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Årsmøde i Blichfang

Der indkaldes til ordinært årsmøde 2011 
i Blichfang tirsdag den 22. februar kl. 
19.30 i cafeteriet på Bakkegården. 

Dagsorden:
- Valg af dirigent
- Godkendelse af referat fra årsmødet  
 2010
- Formandens beretning
- Fremlæggelse af regnskab til godken- 
 delse
- Redaktionen og annonceafdelingen  
 beretter om årets gang
- Forslag om opdatering af vedtægter 
 nes §1 og §2 fra 27. februar 2001. 

- Indkomne forslag
- Debat og gode ideer
- Fastlæggelse af kontingent
- Valg af næstformand, kasserer,  an- 
 svarshavende redaktør samt 2 reviso- 
 rer
- Eventuelt
Der vil blive serveret kaffe/te med brød.
Alle foreningerne bag Blichfang opfor-
dres til at sende deres repræsentant eller 
en stedfortræder.
Evt. afbud meddeles Ellen Andersen på 
tlf. 8688 0689 eller 
em-tw.andersen@fiberpost.dk

Venlig hilsen
Ellen Andersen
Formand
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Nyt fra Blicheregnens Museum
5. februar åbner særudstillingen Hedebosyning 
- En verden af variationer

Lidt om udstillingen
På Hedeboegnen-egnen mellem Køben-
havn, Roskilde og Køge udviklede kvin-
derne i slutningen af 1700-tallet og be-
gyndelsen af 1800-tallet en enestående og 
fornem broderikunst - de såkaldte hede-
bosyninger, der blev lavet på hvidt, hjem-
mespundet hørlærred og syet med hvid 
hørtråd. Syningerne er meget varierede og 
blev typisk sat på manchetter, kraver og  
bærestykker på skjorter og særke, men 
blev også brugt som pyntestykker i bon-
destuen eller på dynevår.

Hedebosyningernes historie
Hedebosyning rejser en række kulturhi-
storiske og broderitekniske spørgsmål: 

Knædug udført i hedebosyning. En knædug, eller egentlig knage-dug, blev brugt til at skjule 
tørreknager og tørrestang over bilæggerovnen, når bondestuen var pyntet til fest

Hvordan kan det være, at en særlig brode-
ritradition udviklede sig på hedeboegnen i 
Danmark?  
Hvad fortæller syningerne om kvindernes 
liv? Hvilken betydning havde de brodere-
de tekstiler i landbosamfundet? Hvorfra 
hentede kvinderne inspiration til den hur-
tige udvikling af nye variationer? Hvor-
dan skal vi tolke monogrammerne? Hvor-
dan er disse syninger særlige? 
Disse spørgsmål og mange andre forsø-
ger udstillingen at give svar på. 

Hærvejen på spil – LIVE er blevet for-
længet til 30. juni 2011, så den er der 
stadig mulighed for at se .
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Vinterferien på Blicheregnens Museum

Mandag 14. februar og tirsdag 15. 
februar kl. 9-15: Teaterværksted
Vi starter dagen med dramaøvelser og le-
ge for at lære hinanden at kende og så får 
vi historier fra Saxos Danmarkskrøni-
ke. I teaterkompagniet ”Festes Kompas” 
scenografi og kostumer skaber vi så i lø-
bet af dagen en lille forestilling ud fra en 
af Saxos historier. Du behøver ikke at ha-
ve spillet teater før. Du skal bare have ly-
sten til det.

Vi laver i løbet af dagen vores egen lille 
forestilling, som dine forældre, bedstefor-
ældre og tanter og onkler må komme og 
se kl. 14.30 i kaffestuen.

Pris 100 kr. 
Medbring madpakke. Vi sørger for saft.
Tilmelding nødvendig, begrænset antal 
pladser 8720 5030

Onsdag d. 16. og torsdag d. 17. 
februar
Kaffestuen er her lavet om til legetøjs-
værksted. Kom og støb tinsoldater, som i 
gamle dage og prøv at lave mad på duk-
ke komfuret. 
Har du lyst til at få din soldat med hjem 
koster han 20 kr.

