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Nyt fra redaktionen

Der er stadig problemer med at få Blich-
fang bragt ud til alle vore læsere. Det er 
vi meget kede af, men vi forsøger af alle 
kræfter at få omdelingen til at fungere til-
fredsstillende. Vi vil igen spørge Forbru-
ger-Kontakt, som omdeler vort blad, om 
hvad der er galt og anmode dem om, at få 
talt med deres omdelere på samtlige ruter 
og indskærpe, at alle husstande skal have 
et eksemplar af Blichfang, også dem som 
siger nej tak til reklamer. Vi oplyser end-
nu engang, at der er lagt 15-20 stk. af bla-
det hos købmanden i Thorning og køb-
manden i Hauge, samt 10 stk. på bibliote-
ket i Kjellerup. 

Der er også sket det, at vores trykkeri i 
Viborg havde glemt at fortælle, at de hav-

de solgt trykkeriet, hvilket forårsagede, at 
vi blev forsinket med indleveringen til det 
nye trykkeri. Men med lodder og trisser 
kom det hele til at fungere tilfredsstillen-
de, og Blichfang kom ud til vore modta-
gere. Der skal her lyde en stor tak til Jens 
Christiansen, Thorning for det store arbej-
de, han udførte i forbindelse med at hente 
Blichfang hos trykkeren i Viborg og brin-
ge det til Forbruger-Kontakt i Tilst.
 
Venlig hilsen Tom Andersen. 
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Gymnastik
Det er nu blevet tid til en ny sæson med 
gymnastik.
Vi starter tirsdag d. 23. september 2008, 
kl. 14.30 til 15.30 i gymnastiksalen på 
Thorning Skole. Der er ingen forhåndstil-
melding. Hanne Tang Sørensen har igen i 
år sagt ja til at instruere.
Alle er velkommen.

Brugerrådet/Bakkegården.

Det sker på Bakkegården

Oktober:
  8.10 Pensionistforeningen Per Hansen kl.14.00
15.10 Banko kl. 14.00
22.10 Rosenorkesteret kl. 14.00

November:
12.11 Pensionistforeningen  kl.14.00
19.11 Banko kl.14.00
29.11 Julemarked kl.14.00

December:
10.12 Pensionistforeningen kl. 14.00
14.12 Julehygge med Thorning sangkor kl. 14.00
17.12 Banko kl. 14.00 

Hver tirsdag formiddag kl. 10.00 – 11.00 er der sang med musikledsagelse af organi-
sten. Den sidste tirsdag i hver måned afløst af gudstjeneste.
Inden gudstjenesten er der mulighed for en lille snak og en kop kaffe.

HUSK Julemarked lørdag den 29. november kl. 14-16 
Der kan købes gløgg og æbleskiver m.m.

Hilsen Brugerrådet
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Så er programmet klar til den nye sæson i:

Thorning Foredragsforening

Tirsdag den 9. december 2008 kl. 19.00: 
Adventsfest i samarbejde med Thorning 
Borgerforening. Sognepræst Ejnar Stob-
be, Kragelund underholder med ”Karen 
Blixens liv og skæbne”. Luciaoptog ved 
spejderne.

Søndag den 11. januar 2009 kl. 14.00: 
Når det bliver jul og soldaten vil hjem: 
Små beretninger fra tiden som soldat og 
feltpræst udenfor Danmarks grænser.
Thomas Frank, Thorning fortæller om si-
ne oplevelser.

Tirsdag den 24. februar 
kl. 19.30: 
Direktør i Givskud Zoo 
Richard Østerballe om 
”Mit liv med dyr og 
mennesker”. Præsentati-
on i tale, billeder og vi-
deo.

Onsdag den 
4. marts kl. 
19.30: 
Sang- og mu-
sikaften med 
musikpæ-
dagog Hans 
Holm og frue, Kis Holm, Bryrup

Tirsdag den 14. april kl. 
19.30:
Højskoleforstander Jørgen 
Carlsen, Testrup Højsko-
le: ”Livet er ikke det vær-
ste man har”.
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Thorning menighedsråd 

har afholdt orienteringsmøde i forbindelse 
med det forestående menighedsrådsvalg.

I tilknytning hertil blev der udfærdiget en 
kandidatliste.

Hvis der ikke inden den 30. september kl. 
19.00 er indleveret yderligere kandidatli-
ster, er de syv første på listen valgt til me-
nighedsrådet, og de øvrige seks som sted-
fortrædere.

