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Det sker i Thorning 
Foredragsforening 
– sæt allerede nu X 
i kalenderen. Søn-
dag den 31. august 
efter gudstjenesten 
kl. 9.30 kommer 
Søren Gade og ta-
ler i Forsamlings-
huset.  

Arr. Thorning Me-
nighedsråd &  Thorning Foredragsfor-
ening.

Tirsdag den 28. oktober kl. 
19.30 har 
vi i forb. 
med. 
”Spil 
dansk i 
hele Dan-
mark” 
hyret det 
berømte 
par Bente 
Kure & 
Leif 
Ernstsen til  en medrivende musikalsk af-
ten med humor, holdning og fællessange.

Arr. Thorning Foredragsforening

Thorning Foredragsforeningen

KFUM og KFUK

Fre. 20/6 kl. 19.30 Sankt Hansfest i Jeppe og Lindas grusgrav. Frederiks KFUM og  
 KFUK inviteres. Taler: Henrik Rask, Thorning. Medbring kaffe.  
 Gratis pølser og brød og snobrød.

Søn. 17/8 kl. 9.20 Afgang fra Peterspladsen i Hvam. Gudstjeneste i Viborg Domkir- 
 ke. Frokost på Golf Salonen. Sejltur med Margrethe 1 på Viborg  
 Søerne. Medbragt kaffe på Borgvold.
 Alle er velkomne

Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 86 88 07 16 vinther@
post12.tele.dk
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Aktivt år i Foreningen Norden 

Foreningen afholdt den 31. marts general-
forsamling i Hørup Kirkecenter. I for-
eningen kunne man se tilbage på et begi-
venhedsrigt jubilæumsår, hvor årets ho-
vedbegivenheder var fejringen af 70 års 
jubilæet, som markeredes ved et festligt 
arrangement i forbindelse med general-
forsamlingen i marts og ved venskabs-
træffet i august, som havde 14 nordiske 
gæster fra venskabsbyerne Sørum, Hag-
fors og Lapua. Det blev på alle måder en 
god og festlig oplevelse.

Formanden Ellen Andersen kunne også 
berette om god tilslutning til sæsonens 
øvrige arrangementer som ”Min tid som 
spion” med Henrik Hagemann, tidl. gene-
ralsekretær i Nordisk Råd, ”Skumringstid 
i Norden” sammen med Kjellerup Biblio-
tek, ”De nordiske folkekirker” med Hans 
Raun Iversen sammen med Grønbæk Me-
nighedsråd og ”Nordisk længsel – et mø-
de med folkekulturen i Sven Havsteen 
Mikkelsens rejsedagbøger og billedver-
den” sammen med Thorning Foredrags-
forening, Thorning Menighedsråd og 
Blicheregnens Museumsforening.

Sæsonen havde også budt på Aftenudflugt 
til Karup Kirke, Helligkilde og Karup 
mølle ved den genoprettede Åresvad å i 
samarbejde med Naturfredningsforenin-
gen. Fællesudflugten med Silkeborg Nor-
den og Grænseforeningen i Silkeborg gik 
til Flyvestation Karup og var en succes.

I maj markeredes Norges nationaldag 17. 
maj med en fin koncert sammen med Po-
lyfon i Grønbæk Præstegård, hvor Tine 
Fenger og Birgit Lyngholm spillede og 

sang.

