men har sta-
dig en egenkapital på 41.465 kr. 

 Regnskabet blev godkendt. 
 
 

 

Redaktionen og annonceafdelingen 
beretter om årets gang 
 Der blev ikke tegnet annoncer i 

2016, da man ikke kendte bladets 
fremtid, så de mangeårige annoncø-
rer fik gratis reklame i 2016. 

 
 Annoncerne er nytegnet for 2017. 

Der er ingen der har frasagt annon-
cestøtten pga. færre udgivelser af 
bladet, men 2 har frasagt sig støtten 
af anden begrundelse. 

 
 Det nye layout vil komme til at koste 

mere end før, men hvor meget vides 
endnu ikke. 
 

 Spejderne skal ca. have det samme 
for uddeling af Blichfang sammen 
med kirkebladet, som vi har været 
vant til at give før. 

 
Indkomne forslag 
 Ingen indkomne forslag 
 
Debat og gode ideer 
 Flextrafik vil gerne have kontaktop-

lysninger med i bladet, hvilket dog 
vil kræve at de bliver medlem af bla-
det eller tegner en annonce. Hanne 
Pehrson vil tage kontakt til dem. 

 
 Blichfang skal lægges ud på hjemme-

siden, så den kan læses digitalt.  

Å rsmøde referat 
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 Indtil vi får vores egen hjemmeside 
med nyt domænenavn op at stå, vil 
Linda Lyngsøe undersøge om den 
kan komme på lokalrådets hjemme-
side. 

 
 En person med IT-færdigheder har 

henvendt sig og vil tilbyde sin hjælp 
med at få hjemmesiden op at køre, 
hvilket vi selvfølgelig tager imod 
med kyshånd. Desuden har den på-
gældende IT-ekspert tilbudt sin 
hjælp med layout, hvilket redaktio-
nen arbejder videre på. 

 
Fastlæggelse af kontingent 
 Uændret 200 kr. årligt 
 
Valg 
 Hanne Pehrson genvalgt som 

næstformand 
 Tove Vinther genvalgt som kasserer 
 Linda Lyngsøe genvalgt som redaktør 
 Cita T. Brøns og Harry Madsen gen-

valgt som revisorer 
 
Eventuelt 
 Intet 

Å rsmøde referat 
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Vedtægter for Blichfang 
 

§1 Navn og hjemsted 
Fælles foreningsblad: ”Blichfang”. 
Grundlagt d. 17. marts 1990. Hjemme-
hørende i den nordvestlige del af Sil-
keborg Kommune. 

 
§2 Formål 
 Samarbejdet har til formål at forestå 

udgivelse af et informations- og oplys-
ningsblad i den nordvestlige del af 
Silkeborg Kommune. Bladet forventes 
at udkomme fire gange årligt. 

 
§3 Medlemskab 
 Samarbejdet er åbent for alle forenin-

ger og interessegrupper i området. 
Kontingent fastsættes for det kom-
mende år på bestyrelsesmødet i marts 
måned og forfalder til betaling senest 
1. maj. Medlemsforeninger i kontin-
gentrestance har ikke adgang til re-
daktionel side plads.  

 
 Annoncelignende stof fra andre end 

medlemsforeningerne kan kun opta-
ges mod betaling. 

 
§4 Bestyrelsen 
Stk. 1 
 Bladets øverste myndighed er besty-

relsen, der har det overordnede øko-
nomiske ansvar. Bestyrelsen består af 

en repræsentant for hver af de 
samarbejdende foreninger samt 
mindst én repræsentant fra redak-
tionen. 

 
 Medlemsforeningerne har ret til, 

men er ikke forpligtede til at sende 
en repræsentant. 

 
Stk. 2 
 Bestyrelsen træder sammen mindst 

én gang årligt i marts måned og i 
øvrigt efter behov. Møderne indkal-
des med mindst 14 dages varsel. 

 
 Dagsorden for årsmødet skal 

mindst indeholde: 
 

1.Valg af dirigent 
2.Godkendelse af referat fra sidste 

møde 
3.Formandens beretning 
4.Fremlæggelse af regnskab til god  

kendelse 
5.Redaktionen og annonceafdelin-

gen beretter om årets gang 
6.indkomne forslag 
7.Debat og gode ideer 
8.Fastlæggelse af kontingent 
9.Valg 
10.Eventuelt 

 
Stk. 3 
 Bestyrelsen konstituerer sig på det 

Vedtægter for foreningen 
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årlige møde i marts og vælger for-
mand, næstformand, kasserer, an-
svarshavende redaktør samt to re-
visorer. Formanden vælges dog for 
to år (lige årstal). 

