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Nyt fra Redaktionen

Nu er nogle af problemerne med omde-
lingen af vort lille blad opklaret. Postvæ-
senet har ændret NEJ-TAK til reklamer til 
to nye måder. Nemlig NEJ-TAK til alle 
former for reklamer, så man undgår alle 
former for adresseløs post, og til den lidt 
blidere, hvor man modtager ugeaviser og 
lignende. Da Blichfang nu bliver betragtet 
som en reklame, og altså ikke mere som 
en ugeavis eller et offentligt blad som 
f.eks. kirkeblade, vil man fremover ikke 
modtage Blichfang i sin postkasse, hvis 
man har sagt NEJ-TAK til reklamer. Hvis 
man som NEJ-TAKKER gerne vil have 
Blichfang, bliver man nødt til selv at hen-
te bladet hos købmanden i Thorning eller 
i Hauge. Der vil også blive lagt nogle ek-
semplarer af bladet på brochurevæggen 
ved biblioteket i Kjellerup. Der er des-
værre andre, der ikke altid får bladet le-

veret, selv om de ikke er NEJ-TAKKER, 
det skyldes fejl fra Forbruger-Kontakt el-
ler måske deres omdelere. Alle reklamer, 
og altså også Blichfang, bliver pakket på 
de store computerstyrede pakkemaski-
ner i Tilst ved Århus, således at deres bu-
de nu kun skal omdele de færdigpakke-
de mapper med en til hver adresse, hvor 
der før var lagt et ekstra bundt med et an-
tal svarende til hvor mange NEJ-TAKKE-
RE, der var på hver rute, til, som så budet 
selv skulle finde ud af at omdele, således 
at alle adresser fik et eksemplar. Hvis bu-
dene deler reklamer ud til alle husstande, 
som de jo får betaling for, og altså ikke 
springer nogle over, skulle alle fremover 
få Blichfang, hvis de ikke har sagt NEJ-
TAK til reklamer.

Venlig hilsen Tom Andersen

Netversion af Blichfang
Hvis man, mod forventning, ikke har 
modtaget Blichfang fra reklameomdeler-
ne, er der også mulighed for at  læse eller 
downloade det fra internettet.
Adressen er www.blichfang. dk, hvor det 

seneste nummer, men også tidligere num-
re af bladet findes.
Denne service er stillet til rådighed af 
webmaster for Thornings web-byportal 
www.thorningby.dk.
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Indre Mission

Juni:
Fredag d. 12. kl. 17.00 Marked og basar til fordel for Ydre Mission
                      kl. 19.30 Niels Vesterbæk fortæller fra Tanzania
Fredag d. 12. og IM Årsmøde i Brøndby.
lørdag den 13. Årsgave til IM i DK kan evt. afleveres ved et møde i juni.
Tirsdag d. 16. Kredsudflugt. Kjellerup er arrangør.
Torsdag d. 18. kl. 19.30 Møde ved Finn Najbjerg, Vinderslev.
Torsdag d. 25. kl. 19.30 Midsommerfest hos Hanne og Niels Jørgen Christensen
 Ålborgvej 72, 8620 Kjellerup. 
 Christian Schmidt, Kjellerup taler.

Juli:
Torsdag d. 2. kl. 14.30 Caféeftermiddag i Missionshuset.
Torsdag d. 30. kl. 18.30 Aftentur til Haderup Bibelcamping. Fælles afg. kl. 18.30.

August:
Søndag d. 9. kl. 14.00 Opstart efter ferien. Svanevej 16. Fælles afg. kl. 14.00.
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Ydre Missions marked og basar
i og ved Missionshuset, Birkevej 12, Thorning fredag, den 12. juni kl. 17.00 – 22.00

Program
Kl. 17.00: Markedet åbner.
 Udendørs er der børneaktiviteter i teltet med leg og konkurrencer
 Plantesalg
 Indendørs kan kaffe og et lettere måltid købes
 Basaren åbner med tombola og salgsbod

Kl. 19.30: Fortælling og powerpointvisning ved Niels Vesterbæk, efterskolelærer og  
 tidl. volontør i Tanzania.