Allerede nu kan vi fortælle, at der til Bør-
nekulturdag i marts bliver afholdt et ar-
rangement omkring fugle på museet. Vi 
ser fuglesamlingen og lader os inspirere 
til at lave fugle af grene og pinde fra na-
turen.

Se også AKTUELT på vores hjemmeside 
www.blicheregnensmuseum.dk
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Nyt fra Hugin og Munin klubben

I december blev der afholdt jule-arrange-
menter for klubben. D. 11. dec blev der 
holdt arrangement i Silkeborg med tema-
et ”Halm”.
Dagen efter, søndag d 12. dec., blev der 
holdt engleværksted på Blicheregnens 
Museum. Dagen bød på julehygge med 
æbleskiver og lidt snak om engle og deres 
historie. Derefter blev børnene sat i gang 
med at skabe deres egne engle ud af al-
le mulige materialer: Gamle perler, piske-
ris, syltetøjsglas, husblas osv. Se billeder 
på herunder.

Næste Hugin og Munin arrangement på 
Blicheregnens Museum er d. 9. april, 
hvor vi klipper gækkebreve fra gamle da-
ge og snakker om de vers, man brugte 
dengang - måske laver vi også vores egne 

nye vers. Vi gør gækkebrevene klar til at 
sende, så det er helt hemmeligt for mod-
tageren. Du er velkommen til at komme 
og være med for at se om Hugin og Mu-
nin klubben er noget for dig.

Her er lidt information om klubben:
Hugin og Munin Børneklub Midtjyl-
land
Klubben er for børn og unge (7-14 år) der 
interesserer sig for historie og arkæologi. 
Den har navn efter Odins to ravne Hugin 
og Munin. Der er 1-2 arrangementer hver 
måned - altid lørdage eller søndage.
 
Aktuelle aktiviteter: 
Museumsformidler Mette Bundgaard, 
Tlf.: 8682 1499
Mail: mb@silkeborgmuseum.dk

6 



Eksempler på arrangementer: 
• Arkæologisk udgravning(besøge eller  
 deltage) 
• Ture i naturen, hvor vi finder spor efter  
 fortiden (f.eks. gravhøje) 
• Besøge historiske steder f.eks. Tol- 
 lundmandensmose/Slotsholmen/Grau- 
 ballemandens mose/Kong Knaps Dige/ 
 hærvejen Familieudflugter 
• Besøge konservatoren 
• Påskelege/julehygge på museerne:  
 Blicheregnens og Silkeborg Museum 
• Hjælper ved det årlige Jernaldermar- 
 ked 

• Overnatning I jernalderlandsby 
• Historisk værkstedsarbejde 
• Som medlem kan du deltage i andre 
Hugin og Munin Klubbers arrangementer 
i Randers og København (Nationalmuse-
et). For yderligere information, medlems-
skab m.m., send en email eller kontakt os 
per telefon 8682 1499. 

Medlemsblad: 
Klubbens blad hedder RAVNE NYT og 
udkommer 3 gange årligt. 

Billeder, der ikke fik plads i den trykte udgave af Blichfang

Øverst t.v. eksempel på hede-
bosyning
Øverst t.h. Hærvejen på Spil 
- LIVE
Nederst t.v. Værker fra engle-
værkstedet i december
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Indre Mission

Februar:
7. -10. Missionsuge:
Mandag d. 7. kl. 19.30 Møde ved Børge Bæklund og Seniorkoret, Herning.
Tirsdag d. 8. kl. 19.30 KFUM & K indbyder.
Onsdag d. 9. kl. 14.30 Møde ved Erik Mostrup, Højslev.
Torsdag d. 10. kl. 19.30 Tale og sang ved Benny Kusk, Ålborg.
Torsdag d. 24.  Kredsstævne i Kjellerup Menighedshus.
 Kl. 14.00 Møde ved Henning Hollesen, Aulum.
 Kl. 19.30 Møde ved Lindvig Osmundsen, Bording.