 
Stk. 4 
 Bestyrelsens beslutninger træffes 

ved simpelt flertal (bortset fra §8 
og §9) blandt de fremmødte. Ved 
stemmelighed udgør formandens 
stemme udfaldet. 

 
§5 Redaktionen 
Stk. 1 
 Bladets øvrige drift forestås af re-

daktionen, der sammen med kasse-
reren er ansvarlig i økonomiske an-
liggender over for bestyrelsen. 

 
 Kassereren er ansvarlig for den dag-

lige økonomiske drift og for at hol-
de redaktionen underrettet om 
økonomiens udvikling. 

 
 Kassereren har alene fuldmagt til 

foreningens konto. 
 
 Juridisk myndighed: Blichfang teg-

nes og forpligtes v. underskrift af 
formand og kasserer. 

 
Stk. 2 
 Redaktionen består af en ansvaren-

de redaktør samt et varierende an-

tal redaktionelle medarbejdere. Re-
daktionen er selvsupplerende og kan 
efter behov øge eller indskrænke an-
tallet af medarbejdere. 

 
Stk. 3 
 Bladet er uafhængig af partipolitiske 

og økonomiske interesser af enhver 
art. Redaktionen har således frihed til 
at udforme og praktisere en redaktio-
nel politik i overensstemmelse med 
bladets formål og egnens informati-
onsbehov. 

 
Stk. 4 
 Redaktionen sørger for, at stof fra de 

enkelte medlemsforeninger i videst 
muligt omfang kommer ud på de af 
foreningerne ønskede tidspunkter. 
Der kan af redaktionen foretages en 
prioritering af stoffet efter aftale med 
foreningerne. 

 
§6 Økonomi 
Stk. 1 
 Bladets økonomiske målsætning er, 

at bladets indtægter og udgifter ba-
lancerer, og at bladet er selvfinansie-
rende. 

 
 Før udgivelsen af hvert nummer af 

bladet skal redaktionen sikre sig, at 
der er økonomisk dækning for udgi-
velsen. 

 

Vedtægter for foreningen 
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Stk. 2 
 Evt. overskud eller underskud i bladets 

driftsøkonomi forvaltes af bestyrelsen. 
 
§7 Udmeldelse 
 Medlemsforeningerne skal skriftligt til 

redaktionen eller bestyrelsesforman-
den opsige deres medlemskab. 

 
§8 Vedtægtsændringer 
 Til ændring af nærværende vedtægter 

kræves, at alle bestyrelsesmedlemmer 
er gjort bekendt med ændringsforsla-
get, og at det derefter vedtages med 
2/3 majoritet på årsmødet. 

 
§9 Opløsning 
 Nedlæggelse af bladet kan ske med 

2/3 flertal på 2 af hinanden følgende 
bestyrelsesmøder. 

 
Aktiverne vil da blive fordelt ligeligt til 
medlemsforeningerne. 
 
Vedtaget på bestyrelsesmødet den 21. 

marts 2017 
  

Vedtægter for foreningen 
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Blichfang-lokalbladet.dk 

På Blichfangs nye hjemmeside: 

www.blichfang-lokalbladet.dk vil du 

kunne læse Blichfang på nettet.  

Det vil desuden være muligt at oprette 

din egen brugerprofil og tilmelde dig 

som modtager af Blichfangs nyheds-

mail. 

Der vil også komme en kalender hvor 

du løbende kan se hvilke arrangemen-

ter Blichfangs medlemsforeninger har. 

Så hvis du har forlagt det trykte Blich-

fang, jamen så fortvivl ikke. Gå på 

www.blichfang-lokalbladet.dk, og du 

kan downloade/læse Blichfang her.  

Jo flere der bruger www.blichfang-

lokalbladet.dk, jo mere får webmaste-

ren lyst til at lave nye funktioner, der 

kan være til gavn og glæde for bruger-

ne. 

Det kunne f.eks. være at tilmelde dig til 

medlemsforeningernes nyhedsmails, og  

en formular hvor du som bruger kan 

kontakte  en valgfri medlemsforening. 

Kun fantasien sætter grænsen.   

På kontakt siden er der en formular, du 

kan benytte til at komme med gode 

forslag, ris, ros og andre kommentarer. 

