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Foråret nærmer sig, og Team Thorning 
Sundhedscenterets cykelhold står på spring 

for at komme i gang. 
Læs mere side 4



Foreningerne bag Blichfang
Bestyrelsen:
Gråmose Beboer- og Idrætsforening v/Preben Valbjørn Arildsvej 15  7442 Engv. 23393746
Blicheregnens Museum v/Bente Sørensen Vinderslevvej 1 8620 Kjell. 86888681 
Blicheregnens Museumsforening v/Bente Sørensen Vinderslevvej 1 8620 Kjell. 86888681
Thorning Spejderne v/Kern Oddershede Tørrepladsen 31  8620 Kjell. 86880884  
Thorning Foredragsforening v/Tom Andersen Hosekr.v. 14 8620 Kjell. 86880689
Thorning Borgerforening v/Laila Simonsen Hjordbakken 2 8620 Kjell. 86880856
Knudstrup Skyttekreds v/Jette Jacobsen Blichersvej 41 8620 Kjell. 86889081
Thorning Idrætsforening v/Karina Philipsen Ungstrupvej 10 8620 Kjell. 86889919
Brugerrådet/Bakkegården v/Søren Sørensen Tørrepladsen 21 8620 Kjell. 86880067
KFUM & K v/Tove Vinther Kg. Knuds Vej 26 8620 Kjell. 86880716
Thorning Menighedsråd v/Anne-Marie Møller Gadegårdsvej 14 8620 Kjell. 86880935
Indre Mission/Thorning v/Henrik Rask Tørrepladsen 24  8620 Kjell. 22435939
Thorning Forsamlingshus v/Grete Møller Kong Knuds Vej 7 8620 Kjell. 25616722
Socialdemokraterne i Silkeborg Nord v/ Jørgen Krog Aalborgvej 26 8620 Kjell. 
Thorningegnens Friluftsspil v/Birgit M. Andersen Rosenborgvej 4 8620 Kjell. 86880110
Thorning Pensionistforening v/Morten Petersen Østermarksvej 7 8620 Kjell. 86880191
Thorning Børnehus v/Aase Ørnstrup   
Blivheregnens Venstrevælgerforening v/Jens Jakob Andersen Kjellerupvej 15 8620 Kjell. 21464001
Thorning Vandværk I/S v/Harald Pehrson Munkemarken 21 8620 Kjell. 86880476
Rideklubben Hinnitus v/Tommy Solnæs Smedebakken 20 8620 Kjell. 86880482
Foreningen Norden Kjellerupegnen v/Ellen Andersen Hosekræmmervej 14 8620 Kjell. 86880689
Blicheregnens Lokalråd v/Linda Lyngsøe   20651750
Dansk Folkeparti v/Harry Madsen Skivevej 15 8620 Kjell. 86880531
Thorning Skole v/Lone Stig Andersen Møllevej 7 8620 Kjell. 89702330
Blicheregnens Festudvalg Anno 2007 v/Ebbe Hemmingsen Mellemvej 2  8620 Kjellerup  30277406
Foreningen Hærvejsherberg v/Tom Andersen Hosekr.v. 14 8620 Kjell. 86880689
Team Thorning Sundhedscenteret v/Kirsten Lehrmann Skrænten 18 8620 Kjell. 20455878
Thorningkoret v/Tom Andersen Hosekr.v. 14 8620 Kjell. 86880689
Thorninghallen v/Cita Brøns  8620 Kjell.
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Hvis man ikke har modtaget Blichfang, 
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Kjellerup Bibliotek.
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www.blichfang.dk
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Årsmøde i Blichfang

Der indkaldes til ordinært årsmøde i Bli-
chfang mandag den 23. februar kl. 19.30 i 
Bakkegårdens cafeteria.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af referat fra årsmødet 

2014 (Udsendes sammen med ind-
kaldelsen til årsmødet)

3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab 

til godkendelse
5. Redaktionen og annonceafdelingen 

beretter om årets gang
6. Indkomne forslag
7. Debat og gode ideer
8. Fastlæggelse af kontingent
9. Valg af formand, næstformand, kas-

serer, ansvarshavende redaktør samt 
to revisorer

10. På valg er Hanne Pehrson, Tove 
Vinther, Tom Andersen og revisorer-
ne Cita Brøns og Harry Madsen

11. Formandsvalg i 2016
12. Eventuelt

Servering af kaffe og brød

Alle 29 foreninger opfordres til at sende 
deres repræsentant eller en stedfortræder. 
Fra flere sider har der været ytret ønske 
om en arrangementskalender for Blich-
fangs uddelingsområde, der følger Thor-
ning skoledistrikt i den vestlige del af den 
tidl. Kjellerup Kommune. Det opleves, at 
gode arrangementer ligger på samme tids-
punkt, og en sådan kalender kunne, hvis 
den bruges af alle foreninger, afhjælpe 
dette. Årsmødet vil være en god og prak-
tisk anledning til at drøfte dette aktuelle 
emne under pkt. 7: Debat og gode ideer.
Skulle en forening være forhindret i at 
deltage, bedes afbud sendt til Ellen An-
dersen på tlf. 8688 0689 eller
E-mail: em-tw.andersen@fiberpost.dk .