Af det nuværende menighedsråd genop-
stillede Anna Grete Svenningsen, Ellen 
Andersen og Ole Andersen. De øvrige ti 
opstillede kandidater er nyvalgte. 

Anna Grete Svenningsen
Birger Brødløs
Gregers Thomsen
Jørn Nielsen
Dorte Prang
Ellen Andersen
Ole Andersen

Dorit Rask 
Anders Jørgen Hedegaard
Else Gødvad
Harald Pehrson
Bente Nielsen
Vera Nielsen
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Koncerter i Thorning kirke

Tirsdag den 28. oktober kl. 
19.30 er der koncert med duo-
en Randi Mortensen og Jette 
Jokumsen på violin og orgel.

Der bliver spillet Vivaldi: års-
tiderne, Bach og svenske fol-
ketoner. Alle er velkomne, og 
der er gratis adgang.

Onsdag den 17. december 
kl. 19.30 synges julen ind 
med Thorningkoret og so-
list, sopran Tina Lynderup, 
Videbæk.

Efterfølgende er alle velkomne i Thor-
ning Forsamlingshus, hvor der er kaffe-
bord, julehygge og mere sang. Der er gra-
tis adgang til både koncerten og kaffebor-
det i forsamlingshuset.

Thorning menighedsråd.
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Indre Mission

Oktober:
Onsdag d. 8. og torsdag d. 9. Oktobermøde i Kjellerup Menighedshus. Begge dage kl.  
 19.30.
Torsdag d. 16.  Intet møde.
Torsdag d. 23. kl. 19.30 Møde ved Simon Overgaard, Lemvig.
Onsdag d. 29. kl. 19.00 Bibelkursus i Karup Missionshus. Missionærsekretær
 Johan Schmidt Larsen, Fredericia leder mødet.
November:
Torsdag d. 6. kl. 19.30 Bibeltime i hjemmene. Johs.Ev. kap.12 v. 1-19
Torsdag d. 13. kl. 19.30 Møde ved Henri Jensen, Silkeborg.
Torsdag d. 20. kl. 19.30 Sømandsfest ved Keld Østergaard, Bedsted.

Danmissions Kvindekreds
Tirsdag d.7. oktober kl. 14.20. Møde hos Kirsten Andersen, Grågårdevej 14. Tekst: Ap. 
Ger. Kap.13.v. 13-43.
Tirsdag d. 4. november kl. 14.30. Møde hos Gerda Mikkelsen, Mads Dossvej 2. Besøg 
af Lilly Grøn.
Lys- og kortsalg. Tekst: Ap. Ger. Kap.13 v. 44-52.
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Mother Teresa (fortsat)
Ved slutningen af 1950 havde Mother Te-
resa allerede 12 hjælpere. Langsomt men 
sikkert voksede tallet. Midt i 60-serne, 
da tilgangen til alle andre ordener, faldt 
med 50 %, fordobledes tilgangen til Kær-
lighedens Missionærer igen og igen. I 
1988 var der over 3000 søstre og novicer. 
Spredt ud over hele verden var der 70.000 
medhjælpere. Da borgerkrigen hærgede 
i det nærtliggende Østpakistan (Bangla-
desh), strømmede der en million flygtnin-

ge ind i Indien. Tusindvis af medarbejde-
re fra hjælpeorganisationer fra hele ver-
den kom til Calcutta for at hjælpe. Kær-
lighedens Missionærer gjorde det mest 
fornødne stykke arbejde med at vaske 
og begrave de mange døde, for derved at 
undgå en koleraepidemi, og på den måde 
sætte andre fri til at organisere uddeling 
af fødevarer.

Marie Jørgensen.

Til gavn for Idrætsudøvere

Overskud fra halfest i Thorning
Hensigten med den årlige halfest i Thor-
ning er, at overskudet skal gå til udvalge-
ne under Thorning Idrætsforening, her-
under badminton, fodbold, gymnastik og 
håndbold. Når festen er afholdt, kan ud-
valgene fremkomme med ønsker, som 
kan være alt fra redskaber til kursus for 
trænere.