Marts:
Torsdag d. 3. kl. 19.30 Fællessang med seniorgruppen fra Alderslyst og omegn.
Torsdag d. 10.  Bibeltime i hjemmene, Johs. 1. brev kap. 2.
Torsdag d. 17. kl. 19.30 Forårsmøde i Thorning ved Henning Hollesen, Aulum.
Onsdag d. 23. kl. 19.30 Samfundsmøde i Frederiks, Frede Møller, Hinge.
Torsdag d. 31. kl. 19.30 Møde ved Bent Hedemand, Frejlev.

April:
Torsdag d. 7.  Bibeltime i hjemmene Johs. 1. brev kap. 3.
Torsdag d. 14. kl. 19.30 Påskemøde ved Hedenstedkoret.

Danmissions Kvindekreds
Onsdag den 2. februar kl. 14.30 er der møde hos Bente Nielsen, Papsøvej 3, Hvam. 
Årsberetning og nyt fra Danmission. Afslutning ved Åse Jensen: Ap. Ger. Kap. 26.

Enhver er velkommen til at være med i vor lille kreds og gode fællesskab om Danmis-
sion arbejde.
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Mother Teresa (fortsat)

Sealdah Station
To år efter Moderhusets grundlæggel-
se var Kærlighedens Missionærer et vel-
kendt syn i Calcutta. Søstrene var over-
alt, hvor der var lidelse. Et af de sørge-
ligste steder var Seadak Station, Eastern 
Railways hovedbanegård, der på det hår-
de stengulv i de store ventesale og åbne 
arealer spiste, sov, levede og døde tusind-
vis af mennesker, medens togene rullede 
ind og ud til og fra perronerne, og passa-
gererne kantede sig rundt om dem. Hver 
dag kom der nogle embedsmænd og sam-
lede de faderløse familier, og sendte dem 
til lejre for husvilde ude på landet. Men 
hver dag kom der endnu flere mennesker 
ind, end dem der var sendt af sted. Søstre-
ne gjorde alt, hvad de kunne, men situati-
onen var håbløs. De uddelte en blanding 
af bulgur og soja, som de fik fra hjælpe-
organisationer, til hver eneste kvinde der 
havde et ildsted. Det smagte ikke så godt 
som ris, men var meget nærende, og folk 
vænnede sig til det. Til dem, der ingen-
ting havde, tilberedte søstrene det i sto-
re kar, og delte det ud med store øseske-
er. Myndighederne gjorde, hvad de kunne 

for at hjælpe, men det var aldrig nok, der 
var simpelthen for mange sultne munde. 
De der kunne, tog ind til byen og prøvede 
at skaffe et par rupees ved de mærkelig-
ste jobs. Det eneste sted at få rent vand, 
var fra stationens toiletter, og over det he-
le hang en stank af sygdom, og stank fra 
halvfordærvet mad som var blevet gemt 
til næste måltid, blandet med røgen fra de 
mange ildsteder og damp og støv fra to-
gene som kørte hele tiden. Søstrene hav-
de så mange mennesker at tage sig af in-
de i selve Calcutta, at de kun kunne nå ud 
til Sealdah banegården et par gange om 
ugen, men de var altid på udkig efter folk, 
der trængte til akut hjælp, og tog syge 
børn med ud til banegården.

Livet på Gaden!
På den tid boede der et sted mellem seks 
og otte millioner mennesker i Calcutta, og 
ud over dem var der to hundrede tusinde, 
der ikke havde andet sted at bo end på ga-
den…fortsættes.

Venlig hilsen Marie Jørgensen.

9 



Sang og fortælling i Thorning Forsamlingshus

Thorning Foredragsforening
Det var en mørk og uvejsom aften, og 
sneen faldt tæt. Alligevel havde mange 
forsigtigt bevæget sig til sangaften i for-
samlingshuset

Lene Henriksen, der er musiklærer og or-
ganist, kom med sit spritnye klaver under 
armen. Det nye klaver gjorde det godt, og 
det gjorde Lene ikke mindst.