 Hvad er Ydre mission i dag?
 Fokus på Mayajaprojektet: ”Hjælp til selvhjælp”.
 Fodboldklub som dialogarbejde.

Kl. 20.15: Tombola, salgsbod og lyssalg
 Kaffe og kager kan købes i lille sal

Kl. 21.45: Sang og afslutning ved Niels Vesterbæk
                  
Overskuddet ved arrangementet går til Brødremenighedens Mission, Danmission, Mis-
sion Afrika og KFUM og K`s hjælpearbejde.

Alle er velkomne
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Thorning IF

Badmintonsæsonen er slut
Badmintonsæsonen i Thorning fik en lidt 
træg start, da vi manglede en træner. Vi 
indkaldte til forældremøde for at finde en 
træner, men uden held, og faktisk nåe-
de vi at aflyse børne- og ungdomsholde-
ne, inden vi så heldigvis fik kontakt med 
Michael Pedersen, som gerne ville prø-
ve kræfter med at være træner for vores 
hold. Michael har været træner for begge 
hold om mandagen, og igennem hele sæ-
sonen har en af ungdomsspillerne, Mar-
tin, været hjælpetræner. Efter jul er træ-
nerteamet blevet udvidet, da Uffe Hoberg 
hjælper med at træne det ene af holdene.
Problemet med at finde trænere betød, at 
sæsonen blev startet op senere end nor-
malt, men alligevel har der været omkring 
40 spillere.

Til turneringsdeltagelse er det kun lykkes 
at stille hold for U-11 og U-13, de har til 

gengæld deltaget i flere turne-
ringer. Desuden har omkring 10 af piger-
ne deltaget i et VIP-stævne kun for piger 
arrangeret af DGI. Et rigtig godt stævne, 
som pigerne syntes var godt og sjovt at 
deltage i.

Mandag og tirsdag i vinterferien blev der 
afholdt badmintonskole. En instruktør og 
Michael var ledere, og der var max. del-
tagelse.  Det var nogle gode dage, hvor 
der blev spillet badminton på mange sjo-
ve måder.

Mandag den 30. marts var der afslutning 
for badminton. Godt 30 børn og unge var 
mødt friske op for at deltage i DGI’s akti-
viteter.  To unge piger var mødt op til ar-
rangementet med mange sjove lege, så 
som stafet med kryds og bolle og sko-
hockey, aktiviteter som udfordrede, fik 

Billederne er fra afslutnings-arrangementet 30. marts.
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pulsen op og hovedet i sving. Efter halv-
anden time, hvor alle havde fået sved på 
panden, var der franske hotdogs og saft til 
de aktive samt kaffe og kage til de frem-
mødte forældre. Her blev trænerne, Mi-
chael, Uffe og Martin, takket for en god 
sæson.

Sæsonen var dog ikke helt ovre endnu, 
da ca. 15 friske spillere og ledere tog til 
badmintonweekend i Frederiks den før-
ste weekend i april. Der havde de en rig-
tig god weekend med masser af badmin-
ton og ikke meget søvn.

Badminton motionister passer stort set sig 

selv, men som noget nyt i efteråret var der 
besøg af en instruktør fra DGI, som gav 
tips til slagteknik, opvarmning og meget 
andet. Badmintonudvalget var spændt på 
fremmødet, da der jo ikke er tradition for 
den slags samlinger – der var plads til fle-
re deltagere, og efterfølgende har udval-
get fået flere positive tilkendegivelser fra 
deltagerne.
Til næste sæson er trænerne på plads til 
ungdomsholdene, de starter mandag den 
31/8. Der bliver banesalg for motionister 
den 12/8. Nærmere information kommer 
til august.

God sommer ønsker Badmintonudvalget .  