Sidste år ønskede man fra fodboldudval-
gets side, at der blev indkøbt lægetasker 
til alle hold, dette blev kombineret med, 
at alle trænere skulle på førstehjælpskur-
sus, og dette ønske blev opfyldt. Fodbold 
har valgt at afslutte med en fodbolddag 
for hele ungdomsafdelingen, hvor det er 
hensigten at inspirere de unge og fremme 
lysten til trænergerningen. 

Badminton ønskede nye tiltag i samråd 
med en ny ungdomstræner, og også det-
te blev bevilget. Gymnastikafdelingen har 
fået mange nye hold, så også her blev der 
brug for pengene. 

De forskellige afdelinger kan ligesom sid-
ste år byde ind med ønsker. Festudval-
get, som selvfølgelig håber på stor tilslut-
ning til festen, vil herefter fordele over-
skudet, som man håber bliver lige så godt 
som sidste år.   

Karina Philipsen, Næstformand TIF
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Ny scenograf i Thorningegnens Friluftsspil, Ulla Häll, og instruktør 
Kim Brandt lover:

Ronja Røverdatter 

bliver en familieforestilling fyldt med følelser og atmosfære og 
med meget for både øjne og ører. 

Tage Bjerring har stået for scenografien i 
Thorningegnens Friluftsspil fra den før-
ste forestilling, ”En Søndag på Amager”, 
tog form i 1989. Der er siden sket meget 
omkring sceneområdet, og der er løben-
de blevet bedre og større muligheder for 
at lave en spændende scenografi. Det har 
Tage udnyttet fuldt ud, og han har ”mo-
delleret” mange spændende scenarier.

I år har Tage meddelt, at han ønsker at 
overlade denne opgave til nye kræfter. 
Bestyrelsen kunne ikke umiddelbart pe-
ge på en lokal arvtager, men fik kon-
takt til Ulla Häll, som bor i Hjortshøj. Ul-
la har stor erfaring i scenografi-arbejde, 
der, som hun udtrykker det, har været en 

helt naturlig del af hendes hverdag de sid-
ste 12 år. 

Ulla blev uddannet fra Århus Kunstaka-
demi i år 2000 med maleri og blandform 
som speciale.
For nogle år siden var Ulla blandt pub-
likum ved en af vore forestillinger. Si-
den kom hun forbi under opbygningen af 
Kardemomme By i 2006, hvor hun til-
fældigvis fik en snak med Tage, så hun 
har kendt til Thorningegnens Friluftsspil 
i nogle år.

Men nu er samarbejdet med Ulla gået ind 
i en aktiv fase. Hun har været på scenen, 
hvor hun har fået et indtryk af mulighe-
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derne. Tage var med, og Steen Lyngsø og 
Henrik Nøhr, som står for scenebyggeri-
et samt instruktør Kim Brandt. Ved et ef-
terfølgende møde i Teaterkælderen luk-
kede Ulla op for alle sine kreative ideer, 
og Ullas ideer knyttet sammen med Kim 
Brandts intentioner med forestillingen ef-

terlader ingen tvivl om, at Ronja Røver-
datter vil blive en familieforestilling fyldt 
med følelser og atmosfære og med meget 
for både øjne og ører.

Fra venstre Henrik Nøhr, Tage Bjerring, Ulla Häll, Inger-Marie Thomsen, Kim Brandt, Steen 
Lyngsø og Christian Funch
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Nyt fra Thorning Forsamlingshus

Allerførst skal lyde en stor tak til alle der 
deltog i forsamlingshusets 125 års jubilæ-
um, og tusind tak for alle gaverne, og for 
alle de flotte pengegaver til det nye tag, vi 
er nu kommet et lille skridt nærmere, men 
der er langt igen.

Det næste arrangement er vort store lop-
pemarked i forsamlingshuset den 19. ok-
tober fra kl. 10.00 til 16.00. Vi modta-
ger allerede nu med tak gode og brugba-
re ting ved henvendelse til bestyrelsen  på 
tlf. 8688 0364.

Den 8. november vil vi holde husstands-
indsamling til fordel for et nyt tag til for-
samlingshuset, det et efterhånden meget 
tiltrængt. 
Vi håber, at rigtig mange vil støtte det-
te projekt. Det er meget vigtigt, at vi her 
i vort område står sammen om forsam-

lingshuset. Der har været mange, som for-
samlingshuset har haft stor betydning for 
igennem de 125 år, huset har eksisteret, 
og det vil  der også være fremover. 
Vi håber, at der må blive taget godt og 
positiv imod indsamlerne.  