Man blev taget med årstidsmæssigt og 
kronologisk. Lene fortalte, og mange 
gamle og en del nye sange blev sunget. 
Lene gik meget ind for bl.a. fra sit arbej-
de på efterskolen, at sange skulle være 
lette at lære og svære at glemme, hvis de 
skulle være gode fællessange. 

I foredragsforeningen har man tidlige-
re haft besøg af Jens Grøn, Hans Holm og 
Erik Sommer, som alle indførte deltager-
ne i den nye ”Højskolesangbog”. Den må 
være righoldig, for det lykkedes Lene at 
fremdrage gode danske sange, som man-
ge ikke før lige  havde været omkring. Og 
så lige en enkelt engelsk: What a wonder-
ful world.

Det blev til en rigtig god aften i Forsam-
lingshuset..

Foredragsforeningens næste arrange-
ment bliver søndag den 27. februar kl. 
14.00. Her vil Thorbjørn 
Berg, som er fra Nordnor-
ge (Berlevåg), men bosid-
dende i Danmark, fortæl-
le om, og vise billeder/film 
fra, hvad han oplevede un-
der besættelsen. Det bliver 
en gribende og barsk for-
tælling. 

Han er en glimrende fortæller, og da han 
har undervist på en dansk højskole i man-
ge år – og er dansk gift – bliver der ingen 
sprogproblemer. 

Thorbjørn Berg er født i det nordligste 
Norge i Berlevåg. Det bliver en barsk for-
tælling om, hvad han oplevede under den 
tyske besættelse under vanskelige vilkår 
ved kanten af ishavet, hvor troppetrans-
portskibene sejlede.
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Det handler bl. a. om, hvordan en fami-
lie blev hårdt ramt og splittet ad. Faderen 
blev taget af Gestapo og skudt. Moderen 
måtte forlade syv af sine børn, men fik 
lov til at tage den lille spæde datter med, 
da hun blev arresteret af tyskerne og taget 
med i koncentrationslejr. Datteren blev 
under skibsrejsen fundet død – kvalt i sin 
barnevogn.

Resten af den gribende og barske beret-
ning fra Finmarken får I i Forsamlings-
huset. 

Tirsdag d. 15. marts 2011 kl. 19.30: 
Tidligere hofmarskal Sø-
ren Haslund-Christensen 
fortæller om sit mangeåri-
ge arbejde i kongehuset.

Onsdag d. 23. marts 2011 kl. 19.30: 
Nordiske sange og viser. Et arrangement 
i samarbejde med Foreningen Norden. 
Thorning sangkor under ledelse af Elisa-
beth Tøttrup medvirker og et spændende 
nordisk traktement serveres.

Tirsdag d. 5. april 2011 kl. 19.30:
De dødes haver. Leder 
af museet for Thy og 
Vester Hanherred Jyt-
te Nielsen fortæller om 
kirkegårdskultur i Thor-
ning og omegn de sid-
ste 100 år.
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Thorning Forsamlingshus

Loppemarked i Forsamlingshuset 
søndag d. 3. april fra kl. 10 til 15
 
Gode og brugbare loppeting modtages 
med taknemlighed.
Afhentes ved henvendelse til :
Niels Juel  tlf.nr. 3012 5898 eller
Sonja Pedersen tlf.nr. 2147 9319

Thorning Pensionistforening
Onsdag d. 9. marts kl. 14.00 på Bakke-
gården er der foredrag ved Domprovst i 
Viborg Thomas Frank. Der serveres kaf-
fe med flødeskumslagkage og småkager. 
Prisen pr. deltager er 50 kr. Husk tilmel-
ding til Viggo eller Gunhild på tlf. 8688 
0813 eller 8688 0630.

Onsdag den 13. april kl. 14.00 på Bakke-
gården er der Forårsfest med underhold-
ning af Løvelpigerne. Der serveres snit-
ter, vin og kaffe. Prisen pr. deltager er 60 
kr. Husk tilmelding senest den 10. marts, 

til Viggo 8688 0813 eller Gunhild 8688 
0630.

Program frem til d. 29. juni:
Onsdag den 11. maj:
Viberne fra Vildbjerg kommer og synger 
og spiller.
Onsdag den 8. juni:
Udflugt til det Sønderjyske. ? ? ?
Onsdag den 29. juni:
Hygge sammen med Degnekapellet.