Så kære læser af Blichfang, brug vores 

nye hjemmeside, og lad os se hvad det 

kan udvikle sig til.  

Med venlig hilsen 

Erik Lyngsøe 

Webmaster/udvikler. 

https://blichfang-lokalbladet.dk/
https://blichfang-lokalbladet.dk/
https://blichfang-lokalbladet.dk/
https://blichfang-lokalbladet.dk/
https://blichfang-lokalbladet.dk/
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Blicheregnen har en spændende og 

lang historie. Gennem generationer har 

rigtig mange lokale været med til at 

præge tiden og fremtiden for egnen. 

Også i vores tid har rigtig mange ildsjæ-

le været, og er med til at påvirke udvik-

lingen og dermed sætte spor ind i frem-

tiden, og sådan bliver det formentlig 

ved i de kommende generationer. 

Efter at have boet og levet i Thorning 

siden 1974 er mit ærinde blot i al stil-

færdighed, at gøre opmærksom på no-

get de fleste ved i forvejen, - nemlig at 

ingenting kommer af sig selv, dog lige 

med undtagelse af tiden. Med tiden 

bringes vi stille og roligt ind i fremtiden. 

Spørgsmålet er så om vi bare skal lade 

tiden gå og lade udviklingen komme af 

sig selv, eller lade andre udefra udeluk-

kende styre udviklingen? - eller vi i 

langt højere grad selv her på Blichereg-

nen, skal tage ansvar for, hvordan vi 

ønsker udviklingen skal forme sig. 

Midtjyllands Avis skriver i en artikel d. 

11. april 2017, under overskriften: 

”Vejrudsigten for øget befolkning” med 

en prognose for befolkningsudviklingen 

i Silkeborg Kommune 2017 – 2030. Iflg. 

artiklen forventes det at befolkningstal-

let i Silkeborg kommune stiger fra nu-

værende ca. 90.000 til over 100.000 

indbyggere i 2030. 

Det bemærkelsesværdige er blot, at i 

samme periode forventes befolknings-

tallet at falde i Thorning, og dermed at 

falde på hele Blicheregnen (Thorning 

skoledistrikt). 

Et faldende befolkningstal vil helt givet 

have en negativ indflydelse på stort set 

alt i vores hverdag som: dagpleje, dag-

institutioner, skolen, ældrecentret, 

Sundhedscentret, de lokale dagligvare-

butikker, fritiden, foreningslivet i bred 

forstand, ejendomspriserne, busbetje-

ningen i området osv. 

Det kan aldrig blive et mål i sig selv at 

blive flere, men skaber vi, eller påvirker 

en fremtid, hvor det bliver endnu bedre 

at være barn, voksen eller ældre, for 

dem der allerede bor på Blicheregnen, 

er det også muligt at tiltrække nye bor-

gere til området, og det vil være med til 

at påvirke alle de forannævnte faktorer 

i positiv retning. 

På vores egn har vi alt det der skal til 

for at have et super godt opvækstmiljø 

Fremtiden pa  Blicheregnen. 
 

Åf Erling Prang  
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for børn, med dagpleje, børnehaver, 

skole, sportsfaciliteter med hal, et rig-

holdigt foreningsliv. Derudover har vi i 

vores lokalområde rimelig billige boli-

ger, nem adgang til køb af dagligvarer, 

sundhedscenter, kort køretid til både 

Kjellerup, Silkeborg og Viborg. Bliche-

regnen er i dag et godt sted at vokse 

op, være voksen og blive senior. Jeg 

tror det er muligt at gøre det endnu 

bedre. 

Derfor skal opfordringen lyde til alle 

borgere og foreninger på Blichereg-

nen: Vi er nødt til at tage fremtiden 

alvorlig og tage udviklingen i egne hæn-

der. Hvordan? Ja det er det store 

spørgsmål. En ide kunne være at få 

samlet alle gode kræfter til at komme 

med ideer til, hvordan vores egn og 

bysamfund bliver et endnu bedre sted 

at leve livet, så andre også får lyst til at 

bosætte sig på vores skønne egn.  

Der kommer ikke nogen og skaber den 

fremtid vi ønsker, men vi kan bl.a. hen-

te inspiration, vejledning og konsulent-

bistand hos de kommunale myndighe-

der, eller evt. lade os inspirere af andre 

lokalområder, der har taget sagen i 

egen hånd. 