7 



Ronja Røverdatter

Efter mange times intens arbejde, man-
ge prøver og øve-gange, spilles musica-
len Ronja Røverdatter nu på friluftssce-
nen. Røverborgen, der danner rammen 
om stykket,  smelter nærmest sammen 
med skoven. Det er her, hvor Mattis- og 
Borka-røverne udkæmper deres kampe, 
og her hvor venskabet mellem Ronja og 
Birk udfordres og vokser. Scenen og sko-
ven myldrer af liv og forunderlige væs-
ner: anemoner, heksefugle, underjordiske, 
fogedknægte, grå-dværge og rumpenisser. 
Musikken og de iørefaldende sange af Se-
bastian gør oplevelsen total.  

En rigtig familie forestilling med noget til 
både børn og voksne, og dem midt imel-
lem. 
   
Stykket spilles syv gange: 
Lørdag den 6. juni kl. 14:00
søndag den 7. juni kl. 14:00 og kl. 18:00 
onsdag den 10. juni kl. 19:00
lørdag den 13. juni kl. 14:00 og kl. 18:00 
søndag den 14. juni kl. 14:00.

Der kan stadig købes billetter på www.
thorning.com til og med dagen før hver 
forestilling. Billetter kan også købes ved 
indgangen. 

Billede fra en øveaften i maj
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Gudstjenester

Dato Thorning Grathe
7. juni, Trinitatis 10.30    
14. juni, 1.s.e.t. 19.30 Klaus B. Møberg
21. juni, 2.s.e.t. 9.00 10.30
28. juni, 3.s.e.t. 10.30 9.00
5. juli, 4.s.e.t 9.00 10.30
12. juli, 5.s.e.t. 10.30
19. juli, 6.s.e.t. 11.00 Klaus B. Møberg
26. juli, 7.s.e.t. 11.00 L. Tegllund
2. august, 8.s.e.t. 8.30 Inge Mader
9. august, 9.s.e.t. 10.30 9.00
16. august, 10.s.e.t. 9.00 10.30
23. august, 11.s.e.t. 10.30
30. august, 12.s.e.t. 9.00 Inge Mader
6. september, 13.s.e.t. 14.00 Johannes Møllehave 

Sognepræst Tina Frank holder sommerferie i perioden fra 13. juli til og med 3. august, 
begge dage inkl. Embedet passes i denne periode af konstitueret sognepræst Lene Tegl-
lund, Karup.
Telefon 9710 1983 
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Mother Teresa (fortsat)

Lad intet gå til spilde
Moderhuset på Lower Road i Calcutta er 
et sted fyldt med fred for sjælen. Det er 
som en rolig havn, hvor søstrene kan hvi-
le ud, før de stævner ud i Verdens lidel-
sesfyldte hav. Men selv Mother Teresa 
bryder af og til sine egne regler for stedet. 
En dag kom en sulten tigger og hamrede 
på døren. Venlig men bestemt bad Mother 
Teresa ham om at gå til næste dør for at 
få noget at spise. Men han blev ved med 
at hamre. Mother Teresa kiggede på ham, 
gik ind og kom tilbage med to portioner 
mad, som hun gav ham. Gad vide hvad de 
to søstre, der havde været ude, fik at spi-
se, den sultne tigger havde jo fået deres 
mad. Mange gange i den første tid sprang 
Mother Teresa et måltid over for at andre 
kunne få noget at spise, eller hun gav sin 
billet bort og måtte da gå hjem til Moder-
huset. Lige fra begyndelsen bad hun om, 
at arrangementet måtte blive aflyst, hvis 
der skulle holdes en festmiddag til ære for 
hende, så at hun i stedet kunne få penge-
ne og give dem til de fattige. Når hun rej-

ste med fly, gik hun foran søstrene som 
et godt eksempel, og bad om en stor hun-
depose, så den tiloversblevne mad kunne 
samles ind de fattige. Det var meget svært 
for søstrene at se mad gå til spilde, de 
havde hele tiden de fattige i tankerne. Al-
drig tager de imod noget at drikke eller et 
måltid, også selv om de kommer til at så-
re dem, hvis gæstfrihed de må afslå. Kær-
lighedens missionærer aflægger løfte om 
at leve i fattigdom, og de fleste ejendele 
er de fælles om. Ingen søster må modta-
ge personlige breve eller gaver, de har en 
række fælles paraplyer som bruges af sø-
strene, når de skal ud i den heftige mon-
sunregn.