Med venlig hilsen
Ellen Andersen
Formand

Korrektion
Grundet en beklagelig fejl, blev der i forgående udgave af Blichfang oplyst forkerte 
deadline- og udgivelsesdatoer for 2015. Hermed de korrekte datoer:

Blad nummer: Deadline for indlevering af indlæg Udgivelsesdato
Nr. 1   23/1    14/2
Nr. 2  27/3    18/4
Nr. 3  22/5    13/6
Nr. 4  24/7    15/8
Nr. 5  18/9    10/10
Nr. 6  20/11    12/12
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Team Thorning 
Sundhedscentret 

Forårets komme banker på, og det bety-
der dejlig og skøn cykling ude i det fri. 
Find cyklen frem fra vinterhiet – få den 
støvet af og få den gjort køreklar til cy-
kelsæson 2015.  Vi glæder os til at se jer 
alle sammen.
 
Der startes blidt med en fælles opstartstur 
fra Sundhedscentret 
 
Datoen er ikke endelig fastsat, men nær-
mere information kommer senere.
 
Der cykles en times tid, hvorefter der ser-
veres varm suppe i forsamlingshuset mod 
egenbetaling.
 
Suppe kr. 15,-
Øl eller vand kr. 5,-
 
Alle er velkommen – cykelhjelm er obli-
gatorisk. 
 

Torsten Rasmussen kommer og fortæller 
om cykling og om at holde motivationen 
og gejsten oppe til at blive ved, uden at 
skulle investere i dyrt cykeludstyr. Et lille 
foredrag på ca. 15 minutter. 
Der bliver bagefter rig mulighed for at 
ytre sig og komme med indspark og gode 
ideer til, hvordan cyklingen skal være i 
Thorning. 
 
Der har sidste sæson været stor interesse 
for cykling i Thorning, og det har været 
super dejligt, at mange mødte op til cyk-
ling hver uge. Vi glæder os til at se jer al-
le igen i sæson 2015 til mange sjove og 
gode cykeloplevelser og samvær. 
 
Træningstidspunkter:
 
Træningen starter fra Sundhedscentret i 
Thorning
 
Tirsdag kl. 18.30

Cykelhold for 2015
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Søndag kl. 09.30
Første tirsdags træning bliver tirsdag den 
14. april 2015.
Og der bliver følgende hold med hold-
kaptajn:
 
”De seje starter”
10-15 km  Irma Andreasen
 
”De gode ben”
25-30 km  Preben Thomsen/Inger Duch 
(gns.hastighed 20-23 km/t)
 

”De tynde hjul”
35 km ->    Erling Ankersen (gns. Hastig-
hed 23-27 km/t)
 
Den 1. søndag i måneden afsluttes cyklin-
gen med en omgang kaffe med kædeolie 
m.m. ved ”Den grønne plet” i Knudstrup.

Løbeskolen
Sæsonen er i gang, men du kan sagtens nå at være med ! 
Løbeskolen for utrænede, uøvede, begynderløbere børn og voksne (12 ugers program 
fra 0 km til 3-5 km) tilbyder Træning hver Mandag og torsdag kl. 17.00

Instruktører Kirsten Lehrmann og Jørgen Hansen
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Thorning Stafetten 2015
Tid: Lørdag den 18. april 2015
Startsted: Thorning Hallen, Over Kærs-
holmvej 9, Thorning, 8620 Kjellerup
Starttidspunkt: 11:00
Der løbes 3*5 km i følgende kategorier:
Herre
Dame
Mix
Børn (<12 år)

Man må gerne løbe mere end en gang og 
/ eller deltage på flere hold, blot skal der 
skiftes HVER gang i målområdet, man 
kan således ikke deltage som singleløber.
Pris pr. hold: 150,-

På løbsdagen kan startnummeret afhentes 
i Thorning Hallen fra kl. 09.30
Mød op SENEST en halv time før start.
Der er præmier til alle vindere i alle kate-
gorier
Der er væskedepot i målområdet.

Tidtagning (med chip) og resultater: 
Team Thorning Tid (vores debut med 

eget tidtagningssystem) 
Omklædning og bad i Thorning Hallen, 
hvor der ligeledes er adgang til toiletter. 
Opbevaring af tasker (aflåst) i Thorning 
Hallen

Der løbes efter gældende færdselsregler, 
og anvisninger fra officials skal overhol-
des.

Tilmeldingen sker on-line på www.sports-
timing.dk (tilmeldingsfrist 15.april 2015) 
Bliver en tilmeldt løber forhindret i at 
deltage tilbagebetales gebyret ikke. 