Kassereren Henning Nielsen fremlagde 
det reviderede regnskab. Årets indtægt 
var på 18.000,17 kr. Årets udgift var på 
36.002,42 kr., grundet venskabstræffet. 
Foreningens aktiver er på 21.083,63 kr.
Regnskabet blev godkendt. Silkeborg 
Kommune har bidraget med tilskud til 
aktiviteter på 10.000,00 kr., og Thorning 
skoles to 5. klasser har solgt lodsedler for 
foreningen. Beløb herfra bruges som til-
skud til børn, der ønsker at deltage i Nor-
disk sommerlejr i Hillerød 30. juni til 5. 
juli.
Ansøgning herom kan sendes til forman-
den.
På valg til bestyrelsen var Henning Niel-
sen, Thorkild Laursen og Edna Fisker. 
Sidstnævnte ønskede ikke valg. I stedet 
for valgtes Rita Larsen, Ans. Som supple-
ant valgtes Inger Heinsen. Bestyrelsen fik 
bemyndigelse til at finde yderligere en 
suppleant. Revisor Niels Nielsen gen-
valgtes. Revisorsuppleant Elisabeth Nør-
skov genvalgtes. Som revisor sidder 
yderligere Inger Hedegaard. 
De øvrige 3 i bestyrelsen er Hein Heinsen 
Dorthe Kaldal Mikkelsen og Ellen Ander-
sen.

Ellen Andersen havde modtaget gave og 
fik overrakt blomster fra foreningen i an-
ledning af, at hun i 25 år havde været for-
eningens formand. Hun takkede herfor og 
sagde, at drivkraften alle årene for hende 
havde været på denne måde i et godt fæl-
lesskab at være med til at udbrede kend-
skabet til det nordiske univers igennem 
arrangementer, rejseoplevelser og given-
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de samvær, hvilket for hende selv også 
havde stor betydning.

Den 29. maj – 1.juni deltager foreningen 
med 6 deltagere i Nordisk Venskabstræf i 
Sørum i anledningen af 200 års fejringen 
for Norges selvstændighed. Der er lagt et 
spændende program, og der indkvarteres 
privat, hvilket er en del af oplevelsen ved 
at mødes i det nordiske fællesskab.
Formanden sluttede med at rette en tak til 
medlemmerne, til bestyrelsen med en 
særlig tak til Edna Fisker for 4 års enga-
geret arbejde, til alle vore gode samar-
bejdspartnere og til den lokale presse for 
imødekommenhed.

Efterfølgende var der ”Nordiske oplevel-
ser” på programmet, hvor der blev vist 
klip fra jubilæumstræffet i 2013. Edna og 
Aksel Fisker viste en smuk billedkavalka-
de fra Færøerne, og Henning Nielsen be-
rettede om og viste spændende billeder 
fra en rejse i Nordnorge, hvilket nok kun-
ne få rejselysten frem hos tilhørerne, og 
Ellen og Tom Andersen viste klip fra en 

rejse til Island i 2013 sammen med besty-
relsen fra Foreningen Norden i Silkeborg.

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen 
konstitueret sig med et formandskab, hvor 
Ellen Andersen er ordførende og har kon-
takt til skoler og venskabsbyer. Hein 
Heinsen er postansvarlig, står for med-
lemslisten og udsendelse af program sam-
men med Henning Nielsen, der er kasse-
rer.

Det nye program er i støbeskeen, men sæt 
allerede nu kryds i kalenderen den 4. sep-
tember, hvor der er fællesudflugt sammen 
med Silkeborg Norden og Grænseforenin-
gen til Brunkulslejerne i Søby.
Den 6. november arrangerer Musikfor-
eningen Polyfon og Foreningen Norden 
koncertaften med Rasmus Lyberth på 
Skoletorvet i Mosaikken. Alle er velkom-
ne til arrangementerne, og også til at mel-
de sig ind i Foreningen Norden, som har 
fået en ny og aktiv profil med vor nye 
landsformand Karen Ellemann. 
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Blicheregnens Museum

”Gamla svenska lapptäcken – Old 
Swedish Quilts”
Sommerens særudstilling på museet viser 
sengetæpper syet i det, vi med et engelsk 
udtryk kalder patchwork. Tæpperne er 
lånt i Sverige, fra Åsa og Håkan Wettres 
betydelige samling af antikke svenske 
”lapptäcken”. Teknikken med at danne 
mønstre med små stofbidder stammer fra 
Europa, men blev meget populær blandt 
udvandrerne i Amerika, faktisk kan vi ind 
imellem følge mønstrene fra Sverige til 
Amerika og tilbage til Sverige igen. Tæp-
perne kan variere meget i materialevalg; 
nogle havde råd til at sy pyntelige tæpper 
i chintz og silke, andre syede for at holde 
varmen med de materialer, der nu engang 
var til rådighed. Der er meget kulturhisto-
risk stof i disse tæpper, og størstedelen af 
dem stammer fra det 19. århundrede, der 
netop er museets fokusperiode. Udstillin-
gen vises til og med søndag 24. august.

