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Nyt fra redaktionen

I disse moderne tider hvor alle har adgang 
til internettet, beder redaktionen om, at 
alle bestyrelsesmedlemmer bag Blichfang 
sender deres mail-adresser til redaktio-
nen. De bedes sendt til pnielsen@it.dk, 
hurtigst muligt, og senest næste deadline 
som er d. 13. juli.
Disse vil fremover erstatte postadresse i 
foreningsoversigten side 2.

Redaktionen har modtaget en opfordring 
om at trykke Blichfang med farver, i ste-
det for som nu kun sort og hvidt, og vil 
derfor undersøge, om bladets økonomi 
kan klare dette.

Venlig hilsen redaktionen

Flaghejsning i Thorning
Igen i år har en gruppe Thorningborgere 
påtaget sig at sætte flagalle op ved natio-
nale mærkedage og konfirmation i Thor-
ning og Grathe sogne. I 2012 flages der 
syv gange, nemlig på Dronningens fød-
selsdag den 16. april, ved konfirmations-
søndagene den 4. maj, den 13. maj og den 
20. maj, på Grundlovsdag den 5. juni, på 

Valdemarsdag den 15. juni og for Faldne 
soldater den 5. september. For arbejdet 
med at organisere flaghejsningen står Carl 
Erik Philipsen, og holdet tæller 39 mænd 
og to kvinder. Flaghejsningen er en smuk 
og festlig tradition til glæde for byens 
borgere, og gruppen fortjener en stor tak 
for deres indsats.

Flagene er hejst i Thorning til ære for konfirmanderne.
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Det sker på Bakkegården

Maj
16. Banko kl. 14
23. Ebeltoft Harmonikaorkester kl. 14

Juni
6. Udflugt for Bakkegårdens beboere og naboer, afgang kl. 13.30
20. Banko kl. 14
24. Sankthansfest kl. 19

August
15. Banko kl. 14
22. Rosenorkesteret kl. 14

Brugerrådet
 
Hver tirsdag er der sang på Bakkegården kl. 10.00. Vores organist, Elisabeth Tøttrup 
medvirker. 
Den sidste tirsdag i måneden holdes gudstjeneste på Bakkegården ligeledes kl. 10.00 
med medvirken fra præst, kirkesanger og organist.
Inden gudstjenesten får vi en kop kaffe og har mulighed for at tale lidt sammen hver 
især.
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Thorning Forsamlingshus

Som før nævnt kan forsamlingshuset nu 
lejes uden vært. Bestyrelsen har købt ind, 
så køkkenet nu er veludstyret til madlav-
ning og servering til selv store fester. Der 
er lavet aftale med professionel rengø-
ring, så hele huset altid er rent og pænt. 
Ønsker man at leje forsamlingshuset, 
kontaktes Sonja Pedersen på tlf. 4040 
7970 (Forsamlingshusets nye tlf. nr.).
Bestyrelsen har været bekymret for udlej-
ningen uden vært, men det har indtil vide-
re vist sig at være ubegrundet. Der er god 
efterspørgsel på huset.

Lørdag d. 3. marts var der igen stofsalg i 
forsamlingshuset. Der var en del stof fra 
tidligere, men også rigtig meget helt nyt. 
Der var mange besøgende og salget blev 
rigtig fint.

Søndag d. 11. marts var det så tid for det 

første af årets loppemarkeder. Udvalget af 
lopper var knap så stort som sidst, men 
alligevel stod der mange mennesker i kø 
da døren blev åbnet. Specielt i løbet af 
formiddagen var besøgstallet stort, og 
slutresultatet blev et rigtig flot salg. Så nu 
håber bestyrelsen på ny tilstrømning af 
lopper til næste gang. Loppeting afhentes 
allerede nu ved henvendelse til Sonja Pe-
dersen tlf. 4040 7970 eller Torben Bertel-
sen tlf. 6139 1841
Efterårets loppemarked er planlagt til d. 
30. september.

Torsdag d. 26. april var der fællesspisning 
for sidste gang i denne sæson. Også den-
ne gang med dejlig mad og hyggeligt 
samvær. Arrangementerne har været så 
stor en succes, at der allerede er planlagt 
fire mere. To i efteråret og to efter jul. 

5 



Endnu et år er gået i Blicheregnens Lo-
kalråd. Det har været et aktivt år, hvor vi 
har spredt vores aktiviteter ud over flere 
områder. 

I vedtægterne kan man læse, at lokalrådet 
er et upolitisk samarbejdsorgan, som har 
til formål: 
• At beskæftige sig med emner og om-

råder af almen lokal interesse, efter 
henvendelse fra foreninger, forældre-
bestyrelser, borgergrupper, og enkel-
te borgere, eller efter initiativ fra lo-
kalrådet

• At fremme trivsel og kontakt mellem 
borgerne indbyrdes

• At formidle kontakt mellem borgerne 
og Silkeborg Kommune i sager, der 
har almen interesse

Førhen koncentrerede aktiviteterne sig 
mest om infrastruktur, særligt manglende 
busdrift. Og infrastrukturen er bestemt ik-
ke glemt. Vi skriver indsigelser til buskø-
replaner og deltager i debatten, når det er 
muligt. 