Mulighed for at bestille frokostmenu. 
Vælg mellem:
1) Sandwich med fyld (vælg mellem: 
Kylling, skinke, tunsalat eller frikadelle
2) Pastasalat
45,- kr inkl. ½ liter vand
Bestilles på mail: info@madmutter.dk el-
ler telefon 20 88 76 22 
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KFUM og KFUK

Fre. 20/2 kl. 19.30 Generalforsamling hos Peter Jensen og Tove Sjørslev, Gl.  Hær- 
 krovej 10. Dagsorden ifølge lovene.

Fre. 27/2 kl. 19.30 Sangaften

Fre. 6/3 kl. 19-22 Amok Disko - Ballonfest - i Hørup Kirkecenter. Distriktsarrange- 
 ment for børn 3.-7. kl. Pris 40 kr. /30 kr. for medl.

Fre. 6/3 kl. 19.30 Voksenaften i Konfirmandhuset i Hinge, Tingskrivervej 28.   
 ”Sprogudvikling, kommunikation og bibeloversættelse” Bibelen  
 på Hverdagsdansk og Kenyansk v. Ivar Larsen, Galten    
 Pris 50 kr. Distriktsarrangement.

Fre. 13/3 kl. 19.30 Bibeltime hos Jan og Lisbeth Pedersen, Rosenborgvej 10

Fre. 20/3 kl. 19.30 Spilleaften hos Linda og Jeppe Nielsen, Aalborgvej 57

Fre. 27/3 kl. 18.30 Fællesspisning hos Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26.  
 Mændene står for det kulinariske. 

Fre. 10/4 kl. 19-22 Amok Disko - Plejehjem - i Hørup Kirkecenter. Distriktsarrange- 
 ment for børn 3.-7. kl. Pris 40 kr. /30 kr. for medl.

Fre. 10/4 kl. 19.30 Bibeltime hos Jens Aage og Tove Vinther, Kong Knuds Vej 26

Fre. 17/4 kl. 19.30 Skumringsaften med fortælling m.m. hos Lisbeth og Jan Pedersen,  
 Rosenborgvej 19. Medbring lommelygter.

Alle er velkomne
Ret til ændringer forbeholdes.
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 86 88 07 16 vinther@
post12.tele.dk

KFUM og KFUKS børneklub i Thorning.
Vi samles i Thorning præstegård hver mandag fra kl. 18.00 til 19.30. Klubben er for al-
le børn fra 6 år til 4. Klasse. Vi laver en masse sjove aktiviteter, hygger og hører histori-
er fra Bibelen på hverdagsdansk. Kontakt: Malene Forsberg Stenholt på tlf. 2068 8448 
eller Bent Simmelsgaard Pedersen på tlf. 8688 1023 
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Indre Mission

Februar:
Torsdag d. 19. Kredsstævne i Kjellerup Menighedshus kl. 14.oo ved Anne  
 og Allan Schrøder, Kølvrå, og kl. 19.00 ved Per Veber, Hin- 
 nerup.
Torsdag d. 26. kl 19.30 Møde med tale af Niels J. N. Andersen, Nr. Onsild.

Marts:
Torsdag d. 5. kl. 19.30 Samfundsmøde i Thorning med tale af Vilhelm Værge, Mej- 
 dal.
Torsdag d. 12. kl. 19.30 Forårsmøde i Levring med tale af Bjarne Markussen, Høj- 
 bjerg.
Torsdag d. 19. Bibeltime i hjemmene. 1. Korinterbrev kap. 2.
Torsdag d. 26. kl. 19.30 Påskemøde i ord og toner med tale af Henning Hansen, Give.
 Glædelig Påske

April:
Torsdag d. 9. kl.19.30 Møde med tale af Simon Overgaard, Lemvig.
 Indsamling til Missionshuset i uge 15. Kontonr. 8743 901696
Mandag d. 13. Bestyrelsesmøde Indre Mission
Torsdag d. 16. Bibeltime i hjemmene. 1. Korinterbrev kap. 3.

Danmissions Kvindekreds
Mandag den 2. marts kl. 14.00 er der møde hos Kirsten Andersen, Grågårdevej 14, 
Gråskov. Nyt fra Danmission og Andagt.
Mandag den 30. marts kl. 14.00 er der møde hos Ellen Andersen, Hosekræmmervej 14, 
Thorning. Påskemøde med nyt fra Danmission.
Enhver er velkommen til at være med i kredsen og det gode fællesskab om arbejdet for 
Danmission. Danmissions motto er ”Tro, håb og kærlighed.
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Det sker på Bakkegården

Februar
18. Banko      kl.14
25. Generalforsamling i Brugerråd med efterfølgende banko kl. 14
   
Marts 
18. Banko      kl.14
25. Forårsfest m. Stine Åstrup    kl.18
 
April
15. Banko      kl. 14
22. Hygge v. Anker Svendsen    kl. 14
                                             
Brugerrådet
 
Sang på Bakkegården hver tiradag kl.10 med deltagelse af vores pianist.
Den sidste tirsdag i måneden afholdes gudstjeneste.        
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Thorning Spejderne

Thorning forsamlingshus

Thorning gruppe mangler spejderudstyr!
Thorning spejderne er nu oppe på 50 
spejdere og 12 ledere, hvorfor der skal 
skaffes mere spejdergrej.