E Thueninghus er åbent i sommersæso-
nen. Det bliver brugt i skoleformidlingen, 
men også til andre aktiviteter. Onsdag den 
25. juni kl. 19-21:30 holder vi bindestue i 
det gamle hus. Der strikkes, læses op og 
fortælles historie, en kop kaffe og rabar-
berkage giver en pause i strikningen. 
Pladsen er begrænset, så vi må bede om 
tilmelding (senest mandag 23. juni).

Her i sommeren med de lange, lyse timer 
holder vi to aktivitetsdage med broderier:
Onsdag den 30. juli er udnævnt til Ver-
densbroderidag. Det er det svenske Bro-
deriakademi som har taget initiativet til at 
holde en dag, hvor der sættes fokus på 
broderiet ved at der broderes verden over 

på én og samme dag. På mu-
seet i Thorning vil vi gerne støtte op om 
initiativet ved at lægge hus til. Det fore-
går mellem kl. 12 og kl. 16.

Onsdag den 13. august kl. 14-21 holder vi 
den årlige broderidag. Vi broderer uden-
dørs i haven ved museet. Når det bliver 
mørkt, eller hvis det regner, rykker vi in-
dendørs i museets kaffestue og broderer 
videre. Broderidagen er åben for enhver. 
Der kræves ikke forkundskaber eller til-
melding. Man kan komme og gå de timer, 
man har tid og lyst til. Oplev glæden ved 
at fremstille noget smukt med nål og tråd.
Ture med natur- og kulturhistorisk ind-
hold.

Museum Silkeborg Blicheregnen går en 
række ture, hvor fokus er på kulturarvs-
spor i landskabet. Disse SPOR-ture er et 
led i kulturaftalen 2012-15 mellem Kul-
turregion Østjysk Vækstbånd (Randers, 
Viborg, Silkeborg og Horsens kommu-
ner) og kommunernes natur- og kulturin-
stitutioner. Derfor holdes en del af vore 
ture i samarbejde med AQUA. I løbet af 
sommeren er der et par planlagte ture:
Torsdag 12. juni kl. 19:00 til ca. 20:30 
går vi sammen med AQUA på Slotshol-
men i Silkeborg. Det oprindelige Silke-
borg bestod af en stormandsgård eller 
herregård, der lå på det tørre land, der 
hvor P-pladsen ved Papirfabrikken er i 
dag. I middelalderens urolige århundreder 
præget af borgerkrig og dynastiske stri-
digheder havde man gerne en tilflugts-
borg i et svært tilgængeligt område, her 
på en lille holm i Langsøen. ”Silke” har 
samme oprindelse som ”selje”, Silkeborg 
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var ”borgen i sumpen”. De sidste rester af 
det gamle Silkeborg blev nedrevet i 1726. 
Byggematerialer herfra blev udnyttet ved 
opførelsen af Silkeborg Hovedgård, der 
stod færdig i 1767.

Torsdag den 21-8-2014 kl. 19-21 tur til 
Kong Knaps Dige: Naturvejleder Lars 
Nygaard fra AQUA Sø- og Naturcenter 
og museumsinspektør Karen Boe fra Mu-
seum Silkeborg Blicheregnen er turledere 
på en tur langs et stykke af hærvejen til 
Kong Knaps Dige. Her vil de fortælle om 
det gamle vejspor, om den omgivende na-
tur og de ændringer, der er sket gennem 
tiderne, og om Kong Knaps Dige, som vi 
egentlig ikke ved ret meget om. Volden er 
aldrig blevet undersøgt arkæologisk, så vi 
kender ikke dens alder og ved derfor hel-
ler ikke, hvorfor den blev opført.

