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Mandag den 22. marts 
2010 kl. 19.30: 
Fhv. minister Britta 
Schall Holberg om em-
net Kultur og Traditi-
oner.

Tirsdag den 27. april 
2010 kl. 19.30: 
Musikpædagog og for-
stander på Seniorhøjsko-
len Nørre Nissum Erik 
Sommer. Højskoleaften 
med fortælling og sang.

Thorning Foredragsforening

Tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 19.00:
Generalforsamling i samarbejde med forsamlingshuset.

Mandag den 30. november 2009 kl. 19.00: 
Adventsfest i samarbejde med Thorning Borgerforening. Pa-
stor Anders Bonde taler. Luciaoptog ved spejderne. Kaffebord 
og bortlodning af præmier.

Tirsdag den 19. januar 2010 kl. 19.30: 
Tidligere kriminalinspektør Jens K. Christensen, Viborg for-
tæller om 40 år i politiet, politireformens indvirkning og pen-
sionistlivet.

Søndag den 14. februar 2010 kl. 14.00: 
Ditte Krøjholt, Århus fortæller om Blicher’s novelle: En landbydegns dagbog.
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Gudstjenester

 Thorning Grathe
September
20. 9.00 10.30 - Høst
27. 10.30-Høst 14.00 - kirkekaffe

Oktober
4.  10.30- Danmission og Tina Frank 
11.  9.00 10.30 
18. 10.30   
25. 10.30 9.00

November 
1. Alle Helgen 10.30 Tina Frank 14.00 Tina Frank
8.  9.00 10.30
15. 10.30
22. 9.00 10.30 
29. - 1. s adv. 10.30 Tina Frank 14.00 Tina Frank familiegudstjeneste

Hvor intet andet er nævnt, har pastor Aage Nielsen, Viborg, gudstjenesterne.

Koncert i Thorning kirke 
Tirsdag den 27. oktober kl. 19.30
”Englesang i ord og toner”

Medvirkende : 
Inge-Lise Nygaard Parsons (sang og læs-
ning), Hanne Lund Nielsen (orgel).

Inge-Lise Nygaard Parsons er uddannet  
fra Vestjysk Musikkonservatorium og Det 
Kgl. Danske Musikkonservatorium med 
videregående studier i London.
Hanne Lund Nielsen er organist ved Ny-
købing Mors kirke og de to musikere har 
haft koncertvirksomhed sammen siden 
1999.

Programmet 
består af en-
gelsk og dansk 
musik spæn-
dende fra ba-
rokken til nuti-
den. Program-
met veksler 
mellem san-
ge og arier og 
korte læsnin-
ger fra bib-
len for at sæt-
te musikken i 
relief.
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Foreningen Norden – Kjellerupegnen

Nordisk biblioteksuge med 
Skumringstime
På flere tusinde biblioteker i de nordi-
ske lande tændes stearinlysene for 13. år 
i træk til Skumringstime aften mandag, 
den 9. november kl. 19.00. I vort områ-
de arrangeres aftenen i samarbejde med 
Kjellerup Bibliotek og Grænseforeningen 
på Viborgegnen i Mosaikken, Tinghusvej 
16 i Kjellerup.

Årets tema er ” Krig og fred i Norden” 
og har sit udgangspunkt i Norden som en 
fredelig region i verden og som demokra-
tisk og politisk forbillede.
Sådan har det ikke altid været. 2009 er 
200-året for afslutningen på den svensk-
russiske krig og 90 året for Foreningen 
Norden oprettelse i 1919, året efter 1. ver-
denskrigs afslutning. Foreningen Norden 
har to gange i 1930erne været indstillet til 
Nobels fredspris, og fredstemaet har få-

et en yderligere dimension ved, at denne 
i år er tildelt den finske præsident Mart-
ti Ahtisaari.