Skulle der være nogen, som er interesse-
ret i at hjælpe med indsamlingen eller an-
det praktisk arbejde ved forsamlingshu-
set,  kan henvendelse ske til bestyrelsen.

Søndag den 7. december fra kl. 10.00 til 
16.00 vil der blive holdt julemarked i for-
samlingshuset med forskellige stande, og 
er der nogen, der allerede nu ved, at de 
har noget, de vil sælge, kan en stand lejes 
ved Aase Knudsen tlf. 8688 0376.

På bestyrelsens vegne
Signe Andreasen
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Thorning Pensionistforening

Onsdag d. 8. oktober kl. 14.00 på Bak-
kegården i Thorning kommer Per Han-
sen, som har været vært ved TV/Midt-
Vest, og fortæller og viser filmen ”Men-
nesker på min vej.” Der serveres kaffe og 
alle er velkomne. Pris pr. deltager er 50 
kr. Husk tilmelding på tlf. 8688 0813 el-
ler 8688 0630.

Onsdag d. 12. november kl. 14.00 på 
Bakkegården i Thorning er der Bankospil, 
der spilles om ænder og andre gevinster.

Onsdag d. 10. december kl. 14.00 på 
Bakkegården i Thorning. Juleafslutning 
hvor sognepræst Tina Frank kommer og 
fortæller om julen. Der bliver Luciaoptog, 
og der serveres æbleskiver, gløgg og kaf-
fe. Pris pr. person 50.00 kr., og alle er vel-
komne.

Med hilsen fra bestyrelsen.

Onsdag d. 10. september havde Thorning 
Pensionistforening 46 deltagere med på 
en dejlig sensommertur til Borbjerg Møl-
le Kro nær Hjerl Hede. Med Thorning 
Turist og Jens Erik ved rattet blev det en 
skøn tur ud over heden ved Karup, hvor 
Jens Erik fortalte om Flyvestationens hi-
storie, og videre til Resen, gennem små 
landsbyer og forbi områderne ved Stub-
begaard- og Flynder søer, som begge er 
optøningssøer helt tilbage fra istiden. Vi 
så en del store kvægbrug og kartoffelmar-
ker, men også kornmarker der endnu ik-
ke var høstet, fordi det havde regnet for 
meget.
På Borbjerg Mølle Kro ventede et stort 
kaffebord med boller, kringle og lagka-
ge. Der blev også tid til at se lokaliteterne 
i og omkring kroen, hvor man bl.a. kun-
ne se resterne af den gamle vandmølle i 
funktion. På hjemturen, som gik over Il-
skov, Kompedal, Agerskov og Knudstrup, 
så vi igen, hvordan Lyngbillerne havde 
gjort deres gerning. Lyngens farve var ik-
ke, som den skulle være.
Alle havde haft en dejlig tur, og bestyrel-
sen siger tak for samværet.
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Referat fra lokalrådsmøde den 19/8-08 af-
holdt hos Harry Madsen – Knudstrup
Deltagere: Niels Jespersen, Mona Døs-
sing, Dorit Rask, Tonny Pedersen, Martin 
Andreasen, Ole Winter 
Afbud: Ingen 
Referent: Ole Winter 

Dagsorden:
1) Siden sidst
  - rasteplads
  - cykelsti
  - busnet
  - LAG
2) Samarbejdsaftale mellem lokalråd  
 og Silkeborg Kommune
3) Kommuneplanen
4) Suppleant for Jonna Wigh
5) Næste møder
6) Evt.

Ad  1)
Rasteplads ved Stenrøgelvej/Påruphøjvej: 
Niels og Mona arbejder videre med opga-
ven. Det er inde i overvejelserne om man 
kunne sætte nogle borde-bænke sæt op – 
evt. også i Knudstrup.

Cykelsti fra Kragelundvej til Knudstrup: 
Der har været holdt møde vedr. dette og 
der er sendt en ansøgning til Silkeborg 
Kommune. Det lyder imidlertid herfra, 
at det er Vejdirektoratet, som er ansvar-
lig her, hvorfor kommunen har sendt an-
søgningen videre – der forventes svar fra 
Vejdirektoratet.
Det undersøges i mellemtiden om det 
kunne være en ide at tænke en underfør-
sel af cykelstien ved Vium/Hvam ind i 
projektet.