 Hilsen Viggo Eriksen.
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søndag den 6. februar kl. 19.30

Koncert i Thorning kirke
ikke blandt hans mest kendte.
Gospelmusikken fulgte ham gennem hele 
hans karriere, både på scenen og på Gra-
celand sammen med venner og familie. 
Elvis var dybt afhængig af at synge disse 
sange og 
altid sam-
men med 
andre.
Ved kon-
certen i 
Thorning kirke fremfører Karsten Holm 
og Christian Spillemose en række af dis-
se sange, og Karsten Holm fortæller ind 
imellem noget af historien om dem.
Der er fri adgang til koncerten.

“Elvis i kirken”
Medvirkende : 
Karsten Holm (sang) 
– Christian Spillemose 
(klaver/orgel)
 
Ved en særlig an-
ledning blev Kar-
sten Holm i somme-
ren 2007 bedt om at 
synge et par af Elvis Presleys gospelsan-
ge i en kirke, og det førte siden til et deci-
deret koncertprogram omkring Elvis’ go-
spelmusik. 
Elvis Presley var et troende menneske, 
der havde en særlig passion for gospel-
sange, som han sang ofte og gerne med 
stor indlevelse og nærvær, sangene er blot 
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Gudstjenester

Dato Thorning Grathe 
30. januar. 4.s.e.H.3.k 9.00 10.30
2. februar Kyndelmisse 19.00 m. Thorningkoret
6. februar 5.s.e.H.3.k. 10.30
13. februar s.s.e.H.3.k 10.30 Aage Nielsen
20. februar. Septuagesima 14.00 Winnie Rischel
27. februar Seksagesima 10.30 9.00
6. marts Fastelavn 10.30 Aage Nielsen
13. marts 1.s.fasten 10. 30 Indsamling til Fol-

kekirkens nødhjælp
17.00

20. marts 2.s.fasten 9.00 10.30 
27. marts 3.s.fasten 9.00 Andreas Lundbek 

Hansen
3. april Midfaste 10.30
10. april Maria bebudelse 10.30 Aage Nielsen

Tirsdage på Bakkegården
Hver tirsdag er der sang på Bakkegården 
kl. 10.00 ved deltagelse af vores organist 
Elisabeth Tøttrup.
Dog afholdes hver sidste tirsdag i måne-
den ligeledes kl. 10.00, gudstjeneste.
Inden gudstjenesten er menighedsrådet 
vært ved en kop kaffe m.m.

Datoerne er:
25. januar kl. 10.00
22. februar kl. 10.00
29. marts kl. 10.00
Alle som har tid og lyst er velkomne!
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Dyrlæge fra Thorning åbner 

Dyrenes Læge og Øjenklinik
Efter 14 år i smådyrspraksis har dyrlæge 
Pia Bjerre Pedersen fra Thorning valgt at 
etablere sin egen smådyrsklinik ”Dyrenes 
Læge og Øjenklinik” (herefter DLOK). 
DLOK er en selvstændig dyreklinik, og 
har gennem et unikt klinik-samarbejde til 
huse på Rødkærsbro Dyreklinik, samt en-
kelte dage om ugen på Karup Dyreklinik. 
Samarbejdet medfører, at der er adgang til 
al nødvendigt klinisk udstyr, som fx rønt-
gen, scanner, bedøvelsesudstyr med vide-
re, mens Pia til åbningen har investeret i 
det nyeste specialudstyr til diagnostik og 
behandling af øjensygdomme hos hun-
de, katte og gnavere. Pia og hendes fami-
lie bor i Thorning, ideelt placeret mellem 
de to klinikker.

DLOK er en klinik for smådyr. På kli-
nikken varetages alle områder af små-
dyrsmedicin og kirurgi, dvs. fra sund-

hedseftersyn, vaccinationer, sterilisati-
oner, kastration, kejsersnit til de mere 
komplekse operationer. 