Vi har et velfungerende lokalråd, der 

understøttes af nærdemokratiudvalget 

i Silkeborg kommune, og dermed har 

en direkte adgang til den kommunale 

administration og politikerne i byrådet, 

(se mere på lokalrådets hjemmeside: 

http://blicheregnen-info.dk/

lokalraad/). Det vil efter min opfattelse 

være oplagt at Lokalrådet er omdrej-

ningspunktet for en ideudveksling, ko-

ordinering af mødevirksomhed og sam-

ling af de gode ideer og endelige præ-

sentationer og handleplaner for Bliche-

regnen.  

Andre lokalområder har gjort og gør 

noget lignende gennem projektet 

”lokalområde med kant”, som er under-

støttet af Nærdemokratiudvalget. 

Forudsætningen for at et sådan pro-

jekt kan lykkes, er en massiv lokal op-

bakning, både med ideer og villighed til 

at indgå i arbejdsgrupper. Lokalrådet er 

tænkt som det samlende og formidlen-

de led. Jeg tager gerne selv del i arbej-

det. 

 

Erling Prang 

Fremtiden pa  Blicheregnen. 

http://blicheregnen-info.dk/lokalraad/
http://blicheregnen-info.dk/lokalraad/
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Sæt X i kalenderen 

Støt op om Museum Silkeborg Bliche-

regnen og Blicheregnens Museumsfor-

ening som medlem og som frivillig. 

Torsdag den 17. august 2017 

Blicheregnens Museumsforening og 

Museum Silkeborg-Blicheregnens  ar-

rangement for interesserede, medlem-

mer og frivillige ved Museet i Thorning  

Blicheregnens Museumsforening og 

Museum Silkeborg- Blicheregnen fort-

sætter traditionen med at holde en 

aften for alle interesserede og de nu-

værende frivillige omkring Museet i 

Thorning. 

Arrangementet holdes i Kaffestuen på 

Museet, Blichersvej 30 i Thorning tors-

dag den 17. august 2017 kl. 18,00. 

Der serveres grillpølser, kartoffelsalat, 

øl og vand. 

Aftenens program er en orientering om 

det at være medlem af Blicheregnens 

Museumsforening og at være frivillig 

ved Museum Blicheregnen.  

Kom og  vær med, og kom for at bakke 

op om vores lokale museum. Alle inte-

resserede er velkomne. 

Afhængig af vejret vil mødet blive 

afholdt ude eller inde. 

Lørdag den 2. September 2017 

Blicheregnens Museumsforenings 

sommerudflugt 2017: 

Blicheregnens Museumsforenings 

sommerudflugt er i år lørdag den 2. 

September 2017. 

Turen går i år til Søby Brunkulsmuse-

um, Hvor vi vil få en guidet rundvis-

ning. 

Vi kører med Engesvang Turist (gerne 

med lokal chauffør) gennem sensom-

mer landskabet og  gennem det sær-

prægede område med resterne af 

brunkulslejerne. 

Efter rundvisningen på museet, vil Mu-

Blicheregnes Museumsforening. 

http://www.museumsilkeborg.dk/Museumsforeningen-1
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seumsforeningen byde på kaffe med 

brød, som vi indtager på museumsom-

rådet. 

Afgang fra Kirkepladsen i Thorning kl. 

12:30. Pris og tilmeldingsfrist oplyses 

senere. Hold øje med dagspressen.. 

Onsdag den 11. oktober 2017 

Museum Silkeborg Blicheregnen og Bli-

cheregnens Museumsforening fort-

sætter traditionen med at fejre digter-

præsten Steen Steensen Blichers fød-

selsdag. 

Steen Steensen Blichers fødselsdag fej-

res onsdag den 11. oktober 2017 i 

Kaffestuen på museet i Thorning  

Blicheregnes Museumsforening. 

Programmet er endnu ikke fastlagt, 

men vil blive oplyst senere 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

Blicheregnens Museumsforening. 

http://www.museumsilkeborg.dk/Museumsforeningen-1
http://www.museumsilkeborg.dk/Museumsforeningen-1
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Voksne 

Fredag d. 2. juni kl. 19.00 

Aftentur. Mødested: P-pladsen.  

Medbring kaffe.  

Arr. Tove og Jens Aage Vinther. 

Fredag d. 9. juni kl. 19.30  

Bibeltime hos Tove Sjørslev og Peter 

Jensen, Gl. Hærkrovej 10. 