Busnet: Der er fra Viborg Kommunes si-
de lagt op til, at rute 54 uden videre ned-
lægges. Følgende er ført til referat på 
Økonomiudvalgs møde i Viborg den 
14/8-2008:
 
Rute 54 (Viborg – Thorning – Enges-
vang) kan undværes, hvis man ved de 
større byer tæt på hovedvej 26 etablerer 
stoppesteder for rute 926X. Det bør ske 
i en forhandling mellem Regionen, Vej-
center Midt- og Vestjylland samt de kom-
muner, ruten kører igennem.

Det kan vi selvfølgelig ikke sidde overhø-
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rigt, hvorfor Dorit Rask og Tonny Peder-
sen vil prøve at få en aftale med avisen, 
så vi kan få sat endnu mere fokus på den-
ne problemstilling.

LAG: Tonny har talt med Hans Jørgen 
Sørensen. Han vil gerne stille op på et lo-
kalrådsmøde og fortælle om LAG.

Ad 2)
Vi har modtaget et forslag til en samar-
bejdsaftale mellem lokalråd og Silkeborg 
Kommune. Dette er i høring indtil 3. okt. 
Lokalrådsmedlemmerne gennemlæser 
forslaget og sender kommentarer til Do-
rit Rask senest 15. sep. – 25. sep. kl. 19 
holdes et kort møde på skolen i Thorning, 
hvor der vil blive udarbejdet et hørings-
svar. Aftaleudkast er vedhæftet som bilag. 

Ad 3)
Vi afventer stadig, at der kommer udkast 
til en kommuneplan, som vi kan give hø-
ringssvar på.

Ad 4)
Martin Andreasen indtræder i lokalrådet i 
stedet for Jonna Wigh

Ad 5)
Næste møde afholdes 7. okt. på Thorning 
Skole, hvor vi vil forsøge at afholde un-
dervisning i vedligehold af hjemmeside.
Mødet herefter afholdes 3. dec. kl. 18.30 
hos enten Martin Andreasen eller Dorit 
Rask

Ad 6)
Martin har haft dialog med Dansk Handi-
cap Forbund, som gerne vil have en over-
sigt på deres hjemmeside over handicap-
forhold i de forskellige lokale forretnin-
ger samt i forbindelse med de kulturelle 
tilbud, vi har i området. Martin har bedt 
om at få en brochure, som kan fortælle 
lidt mere om, hvad de helt præcist ønsker.

Hjemmesiden www.blicheregnen.dk akti-
veres med den info der er tilgængelig ind-
til videre, så fylder vi indhold på hen ad 
vejen. Ole sørger for aktivering samt at 
lægge mødereferat ind på siden.
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Skumringstid i Norden

For 12. år i træk tændes stearinlysene på 
1000 biblioteker i hele Norden. Efteråret 
har holdt sit indtog med gode lange af-
tener til læsning og godt samvær. I Den 
nordiske Biblioteksuge indbyder Forenin-
gen Norden og Kjellerup Bibliotek til en 
spændende aften med oplæsning af Tor-

ben Ringbro, der vil læse 
årets nordiske tekst af den 
finsk-karelske forfatterinde 
Eeva Kilpi, som har skre-
vet om” Kærlighed til Nor-
den”. Eeva Kilpi er kendt 
for sine selvbiografiske ro-
maner om krigen i Finland 

og barndommens Karelien, som hun måt-
te flygte fra som 11 årig, da Sovjetunio-
nen okkuperede Karelien i 1939. I forlæn-
gelse heraf vil Rejseleder Margaret Skov-
sen tage os med på en lysbilledrejse til 
dette måske mindre kendte hjørne af Nor-
den. Det er et område med en særlig kul-
tur og historie, præget af den store nabo 

Rusland, men alligevel med nordisk til-
hørsforhold. 

Årets plakat til Skumrings-
tid (forsidebilledet) er la-
vet af den grønlandske 
kunstner Aka Høgh som 
har udtrykt temaet ”Kær-
lighed til Norden” som en 
bog, hvoraf Norden med 
sin natur og farver kan 
sanses og opleves.

Aftenen foregår mandag, den 10. novem-
ber kl. 19 til 22 i Mosaikken. Pris incl. 
kaffe med finsk bagværk 40 kr. Alle er 
meget velkomne.