DLOK er også en specialklinik for små-
dyr med øjensygdomme. Andre dyrlæger 
henviser således patienter med øjenlidel-
ser, når der kræves specialiseret indsigt i 
kæledyrenes øjensygdomme. Pia er også 
uddannet øjenpaneldyrlæge og foretager 
øjenlysninger, dvs. undersøger for arveli-
ge øjensygdomme hos hunde og katte.

Klinikken i Rødkærsbro er nyistandsat, 
og Pia glæder sig til at tage imod patien-
ter. 

Yderligere information kan hentes på 
www.dlok.dk og tidsbestilling foregår på 
tlf. 2760 6069

Børn er altid me-
get velkomne med 
deres kæledyr. På 
billedet besøger 
Niels, Ane og Puk 
klinikken sam-
men med hunden 
Dina, der bliver 
undersøgt før en 
vaccination.
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Midt om Natten bliver med sine ca. 50 
medvirkende på scenen et af de folkerige-
ste stykker på Friluftsscenen. Desuden vil 
man også finde dele af orkesteret på sce-
nen til at understøtte Kim Larsens vel-
kendte og iørefaldende musik. 
”Så vi be´r bare guderne om godt vejr” og 
”tag mig med ud i den grønne skov, der 
hvor man kan spire” bliver ikke bare et 
fromt ønske; men virkelighed på scenen 
i skoven bag Forsamlingshuset, hvor og-
så ”spillemand åh spillemand åh spil for 
mig” kommer til at give god mening.
Premieren er d. 4. juni.  

”Så vi be´r bare guderne om godt vejr”

Nu er rollerne fordelt til 
Friluftsspillets opsætning 

af Midt om Natten. Holdet består af både 
gamle kendinge og nye ansigter, dels fra 
lokalområdet og dels udefra.
Der er tre ledende roller i stykket. Arnold 
spilles af Kim Konnerup, som mange vil 
kende fra Robin Hood, som den lidt skæ-
ve Broder Tuck og i øvrigt rigtig mange 
andre glimrende roller i tidligere års Fri-
luftspil. Susan Himmelblå spilles af Loui-
se Hummelgaard, som sikkert huskes som 
Ronja i Ronja Røverdatter. Benny spil-
les af en rigtig Benny, nemlig Benny Em-
il Danielsen - et nyt ansigt i Friluftsspil-
let; men kendt af mange, da han til daglig 
arbejder på Thorning Skole.
De to yngste deltagere i år er bare 11 
og 10 år og spilles af to skønne børn fra 
Knudstrup, nemlig Mathias Lyngsøe, som 
spiller Pelle og Signe Thea Larsen, som 
spiller Piv. 

De unge medvirkende: Signe Thea Larsen og 
Mathias Lyngsøe
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Det sker på Bakkegården

Februar:
16. Banko kl. 14.00
23. Generalforsamling Brugerråd kl. 14.00

Marts:
16. Banko kl. 14.00
30. Forårsfest med underholdning kl. 18.00

April:
20. Banko kl. 14.00
27. Rosenrevyen kl. 14.00

Brugerrådet

Hver tirsdag kl. 10.00-11.00 er der sang med musikledsagelse af organisten. 
Den sidste tirsdag i måneden afløses sangen af gudstjeneste.
Gudstjenesten hver sidste tirsdag på Bakkegården er med både kaffe, sang og 
prædiken. Alle er velkomne!

Nyt fra Foreningen Norden Kjellerupegnen
Så er det tid for årets generalforsamling. 
Den finder sted allerede mandag den 21. 
februar kl. 19.00 i Hørup Kirkecenter.
Dagsordenen følger vedtægterne, og for-
slag til foreningens arbejde indsendes til 
formanden, Ellen Andersen, senest den 
13. februar. E-mail adr. kan ses på side 2. 
Bestyrelsen håber på det sædvanlige go-
de fremmøde.
Efter generalforsamlingen står der kl. 20 
samme sted ”Nordiske rejseoplevelser” 
på programmet. I 2011 har venskabsfor-
eningen i Lapua i Finland indbudt til træf, 
og Dorthe Kaldal Mikkelsen vil fortælle 
og vise billeder fra tidligere træf i Lapua. 
Alle er velkomne til at se og høre om et 
stykke Finland uden søer, der er beliggen-

de 100 km. øst for Wasa ved 
Den botniske bugt. Lapua er 
en smuk by med domkirke og 
et spændende kulturhus, ind-
rettet i en tidligere patronfabrik, og den er 
et besøg værd.