Fredag d. 16. juni kl. 19.00  

Grillaften hos Lisbeth og Karsten Poul-

sen, Skivevej 26. Medbring aftalt mad. 

Fredag d. 23. juni kl. 19.30  

Sankt Hansaften hos Poul Madsen, Re-

senfeldevej 13, Grønhøj. Tale ved hjæl-

pepræst Gitte Thorsøe. Medbring kaffe. 

Frederiks KFUM og KFUK inviterer. 

Fredag. d. 11. august kl. 19.00  

Opstart – bålaften i Jeppe og Lindas 

grusgrav ved Skivevej. Medbring kaffe. 

KFUM og KFUK Børn og unge 

Torsdag d. 10. august ?  

Amok Disko  i Hørup Kirkecenter - Ha-

wai (kun for deltagere på børnesom-

merlejr). Distriktsarrangement for børn 

3.-7. kl. Pris 40 kr./ 30 kr. for medlem-

mer. 

 

Ten Sing 7 

Ten Sing 7 er for alle unge mellem 13 

og 20, der er interesserede i musik, så 

derfor arbejder vi med sang, dans, dra-

ma, orkester og teknik hen mod et 

show, som vi så opfører nogle gange, 

for så at gå i gang med et nyt show.  

 

Vi samles hver tirsdag i Hørup Kirkecen-

ter i Kjellerup kl. 19.00, hvor vi så 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:  www.tensing.dk 

Alle er velkomne 

 

Programmer og yderligere oplysninger:  

Tove Vinther - tlf. 86 88 07 16  

KFUM og KFUK 

https://www.kfum-kfuk.dk/
http://tensing.dk
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Indre Mission 

Juni: 

Torsdag d.1. juni kl. 19.30:  

Åbne Døre. Tale ved Golrix Ghozati. 

Torsdag d. 8. juni kl. 19.30:  

Sangaften og fortælling ved Helga Dal-

gaard, Øster Snede. 

Fredag d. 9. juni:  

Årsmøde IM i Skjern. Se særskilt i IMT. 

Torsdag d.15. juni, kl. 19.00:  

Bibeltime i hjemmene 2. Johs. Brev 

kap. 1. 

Torsdag d. 22. juni kl. 19.30:  

Midsommerfest hos Hanne og Niels 

Jørgen Christensen, Ålborgvej 72. Tale 

ved Mikael Kongersholm, Århus. 

 

Juli: 
Ferie 

 

August: 

Søndag d. 13. august: 

Opstart efter ferie. Svanevej 16, Strandet 

Torsdag d. 17. august: 

Sommersang i Præstegårdshaven – 

Menighedsrådet indbyder 

Torsdag d. 24. august: 

Bibeltime i missionshuset  

Torsdag d. 31. august: 

Sensommerstævne i Kjellerup. Se pro-

gram i Kjellerup Tidende. 

Danmissions Kvindekreds 

Mandag den 12. juni kl. 14.00:  

Møde hos Inger Riis, Tørrepladsen 17, 

Thorning. Nyt fra Danmission og an-

dagt. 

Enhver er velkommen til at være med i 

Kvindekredsen, som støtter Fremtids-

børn i Asien, Afrika og Mellemøsten.  

Danmissions motto er:  

Tro, Håb og Kærlighed. 

Indsamling til Årsgave til IM i  
uge 23 – 24.  

Kan overføres til Missionshusets 
konto: 8743 4901695 .  

Mærk Årsgave IM. 

http://indremission.dk/
https://danmission.dk/
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Thorning Vandværk 

Vandværket har tilslutning til 633 hus-

stande og erhvervsvirksomheder. 

Vandforbruget i 2016 var 93.662 m3. 

Vandspildet var på 7,8%.  

Vandet har en god kvalitet. De sidste 

analyser kan ses på hjemmesiden 

www.thorningvand.dk. 

Vandprisen er sat ned med en krone til 

4,00 kroner. Det skyldes dels et godt 

slutresultat i regnskabet og at der de 

sidste år er sket en passende opbygning 

af formuen. 

Bestyrelsen er meget opmærksom på, 

at vandværket bliver vedligeholdt. Sid-

ste år blev el tavlen termograferet, rent 

vands bassinet efterset og iltningstrap-

pen afrenset og udbedret. 