Torsdag den 4-9-2014 kl. 19-21 Tur i 
Krabbes Grønne Ring: Naturvejleder Lars 
Nygaard fra AQUA Sø- og Naturcenter 
og formidler Nils Arne Iversen fra Muse-
um Silkeborg Blicheregnen guider en tur i 
Krabbes Grønne Ring i Kjellerup. Ringen 
er et grønt område, som kranser Kjellerup 
by, og dens historie er knyttet til byens 
udvikling. Herredsfoged Krabbe, som 
Ringen i en senere tid fik navn efter, stif-
tede i 1889 ”Foreningen for Plantning 

ved Kjellerup og Regulering af Byens 
Bebyggelse”, og det er baggrunden for, at 
det kuperede terræn omkring byen blev 
tilplantet. Turen går gennem det oprinde-
lige anlæg og slutter ved gangbroen over 
Tange Å. Her ved åens bred havde de un-
ge for mere end 100 år siden et yndet 
samlingssted. Man mødtes til sommer-
dans i ”Tivoli”.

Natur- og kulturturene er gratis og uden 
tilmelding.

Strik langs Hærvejen: I samarbejde med 
museet i Herning går vi hvert år en for-
årstur og en efterårstur langs en strækning 
af Hærvejen. Det gamle vejforløb – eller 
rettere: de gamle vejforløb, for Hærvejen 
er et system af parallelle veje – markerer 
grænsen mellem ansvarsområderne for 
museerne i Herning og Silkeborg kom-
muner. På turene ser vi på de gamle vej-
forløb, på landskabet og på de kulturlevn, 
menneskenes færden har efterladt. Når vi 
går disse ture, benytter vi samtidigt lejlig-
heden til at genoplive en gammel traditi-
on, nemlig den at strikke, mens man går 
(strikketøj er dog ikke obligatorisk). Næ-
ste tur er søndag den 7. september ved 
Hampen Sø. Tilmelding nødvendig.
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Fugle Fugle Fugle

D. 30.juni og 1.juli kl. 9-15.00 
 - skulpturværksted og billedværksted for 
børn
BLICHEREGNEN har omkring 300 fug-
le i sin fuglesamling. Det er dem vi tager 
udgangspunkt i med denne workshop. Du 
kan komme en dag eller begge dage. Du 
skal lave dine egne fugle i ostevoks, træ 
og andre materialer. Vi starter med at kig-
ge på fuglene og laver forskellige tegne-
øvelser, så vi får styr på hvordan en fugl 
egentlig ser ud. Vi kigger på fjer, skeletter 
og tager udstoppede fugle med i værkste-
det, hvor vi går i gang med billeder og 
skulpturarbejde. 
HVEM: Aldersgruppe: 8 år og opefter.  
Du behøver ikke at have arbejdet med 

disse materialer før, du skal 
bare have lysten til det. HUSK en god 
madpakke. Du skal have tøj på, som må 
blive beskidt. Vi holder en lille fernise-
ring for dem du har lyst til at invitere 
med. Det er tirsdag fra kl.15.00 – 16.00. 
Pris: 50 kr. pr. dag. Dette dækker materia-
ler og saftevand. 
Billede: Fugl i ostevoks

Sommerferien på museet
I sommerferien er der mulighed for at gå 
på skattejagt med lup, prøve kostumer fra 
Thorningegnens Friluftspil, bruge tegne-
kassen og I kan også lave en lille fugl i 
kaffestuen, så der er noget for hele fami-
lien på BLICHEREGNEN. 