Vi sørger i øvrigt for at komme med hø-
ringssvar, når der er høringsrunder i Sil-
keborg Kommune, som vi mener, er rele-
vante for os.
I september 2011 indsendte vi, i samar-
bejde med borgere fra Thorning, et svar 
vedrørende Sundheds- og ældrepolitik, og 
i december 2011 et høringssvar, omhand-
lende den Kommunale Udviklingsstrate-
gi.

Det næste vi kommer til at beskæftige os 
med, i kommunalt regi, bliver den kom-
mende Kommuneplan. 
Den er under udarbejdelse i 2012, hvor 
det er muligt, at komme med ønsker og 
forslag. Kommuneplanen kommer til of-
fentlig fremlæggelse februar/marts 2013, 
hvorefter den ventes vedtaget i juni 2013.

Noget af det sidste, vi har beskæftiget os 
med i Lokalrådet, og som vi kommer til 
at beskæftige os med lang tid fremover, er 
arbejdet med at få lavet en Lokal Udvik-
lingsplan. Det er et projekt, hvor vi i sam-
arbejde med en konsulent fra Landdistrik-
ternes Hus, får udarbejdet en plan for, 
hvad vi ønsker der skal ske for Blichereg-
nen. Selve planen ventes færdig til efter-
året 2012. 
D. 28. marts var der borgermøde omkring 
Udviklingsplanen, og der kom masser af 
idéer frem. De hovedområder som bliver 
prioriteret højest, efter afstemning på 
mødet, er en Hal 2 i Thorning, et torv, et 
Auditorium som skal samle aktiviteter i 
byen, og bustrafik. Men ingenting er 
skabt, ved at skrive det ind i en plan. Der 
skal arbejdes for det. Og her er det vigtigt 
med lokal opbakning. 
Hvis ingen gør noget, sker der heller in-
genting. 

I oktober 2011 deltog vi i Nærdemokrati-
konference i Them, sammen med øvrige 
Lokalråd i Silkeborg Kommune. Det har 
været optakten til, at vi har fået etableret 
et samarbejde med lokalråd på vores egn. 
Det er lokalråd fra Kjellerup, Vinderslev, 

Årsberetning 2012
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Hinge-Nørskovlund, Sjørslev-Demstrup 
og Ans-Grønbæk. Ved at etablere et sam-
arbejde, ønsker vi at stå stærkere overfor 
kommunen og andre offentlige instanser. 
De områder hvor vi i første omgang har 
besluttet at samarbejde, er den kommende 
kommuneplan, blandt andet med fokus på 
CO2-neutrale energiformer, og selvfølge-
lig hvad der i øvrigt berører os i kommu-
neplanen. Derudover vil vi samarbejde 
om trafiksikkerhed, herunder cykelstier, 
og om offentlig transport.
Kommer der andre områder, hvor det er 
hensigtsmæssigt at samarbejde, vil vi 
selvfølgelig gøre det.

Sidste år fik vi en henvendelse fra skole-
bestyrelsen på Thorning Skole, der ønske-
de at åbne for brugen af skolens lokaler. 
Dermed var vejen banet for forskellige 
kulturelle aktiviteter. 
Som erstatning for bogbussen har vi etab-
leret et bogudleveringssted på biblioteket. 
Det bliver flittigt brugt til afhentning og 
aflevering af bøger. En gang om ugen er 
der bemanding, hvis nogen har brug for 
hjælp til bestilling. Det bliver til gengæld 
ikke brugt så meget, men indtil videre be-
står tilbuddet om hjælp. Her er det på sin 
plads at sige stor tak til de frivillige hjæl-
pere, for ellers var det slet ikke en mulig-
hed.

Vi har startet Husflidsaftener op, hvor det 
er muligt, at bruge skolens lokaler til for-
skellige former for husflid. Der er god op-
bakning til projektet, og vi håber der med 
tiden kommer mange flere, der vil delta-
ge. 
Det kunne også være rart at se nogle 
mænd, for det er bestemt ikke meningen, 
at det kun skal være for kvinder. Børn og 
unge er også velkomne. Det er tænkt som 

en mulighed for at mødes på tværs af ge-
nerationer og køn, og at trække på hinan-
dens kreative erfaringer.

Vi forsøger at inddrage alle lokaler i 
Thorning, og området i det hele taget, til 
forskellige aktiviteter. Senest har vi fået 
et godt samarbejde med Blicheregnens 
Museum, hvor vi har brugt kaffestuen til 
at afholde kreative kurser.
Har man forslag til aktiviteter, hører vi 
meget gerne om det. Så vil vi prøve om 
det kan etableres. 
Og det gælder selvfølgelig i hele lokalrå-
dets område, ikke kun i Thorning.

Af øvrige aktiviteter kan nævnes en ar-
bejdsgruppe, der starter Herberg for Pil-
grimsvandrere til juni 2012. Lokalrådet 
har også et tæt samarbejde med Projekt 
Trivsel i Thorning og Omegn, ledet af 
Malene Kjær. Samarbejdet med Malene 
Kjær er meget givende for vores område, 
og det håber vi, vil fortsætte så længe 
projektet varer. 
Lokalrådet bakker op om alle aktiviteter, 
der er med til at skabe mere aktivitet på 
hele egnen.