Gamle stophaner udskiftes løbende og 

placeres mere hensigtsmæssigt 

Den elektroniske måleraflæsning funge-

rer tilfredsstillende. Forbrugerne bedes 

dog i egen interesse aflæse måleren 

jævnligt for at fange utætheder i hjem-

mets installationer. 

Bestyrelsen har indgået en aftale om en 

SMS tjeneste, som kan bruges til infor-

mation til forbrugerne om planlagte 

ledningsreparationer og andre driftsfor-

styrrelser. 

I år vil vi beskæftige os med IT sikker-

hed og etablering af en bundfældning-

stank til returskyllevandet. Det er vort 

håb, at vi kan aflede returskyllevandet 

til regnvandsledningen, hvilket kan spa-

re vandværket for ca. 100.000 kr. I bed-

ste fald kan vandet genbruges. Begge 

muligheder afhænger dog af, om de 

kommunale krav til renhed kan indfries 

Bestyrelsen har konstitueret sig med 

Harald Pehrson som formand, Gregers 

Thomsen som kasserer, Ingvar Jørgen-

sen som vandværkspasser og Ib Knud-

sen som sekretær. Lars Munk er menigt 

medlem. Ove Andersen modtog gen-

valg som suppleant. Henning Moeslund 

og Thomas Carlson genvalgtes som re-

visorer. Revisorsuppleant er Lasse Døs-

sing. 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen for Thorning Vandværk I/S. 

http://www.thorningvand.dk
http://thorningvand.dk/
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Invitation til Grundlovsmøde 2017! 

I år er det 10 års jubilæum, så vi glæder 

os til at byde jer velkommen. 

Grundlovsmødet afholdes den 5. juni 

2017 kl. 14:00 på Marsvinslund, Mar-

svinslundvej 10, Demstrup, 8620 Kjelle-

rup. 

Marsvinslund er en gammel herregård 

der går helt tilbage til 1700 tallet. Den 

ligger i skønne omgivelser. 

Talerne i år er: 

Anders Vistisen,  

medlem af Europa-Parlamentet. 

 

Peter Kofod, folketingsmedlem 

 

Christian Langballe, folketingsmedlem 

 

Karina Due, folketingsmedlem 

Tag venner og bekendte med, kom og 

få en god eftermiddag. 

Der er gratis kaffe med brød. Der er 

også mulig at købe øl, vand. 

Venlig hilsen  

Dansk Folkeparti i  

Viborg, Ikast-Brande og Silkeborg lokal-

foreninger. 

Alle er velkomne!  

http://www.danskfolkeparti.dk/
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Så er vi startet på herbergets 6. sæson, 

og kan forhåbentlig se frem til en fort-

sat fremgang i besøgstallet.  

 

Lige fra starten for 5 år siden er antallet 

af gæster steget fra år til år, med 319 

det første år, til 1332 i sidste sæson, og 

vi kan kun håbe på, at vor 6. sæson igen 

vil ende med et forøget antal gæster.  

 

Hvis vi skal gætte, er det måske et sted 

mellem 1500 eller 2000 glade vandrere 

og cyklister der kommer op eller ned ad 

Hærvejen i 2017. Det vil dog kun frem-

tiden vise, når vi til den 1. oktober luk-

ker og låser det Gule Hus, og slutter 

muligheden for at overnatte i det gamle 

hus ved siden at kirken i Thorning.  

 

Fordi da bliver huset revet ned, for at 

gøre plads til det nye pilgrimsherberg, 

som skal bygges samme sted.  

 

Tegningerne til det nye herberg er gjort 

færdige, og der ventes kun på at få øko-

nomien helt på plads, efter at der er 

søgt midler hos forskellige fonde. Fon-

dene har svaret og bekræftet modta-

gelsen af vore ansøgninger, og vi venter 

nu spændte på at høre deres positive 

svar.  

 

Generalforsamlingen for sæson 2016 

gav flere gode resultater, vi har fået en 

fuldtallig bestyrelse hvor der er plads til 

7 medlemmer, hvor der de sidste par år 

har manglet 2 medlemmer.  

 

Ligeledes har flere frivillige tilmeldt sig, 

som gerne vil overtage arbejdet efter 

de frivillige der er faldet fra siden star-

ten for 5 år siden.  

 

Vi kan igen se tilbage på en sæson hvor 

herberget i Thorning, er det herberg af 

alle de 14 herberger fra Viborg til den 

tyske grænse, der har haft flest over-

natninger, og vi har kun fået positive 

tilbagemeldinger fra vore gæster.  