Nordens dag markeres onsdag den 23. 
marts med ”Nordiske sange og viser” i 
Thorning Forsamlingshus.
Thorning sangkor under ledelse af Elisa-
beth Tøttrup vil underholde, og der er lagt 
op til en festlig og fornøjelig aften med 
fællessang og forskelligt nordisk bagværk 
til kaffen. Aftenen er arrangeret i fælles-
skab med Thorning Foredragsforening.
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KFUM og KFUK program

Fre. 4/2 kl. 19.30 Bibeltime hos Peter Jensen og Tove Sjørslev, Gl. Hærkrovej 10  
 og hos Peter og Ketty Nielsen, Aalborgvej 63
Tir. 8/2 kl. 19.30 Møde i Missionshuset. Tale ved v. sognepræst Inge Mader,  
 Sjørslev. ”Fadervor”
Fre. 18/2 – Søn. 20/2  Weekendtur til Grønne Strand. Tilmelding til Tove sen. 8/2
Fre. 25/2 kl. 19.00 Gåtur i vintermørket. Mødested: Kong Knuds Vej 26, hvor der  
 også er kaffe. Medbring lygter. 
Fre. 4/3 kl. 19.30  Bibeltime hos Linda og Jeppe Nielsen, Aalborgvej 57 og hos  
 Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26
Ons. 9/3 kl. 19.30 Forårsaften i Houlkær Kirkecenter v. præstevikar Laila Hansen,  
 Vinkel. ”Folkekirkens mange ansigter”. Pris 75 kr. Distriktsar- 
 rangement.
Fre. 18/3 kl. 19.30  Generalforsamling hos Lisbeth og Jan Pedersen, Rosenborgvej  
 10.
Fre. 25/3 kl. 19.30 Bibeltime hos Jens Aage og Tove Vinther, Kong Knuds Vej 26  
 og hos Jens Jørgen og Grete Petersen, Bødkersmindevej 11
Søn. 3/4 kl. 9.00? Kirkekaffe hos Peter Jensen og Tove Sjørslev, Gl. Hærkrovej 10  
 og derefter gudstjeneste. 
Lør. 9/4 kl. 19.00 Fællesspisning hos Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26.  
 Tilmelding sen. 3/4.

Alle er velkomne.
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther – tlf. 86880716 – 
vinther@post12.tele.dk
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Thorning Forsamlingshus d. 4. marts 2011

Allan Olsen – solo
“På Holbergs tid gik man med ansigtet pudret og med paryk. 
Kun de fattigste gik ”i eget hår”, som man sagde dengang. Hårdt 
boostet forlorenhed… På mange måder lige så forlorent som i 
dag, hvor viden og indsigt synes at komme til kort i populismens 
gustne flammer. Talentløsheden har gode betingelser i ny-
liberalismens væksthus, hvor wannabe’s hyldes i guldkaret, eller 
som Allan Olsen synger i Lille Gråspurv: ”Vi er i pralhanens tid 
– spraglede prydfjer pudses, og bryster pustes op.”

Godt vi har Allan Olsen og hans helt 
specielle måde at se tingene på. Hel-
digvis kommer han også forbi vores 
lille hyggelige hjørne af verden. Helt 
nøjagtigt d. 4 marts 2011. Vi håber at 
fylde Thorning Forsamlingshus til en 
hyggelig aften med Allan Olsen og 
hans medbragte strengeinstrumenter.
Hvornår: 4. marts 2011 klokken 
20.00 – dørene åbnes kl. 19.00
Pris: 195,- pr. billet.
Billetbestilling: 
www.thorningborgerforening.dk 

Med venlig hilsen
Thorning Borgerforening
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