Brugerrådet har af fællesmidlerne bevil-
get 500 kr. til forsendelse af trøjer og tæp-
per til Mother Teresa. De ting vi laver på 
Bakkegården, afleverer vi i Herning. Tak 
for pengene.

Venlig hilsen Marie Jørgensen

10 



Foreningen T.I.F.´s Venner ændres til:

Blicheregnens Festudvalg anno 2007
Folkene bag Thorning Revy og Hal-
bal har nu overtaget den gamle forening 
T.I.F´s venner og ændret den til en selv-
stændig støtteforening, som hedder 
”Blicheregnens Festudvalg anno 2007”. 
Foreningens nye mål er at støtte lokale 
foreninger og sportsklubber i det lokale 
område af Thorning egnen.
Hovedarrangement er og bliver Thorning 
Revy og halbal, hvorfra det samlede over-
skud uddeles. Den succesrige og meget 
populære fest afholdes hvert år sidst i ok-
tober. 
Vores gamle/nye forening kan der hvert år 
søges støtte fra. Støtten vil hovedsagligt 
gå til almennyttige og konkrete ting samt 
oplevelser for arrangementer, der udøves 
hele året rundt. Dog vil man kun behand-
le og afgive svar på ansøgninger en gang 
årligt, nemlig i november efter det årlige 
afsluttende halbal.

Sidste års succes historie
Sidste års Thorning Revy og Halbal i ok-
tober er nu opgjort og festudvalget har 
gjort status efter denne forrygende go-
de succes af en revy og halbal. Hallen 
var fyldt med 500 glade feststemte men-
nesker, revyholdet leverede en kanon re-
vy og maden fra Louise Bech ved Vinder-
slev og Thorning forsamlingshus var igen 
i top. 
Denne middag blev nydt til dinner musik 

af Wos Tow, som gjorde et formidabelt 
benarbejde.
Jo, det var en super god aften, hvor godt 
300 mennesker fyldte dansegulvet, li-
ge fra første til sidste dans fra bandet The 
Bats. De er genhyret til dette års revy og 
halbal, som finder sted den 24. oktober 
2009.
Et stort lotteri fandt også sted, med spon-
sorgaver fra hele det lokale opland af for-
retninger og firmaer, med over 100 gaver 
som gevinster, lige fra juletræer, vin, kar-
tofler og halve grise, ja selv pølsevogn in-
kl. pølser og brød med alt tilbehør, blev 
sponseret til os. 
Der var vist stor interesse fra firmaer, som 
ligefrem selv ringede og sagde, at de me-
get gerne ville medvirke til vores gave-
bord. 

Overskuddet udgjorde ca. 45.000 kr. den-
ne aften, og pengene blev fordelt godt i 
år, synes vi selv.
Thorning Idrætsforening fik hovedstøt-
ten i år, pga. deres gode hjælp igennem de 
sidste to halballer.
Beløbet udgør kr. 30.000,- som blev øre-
mærket til et lysanlæg på den nye multi-
bane.
Badmintonafd. fik kr. 3600,- til special-
bolde.
HT87 fik kr. 3000,- til lægetasker og bol-
de.
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En stor TAK til vores sponsorer:

Apoteket, Kjellerup
Bilforhandler Jens Fisker.  
Birger Brødløse A/S
Bredsgaard.
Camilla.
Christian Riberholt, Handymand.
Collection.
Danske Bank.
Den gamle Biograf.
DK Foods.
DLG.
EDC.
Flügger farver. 
Frederiks Smede og VVS forretning.
Hauge Minimarked.
H.J. Auto.
Hvam Maskinestation.
Hvam VVS v. Tonny Pedersen.
IBKA.
Imerco.
Jan Kobbernagel.
Jyske Bank.
Kim Godskesen.
Kjellerup Planteskole.
Kjellerup Vindum A/S.
Kjellerup Vulkanisering og Dækcenter.
KJ Klimateknik.
Kloster Sølv.
Knudstrup Murerforretning.
Knudstrup Smede og VVS.
Knudstrup Tømrer og Snedkerforretning.
Kusk Hvidevarer.