Aftenens historiske tekst er hentet fra 
Fândrik Ståls Sâgner af den finske natio-
naldigter J. L. Runeberg, og den nutidige 
tekst er Benny Andersens finurlige ”Skan-
dinavisk forstås”. De læses af aftenens 
foredragsholder Thorbjørn Berg, som der-
efter fortæller om ”En norsk guts skæb-
ne under 2. verdenskrig”. Thorbjørn Berg 
er født i Berlevåg i Finmarken og blev 
som dreng sammen med sin familie eva-
kueret på grund af tyskernes krigsførelse. 
En del af børnene blev sendt til Danmark, 
men vendte efter krigen hjem til Berlevåg 
i 1946. Fortællingen ledsages af fine bil-
leder fra midnatssolens land. Der er lagt 
op til en spændende og indholdsrig aften, 
hvortil alle er velkomne.
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Indre Mission

Oktober:
Søndag d. 4. kl. 10.30 I Thorning Kirke og Missionshuset, Danmissions
 Distriktsmøde. Se nærmere under kvindekredsen.
Onsdag d.7. og torsdag d. 8. Oktobermøde i Frederiks Menighedshus. Særskilt pro- 
 gram.
Torsdag d. 15.  Intet møde. Efterårsferie.
Torsdag d. 22. kl. 19.30 Mission Afrika.
Onsdag d. 28. kl. 19.30 Samfundsmøde i Frederiks Menighedshus ved Chr. P.  
 Olesen., Ejstrupholm.

November:
Torsdag d. 5. kl. 19.30 Bibeltime i hjemmene. Johs.ev.kap. 16 v. 16-33.
Torsdag d. 12. kl. 19.30 Møde ved Finn Najbjerg, Vinderslev. Bogsalg.
Torsdag d. 19. kl. 19.30 Sømandsfest ved Keld Østergaard, Bedsted.
Torsdag d. 26. kl. 19.30 BDM-Aften.

December:
Torsdag d. 3. kl. 19.30 Adventsfest ved Tina Frank. Sang og musik ved Britta og  
 Jens E. Mikkelsen, Snejbjerg.

Danmissions Kvindekreds
Søndag den 4. oktober kl. 10.30 er der Danmissions distriktsmøde i Thorning Kirke og 
Missionshus.
Liturg: Tina Frank. Prædikant: cand.theol. bibelskolelærer Anne Mette Jürgensen. Ind-
samling til missionshuset.
Kl.12.00 frokost i missionshuset. Kl. 14.00 fortæller Anne Mette Jürgensen fra Cam-
bodja. Kaffeborg og lotteri.

Tirsdag den 3. november kl. 14.30. Møde hos Gerda Mikkelsen, Mads Dossvej 2, Thor-
ning. Tekst: Ap. Ger. Kap. 19
v. 1-20. Lilly Grøn kommer. Lyssalg.

Tirsdag den 1. december kl. 14.30. Adventsmøde hos Ellen Andersen Hosekræmmervej 
14, Thorning.

Enhver er velkommen til at høre om Danmissions arbejde og til at være med i et hygge-
ligt mødesamvær.
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Mother Theresa (fortsat)
Børnene
Der er mange af børnene der kæmper sig 
igennem, og dog vokser op til et lykkeligt 
liv, selv om de vejede mindre end et ki-
lo, da de blev bragt ind. Ethvert barn der 
klarer, sig er en særlig glæde for søstrene, 
der har reddet det og at se det vokse op 
og tage på i vægt dag for dag. Småbørn 
der var for svage til at kravle, kommer på 
benene og tumler triumferende rundt. Sø-
strene sørger ikke blot for at få dem va-
sket, at de får noget at spise og bliver be-
handlet for deres sygdomme, de giver 
dem også kærlighed og opmærksomhed. 
De pusler om dem, leger med dem og vi-
ser dem, at de er ønsket. Mange af dem, 
der overlever, er stadig dækket af ar el-
ler er invalideret af Engelsk Syge, som er 
en sygdom, som opstår på grund af fejler-
næring. Nogle skal igennem en luse- og – 
ormekur. Nogle er psykisk syge. Men al-

le er de elsket og værdsat. Alle er de no-
get særligt.