Anja Høegh med luppen
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Indre Mission

Juni:
Weekend 20.-21.-22. Årsfestival i Mørkholt. Særskilt program
Torsdag d. 26. Midsommerfest hos Hanne og Niels Jørgen Christensen, Ålborg- 
 vej 72. Klaus B. Møberg, Levring taler.

Juli måned Alle ønskes en god sommerferie. Der opfordres til at deltage i  
 bibelcamping.
 Se og tag programmer i Missionshuset.

August: Vi starter efter sommerferien torsdag den 14. august kl. 19.30

Thorning Pensionistforening
Efter heldagsudflugten til Vesterhavet 
onsdag d. 11. juni, sommerferie og fore-
drag på Bakkegården onsdag d. 13. 
august, inviterer vi igen til en udflugt. 
Denne gang dog kun en halvdagstur, hvor 
vi onsdag den 10. september kører til 
Møltrup Optagelseshjem. Vi håber på god 
tilslutning også til denne udflugt.

Onsdag den 8. oktober kl. 14.00 holder vi 
efterårsfest på Bakkegården, og håber på 
deltagelse af mange af vore medlemmer. 
Medlemskab af foreningen kan fås ved 
henvendelse til foreningens bestyrelse.

Med venlig hilsen bestyrelsen
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18. august starter vi en ny aktivitetsklub 

for børn i alderen 6 år til og med 4. klasse! Vi 

skal lave en masse sjove aktiviteter, hygge og 
høre historier fra Bibelen på hverdagsdansk. 

Rammerne i klubben skal skabe et trygt og sjovt 
miljø for børnene. 

Vi glæder os rigtig meget til at se DIG, og 
håber du vil være med til at lave en masse sjove 

aktiviteter, lege, hygge, spise kage og høre 

historier fra Bibelen på hverdagsdansk. F.eks. 
skal vi lege med toiletbørster den første aften! 

Hvornår: mandage kl. 18.30 til kl. 20.00 

Følg med på www.haervejen.kfum-kfuk.dk ang. sted! 

Kontakt: Malene Forsberg Stenholt på tlf. 20 68 84 48 mail 
maleneforsberg@hotmail.com 

Bent Simmelsgaard Pedersen på tlf. 86 88 10 23 mail 
bentped@gmail.com 

Derudover Jette Vestergaard, Lasse Stenholt og Alina Uhrskov 
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Det sker på Bakkegården 

Juni
24. Sankt Hansfest   kl. 19.
 
August.
20. Banko    kl. 14.
27.Citrondrengen underholder  kl. 14
 
September
17. Høstfest    kl. 18.
24. Banko    kl. 14.
 
Oktober.
15. Banko    kl. 14.
29. Underholdning   kl.14.
 
Brugerrådet.
Sang på Bakkegården hver tirsdag kl. 10.med deltagelse af vores organist.
Den sidste tirsdag i måneden afholdes gudstjeneste.
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FHHT

Herberget i ”Det Gule Hus” eller ”Den 
Gamle Skole” i Thorning er startet på en 
ny sæson. Herbergets bestyrelse og de fri-
villige, som slutter op om det, er klar til at 
tage imod de mange gæster, som året 
2014 vil bringe. Vi har nu fået en perma-
nent tilladelse fra Silkeborg Kommune til 
at have herberget og drive det. I somme-
ren 2013 havde herberget over 500 gæster 
og var det herberg på hele hærvejsruten 
fra den tyske grænse til Viborg, som hav-
de flest besøgende. Nu håber vi, at det 
nye år vil føre endnu flere glade vandrere 
og cyklister til Thorning. Det er spænden-
de at møde de mange gæster der kommer 
til herberget og høre om deres gode ople-
velser på deres lange vej, enten til fods el-
ler på cykel. Det er bedst, når solen skin-
ner, men også når det er regnvejr, beretter 
mange om, at turen har været herlig, og 
alle er glade for at komme til vort hygge-
lige herberg i Thorning. Mange kommer 
langvejs fra og har gået, ikke kun i dage, 
men også i uger. En enkelt kom fra Ham-
borg i Tyskland og skulle helt til Trond-
heim i Norge. Undervejs fik hun følge-
skab af mange, som gik med på nogle af 
strækningerne på den lange rute, og det 
var en fantastisk oplevelse for pilgrims-
vandreren at nå sit mål i Norge, som var 
sat mange uger tidligere hjemme i Tysk-
land.