Legekæden.
Mainstreet.
Neder Kjærsholm.
Niels Pedersen.
Nodera.
Norfrig.
Peder P. Hedegaard.
Pet Special.
Profil Optik.
Salon Noesgaard.
Sigma Studio.
Skræ Smede v. Henrik Rask.
Spar, Thorning.
Sparekassen Østjylland.
Spisehuset.
Sportigan.
Star Spåner.
Sundhedshuset.
Søndergårds have.
Thorning Autoservice v. Dan.
Thorning Bageri.
Thorning Murerforretning..
Thorning Taxa.
Thorning Tømrer  og Snedkerforretning.
TJ Automobiler.
TOPS Shop.
Tovets Kiosk.
Tække.
Villandsen.
Vium Smede og Manskineværksted A/S.
Vium Tømrerforretning.
Vognmand Gert Andersen.
Zjoos.
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En speciel tak til Johannes Rask og Jens 
Krogh Andersen for hovedgevinsterne.
Samt en rigtig stor stor tak til Stato-
il i Knudstrup, som har været behjælpe-
lig med fremskaffelse af pølsevogn samt 
sponsering af pølser og brød. 

Vi fra Blicheregnens Festudvalg anno 
2007 håber, at dette års arrangement vil 
møde ligeså stor sponsor støtte og delta-
gelse fra jer alle til dette års HALFEST.

Hilsen fra 
Blicheregnens festudvalg anno 2007

Festudvalget Kirsten Nedergaard, Brit Olsen, Lisbet Esbensen, Jens-Ole Bøgild, Vivi 
Krogsgaard, Jørgen Møller, Charlotte Lyngsø, Christian Riberholt. På billedet mangler 
Thorbjørn Riisgaard og Jesper Duelund.
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Thorning Pensionistforening
Udflugt
Onsdag den 10. juni kl. 09.00 med start 
fra p-pladsen ved skolen, med Thorning 
Turist og med Jens Erik ved rattet. Vi skal 
til Thy og omegn og med museumsleder 
Jytte Nielsen, Helt-
borg Museum som 
guide. Jytte er dat-
ter af Yelva og Ak-
sel Nielsen, så der 
bliver lejlighed til et 
gensyn for mange. 
Vi kører til Vestervig Kirke, og derfra ud i 
naturområdet og til Tinghuskroen, Vester-
vig, hvor vi skal spise middag. Herefter 

går turen videre ud i naturen og til Sten-
bjerg Kro, hvor der venter kaffe/te med 
kringle og lagkage. Vi skal stadig nå at 
kigge os omkring inden hjemturen. For-

ventet hjemkomsttid i Thorning er ca. kl. 
18.00. Pris i alt for hele turen er pr. per-
son 250,00 kr.
Husk: Tilmelding til Viggo Eriksen på 
tlf. 8688 0813 senest den 4. juni.

Onsdag den 12. august kl. 14.00 på Bak-
kegården kommer Harmonikavennerne 
og underholder og der er fællessang.
Der bliver serveret kaffe med brød. Pris 
pr. deltager er 50.00 kr. Tilmelding til 
Viggo Eriksen På tlf. 8688 0813.

Med venlig hilsen fra bestyrelsen, som 
ønsker alle en god sommer.
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KFUM og KFUK

Fre. 5/6 kl. 19.00 Aftentur. Afgang P-pladsen i Thorning. 
 Arr. Lisbeth og Jan Pedersen. Husk kaffe.