Thorning spejderne skal i foråret i gang 
med at skaffe penge til nye telte og et ma-
stesejl (teltlignende overdække til 50-60 
personer). En af mulighederne er gam-
melt jern, hvorfor alle der har noget gam-
melt jern stående gerne må aflevere – 
stort og småt – i containeren ved Spejder-
huset på Møllevej 36. Andre muligheder 
er lodsedler og salg af blomsterløg som 

også finder sted i foråret.

Efter sommerferien håber spejderne at 
kunne starte en ny spejdergren for de 
yngste (0. og 1. klasse) kaldet Mikroer.
Kender du en der gerne vil (eller måske 
vil) være leder ved junior- (4.-5. klasse) 
eller tropsspejderne (6. klasse og ældre) 
er du meget velkommen til at ringe til un-
dertegnede på 4080 1782.

Med venlig spejderhilsen
Kern Oddershede
Gruppeleder

Forårets LOPPEMARKED afholdes SØNDAG 
d. 15. MARTS fra kl. 10 til 15
Gode og brugbare ting afhentes gerne. Henven-
delse til Torben Bertelsen tlf. 6139 1841 eller 
Niels Hansen tlf. 2878 0472
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Petanque

Tirsdag den 7 april kl 9.30 starter vi pe-
tanque, det foregår på banen syd 
for hvor der spilles krolf, hvor der er an-
lagt flotte baner. Alle kan deltage 
så kom og prøv, vi har ekstra kugler.
Vi holder også en lille kaffepause til hyg-
geligt snak, og samvær.
 

Allle kan benytte petanquebanerne, så tag 
familie og venner med og
prøv hvordan det er at spille petanque.
 
Evt spørgsmål kan rettes til Elselise Lys-
dahl på telf 86880159
eller Signe Andreasen på telf 23251511
 

Fællesspisning
Sæt allerede nu kryds i kalenderen og del-
tag i fællesspisningen som foregår
i forsamlingshuset den 12 marts kl 17.30
 
Denne aften vil maden blive lavet af se-
niorgruppen som har lavet mad under

projekt trivsel, som leder har de Jane Pad-
kjær 
 
Billetter kan købes hos bager og køb-
mand, her  kan i se opslag om menuen, 
pris og sidste frist for køb af billetter.
 
Hilsen Udvalget.

Thorning Pensionistforening

Onsdag den 11. marts kl. 14.00 kommer 
pastor Ejnar Stobbe tidl. præst i Krage-
lund og fortæller om digterpræsten Ho-
strup, og vi skal synge nogle af Hostrups 
sange.

Onsdag den 8. april kl. 14.00 er der for-
årsfest på Bakkegården med vin, snitter 
og kaffe. Der bliver underholdning ved 
”De Syv Søskende” fra Sunds, som vil 
spille og synge et stort repertoire af kend-
te og ukendte sange.

Venlig hilsen Morten 
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Foreningen Norden Kjellerupegnen

Kirkekunst og natur på Gotland
Foreningen og Grønbæk-Ans Menigheds-
råd indbyder alle til en interessant aften 
med Gotlandskenderen Thorben Friis 
Sparre, som vil øse af sin store viden om 
den spændende ø i Østersøen, der for 
mange været og er et yndet feriemål. 
Foredraget ledsages af dias og finder sted 
tirsdag den 24. februar i Ans sognehus, 
Søndermarksgade 2. 

Den årlige Generalforsamling og ” 
Nordiske rejseoplevelser”
finder sted torsdag den 12. marts kl. 19.00 
og 20.00 i Hørup Kirkecenter, Kirkebak-
ken 8, Kjellerup.
Ved dette hyggelige arrangement vil del-
tagere i jubilæumstræffet i maj 2014 i 
Sørum, da Norge stod på den anden ende 
i anledning af 200 året for adskillelsen fra 
Danmark, fortælle og vise billeder fra 
venskabstræffet i Sørum.

Nordisk sommerlejr for 11-14 årige 
29.6. – 4.7. 2015 i Hillerød
Den nordiske lejrskole holder igen i år 
sommerlejr, og i vor lokalafdeling yder vi 
tilskud til dette spændende ophold, hvor 
man kan møde jævnaldrende fra alle de 
nordiske lande og være sammen om et 
væld af spændende aktiviteter. Thorning 
skoles 5. klasser har igen i år solgt lod-
sedler, og tjente et beløb til klassekassen. 
Lokalafdelingens andel af salget vil blive 
brugt til børn, der kunne have lyst til en 
anderledes og spændende nordisk ferie-
oplevelse.