Herberget holder åbent i månederne juni, 
juli og august, men allerede i maj er der 
mange der ringer og fortæller, at de gerne 
vil komme, og så lukker vi selvfølgelig 
op og byder hjertelig velkommen, når de 
ankommer. I maj 2014 har op til 20 per-
soner ringet og spurgt, om der var åbent, 

dog det er ikke alle som 
ringer, der også kommer, og 
det er mest, når vejret ikke viser sig fra 
sin pæneste side. Også i september, når 
sensommeren bringer sol og varme, har 
vi mange gæster. Herberget er ikke kun 
for folk på hærvejsvandring, også cyklen-
de og ridende turister finder vej til os. 
Thorning by og omegns beboere er vel-
kommen til at komme på besøg om afte-
nen og hilse på vore glade gæster. 

I år er der opstået nogle problemer på 
hærvejsruten, da to kraftige efterårsstor-
me i 2013 har væltet mange træer, som 
har blokeret ruten på lange strækninger, 
og gjort den ufremkommelig. Især i Sten-
dal Plantage er der mange væltede træer 
på Hærvejen, og flere af de gæster, vi har 
haft i år, har beklaget sig over de vanske-
lige forhold derude. Bestyrelsen har måt-
tet ændre ruten og opsætte nye skilte, 
som leder de vandrende uden om de man-
ge væltede træer. Vi har kontaktet Natur-
styrelsen og anmodet dem om så hurtigt 
som muligt at skabe fremkommelighed 
på Hærvejsruten, hvilket de allerede er 
startet med og har lovet at få bragt i or-
den, så hurtigt de kan.

Alle kan blive medlem af herbergsfor-
eningen, et års medlemskab koster 50 kr. 
og kan erhverves ved at besøge herberget 
om aftenen hele sommeren, hvor herberg-
sværten gerne udskriver det ønskede 
medlemskort.

Med venlig hilsen FHHT
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Nyt fra Kirken

Koncert i Thorning Kirke 
tirsdag d. 19. august kl. 19:30  
Karsten Holm med band vil underholde 
med en koncert med titlen” Cash i kir-
ken”.
 Engle og dæmoner blander sig med 
countrymusik og amerikansk musikhisto-
rie, når sangeren Karsten Holm & band 
leverer ”Cash i kirken”. En musikalsk 
fortælling om Johnny Cash og den evige 
kamp mellem det religiøse og tilværel-
sens skyggesider, der var en enorm driv-
kraft for ham som kunstner.
”Cash i kirken” handler om Johnny Cash 
og de indre kampe, han hele sit liv ud-
kæmpede, og som udmøntede sig i de for-
midable sange og fortolkninger, han efter-
lod til denne verden. Karsten Holm for-
tæller om Cash’ tro, hans dæmoner, stof-
ferne og alkoholen, hans kamp for at hol-
de misbruget nede - den evige kamp mel-
lem det gode og det onde.
Det er fortællingen om, hvordan Gud red-
der ham, da han beslutter at begå selv-
mord i en grotte. Cash ser lyset (Guds 
lys), da hans egen lommelygte dør ud. 
Det er fortællingen om hans forhold til 
kærligheden, sin elskede og familien – og 
til de udstødte og de fattige. Cash var for-
kynder på sin egen måde, og hans efter-
mæle er historien om en kunstner med 
hundrede procent autenticitet. 
Som sædvanlig synger Karsten Holm, og 
foruden sin stemme og guitar medbringer 
han også disse tre forrygende musikere: 
Martin Blom – diverse guitarer og kor
Bjørn Bønne Petersen – kontrabas og kor
Knud Erik Fuddi Steengaard - violin.
Entre 75kr.
Biletter kan bestilles på tlf. 40 85 84 93, 

eller købes i våbenhuset.