 

Forholdene i det nye herberg bliver 

meget bedre end nu i den gamle skole 

med kun 2 toiletter med bad, hvor der i 

det nye bliver adskillelse mellem bade, 

toiletter og håndvaske, som giver mu-

lighed for hurtigere afvikling af både 

morgen og aften toiletbesøg.  

 

Hærvejs Herberget i Thorning  

http://haervejsherberger.dk/da/
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Køkkenet bliver et stort fællesrum med 

køkken og opholdsrum i hver sin ende, 

og fra fællesrummet bliver der udgang 

til den store have rundt om bygningen, 

hvor det bliver muligt at opholde sig, 

ved 5 bord/bænke sæt, hvis/når vejret 

ellers tillader det.  

Det er muligt at besøge herberget i lø-

bet af juni-juli august og september, og 

se det gamle hus før det rives ned. Kom 

forbi en aften og se hvordan det hele 

foregår, når vandrerne slapper af efter 

dagens strabadser på Hærvejen.  

Det er muligt af få en kop kaffe, og hvis 

man inden besøget lige tager et smut til 

Thornings gode købmand, kan man der 

forsyne sig med lidt sødt til sin kaffe.  

 

Købmandsbutikken ligger kun 200 me-

ter fra herberget, og lukker først kl. 

21.00. Det vil også være populært at 

Hærvejs Herberget i Thorning  

starte hjemmefra med en stor hjemme-

bagt kage til fælles fornøjelse og deling 

med gæsterne, det vil der blive sat stor 

pris på blandt husets gæster.  

 

Det er også muligt at blive medlem af 

herbergs foreningen for 50 kr., og der-

ved støtte et aktiv for byen, medlem-

skab kan opnås ved henvendelse til be-

styrelsens medlemmer, eller hos da-

gens herbergsvært når denne er til ste-

de i herberget. 

Med hilsen fra FHHT`s bestyrelse 

Tom Andersen   

http://haervejsherberger.dk/da/
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Det ny sognehus og herberg. 
 

 

Set fra nordøst. 

Set fra nordvest. 

Set fra vest. 

Set fra sydøst. 

Fugleperspektiv. 

Sal 1 og 2. 

Nyt Sognehus og Herberg 

Der tages forbehold for husets mulige 

længde. Da landinspektøren ikke har 

fortaget de endelige opmålinger. 

Alle tegningerne kan ses på 

www.blichfang-lokalbladet.dk. Klik på 

linket til Sognehus og Herbergs tegnin-

ger på forsiden. 

https://blichfang-lokalbladet.dk/Content/Files/P1607-270-Blichersvej-31_09-11.pdf
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Det ny sognehus og herberg. 

Facade, øverst øst, nederst vest 

Øverst nord, nederst syd 
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Støt vore annoncører 

 
De støtter Blichfang 

http://www.dk-foods.dk/
http://www.prebens-boligservice.dk/
http://www.thorningtomrer.dk/
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Støt vore annoncører 
 

 De støtter Blichfang 

http://thorningbageri.dk/
http://www.brodlos.dk/
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Støt vore annoncører 
 

 De støtter Blichfang 

http://thorningtand.dk/
http://www.fsvas.dk/
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Støt vore annoncører 
 

 

 

De støtter Blichfang 

  

 

http://www.dlok.dk/
http://www.sondergaardshave.dk/
http://www.dintojmand.dk/store/1239
https://jyskebank.tv/
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Støt vore annoncører 
 

 De støtter Blichfang 

http://www.hvam-maskinstation.dk/
https://www.edc.dk/kjellerup/?source=87&cid=partner_googleplaces
https://www.bango.dk/
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Støt vore annoncører 
 

 De støtter Blichfang 

SPAR Thorning 

Blichersvej 13 

Thorning 

8682 Kjellerup 

Tlf. 86 88 00 20 

Mobil: 22 56 47 46 

E-mail: 0510669@spar.dk 

http://www.kauergaard.dk/
http://hbj-byg.dk/
https://spar.dk/butik/spar-thorning
https://spar.dk/butik/spar-thorning
https://spar.dk/butik/spar-thorning
https://spar.dk/butik/spar-thorning
https://spar.dk/butik/spar-thorning
https://spar.dk/butik/spar-thorning
https://spar.dk/butik/spar-thorning
https://spar.dk/butik/spar-thorning
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Onsdag d.31. maj kl. 14:00: 

Underholdning ved Annelise Bodskov 

og Edvin med harmonika 

Pris 75,- inkl. kaffe, kage og småkager 

 

Lørdag 24. juni kl. 19:00: 

Sankt Hans. Bente Sørensen holder bål-

tale og spiller. 