Vi får et årligt tilskud fra Silkeborg Kom-
mune til aktiviteter og driftsomkostninger
Derudover er vi i det forgangne år, be-
gyndt at modtage støttebidrag, primært 
fra lokale erhvervsdrivende. En stor tak 
til alle der har støttet os. 

Til slut en tak til øvrige medlemmer af lo-
kalrådet, for gode og konstruktive møder.

Linda Lyngsøe
Formand for Blicheregnens Lokalråd
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Nyt fra Blicheregnens Lokalråd
D. 28. marts 2012 var der Borgermøde 
om egnens Lokale Udviklings Plan, for-
kortes LUP, et projekt som er bevilget og 
støttet af LAG-Silkeborg. Endvidere er 
der koblet en ekstern konsulent på fra 
Landdistrikternes Hus, Karsten Gram. 
Projektets relevans begrundes med, at 
hvis man vil have udvikling ude i landdi-
strikterne, så skal vi, som beboere og bru-
gere af tilbudene i vores del af kommu-
nen, være proaktive og selv synliggøre 
behovet, og vi skal selv være med til at få 
ønskerne til at blive til realiteter. 

Det blev en aften med mange input fra 35 
deltagere. Der blev livligt talt om, hvad 
der var kendetegende for hele området 
(Vium, Hvam, Gråmose, Knudstrup, 
Kompedal og Thorning mv). Der blev 
brainstormet over temaet: Egnens styrker 
og svagheder. Den sidste del af aftenen 
blev afsat til brainstorm om alle mulige 
ønsker for området, både kulturelle, krea-
tive og sportslige tiltag; ingen ideer var 
for små eller for store. Mødet afsluttedes 
med en afstemning for at konkretisere, 
hvilke ideer der var størst tilslutning til at 
gå videre med, indenfor en periode på 
5-10 år, samt at sætte tovholdere på pro-
jekterne.

De prioriterede projekter blev:
• Infrastruktur
• Cykelsikkerhed/-stier, herunder fra 

Knudstrup til Gråmose
• Busforbindelser, herunder ungdoms-

skolebus til Silkeborg
• Rekreative områder bl.a. omkring det 

nye regnvandsbassin ved Foghs Vej
• Auditorium på tværs af alle aldre og 

aktiviteter med arbejdende værkste-
der osv.

• Aktiviteter og lokaler for unge, der 
ikke er til sport. Herunder tanker om 
en ungdomsklub

• Hal 2/Multicenter

Det betyder ikke, at alle de andre idéer 
der kom frem, bliver skrinlagt. Alle idéer 
bliver skrevet i vores Udviklingsplan 

Et udførligt referat findes på 
Blicheregnens hjemmeside, under LUP.

Den 11. april afholdtes Stormøde med 
generalforsamling. 

Formandens beretning kan læses i denne 
udgave af Blichfang.

Nye medlemmer af lokalrådet blev: Peter 
Hansen fra Gråmose, og Benny Mogen-
sen fra Hvam
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Den nye konstituering er:
Formand: Linda Lyngsøe
Næsteformand: Trine Nielsen
Kasserer: Benny Mogensen
Sekretær: Hanne Dueholm

Øvrige medlemmer: 
Peter Hansen
Claus Poulsen
Niels Simonsen

Tak til de 2 afgående medlemmer: Jette 
Laursen (Thorning) og Jesper Blåbjerg 
(Vium)
 
Husflid:
Nørklerne mødes forsat en gang om må-
neden. Datoer lanceres på facebook og på 

forsiden af Lokalrådets hjemmeside. Der 
er også plads til andre tiltag end blot at 
nørkle. Ideen er, at sløjdlokalerne også 
kan anvendes, hvis der går nogle mænd 
eller kvinder rundt, som gerne vil lave 
noget der.
 
Som altid finder I os på følgende hjem-
mesider: Facebook ”Blicheregnens Lo-
kalråd” og vores hjemmeside http://www.
blicheregnens-lokalraad.silkeborgkom-
mune.dk/. Følg med på disse sider, der 
skrives ofte nye ting ind som har relevans 
for egnen.

Hilsen Linda og Hanne

Brug kalenderen på www.thorningby.dk

På stormødet d 26. marts var et af emner-
ne det klassiske spørgsmål om, hvordan 
man undgår, at der afholdes flere arrange-
menter på Blicheregnen på samme dato.
 
Løsningen var dog ganske nær. Jan Pe-
dersen, Skovvej i Thorning, der ejer 
hjemmesiden www.thorningby.dk og som 
i forvejen stiller sin hjemmeside gratis til 
rådighed for alle, tilbyder at ændre siden, 
så kalenderen bliver nemmere at benytte.

Fremover vil der være et menupunkt, 
hvor alle relevante oplysninger for arran-

gementet, skal skrives på. Jan vil så redi-
gere oplysningerne, så arrangementerne 
vil så kunne ses kronologisk måned for 
måned. 

Derfor opfordres alle foreninger til:
• at tjekke kalenderen, når der plan-

lægges et arrangement
• at indskrive datoen for afholdelse af 

det, lige så snart datoen ligger fast

På forhånd TAK til Jan Pedersen

Hanne Pehrson 
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KFUM og KFUK
Tor. 24/5 kl.18/19.30 Fællesspisning i Thorning Missionshus. Tale ved Vagn Hou- 
 gaard Sørensen, Klovborg (ansat i Nr. Snede Statsfængsel).  
 Emne: ”De udsatte indsatte”. Tilmelding til deltagelse i spis- 
 ning, men man kan også møde op til foredraget kl. 19.30. Arr.:  
 IM og KFUM og KFUK. 