Enkelte skæbner
Lykkeligvis er der flere og flere, der bli-
ver bortadopteret. I Frankrig er man især 
gode til at adoptere børn med alvorlige 
handicaps, siger søstrene. Så bliver bør-
nene sendt af sted for at vokse op hos de-
res nye forældre i Frankrig, eller til andre 
lande over hele verdenen, eller hos fami-
lier andre steder i selve Indien. Nogle af 
børnene er for handicappede til at de no-
gensinde bliver adopteret, men søstrene 
tager sig af dem hele livet, og finder ofte 
noget, de kan beskæftige sig med, således 
at  deres liv får en mening.

Venlig hilsen Marie Jørgensen.

PS: Vi har fra Brugerrådet modtaget pen-
ge til indkøb af garn. Mange tak for dette.
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Jyden er kommet til Thorning
Tirsdag den 25. august fyldte museet 30 
år – en god lejlighed til at feste. Statuen 
eller skulpturen, som museet modtog i da-
gens anledning hedder ”Jyden”, og han 
er som bekendt ”stærk og sej”, det skri-
ver Blicher i hvert fald. Jyden er hugget i 
grønlandsk granit af Jens Erik Kjeldsen, 
den samme, som huggede de tre Blicher-
sten, der nu står i Kjellerup ved Sand-
gårdsparken.
Jyden er en gave fra Nordea Bank. I ju-
ni lukkede bankens filial i Thorning, hvor 
der har været drevet bankvirksomhed si-
den 1878. Først hed den Thorning Spare-
kasse, siden SDS og Uni-Bank og altså til 
slut Nordea. Det er således en væsentlig 
aktør inden for egnens erhvervsliv og for 
den private økonomi, som nu er rykket ud 
af byen. Mange virksomheder har set da-
gens lys med lån af Thorning Sparekasse 
– andre fik ikke et lån, og dem har vi så 

aldrig hørt om.
Formanden for bankrådet, 
Ole Kyed, ønskede museet 
tillykke og overdrog gaven til museet og 
dermed til egnen. Jens Erik Kjeldsen var 
ikke selv til stede på dagen. Men han hav-
de skrevet et digt i stedet. Det blev læst 
op af hans mor, Inger Kjeldsen, og hun 
foretog også afsløringen.
Bagefter var der i forsamlingshuset fest-
middag anno 1780. Den gode mad fra 
Vinderslev Forsamlingshus (Louise Beck) 
blev nydt af næsten 100 deltagere. Og så 
var der naturligvis festtaler og sange.
Inden for på museet åbnede samme dag 
en udstilling af Poul Christensens træ-
snit til Blichers novelle ”De tre Helligaf-
tener”. De er også udgivet som en smuk 
bog.

Hans Kruse
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”Jyden” på vej til Thorning. Så vidt vides kan man ikke andre steder i ”Hovedlandet” se en jyde 
i granit eller bronze. Forhåbentlig bliver det ikke sidste gang, et af Jens Erik Kjeldsens værker 
kommer til vores egn.
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Thorningegnens Friluftsspil

I 2010 præsenteres Robin Hood
en musikalsk komedie med musik og 
tekst af Adam og James Price.

De fleste kender nok historien om Ro-
bin Hood og hans kamp for retfærdig-
hed. Med brødrene Prices sans for humor 
er der leget med den originale historie så 
forestillingen rummer mange sjove og 
skæve personer. En forestilling, der blan-
der den klassiske handling med nytænk-
ning. Robin Hood er også fyldt med fan-
tastisk og velskrevet musik. Der er tos-
sede, smukke og rørende sange.  Der er 
med andre ord lagt op til en festlig, forry-
gende og musikalsk specialitet indenfor 
dansk musical. Der bliver således noget 
for øjne, ører, hjertet og ikke mindst lat-
termusklerne. 
Stykket kan derfor med stor fornøjelse ses 
både af børnene og de voksne publikum-
mer. Børnene, der vil elske og genken-
de historien om Robin Hood, og de voks-

ne, der vil forundres over Brødrene Prices 
underfundige skæve indgang til historien, 
med ”glimt i øjet” humor. 
Igen i 2010 har Thorningegnens Frilufts-
spil fornøjelsen af at have Kim Brandt 
ved roret som instruktør, og Kim lover, at 
der bliver fart over feltet. Det er en fore-
stilling, der stiller store krav til de med-
virkende og giver masser af udfordring 
til såvel sangere som musikere. Bestyrel-
sen for Thorningegnens Friluftsspil arbej-
der på at få aftalerne omkring kor og or-
kester på plads.
Fredsskoven i Thorning bliver Sherwood-
skoven, den perfekte baggrund for Robin 
Hood og hans lystige mænd.
Robin Hood spilles i perioden 4. juni – 
13. juni 2010.  
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Thorning Hallen har købt en hjertestarter

Hjertestarteren er ophængt i hallens forhal.