Program og oplysninger kan fås hos for-
manden Ellen Andersen, hvor man også 
kan henvende sig, hvis man ønsker køre-
lejlighed til arrangementerne.
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i Thorning Hallen:

Indendørs Kræmmer- og loppemarked           
Søndag den 15. marts kl. 9.00 - 16.00

Alle har mulighed for at leje en stand og gøre en god handel
Pris på en stand (2x4m) er 200.- kr. (incl. et bord på 1x2 m og 2 stole)
Stande med salg af mad og drikkevarer er ikke tilladt.

Dørene åbnes kl. 7.00 for opstilling.
Kl. 8.00 vil der være kaffe og rundstykker for alle kræmmere.

Henvendelse for køb af stand: 
Mail: thorninghallen@mail.dk  
Eller: Peer Dam 2926 4811    

Hallens cafeteria vil være åben hele dagen
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Møde for menigheden

Thorning menighedsråd afholder møde 
for menigheden søndag den 12. april kl. 
12, lige efter søndagens gudstjeneste. Me-
nighedsrådet vil orientere om rådets ar-
bejde i året der er gået og fremtidlige pla-
ner. 

Ellen Andersen vil holde et lille foredrag 
om hendes og Toms rejse til Indien i no-
vember måned  “Rejseindtryk fra 150 års 

jubilæum i Arcotkirken, Danmissions 
partnerkirke i Indien”. 

Menighedsrådet er vært for frokost. Af 
hensyn til maden er tilmelding nødvendig 
senest onsdag den 8. april.
Alle er velkommen.

Venlig hilsen
Thorning menighedsråd
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Onsdag d.22. april kl. 19.30 i Thorning Kirke

Forfatteren/komponisten  
Hans Anker Jørgensen
Ingen anden moderne salmedigter deler 
vandene som præsten Hans Anker Jørgen-
sen. Lige så roste hans salmer er for deres 
aktualitet og nærvær - lige så højrøstet 
har kritikken lydt, at de identificerer kirke 
og kristendom med bestemte politiske og 
sociale problemstillinger og holdninger.
 
Den kritik (eller måske disse fordomme?) 
er dog de seneste år nærmest forstummet 
- måske i takt med, at flere og flere har få-
et øjnene op for, at Hans Anker Jørgen-
sens salmer ikke kun ejer sproglig kraft, 
men også har klar bibelsk inspiration. Så-
ledes lægger hans salmer sig direkte op 
ad en ægte bibelsk indignation over for 
undertrykkelse og magtmisbrug, sådan 
som man kan finde det hos flere profeter i 
Det Gamle Testamente og ikke mindst i 
Lukasevangeliet i Det Nye Testamente.

Hans Anker Jørgensens salmedigtning læ-
ner sig tydeligt op ad den gamle bibelske 
magtkritik og Martin Luthers kritik af 
grådighed og kræmmermentalitet. Med 
andre ord udtrykker hans salmer et gen-
nemført og aktuelt forsøg på at lade kri-
stendommens budskab komme til orde 
for dem, der er de små i det moderne, 
teknologiske og industrialiserede for-
brugersamfund. Helt bevidst stilles 
evangeliet på deres side - vendt mod 
magthavere, profitmagere og pampere.

I en af Hans Anker Jørgensens andre 
salmer, som han i øvrigt også selv har 
komponeret melodien til - nemlig " 

Du, som gir os liv og gør os glade fra 
1982, er stilen mere afdæmpet, men alli-
gevel ikke til at tage fejl af. Også her har 
teologiske (og måske politiske?) smags-
dommere rynket på brynene af flere sal-
melinier, såsom "Uden dig (= Gud) har 
kolde spekulanter/skabt en hverdag uden 
lys og luft/uden tid til børn og gamle tan-
ter/uden fuglesang og blomsterduft" i vers 
to, og videre i vers fire, der fremstår som 
Jesu direkte tale: "I skal ikke tjene på hin-
anden".

Hans Anker Jørgensen gik i 2005 på pen-
sion fra sit embede som studenterpræst 
ved Københavns Universitet og sogne-
præst ved Hans Tausens Kirke efter at ha-
ve virket som præst i forskellige stillinger 
siden 1976 - bl.a. i den fattige bydel Ting-
bjerg i København med masser af konfir-
mander og masser af sociale problemer. 
Her var han med til at bygge kirke og op-
bygge en folkekirkemenighed fra grun-
den.

Der er fri entre.
Menighedsrådet

Foto: Jens Nørgaard Larsen. / Scanpix 

15 



Thorning og Grathe kirker 8. marts

Temagudstjeneste
Temagudstjeneste: Flygtninge, 
nødhjælp, (næste)kærlighed og 
at gøre det rigtige?