Fre. 1/6 kl. 19.00 Aftentur. Arrangører: Jeppe og Linda Nielsen. Mødested se- 
 nere. Medbring kaffe.
 
Søn. 10/6 kl. ? Gudstjeneste. Kirkekaffe eller kirkefrokost. Besked senere.

Fre. 15/6 kl. 19.00 Grillaften hos Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26.

Fre. 22/6 kl. 19.30 Sankt Hans Fest i Jeppes grusgrav. Taler? Frederiks KFUM  
 og KFUK er inviteret. Medbring kaffe. Gratis snobrød og pøl- 
 ser. Alle er velkomne

Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 8688 0716
vinther@post12.tele.dk
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Indre Mission

Maj:
Torsdag d. 3. kl. 19.30 Møde ved Tommy Fuglsang, Struer.
Torsdag d. 10. kl. 19.30 Soldatervennefest ved Knud Nielsen, Karup.
Torsdag d. 24.  Fællesaften med KFUM og K.
 Kl.18.00 Fælles spisning.
 Kl. 19.30 Møde ved Vagn H. Jørgensen, Klovborg.
Torsdag d. 31. kl. 19.30 Bibeltime i hjemmene, Peters 2. brev kap. 2.

Juni:
Torsdag d. 7. kl. 19.30 Danmissions årsmøde ved Cand. theol. Christa Lund  
 Herum. “Kirken og de kristne i Ægypten under og efter  
 revolutionen”
Torsdag d. 14. kl. 19.30 Bibeltime i hjemmene, Peters 2. brev kap. 3.
Torsdag d. 21. kl. 19.30 Midsommerfest hos Hanne og Niels Jørgen Christensen,
 Ålborgvej 72 v. Pastor Tina Frank taler.
Torsdag d. 28. Aftenudflugt. Program Senere.

Juli: Sommerferie. Alle ønskes en god sommerferie.

August:
Søndag d. 12. august starter vi efter ferien med at køre til Åse og Henriks sommerhus i 
Strandet, hvor vi holder møde, hvorefter vi hygger os sammen om grillen. Alle er vel-
komne. Kontakt bestyrelsen hvis du mangler kørelejlighed.
Der bliver fælles afgang fra Missionshuset kl. 14.00.

Danmissions Kvindekreds
Torsdag den 7. juni er der årsmøde i 
Thorning Missionshus. Cand. theol. Chri-
sta Lund Herum, fortæller og viser bille-
der fra sit arbejde for Danmission i 
Ægypten. Foredraget kalder hun ”Kirken 
og de kristne i Ægypten under og efter re-
volutionen”. Enhver er velkommen til 
mødet og til at deltage i vor lille kreds og 
gode fællesskab om Danmissions arbejde.
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Det arabiske forår
Kirken og de kristne under og 
efter revolutionen

Danmission i 
Thorning indbyder 
alle til en spæn-
dende aften, hvor 
Christa Lund 
Herum, der har 
været udsendt af 
Danmission til 
Egypten i årene 
2005-2007 og si-
den har besøgt lan-
det flere gange, 
sidst op til valget i 2011, vil fortælle om 
kirkens historie, om kulturen og den poli-
tiske udvikling i landet.

Christa Lind Herum vil belyse de forskel-
lige fremtidsaspekter for de kristne i 

Egypten. Har de kristne grund til frygt, 
eller kan de stole på, at demokrati og lige-
stilling vil sejre over islamisk ekstremis-
me og diktatur? Hvad kan det arabiske 
forår og ikke mindst valget i 2012 bringe 
de kristne af muligheder og udfordringer?

Christa Lund Herum har arbejdet som re-
ligiøs koordinator for Danmissions part-
ner, Den anglikanske Kirke i Egypten, og 
hun vil fortælle om Danmissions dialog-
arbejde gennem de seneste årtier og give 
et bud på, hvorfor det fortsat er vigtigt at 
fortsætte samarbejdet med kirker og isla-
miske institutioner i så turbulent et land 
som Egypten.

Mødet finder sted torsdag den 7. juni kl. 
19.30 i Thorning Missionshus. Der vil 
være kaffebord og lotteri til fordel for 
Danmission, og alle er velkomne. 
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Blicheregnens Festudvalg Anno 2007
Sæt kryds i kalenderen 27. oktober 2012. 

Blicheregnens Festudvalg Anno 2007 er 
gået i gang med forberedelserne til årets 
halbal 2012.
Foreningen står for 4. gang bag halballet i 
Thorning Hallen, efter at halballet i de 
første 2 år blev afholdt i regi af Thorning 
Idrætsforening. For 6. år i træk afholdes 
halballet i den weekend, sommertiden 
slutter. Der arbejdes i år med nye tiltag og 
ideer, efter at bestyrelsen har fået nye 
medlemmer og dermed nye indspark til 
det kommende halbal 2012. Bestyrelsen 
har efter generalforsamlingen i januar 
2012 på Neder Kjærsholm Hovedgaard 
konstitueret sig således: Formand Ebbe 
Hemmingsen, næstformand Kristina Niel-
sen, sekretær Jonna Lassen Olesen, kasse-
rer Jens-Ole Bøgild og Åge Madsen. Sup-
pleanterne til bestyrelsen er Brit Christen-
ce Olsen, Christian Riberholt og Eileen 
Duncker.