Sensommermøde i Thorning Kirke 
og Forsamlingshus
Søndag den 31. august kl. 9.30 i kirken. 
Prædikant Tina Frank.   
Kl. 10.30 i forsamlingshuset. Kaffe, rund-
stykker m.m.
Foredrag af Søren Gade kl. 11.00. Emne: 
”Hvad har kristendommen betydet for mit 
liv?”
Pris: 75 kr. Gerne tilmelding, dog ikke 
nødvendigt, til Ellen Andersen. Tlf. 8688 
0689.
Søren Gade er tidligere forsvarsminister. I dag 
adm. direktør i Landbrug og Fødevarer.
Søren Gade udtaler i et interview den 22. 
februar 2014 i Kristeligt Dagblads artikel-
serie ”Før søndagen”, at ”Troen er som et 
sennepsfrø, der vokser op til et træ, hvor-
under der kan søges læ”.
Denne erfaring sammen med en positiv 
livsholdning har været med til at bære 
igennem både i personlige og arbejds-
mæssigt svære perioder i livet.
I 2008 mistede Søren Gade sin kone og 
efterfølgende sin far, svigermor og faster 
og erfarede, at troen gav læ og mod til at 
komme videre i livet sammen med sine 
børn. Troen var med til at forklare det 
uforklarlige og at sætte sorgen i rammer.
Som forsvarsminister i perioden fra 2004 
til 2010 kom han på sine rejser til Afgha-
nistan og Kosowo tæt på feltpræsterne, 
som var dem, mange soldater søgte læ 
hos. Hos præsterne mødte han en enorm 
empati, som gik begge veje. At være for-
svarsminister indebar også deltagelse i 
begravelser af unge soldater. Dette påvir-
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kede ham som menneske, satte troen i re-
lief og affødte en meget stor respekt for 
de unge mennesker, der satte livet på spil 
i fredens tjeneste.
Sensommermødet afholdes traditionen tro 
sammen med Thorning Foredragsfor-
ening, og alle er velkomne.

Indskrivning af et nyt hold 
konfirmander og høstgudstjeneste
Søndag d. 14. september kl. 10.30. 
Igen i år ser vi frem til at indbyde årets 
kommende konfirmander festlig gudstje-
neste i Thorning kirke. Efterfølgende er 
der indskrivning og informationsmøde i 
Thorning forsamlingshus, hvor menig-
hedsrådet er vært for en let frokost for 
forældre og konfirmander. I begyndelsen 
af det nye skoleår vil de kommende kon-
firmander modtage skriftlig indbydelse.
Friluft og høstgudstjeneste i Gråmose. 
Vi ser frem til igen i år at holde gudstje-
neste i det fri, omgivet af halmballer. Det 

er tredje år i træk vi rykker kirken uden-
for i Gråmose, og i rammerne af blå him-
mel og grønne træer holdes gudstjeneste 
med altergang. Trompetspiller medvirker. 
Efterfølgende byder menighedsrådene på 
let frokost
Arrangementet er gratis!
I tilfælde af dårligt vejr rykkes ind i 
Grathe kirke. 
Vel mødt til en anderledes og festlig 
gudstjeneste. 