Søndag den 8. marts er der sogneindsam-
ling, det vil sige Folkekirkens Nødhjælps 
landsindsamling. Det vil vi benytte til, 
dels at lave en indsamling i kirken til or-
ganisationen, dels arrangere en gudstjene-
ste over temaet flygtninge, nødhjælp og 
(næste)kærlighed og at gøre det rigtige.

Hvad er egentlig næstekærlighed for en 
størrelse? Er det altid kun godt at give 
nødhjælp? Der vil ikke komme nogen 
helt klare svar under gudstjenesten, men 
den vil forhåbentlig give stof til eftertan-
ke. I stedet for de sædvanlige tekstlæsnin-
ger fra alteret, vil der vil blive læst tek-
ster, der i mere direkte forstand relaterer 
til emnet, om det så er fra en kronik, et 
interview, salmeuddrag eller et kort citat 
fra en film. Og søndagens evangelietekst, 
der som sædvanligt vil blive læst fra præ-
dikestolen, vil blive sat i dialog, i samta-
le, med dagens tema og disse tekster.

I vor tids politiske debat går der ofte net-
op politik i diskussionen omkring nød-

hjælp og flygtninge, og det er bestemt ik-
ke min intention med denne temagudstje-
neste. Her er vil det måske være på sin 
plads at erindre gamle K.E. Løgstrups 
tanker om den etiske fordring - kærlig-
hedsbudet - som et tavst bud. Med det 
mente han, kort sagt, at nok fordrede Je-
sus kærlighedens gerningerne af os; det er 
dem, der skal vise, at vi er hans disciple. 

Men han fortalte ikke, hvad vi sådan helt 
konkret skal gøre, her er fordringen tavs, 
det må vi selv finde ud af i forhold til vo-
res samvittighed og i forhold til den kon-
krete situation. Det er selvsagt ikke det 
samme som at sige, at hvad som helst er 
lige godt i en kristen kontekst, svaret kan 
bare aldrig blive entydigt. Der er sædvan-
lig altergang under gudstjenesten i Thor-
ning.

Der er menighedsmøde 12. april i for-
samlingshuset efter højmessen kl. 10.30 
i Thorning Kirke.
Der er ligeledes menighedsmøde 1. 
marts efter højmessen kl. 10.30 i 
Grathe Kirke. Sted annonceres senere. 
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Kirkevandring 
Fra Thorning kirke til Vium kirke 
Den 25. maj, 2. pinsedag, kl. 9.00

De to foregående år har mange sluttet op 
om kirkevandringerne, der har gået fra 
mindestenen for Ungstrup kirke til Thor-
ning kirke og fra Thorning kirke til Gra-
the kirke. I pastoratet går vi i år fra Thor-
ning kirke til Vium kirke, forbi Kirkehøj 
og Nipgård sø. En naturskøn strækning på 
5-6 km. Synes nogle, at strækningen er 
for lang, kan man blive kørt fra Thorning 
til Impgård.

Vandringen rammes ind af andagt i Thor-
ning kirke og Vium kirke. Der er pauser 
undervejs og fortælling om egnen, som 
rummer et væld af historier. Formiddagen 
sluttes af med et traktement i sogneloka-
let i Vium gl. præstegård, hvorefter vi 
med bus køres tilbage til kirkepladsen i 
Thorning.

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der 
gives yderligere oplysning om turen ved 
annonceringen i Kjellerup Tidende.

Foreningen HærvejsHerberget i Thorning
Herberget er klar til at starte på sin fjerde 
sæson, og lægger ud med at indkalde til 
generalforsamling d. 31. marts kl. 18.00 i 
herberget, hvor foreningen er vært med 
smørrebrød m.m. før mødet. Formanden 
opfordrer foreningens medlemmer at mø-
der op, og får oplyst om sidste års gode 
sæson, hvor der igen kom mange gæster. 
Der er sket flere ting i Den GL. Skole i 
året der er gået, og vi har forbedret vilkå-
rene for dem som kommer på besøg. Man 
skal tilmelde sig til generalforsamlingen, 
da vi skal foretage indkøb til spisningen. 
Der vil blive annonceret i lokalbladene 
om generalforsamlingen.
Det nye år vil bringe flere ændringer for 
vore brugere, blandt andet har hovedfor-
eningen besluttet, at ændre betalingen for 
at anvende herberget, gæsterne skal ikke 
fremover købe/have et herbergspas, og 
betalingen er derfor sat op til 90. kr. pr. 
overnatning. Der bliver mulighed for at 
man kan booke herberget, dog for max. 