Halballet i Thorning har tre vigtige om-
drejningspunkter: Den store frivillige ar-
bejdskraft der lægges i at stable arrange-
mentet på benene, den store opbakning 
fra festdeltagerne, og ikke mindst en 
kæmpe opbakning fra lokale sponsorer i 
form af gevinster til lotteriet under festen.
Billedet af de lokale ildsjæle er taget på 
Multibanen i Thorning. Lysanlægget på 
Multibanen er et af de større formål, som 
overskuddene ved halballet i Thorning 
har tilgodeset gennem årene. Idrætsfor-
mål, foredrag, tilskud til julebelysningen i 
Thorning og pavillonen ved Bakkegården 
er ligeledes andre almennyttige og almen-
velgørende formål, som overskuddene fra 
halballerne har kunnet tilgodese.
Bestyrelsen håber igen i år på en stor op-
bakning til festen, så lokale almennyttige 
og almenvelgørende formål på ny kan til-
godeses via overskuddet fra halballet.
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Bølle Bob 

Arbejdet med prøver og opsætning af 
årets forestilling ”Bølle Bob” på frilufts-
scenen i Thorning er nu gået ind i den 
sidste fase.

Instruktører, korleder og orkesterleder 
herser i disse dage med skuespillerne i 
musicalen Bølle Bob. Prøverne er nu for 
alvor intensiveret. Koret er ved at være på 
plads under Lene Henriksens ledelse. So-
losangen tager form under Flemming 
Bergs kyndige ledelse. 

Instruktør Kim Brandt og instruktørassi-
stent Louise Hummelgaard arbejder nu 
ihærdigt med at samle alle trådene til en 
god seværdig forestilling. Dette startede 
for alvor med en arbejdsweekend d. 21.-
22. april, hvor der for første gang blev 
prøvet og tilrettet kostumer, som Eva Jen-
sen og Laila Simonsen står for, og dele af 
forestillingen blev gennemspillet med 
sang og musik.

Arbejdsweekenden bød også på en min-
dre udfordring for skuespillerne, idet re-
gissør Inge Østerby havde travlt med at 
sætte alle skuespillerne i gang med at 
fremstille en kæphest, som skal bruges i 

en scene i forestillingen. Det kom der me-
gen morskab og muntre bemærkninger ud 
af.

Mens prøverne fortsætter helt frem til 
dagen før premieren, har rigtig mange 
frivillige travlt med at forberede alt det 
praktiske, som salgsbod, parkering, til-
skuerområde, el, lyd og lys der også skal 
være på plads til premieren d. 2. juni og 
under de efterfølgende seks forestillin-
ger. 

Arbejdet med opbygning af kulisserne på 
friluftscenen startede sidst i marts under 
ledelse af Steen Lyngsø, efter en model 
udarbejdet af scenografen Ulla Hall. Op-
bygning af scenen var først i maj så langt 
fremme at skuespillerne straks indtog sce-
nen. Lydene fra hammer, skruemaskine 
og sav er afløst af brudstykker med skue-
spillernes prøver med replikker, musik og 
sang, indstilling af lysanlæg m.v.
Scenen forventes endelig færdig med op-
bygning af kulisser, samt dekoration som 
forestås af Ann-Louise Christensen og 
hendes hjælpere omkring d. 16./17.maj. 

Herefter har instruktørerne først rigtig 
mulighed for at bruge de rigtig rekvisitter 
og afprøve forskellige bevægelsesmøn-
strer med skuespillerne, således at der til 
sidst fremstår en flot sammenhængende 
forestilling med skuespil, sang, dans og 
musik. Alle ca. 150 frivillige og skuespil-
lere går til opgaverne med gejst og begej-
string, og alle glæder sig til at byde publi-
kum velkommen ved premieren d. 2. juni 
kl. 14.00 og i dagene herefter frem til og 
med d.10. juni.

Billede fra arbejdsweekenden
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Billetsalg:
Billetsalget til Bølle Bob startede d. 16. 
april. Det er muligt at købe billetter ved 
indgangen, men vil man sikre sig en billet 
til en bestemt forestilling, er det muligt at 
købe billetter på billettelefon 6173 3040 
mandag – torsdag kl. 17.00 – 19.00, frem 
til d. 29. maj, og på nettet www.thorning.
com til og med dagen før hver forestil-
ling.

Tak for indsatsen:
Bestyrelsen for Thorningegnens Frilufts-
spil vil gerne rette en stor tak til vore 
sponsorer, annoncører, til alle der bered-
villigt har stillet maskiner og andet mate-
riel til rådighed, og sidst men ikke 

mindst, til alle vore frivillige hjælpere, 
som er betingelsen for at det hele kan la-
de sig gøre.