Eeva Kilpi

Aka Høgh, 
selvportræt
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KFUM og KFUK

Fre. 26/9 kl. 20.00 Hyggeaften hos Jens Aage og Tove Vinther, Kong Knuds Vej 26

Fre. 3/10 kl. 20.00 Sangaften hos Jeppe og Linda Nielsen, Aalborgvej 57

Ons. 8/10 kl. 19.30  Efterårsaften i Houlkær Kirkecenter, Odshøjvej 7a, Viborg. Tale  
 ved fængselspræst Carl Lomholt: ”Fangenskab og befrielse”.  Di- 
 striktsarrangement for voksne i Distrikt Hærvejen

Fre. 17/10 kl. 20.00 Bibeltime hos Peter og Tove Jensen, Gl. Hærkrovej 10 og hos Pe- 
 ter og Ketty Nielsen, Aalborgvej 63

Fre. 24/10 kl. 20.00 Aktivitetsaften hos Jeppe og Linda Nielsen, Aalborgvej 57

Fre. 31/10 kl. 20.00 Filmaften hos Jan og Lisbeth Pedersen, Rosenborgvej 10

Lør. 1/11 kl. ? På Borremose Ungdomsskole. Distriktsarrangement for voksne i  
 flere distrikter

Fre. 7/11 kl. 20.00 Aktivitetsaften hos Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26

Fre. 14/11 kl. 20.00 Bibeltime hos Kristian  Hansen, Vilhelm Skyttesvej 27 og hos  
 Lisbeth og Karsten Poulsen, Skivevej 26

Fre. 21/11 kl. 20.00 Aktivitetsaften hos Tove og Peter Jensen, Gl. Hærkrovej 10

Fre. 21/11 kl. 19-22 AMOK-disko i Hørup Kirkecenter – for børn 3.-7- kl. i Distrikt  
 Hærvejen

Fre. 28/11 kl. 20.00 Bageaften hos Lisbeth og Jan Pedersen, Rosenborgvej 10

Tor. 4/12 kl. 20.00 Opstilling af  bod til adventsfest i Missionshuset

Fre. 5/12 kl. 19.30 Deltagelse med bod i IMs adventsfest i Missionshuset

Alle er velkomne
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 8688 0716  - 
vinther@post12.tele.dk
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Thorning Forsamlingshus Fredag den 30. januar 2009 kl. 20.00

Irsk Folkemusik
The Old Brigade spiller og synger tradi-
tionel irsk folkemusik tilsat enkelte dan-
ske ballader.
Aftenen bliver et gensyn med Jens Ole 
Jensen og Jens Memphis fra Kræn West 
som besøgte Thorning i 2006, hvor stem-
ningen næsten kunne lette taget på vores 
forsamlingshus.

Kræn West har givet deres sidste koncert 
i april 2008, men Jens Ole og Memphis 
”forkynder” nu, at en ny supergruppe 
”The Old Brigade” har set dagens lys, 
idet de har allieret sig med 2 medlemmer 

fra folkemusikgruppen ”Boys of Blue-
hill” – nemlig Peter Yde Knudsen på 
harmonika, banjo, bodhran og mandola – 
og Karsten Vangsgaard på guitar og bas.
Jens Ole Jensen, komponist, forfatter og 
skolelærer, synger og spiller guitar. Jens 
Memphis, spillemand af guds nåde, spil-
ler diverse fløjter og synger egne sange.

Tilsammen serverer gruppen det irsk/dan-
ske repertoire på en uovertruffen musi-
kalsk og hyggelig måde.

fortsættes på bagsiden...
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...fortsat fra side 19

Maleriudstilling
Som et kuriosum vil vi ved koncerten 
præsentere malerier af Jens Memphis. 
Memphis er komponist, forfatter og mul-
tikunstner. Og har i mange år slet ikke 
kunnet lade være med at male…
Han maler acryl på lærred. Men når der 
ikke lige er acryl og lærred i nærheden – 
ja, så maler Memphis med de forhånden-
værende materialer, som han siger: ”alt på 

alt”! Så vi kan glæde os til at se, hvad der 
kommer ud af denne aftale… 

Billetter sælges i Thorning Forsam-
lingshus lørdag den 13. december fra kl. 
10.00.
Billetpris kr. 150,00.

Arrangører:
 Thorning Forsamlingshus
 Thorning Borgerforening
 Thorningegnens Friluftsspil

Fra venstre Jens Ole Jensen, Peter Yde Knudsen Karsten Vangsgaard og Jens Memphis.
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