Hjertestarteren må benyttes af alle, som skulle få brug for den. 

I efteråret vil der blive instrueret i brugen af hjertestarteren.
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Bakkegården

September 
30. Høstfest     kl. 18 

Oktober 
21. Banko     kl. 14 
28. Underholdning    kl. 14

November 
18. Banko     kl. 14 
28. Julemarked    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.

Thorning Pensionistforening

Onsdag de. 14. oktober kl. 14.00 på Bak-
kegården. Humlebierne fra Kjellerup 
kommer og underholder med sang og mu-
sik. Der serveres snitter, vin, og kaffe. 
Pris pr. deltager er 60 kr. Tilmelding på til 
Viggo på tlf. 86 88 08 13, eller til Gund-
hild på tlf.  86 88 06 30 senest den 10. ok-
tober.

Onsdag den 11. november kl. 14.00 på 
Bakkegården er der bankospil, der spilles 
om ænder og andre gode gevinster, og der 
sælges amerikansk lotteri.

Onsdag den 9. december kl. 14.00 på 
Bakkegården er der juleafslutning hvor 
spejderne fra Thorning går Luciaoptog. 
Vi håber, at vi kan få Jesper Langballe fra 
Randers til at komme og fortælle om ju-
len. Der bliver serveret gløgg, æbleskiver 
og kaffe. Pris pr. deltager er 30 kr.
 
Alle er velkommen til vore arrangemen-
ter. 

Venlig hilsen bestyrelsen.
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22. januar kl. 20 i forsamlingshuset

Almost Irish 
Brødrene Rasmus, Alexander og Lukas 
har i det sidste halve årti skabt sig et mar-
kant navn på den danske folkemusik-sce-
ne som Almost Irish. De har efterhånden 
spillet landet tyndt og gør sig desuden be-
mærket i det Nordtyske med afstikkere 
til det østlige Irland, har udgivet to efter-
spurgte plader og har med stor succes gæ-
stet mange af landets folkfestivaler, mu-
sikklubber og mindre spillesteder. Grup-
pen er på den måde blevet et eftertragtet 
navn i folkemusiksammenhænge og fan-
ger deres publikum med sjæl, varme og 
en sprudlende energi. 

Med inspiration fra grupper som The 
Dubliners, The Clancy Brothers, The 
McCalmans og Planxty blander de stærkt 
musikalske brødre flerstemmig sang, ir-
ske fløjter, guitarer, violin, banjo, bou-
zouki, kontrabas og rammetrommer sam-
men til en imponerende helhed og noget 
af det tætteste man kommer på irsk mu-
sik i Danmark. Brødrene finder de gam-
le irske sange og melodier frem og fortol-
ker dem ind i deres eget univers, men for-
mår samtidigt at bibeholde en brænden-

de ægthed og en dyb respekt for traditio-
nen. En aften med Almost Irish byder på 
irske og skotske sange om dyb kærlighed, 
lystige drikkeviser, sange om konger, krig 
og fædreland, fængslende historier, san-
ge fra havet og heftig instrumentalmusik 
flettet sammen af tre unge markante fol-
kemusikere.

Mere info på www.almost-irish.dk

Rasmus Nielsen – sang, guitar, banjo, 
bouzouki og bodhran
Alexander Nielsen – sang, tin whist-
les, low whistles, kontrabas, guitar og 
bodhran
Lukas Nielsen – sang, violin og 
bodhran

Nærmere info vedr. billetsalg i næste 
nummer af Blichfang.

Arrangementet er som tidligere et samar-
bejde mellem Thorning Borgerforening, 
Thorning Forsamlingshus og Thorningeg-
nens Friluftsspil. 
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