Velkommen til en af de syv forestillinger 
af Bølle Bob, 
d. 2. juni kl. 14:00. premiere
d. 3. juni kl. 14:00 og 19.00
d. 5. juni kl. 19:00
d. 8. juni kl. 19:00
d. 9. juni kl. 14:00
d. 10. juni kl. 14:00
Mere information kan ses på www.thor-
ning.com 

Erling Prang
Formand for Thorningegnens Friluftsspil

AFS søger værtsfamilier i Thorning-området
Få en oplevelse for livet ved at åbne jeres dør for en AFS - udvekslingsstudent.

Til sommer kommer der ca. 150 forventningsfulde unge i alderen 15-18 år fra hele 
verden til Danmark. I løbet af deres 11 måneder her i landet vil de unge lære dansk og 
få deres eget liv med skole, venner og sport som enhver anden teenager. Men værtsfa-
milien er det væsentligste afsæt for mødet med Danmark og danskerne.

En værtsfamilie kan have små, store eller ingen børn. I kan bo stort eller småt. Hoved-
sagen er, at I har lyst til og er nysgerrige efter at opleve en ny kultur tæt på.

Hvis I har lyst til at dele hjem og hverdag med et spændende ungt menneske fra et 
andet land og samtidig få mulighed for at se på vores egen danske kultur med friske 
øjne, så bliv AFS- værtsfamilie og kontakt:

Bente fra Silkeborg lokalforening på 2135 3602 eller gå på www.afs.dk

AFS Interkultur er en non-profit organisation og arbejder uafhængigt af politiske og 
religiøse interesser.
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Gudstjenester

Dato Thorning  Grathe 
13. maj 5. s. e. påske   9.00 Konfirmation
17. maj Kristi himmelfart 10.30  9.00
20. maj 6. s. e. påske 9.00 og 11.00 
konfirmation 
27. maj Pinsedag  10.30  9.00
28. maj 2. Pinsedag    10.30
3. juni Trinitatis søndag 10.00 Fælles friluftsgudstjeneste 
10. juni 1.s.e. trin 14.00 Lotte Boas 
17. juni 2.s.e. trin 9.00  10.30

Friluftsgudstjeneste
Friluftsgudstjeneste Trinitatis søndag, d. 
3. juni kl. 10.00 afholdes som fælles 
gudstjeneste på friluftsscenen bag for-
samlingshuset i Thorning. Både Thorning 
og Grathe menighedsråd står som arran-
gører, og vil inden gudstjenesten kl. 9.30 
byde på en kop kaffe og et rundstykke til 
de morgenfriske. 

Det er i år anden år, at vi her hos os afhol-
der friluftsgudstjeneste og samtidig gør 
det som et fælles initiativ for både Thor-

ning og Grathe sogne. Det er en god ople-
velse, for en dag, at rykke kirken udenfor, 
at holde gudstjeneste i Vor Herres egen fri 
natur og at få lov at benytte os af de faci-
liteter, som Thorning Friluftsscene er så 
venlige at udlåne. 
 
Vel mødt. 
Dog, i tilfælde af dårligt vejr rykkes op i 
Thorning kirke.
Alle er velkomne
Thorning og Grathe menighedsråd
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Koncert i Grathe Kirke tirsdag d. 22/5 kl. 19.30 med

”PRISME”

Nye alterløbere til Thorning kirke

Nordisk og irsk folketone – i et kirkerum. 
 
Repertoiret er sammensat af enkel og 
stemningsfuld musik i nordisk og keltisk 
folketone. 
Instrumenter: violin – bratsch - keltisk 
harpe – harmonika – orgel.
Der er fri adgang til koncerten.

I efteråret opfordrede Menighedsrådet 
håndarbejdsinteresserede fra sognet til at 
sy to nye løbere til alterbordet. De nuvæ-
rende løbere er 20 år gamle. Tidens tand 
har slidt dem, og de trængte til udskift-
ning. Seks damer meldte sig: Bente Niel-
sen, der med sin håndarbejdsuddannelse 
kunne yde faglig bistand, Carmen Niel-
sen, Mariann Færch Nielsen, Hanne Jen-
sen, Elin Christiansen og Ellen Andersen 
fra Menighedsrådet.
Gruppen har mødtes regelmæssigt i vin-
ter- og forårsmånederne til syeftermidda-

ge hos hinanden. Det er en ære at få lov 
til at sy disse fine ting til kirken, og sam-
tidig har det været særdeles hyggeligt og 
fornøjeligt at være sammen om dette 
spændende projekt, som også har resulte-
ret i fire servietter til altersølvet. Den 
smukke kniplingsbort på altret vil dermed 
blive matchet. 
De sidste sting er i skrivende stund ved at 
blive syet, og Pinsedag, den kristne kirkes 
fødselsdag, i år den 27. maj, vil de nye 
kirketekstiler blive taget i brug ved høj-
messen.
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Konfirmandnavne 2012

Grathe kirke d. 4. maj kl. 10.00, Thorning skoles specialklassekonfirmander
Pia Kvist Andreasen, Thybovej 5B, 8620 Kjellerup
Birgitte Madsen, Karolinelundsvej 13, 8883 Gjern
Kristian Juul Svendsen, Kongemosevej 8, Frederiks, 7470 Karup J
Martin Windeløw, Dommerparken 9, 2.tv., 8620 Kjellerup
Ricki James Bjørk Christiansen, Vesterbyvej 7, Vinkel, 8800 Viborg
Anders Stitz Madsen, Farre Hedevej 26, 8472 Sporup