Fre. 12/6 kl. 17.00 Deltagelse i Ydre Missions Markedsplads/basar ved og i    
 Missionshuset. Tale ved Niels Vesterbæk, Tanzania.

Fre. 19/6 kl. 19.00 Grillfest hos Tove og Peter Jensen, Gl. Hærkrovej 10.

Tir. 23/6 kl. 20.00 Sankt Hansfest i Frederiks KFUM og KFUK hos Else og Jesper  
 Gerbek Jensen, Demstrupvej 33.

1/8 – 5/8  Børnesommerlejr på Kjeldsølejren for hele Distrikt Hærvejen (for  
 1.-7.kl.) ”Rejsen til landet bag bjergene”. Der er rabat til medlem 
 mer. Program fås hos Tove Vinther.

8/8-9/8  Todagestur. Program senere. 

5/6 og 26/6 kl.  18.45 – 22.30 Café Amok for 6.-10-kl. i Kjellerup
Hver tirsdag kl. 19-21.30 Ten Sing 7 i Hørup Kirkecenter for alle mellem 13 og 20 år

Alle er velkomne
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 8688 0716  - 
vinther@post12.tele.dk
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Bakkegården

Juni 
17. Banko     kl. 14 
24. Skt. Hans fest. Tale v. Thomas Frank kl. 19

August 
19. Banko     kl. 14 
26. Underholdning af ”To fra Lysbro”  kl. 14

Hver tirsdag kl. 10.00-11.00 er der sang med musikledsagelse af organisten. 
Den sidste tirsdag i måneden afløses sangen af gudstjeneste.
Inden er der mulighed for en lille snak og en kop kaffe.
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De blå fra Thorning mødte nordens dyr
Thornings yngste spejdere har været på 
en super dejlig tur til Skandinavisk Dy-
repark på Djursland 2.-3. maj. Spejderne 
fra Mikro- (0. og 1. Klasse) og Minigre-
nen (2. og 3. Klasse) så de mange nordi-
ske dyr på ganske tæt hold og overnatte-
de i parkens store sametelt. Efter at ha-
ve spist madpakkerne tilbragte spejder-
ne flere timer med at se på de mange dyr. 
Især bjørnene og ulvene var spændende 
at se og høre om. Alle fik mulighed for at 
håndfodre de mange hjorte. Hugormene 
og snogene blev betragtet længe med stor 
respekt. Spejderne kunne besøge/se dyre-
ne helt til kl. 21, hvilket er flere timer ef-
ter, at alle andre gæster er sendt hjem. Ef-
ter mange oplevelser med dyrene og le-
gepauser på det store legeområde, var det 
tid til aftensmad, som blev tilberedt og 
spist tæt ved sameteltet. Kl. 20 – 21 gik 
spejderne en sidste tur rundt til alle dyre-

ne, som nu var mere aktive og tættere på 
– fx var de tre nye bjørneunger ude af hu-
len og legede tæt ved hegnet.
Lørdagen sluttede med en fællestime ved 
lejrbålet med spejder- og aftensange. Alle 
16 spejdere og fire ledere sov dejligt i det 
store sametelt. 
Søndagen startede med oprydning og 
morgenmad ved cafeteriet inden turen gik 
hjem til Thorning igen. En dejlig og min-
derig tur for de mange nysgerrige spej-
dere.
Desværre stopper grenlederen ved de 
yngste. Da den assisterende leder samti-
digt har travlt med studierne, er der opstå-
et en akut ledermangel. Det er nødvendigt 
med fast tilknyttede myndige ledere ved 
mikrogrenen, ellers kan den ikke fortsæt-
te. Thorning Gruppe håber meget, at no-
gen vil melde sig i meget nær fremtid.