12 personer. Vi har endnu ikke fået alle 
de nye ændringer fra hovedforeningen, 
men til generalforsamlingen er alle æn-
dringerne derfra kommet, og vil blive for-
klaret.
Bestyrelsen ser frem til en god sæson, 
med forhåbentlig et forøget besøgsantal. 
Sidste sæson kom der over 600 hær-
vejsvandrere eller cyklister, hvilket var en 
forøgelse med mere end 100 i forhold til 
året før. Vi vil gerne opfordre at mange 
vil deltage i foreningen, og blive medlem 
af FHHT. Et medlemskab koster 50 kr. pr. 
år, og man kan henvender sig til bestyrel-
sen, eller kommer på besøg i herberget 
når vi er der, for at blive medlem. Herber-
get er åbent det meste af sommeren, og i 
månederne juni, juli og august er døren 
altid åben.

Venlig hilsen Tom Andersen. Tlf. 8688 
0689
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Dato Thorning Grathe Vium
1. mar. 2. s. i fasten 9.00 10.30 (kor) *  

8. mar. 3. s. i fasten
10.30 Tema-gudstjene-
ste med indsamling

9.00 Tema-gudstje-
neste  

15. mar. Midfaste 10.30 (kor)  9.00
22.mar.MariæBebudelse  9.00 10.30 med minier
24.mar. (ikke 31.mar.) Bakkegården kl. 10.00   

29. mar. Palmesøndag 9.00 Jørgen Husted  
11.00 Søren Peter 
Villadsen (gospel)

2. apr. Skærtorsdag 19.00 (kor) 10.30  

3. apr. Langfredag 10.30
 
 9.00

5. apr. Påskedag 10.30 9.00  
6. apr. 2. Påskedag 9.00  10.30
12. apr. 1. s. efter påske 10.30 *   

19. apr. 2. s. efter påske 9.00 Jørgen Husted
10.30 Jørgen Hus-
ted  

26. apr. 3. s. efter påske 10.30  9.00
28. apr.: Bakkegården kl. 10.00   
1. maj  Store Bededag  10.30  
3. maj  4. s. efter påske 10.30  9.00

10. maj  5. s. efter påske
 
 

9.00
Konfirmation

11.00
Konfirmation

14. maj Kristi Himmelf. 10.30   

17. maj  6. s. e. påske
9.00 og 11.00
Konfirmation   

24. maj Pinsedag 9.00 10.30 (kor)  
25. maj 2. Pinsedag Kirkevandring Kirkevandring Kirkevandring
26. maj: Bakkegården kl. 10.00   
31. maj Trinitatissøndag 9.00 10.30

Hvor intet navn er angivet, er det kst. sog-
nepræst Juma Kruse, der har gudstjene-
sten. 
*Efter højmessen er der møde for menig-
heden. I Thorning: i forsamlingshuset. I 
Grathe: annonceres. Der tages forbehold 
for ændringer.

Gudstjenester
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Blicheregnens Museumsforening

Generalforsamling i Blicheregnens Muse-
umsforening afholdes tirsdag den 24. fe-
bruar 2015 kl. 19,30 i kaffestuen på Mu-
seum Blicheregnen i Thorning.

Museum Blicheregnen i Thorning er den-
ne aften åbent fra kl. 19,00. Medlemmer 
er velkommen til at bese Museum Bliche-
regnen forud for generalforsamling.
Dagsorden ifølge vedtægterne.

Bestyrelsen fremsætter forslag om ved-
tægtsændringer, hvorfor der umiddelbart 
samme aften holdes ekstraordinært gene-
ralforsamling med vedtægtsændring på 

dagsorden.
Dagsorden og forslag til vedtægter er ud-
sendt til alle medlemmer med Årsskriftet.

Efter generalforsamling vil Museumsdi-
rektør Ole Nielsen og Aase Thiel holde 
indlæg om aktuelt for Museum og Lokal-
historisk Arkiv.

Generalforsamlingen holdes tirsdag den 
24. februar 2015 kl. 19.30 i kaffestuen på 
Museum Blicheregnen i Thorning
Foreningen er vært ved kaffe med brød.
Tilmelding er ikke nødvendig.

Lysbilledforedrag
Lysbilledforedrag ved Torkil Funder tirs-
dag den 10. marts 2015 kl.14,00 i kaffe-
stuen på Museum Blicheregnen i Thor-
ning.
 
Mange husker sikkert Torkil Funder, som 
var tilknyttet opbygningen af Blichereg-
nens Museum i 1977/78. Ligesom han 
tidligere har været i Thorning med et lys-
billedforedrag om Thorningegnens stem-
mer.

Det er nu lykkedes Blicheregnens Muse-
umsforening at få Torkil Funder til at hol-
de et lysbilledforedrag om sit arbejde med 

udvidelse af museet Års i Himmerland og 
blandt andet fortællingen om  Gunde-
strupkarret.
SomTorkil Funder siger, har Himmerland 
på samme måde som Blicheregnen, også 
sine folk og fortællinger.

Mødet er tirsdag den 10. marts 2015 
kl.14,00 i kaffestuen på Museum - Bli-
cheregnen i Thorning.