Grathe kirke d. 13. maj kl. 9.00
Thorebjørn Bendtsen, Stenrøgelvej 2, Voer
Jonas Hunskjær Kristiansen, Haugevej 2, Hauge
Bjørn Gejlka Langdahl, Kong Knaps Vej 20, Stenrøgel

Vium kirke d. 13. maj kl. 11
Frederik Hovgaard Andersen, Søren Kannes Vej 10, Vium
Hanna Vestergaard Hviid, Kongemosevej 10, Hvam 
Sune Basballe Jensen, Krogsgårdsvej 47, Hvam
Morten Skorstengaard Mogensen, Svinget 4, Hvam
Mads Nørregaard Morratz, Hornskovvej 10, Vium
Anja Søgaard Nielsen, Sølunden 21, Hvam
Preben Poulsen, Hærvejen 3, Hvam
Casper Rasmussen, Vilhelm Skyttesvej 6, Vium
Daniel Bille Tolstrup, Mett Kølvrås Vej 6, Vium
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Thorning kirke d. 20. maj kl. 9.00
Nicklas Raae Brodersen, Viborgvej 14, Knudstrup
Esben Boile Christensen, Munkemarken 35, Thorning
Steffi Thiraviyarajah Clausen, Blichersvej 25, Thorning 
Sarah Zenia Dahl, Stendalvej 10, Stendalgård  
Sofie-Amalie Loft Frederiksen, Skrænten 39, Thorning
Nanna Kubel Hoberg, Blichersvej 53, Thorning
Declan Almtoft Iversen, Mads Doss Vej 32, Thorning
Sonni Damgaard Jørgensen, Kærsholm Møllevej 10, Vattrup 
Theodor Nissen Damgaard Jørgensen, Blichersvej 4 st.tv, Thorning 
Frederik Artmann Pedersen, Kong Valdemars Vej 41, Thorning
Jacob Thyrrestrup Kring, Skrænten 7, Thorning
Lau Skovgaard Lauritsen, Vejlevej 3, Knudstrup
Nicolai Østergaard Leth, Mads Doss Vej 30, Thorning
Kirstine Møller Madsen, Tørrepladsen 49, Thorning
Fie Kirstine Nielsen, Papsøvej 4, Hvam
Malthe Raschke Nielsen, Skovvej 29, Thorning
Sara Døssing Nielsen, Tørrepladsen 39, Thorning
Maria Bjørnkær Poulsen, Arrildsvej 14, Gråmose
Elisabeth Salhøj Rask, Over Kærsholm Vej 4, Thorning
Christina Bundgaard Rasmussen, Skovvej 84, Ungstrup
Jonathan Kaas Søegaard, Skovvej 19, Thorning  
Katrine Kildahl Sørensen, Tørrepladsen 25, Thorning

Thorning kirke d. 20. maj kl. 11.00
Christian Møller Andersen, Danbovej 5, Knudstrup
Mikkel Thøgersen Brøns, Birkevej 18,Thorning
Maja Kofod Eriksen, Skovvej 52 , Thorning
Ida Marie Sejer Iversen, Fredensgade 28, Kjellerup 
Anders Viborg Jensen, Blichersvej 9, Thorning
Marlene Jeanette Jensen, Over Kærsholm Vej 20,Thorning
Marie Kielsholm, Ravnholtvej14, Knudstrup
Tea Caroline Konnerup, Rønnevej 14, Viborg
Rune Dueholm MacDonald, Kong Knuds Vej 14, Thorning
Anne Josefine Madsen, Blichersvej 50, Thorning
Julie Isabella Madsen, Blichersvej 50, Thorning
Elisabeth Lindrup Nielsen, Tørrepladsen 57, Thorning
Emma Dahl Olesen, Danbovej 7, Knudstrup
Emma Sofie Pedersen, Blichersvej 49, Thorning
Troels Thomsen, Blichersvej 61, Thorning
Søs Löf Ølting, Imgårdvej 10, Ungstrup
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Thorning Foredragsforening
Tirsdag den 17. april sluttede naturvejle-
der Jan Kjærgaard vinterens foredrags 
række af på forrygende vis, med en gen-
nemgang af Naturen Omkring Thorning - 
set med en biologs øjne. Vi oplevede ham 
som en gudsbenådet fortæller, og forståe-
ligt nok er han meget benyttet som guide 
i det midtjyske. Han laver desuden ofte 
naturindslag i både TV og radio. 

Vinterens foredragsrække har været vel-
besøgt, og det er rigtig dejligt at mærke 
den gode opbakningen fra både nær og 
fjern. Vi har flere gange undervurderet 
antallet af tilhørere og skyndt os at sætte 
flere borde op efterhånden, som folk 
strømmede ind. Til januar mødet med An-
ders & Bent Bro var alle forsamlingshu-
sets stole i brug. Selv de gamle kolde sto-
le, der var sat på depot på loftet, blev i 
hast tørret af og placeret rundt langs væg-
gene. Ved fælles hjælp, blev der skaffet 
siddepladser til alle 180 gæster, og det 

blev en herlig aften, som vi sent glemmer.