Fra venstre mod højre ses Laurits S. Jensen, Pia Christensen, Frederikke Lau-Nielsen og Tricia 
S.R. Tolstrup fodre dådyrene.
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Thorning spejderne 

vinder af Steen Blicher Divisionsturnering 
Steen Blicher og Klit Division fra Det 
Danske Spejderkorps afviklede fælles di-
visionsturnering i perioden 15. til 17. maj 
ved Vester Vandet, nordvest for Thisted. 
Med godt humør startede 380 spejdere og 
ledere fra Skive, Thisted, Baunehøj, Bir-
ke, Viborg, Karup, Thorning, Rødkærs-
bro, Thisted, Klitmøller og Bjerringbro 
teltopstillingen fredag aften i dejligt som-
mervejr. Spejderpirater var valgt som det 
fælles tema for hele lejren og prægede 
udklædningen, maden og aktiviteterne. 
Deltagerne mødte op med klap for øjet, 
pirattørklæder, flotte dragter og piratflage-
ne vajede i alle dele af lejren.

Hele lørdagen var der arrangeret konkur-
rencer inddelt efter alder. Spejderne kom 
rundt i området – både bakker, sø og skov 
– mens de løste opgaver og dystede med 
en masse andre spejderpirater. Om afte-
nen samledes alle til fælles lejrbål, hvor 
de ældste spejdere fremførte forbered-
te underholdende indslag – der blev brugt 
lydanlæg, røg og special effects – under 
afviklingen af piratindslagene. Den første 

piratdag sluttede med fællessang. 
Søndag morgen startede med lyden fra se-
niorernes lydanlæg som dermed markere-
de dagens begyndelse. Efter fælles mor-
gengymnastik og flaghejsning var alle 
med til finalerne i tovtrækning. Thornings 
mikropatruljer (0. og 1. klasser) Egern og 
Edderkopper fik en flot førsteplads i tov-
trækning og Egern fik førsteplads i ”Turn 
out”, hvilket er en vurdering af patruljens 
samarbejde, arbejdsfordeling, sprog over 
for hinanden, opførsel og kammeratskab. 
Samlet blev mikroerne nr. 2. Patruljeleder 
Egern var Mathias L. Christensen, assi-
stent Rasmus Kielsholm, Oliver I. Simon-
sen og Kristian G. Jensen. Patruljeleder 
Edderkopper var Kristian D. Oddershede, 
assistent Valdemar Märcher, Mathias M. 
Clausen og Mathias V. Jensen.
Minipatruljen (2. og 3. klasser) - Bam-
serne - klarede sig super godt. Bamser-
ne blev nr. et i turneringsløbet og nr. to i 
Turn out. Patruljelederen var Max Chri-
stensen, assistent: Asbjørn G. Stoffer, 
samt Mathias L. Lyngsøe, Laurits S. Jen-
sen og Frederikke Lau-Nielsen. Sam-
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let fik minierne en rigtig flot førsteplads i 
”Bedste flok”. 
Juniorerne (4. til 6. klasse) deltog med 
Radiserne og Nuser. Radiserne opnåe-
de første plads i Bedste patrulje, anden-
plads i Turn out og en tredjeplads i turne-
ringsløbet. 
Radiserne: Patruljeleder Helle Bech Chri-
stiansen, Maja Kofoed, Malene Ting 
Nielsen, Marie Kielsholm, Rune MacDo-
nald, Malthe Raschke Nielsen. Nuser 
banden: Patruljeleder Dennis Ting Niel-
sen, Amalie Lundstrøm Andersen, Kas-
per C. K. Martensen, Anne Sofie Neder-

gård Amby. Samlet fik junior en flot tred-
jeplads i Bedste flok.

Den samlede divisionsturnering 2009 
blev for første gang vundet af Thorning 
Gruppe, som modtog Steen Blicher Divi-
sionens fane som det synlige bevis på sejr 
fra sidste års vindere fra Skive. 

Hele weekenden var præget af en mas-
se spændende og sjove spejderaktiviteter, 
som børn og unge i alderen 6–23 år havde 
rigtig meget fornøjelse af. 

De stolte vindere fra Thorning med præmier og den nye fane i midten.
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