 

Onsdag 28. juni kl. 14:00: 

Banko. 

 

Onsdag d. 16. august kl. 14:00: 
Banko. 

 

Hver tirsdag kl. 10 på Bakkegården. 

Sang på Bakkegården hver tirsdag kl. 10 

med deltagelse af vores pianist.  

Den sidste tirsdag i hver måned afhol-

des gudstjeneste. 

Brugerra det Bakkega rden 
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Elvis musicalen All Shook Up 

Handlingen 

Årets forestilling All Shook Up handler 

om drømme, kærlighed og alle de ud-

fordringer, som kan opstå i 1950´ernes 

USA.  

Sociale skel præger livet i den lille by i 

Midt Vesten, hvor borgmesteren 

(spillet af Bodil Lyngsøe) har forbudt 

musik og dans og generelt suger livet 

ud af byens borgere. Men der er håb! 

En ung mand Chad (spillet af Jacob 

Damsgaard Ditlev) er lige blevet løsladt 

fra fængslet og drager på eventyr med 

sin guitar og motorcykel.  

 

Han er en rigtig kvindebedårer og ind-

begrebet af Rock´n Roll. Det skaber dra-

ma, da han ankommer til vores lille by.  

Byens borgere bliver påvirket af musik-

kens magi og forelsker sig i hinanden på 

kryds og tværs.  

 

Musicalen er sprængfyldt med Elvis 

Presleys fantastiske og klassiske sange 

– som C´mon Everybody, Can´t help 

Falling in Love, Love me Tender og 

mange flere sange, som giver musicalen 

liv.  

Tag børn, forældre, bedsteforældre, 

tanter, onkler, venner, naboer og kolle-

ger med til ”Danmarks hyggeligste Fri-

luftsspil”, og nyd et par timers god un-

derholdning i fredskoven bag Thorning 

Forsamlingshus.  

Forestillingstider for All Shook Up: 
Lørdag  d. 3. juni kl. 14.00  Premiere 
Søndag  d. 4. juni kl. 13.00  Forestilling 
Mandag  d. 5. juni kl. 14.00  Forestilling 
Onsdag  d. 7. juni kl. 19.00  Forestilling 
Fredag   d. 9. juni kl. 20.00  Forestilling 
Lørdag   d. 10. juni kl. 14.00  Forestilling 
Søndag  d. 11. juni kl. 14.00  Forestilling  

http://thorning.com/
http://thorning.com/
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Pølser, is, slik, kaffe, brød mv. kan kø-

bes til rimelige priser.  

 

Boderne åbner 1½ time før hver fore-

stilling.  

 

Medbragt mad kan indtages ved have-

bordene inden forestillingen. 

Billetter kan købes ved indgangen 

(uden gebyr) fra 1½ time før forestil-

ling, hvis der er flere billetter.  

 

Du kan allerede nu sikre dig en plads 

ved at købe billet på bibliotekerne i 

Silkeborg Kommune (gebyr 10 kr. pr. 

billet) eller købe dem online via 

www.thorning.com (kun betalingsgebyr 

for kortbetaling), og du kan printe dine 

billetter hjemmefra.  

 

Kørestolspladser bookes ved at kontak-
te Billettens Callcenter 70 20 20 96 
hverdage fra kl. 9 – 16.30.  
 
Har du spørgsmål kan du ringe til Fri-
luftsspillets servicetelefon: 61 73 30 40 
mandag til torsdag mellem kl. 17-19.  
 
Kioskerne tager kun imod kontant beta-

ling.  

 

Du kan betale og veksle til kontanter 

via MobilePay eller Dan- eller Visa kort 

(ikke MasterCard) i Billethuset inden 

forestilling og i pausen.  

Billetter 

Børn fra 4 til og med 12 år kr.     75,00 

Voksne fra 13 år kr.   140,00 

Familiebillet (2 voksne + 2 børn)   

 kr.   400,00 

Gruppe (min. 10 voksne) kr.   120,00 
 
Børn til og med 3 år, som ikke optager 
en stol, er gratis. 
 
Alle pladser er nummererede.  
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