Om fem måneder løber det næste arran-
gement af stablen i samarbejde med me-
nighedsrådet i Thorning. Til sensommer-
mødet søndag den 23. september kommer 
sognepræst ved Løgumkloster kirke Ma-
rianne Christiansen og holder en kort 
gudstjeneste med efterfølgende foredrag 
og kaffe i Forsamlingshuset. Hun er en 
særdeles god prædikant og foredragshol-
der, og vil tale over emnet: ”Kristendom-
men hos H.C. Andersen”. Ved det sidste 
bispevalg i Ålborg Stift var Marianne 
Christiansen en ud af tre kvalificerede an-
søgere til stillingen og var dengang ansat 
som provst i Thisted sogn.

Pt. er foreningens bestyrelse i gang med 
at planlægge den næste sæson, og vi har 
en del spændende emner at arbejde med.
Gode forslag til foredragsholdere modta-
ges altid gerne.

 Meddelelsen om Henning Bitschs`død, kom helt uven-
tet og trist. Vi fik aldrig sagt Henning tak, for en uvur-
derlig indsats i bestyrelsen gennem mange år - og det 
er vi kede af. På sin egen fine og ordentlige måde, blev 
mangt og meget klaret hjemme på kontoret i Fore-
dragsforeningens interesse. 
I bestyrelses regi, havde vi stor respekt for Hennings` 
kvalitetssans og gode indsigt i, hvad der rører sig i lo-
kalsamfundet og verden omkring os.
ÆRET VÆRE HENNINGS MINDE.
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Thorning Vandværk

Thorning Vandværk I/S har afholdt gene-
ralforsamling. Der er tilslutning til 638 
installationer og 625 målere. 

Vandforbrug i 2011 97.323 kbm., i 2010 
var det på 93.683 kbm. En stigning i for-
bruget på 3,7 %. Vandspildet er på 15,86 
%. Der er igen spildt en del vand på 
grund af kloakeringsarbejderne i Thor-
ning. Forureningssagen i efteråret har ta-
get noget, og så vides det ikke, hvor me-
get den gamle måler viste fejl. Vandvær-
ket opfordrer alle interessenter til at holde 
øje med lækager og meddele dem til be-
styrelsen.

Vandværket har lidt svært ved at komme 
af med de sidste rester af jordbakterier i 
ledningsnettet. De er ganske ufarlige og 
der arbejdes på at få dem skyllet ud. De 
seneste vandanalyser kan findes på www.
thorningvand.dk.

På Svend Grathesvej er der lagt ny ho-
vedledning og nye stik til alle husstande. 
Overbyen skal forsynes med ny hoved-
ledning i forbindelse med kloakarbejder-
ne. Der vil blive skudt en ledning under 

Smedebakken tæt på Ålborgvej, så Over-
byens vandforsyning er sikret, mens klo-
akarbejderne står på. Der vil det kom-
mende år blive skiftet hovedventiler rundt 
omkring på ledningsnettet, da mange ikke 
kan lukkes fuldstændigt. Desuden ligger 
de i brønde, der ofte er fyldt med vand, 
når de skal bruges.

Forureningssagen i efteråret var en hård 
belastning for Thorning Vandværks bru-
gere og bestyrelse.

De forurenende bakterier var jordbakteri-
er (coliforme bakterier) og der var på in-
tet tidspunkt colibakterier i prøverne. He-
le sagen var dog en god øvelse for Silke-
borg Kommune og vandværkets bestyrel-
se i at afprøve beredskabsplanen - selv 
om bestyrelsen nok helst havde været den 
foruden.

Der er udarbejdet et nyt takstblad efter 
Silkeborg Kommunes anvisninger. Det 
medfører en ændring i tilslutningspriser-
ne. Kubikmeterprisen stiger til 4.37 kr. og 
den faste afgift til 812.50 kr. inkl. Moms. 
Takstbladet er gældende fra den 1.april.
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Thorning Pensionistforening

Heldagsudflugt den 13. juni 2012
Vi starter fra p-pladsen ved skolen kl. 
08.30 og kører mod Mariager. Undervejs 
serveres der kaffe/the mm. Herefter køres 
der nordpå mod Lille Vildmose, hvor vi 
skal spise en dejlig 2 retters middag. Der-
efter kører vi en tur rundt i vildmosen 
med en guide, som vil fortælle om hvor-
dan vildmosen er opstået samt om dens 
dyre- og fugleliv. Der bliver også mulig-
hed for at gå lidt rundt selv.
I centeret er der en stor udstilling om mo-
sen, som er meget interessant. Der er også 
en biograf som viser film om vilsmosen. 
Efter rundturen drikker vi kaffe/the med 
kage i centeret. Herefter går turen hjemad 

over de skønne Rebild Bakker.
Hele turen koster pr. person kr. 350 inkl. 
drikkevarer. Tilmelding inden den 1. ju-
ni til Morten 8688 0191 eller Gundhild 
8688 0630.

Onsdag den 8. august kl. 14.00 på 
Bakkegården kommer 
Per Hansen (kendt fra 
TV) og fortæller og vi-
ser film om originale 
personer. Kaffen koster 
50 kr. pr. person.

Hilsen bestyrelsen

Den store tørvegravningskanal i Portlandsmosen, Lille Vildmose. 
Foto: Flemming Ahlmann.
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