Tilmelding er ikke nødvendig.
Deltagergebyr inklusiv kaffe med brød kr. 
50,00 
Med venlig hilsen Bestyrelsen
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Hendes Verden
Cabaret'en Hendes Verden knokler med årets nye show blandt symaskiner og garnnøg-
ler i håndgerningslokalet. De er ikke helt enige om cabaret'ens indhold. Klaver-Ken-
neth er ikke bekymret. De skal nok nå det inden 27. og 28. februar.

Billetter kan købes hos SPAR i Thorning eller på www.thorning.com.

20 



Blicheregnens Lokalråd

Generalforsamling og foreningsmøde 
D. 3. marts 2015, kl. 19 i Vium-Hvam Kultur- og Multihus

Foreningsmøde om fælles hjemmeside.
Det har længe været et stort ønske på egnen, at have en fælles foreningshjemmeside, 
med en kalenderfunktion, som alle egnens foreninger kan benytte. Så man undgår alt 
for mange sammenfald af arrangementer. 
Samtidig skal hjemmesiden være neutral, og bruges som paraplyhjemmeside, for alle 
foreningerne, med aktive links til deres egne hjemmesider.
Altså ikke en nyhedsformidlende hjemmeside. Men en side, hvor vi alle kan finde op-
lysninger om hele egnens foreninger. 

Vi håber at mange vil møde op, så vi kan få skabt et fælles forum.

Efter foreningsmødet, afholdes selve generalforsamlingen

Dagsorden ifølge vedtægterne:
Valg af dirigent
Beretning om rådets arbejde siden sidste generalforsamling
Fremlæggelse af revideret regnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer til rådet
Valg af suppleanter til rådet
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være formanden skriftligt i hænde, senest 8 dage før 
generalforsamlingen.

Nærdemokratiudvalgets formand, Poul Dahl, deltager i mødet, og vil komme med en 
kort uddybning af lokalrådsarbejde i Silkeborg Kommune. 

Med venlig hilsen,
På lokalrådets vegne

Linda Lyngsøe, formand

21 



Nu starter forberedelserne for alvor

Vinden i Piletræerne
Skuespillerholdet til sommerens forestil-
ling ”Vinden i piletræerne” ligger nu fast. 
Der er en god spredning i både alder og 
køn, og deltagerne er både helt lokale fra 
Thorning og Kjellerup, men nogen kom-
mer også fra byer som Silkeborg, Viborg, 
Bording, Herning, Sunds, Holstebro og 
Aarhus. Listen med medvirkende kan ses 
på hjemmesiden for Thorningegnens Fri-
luftsspil, www.thorning.com.

Både nye og velkendte ansigter
Det er en ensembleforestilling med store 
danseoptrin, men omdrejningspunktet er 
de fire venner: Tudse, Rotte, Grævling og 
Mulle.

Tudse og Mulle spilles af to velkendte 
gengangere i Friluftsspillet, nemlig Bodil 
Lyngsø og Joan Heerwagen. Grævling 
spilles af Martin Berthelsen fra Thorsø, 
som sidst medvirkede i Friluftsspillet som 
Lille John i Robin Hood. Rollen som Rot-

te er lagt i hænderne på et nyt ansigt i 
Thorning, nemlig Jesper Østergaard, der 
kommer med sceneerfaring fra musicals i 
bl.a. Holstebro og Herning.

Anderledes opstart i Kompedal
Allerede søndag 15. februar går startskud-
det for alvor til årets forestilling. Alle 
medlemmer af Friluftsspilet er inviteret til 
en anderledes opstart i Kompedallejren. 
Her mødes skuespillerne for første gang 
og begynder at læse manuskript, mens an-
dre frivillige mødes i deres grupper og 
snakker om årets opgaver. 

Over middag tager Thorning Spejderne 
over og arrangerer teambuilding for Fri-
luftsspillet, et arrangement spejderne for-
ærede som gave til Friluftsspillet ved sid-
ste års 25 års jubilæum.

Vinden i Piletræerne opføres på frilufts-
scenen i perioden 6.-14. juni.
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Bodil Lyngsø (t.h.) skal spille Tudse i årets forestilling. Hendes datter, Kathrine Jensen (t.v.) 
medvirker også i ensemblet.
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Sæt allerede nu X i kalenderen:
  
Onsdag den 18. februar kl. 19.30:
”Når forundring bliver til fjernsyn”
DR journalist Anders Agger er en af de få, der mestre det stille 
og alligevel får sagt så meget i mødet med mennesker og livets 
mange vinkler.

Tirsdag den 24. marts kl. 19.30:
”Menneskesyn til eftersyn”
Formanden for DET ETISKE RÅD Jacob Birkler   lægger op til dis-
kussion. Hør også om aktuelle etiske dilemmaer der opstår ved 
livets begyndelse og afslutning.
Billetpris ved døren 75,- kr. incl kaffe & brød.

Det sker i Thorning Foredragsforening:
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