Minikonfirmander årgang 2014
Igen i år vil vi her fra Thorning-Grathe 
indbyde til et minikonfirmand-forløb. Vi 
har endnu ikke fastsat forløbets gang og 
tidspunkt. Grundet den nye skolereform, 
er der endnu et par detaljer som skal falde 
på plads. 
I slutningen af august måned vil kom-
mende minikonfirmander, som går i tredje 
klasse pr. post modtage indbydelse et for-
løbet. 
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Gudstjenesteliste
Dato Thorning Grathe
29.juni 2.s.e.t. 10.30 Jørgen Husted 9.00 Jørgen Husted
6. juli 3.s.e.t. 9.00 Jørgen Husted 10.30 Jørgen Husted
13. juli 4.s.e.t. 11.00
20. juli 5.s.e.t. 11.00 Klaus Møberg
27. juli 6.s.e.t 11.00 Frede Møller
3. august 7.s.e.t. 9.00 Helle Bærnholdt
10. august 8.s.e.t. 10.30 
17. august 9.s.e.t. 10.30 Jørgen Husted 9.00 Jørgen Husted
19. august tirsdag 19.30 Koncert m. Carsten Holm
24. august 10.s.e.t. 9.00 10.30
31. august 11.s.e.t. 9.30 Efterfølgende sommer-

møde m. Søren Gade 
7. september 12.s.e.t. 10. 30 Jørgen Husted 9.00 Jørgen Husted
14. september 13.s.e.t. 10.30 Høst og indskrivning
21. september 14.s.e.t. 10.30 Høst Gråmose
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25 års jubilæum i Friluftsspillet

Jubilæumsforestillingen Pippi har i 
skrivende stund netop haft premiere 
pinselørdag og en forestilling pinse-
dag med i alt knap 1400 tilskuere.

Pinselørdag startede med foreningens 
jubilæums- og indvielsesreception. 
120 gæster var tilmeldt, bordene fest-
dækket og forventningens glæde var 
tydelig.
Foreningen fejrede jubilæet ved også 
at indvie det nye publikumsområde 
med nyt indgangsparti og ny ”teater-
sal”.
Gæsterne var repræsentanter fra vores 
egen forening, fra Silkeborg Kommu-
ne, Thornings øvrige foreningsliv og 
institutioner, hovedsponsorer, forenin-
gens professionelle, kreative ledelse 
samt DATS. Alle samarbejdspartnere 
for Friluftsspillet. Tidligere og nuvæ-
rende aktive var indbudt og repræsentere-
de aktive fra de allerførste friluftsforestil-
linger.

Der var flere festtaler inden hovedtaleren, 
Christian Have fik ordet. Christian Have 
er ejer af og kreativ direktør for Have 

Kommunikation. Han har et langt CV og 
er vidt berømt i alle kulturelle lag og er 
ofte brugt som debattør i medierne. Han 
er en erfaren eventmager og har udgivet 
otte bøger om formidling af kultur og me-
dier. Desuden er Christian Have optaget 
af foreningskulturen og kulturlivets vilkår 
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i det hele taget.
 
Deltagerne blev indviet i Christian Have’s 
syn på nutidens og fremtidens kultursce-
narie, og hvordan han ser muligheder for 
at forberede sig på fremtiden. Han spredte 
mange guldkorn, og der vil være noget 
for Friluftsspillet og for de øvrige for-
eninger at arbejde videre med.

Christian Have var desuden premieretaler 
på scenen inden PIPPI kom ridende på sin 
hest og begejstrede alle receptionsgæster 
+ yderligere 500 publikummer.

Dagen sluttede med en hyggelig grill-af-
ten for alle aktive i friluftsspillet, som 
nød samværet, god mad og dejligt vejr i 
sceneområdet.

Thorningegnens Friluftsspil’s publikums-
faciliteter er blevet opdateret, og man er 

indstillet på at drøfte nye muligheder for 
udnyttelse af området til andre friluftsak-
tiviteter lige som scenen allerede bliver 
brugt til en årlig friluftsgudstjeneste. 

HALBAL
LØRDAG D. 25. OKT. 2014 KL.18.00 
Arrangør: Blicheregnens Festudvalg anno 2007 Dørene 

åbnes 
kl. 17.00

     THORNING  
Selv følgelig holder vi  HALBAL igen i  år,  så mød op og lad os feste for 8.  gang
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