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Information fra 

Foreningerne bag Blichfang: 
Blicheregnens Lokalråd Linda Lyngsøe Tørrepladsen 4  Thorning  8620 Kjellerup     20 65 17 50 
Blicheregnens Museum Gregers Thomsen  Tørrepladsen 37  Thorning  8620 Kjellerup     86 88 04 57 
Blicheregnens Museumsforening Gregers Thomsen  Tørrepladsen 37  Thorning  8620 Kjellerup     86 88 04 57 
Blicheregnens Venstrevælgerforening Jens Jakob Andersen Kjellerupvej 15   8620 Kjellerup     21 46 40 01 
Brugerrådet Bakkegården Ole S. Overgaard Munkemarken 6  Thorning  8620 Kjellerup     61 6937 49 
Dansk Folkeparti Kuno Danielsen  Korshøjvej 4  Demstrup  8620 Kjellerup     40 20 90 22 
Foreningen Hærvejsherberg Tom Andersen  Hosekræmmervej 14 Thorning  8620 Kjellerup     86 88 06 89 
Foreningen Norden Kjellerupegnen Ellen Andersen Hosekræmmervej 14 Thorning  8620 Kjellerup     86 88 06 89 
Gråmose Beboer- og Idrætsforening Preben Valbjørn  Arildsvej 15  Gråmose 7442 Engesvang     23 39 37 46 
Indre Mission Thorning Henrik Rask  Tørrepladsen 24  Thorning  8620 Kjellerup      22 43 59 39 
Knudstrup Skyttekreds Jette Jacobsen  Blichersvej 41  Thorning  8620 Kjellerup      86 88 90 81 
Musik Event Thorning Gregers Thomsen Tørrepladsen 37 Thorning  8620 Kjellerup      86 88 04 57 
Rideklubben Hinnitus Hanne Helmers  Bødkersmindevej 8  Thorning  8620 Kjellerup     40 60 67 03 
Socialdemokraterne i Silkeborg Nord Gert Nielsen  Brogade 40   8620 Kjellerup     86 88 30 92 
Team Thorning Sundhedscenteret Kirsten Lehrmann  Skrænten 18  Thorning  8620 Kjellerup      20 45 58 78 
Thorning Borgerforening Laila Simonsen  Hjordbakken 2  Thorning  8620 Kjellerup      28 49 59 22 
Thorning Børnehus Poul Martin Andersen Peblingestien 2  Thorning  8620 Kjellerup     30 56 41 08 
Thorning Foredragsforening Tom Andersen Hosekræmmervej 14 Thorning  8620 Kjellerup     86 88 06 89 
Thorning Forsamlingshus Christian Riberholt  Grågårdevej 4  Gråskov  8620 Kjellerup     86 88 87 17 
Thorning Friluftsspil Birgit M. Andersen  Rosenborgvej 4  Ungstrup  8620 Kjellerup     86 88 01 10 
Thorning Hallen Cita Brøns  Over Kærsholm Vej 9 Thorning  8620 Kjellerup      40 19 91 51 
Thorning Idrætsforening Bo Jørgensen  Blichersvej 46  Thorning  8620 Kjellerup     30 57 68 15  
Thorning KFUM & KFUK Tove Vinther  Kong Knuds Vej 26  Thorning  8620 Kjellerup      86 88 07 16 
Thorning Koret Tom Andersen  Hosekræmmervej 14 Thorning  8620 Kjellerup     86 88 06 89 
Thorning Menighedsråd Anne Marie Noes Møller  Gadegårdsvej 14    8620 Kjellerup     40 87 09 38 
Thorning Pensionistforening Morten Petersen  Østermarksvej 7  Thorning 8620 Kjellerup     86 88 01 91 
Thorning Skole Lone Stig Andersen  Møllevej 7  Thorning  8620 Kjellerup       89 70 23 30 
Thorning Spejderne Kern Oddershede  Tørrepladsen 31  Thorning  8620 Kjellerup     40 80 17 82 
Thorning Vandværk I/S Harald Pehrson  Munkemarken 21  Thorning  8620 Kjellerup      86 88 04 76 

Redaktionen: 
Ansv.: Linda Lyngsøe 20 65 17 50 lyngsoe@hotmail.dk 
Layout:  Erik Lyngsøe,  24 80 51 99 ely@ungstrup.net 
Formand:  Birgit M. Andersen  86 88 01 10 andersen.ungstrup.mail.dk 
Kasserer:  Tove Vinther 86 88 07 16 tovevinther@gmail.com 
Annoncer:  Hanne Pehrson 86 88 04 76 hanne@pehrson.de 

Indhold: 
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Indre Mission Thorning  ......................................  side 8 
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Deadline for materiale til næste nummer af Blichfang:  
tirsdag 1. februar 2018. 

Aflevering af indlæg til: 
Linda Lyngsøe · Tørrepladsen 4 · 8620 Kjellerup  
 20 65 17 50  
 redaktion@blichfang-lokalbladet.dk 
 
Erik Lyngsøe · Ungstrupvej 1 A · 8620 Kjellerup,   
  24 80 51 99  
  webmaster@blichfang-lokalbladet.dk 

Indlæg kan afleveres elektronisk eller på papir. 
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Information fra 

Blichfang og ikke mindst 
Webmasteren/Layouteren 
siger mange tak for de mange 
rosende ord om Blichfangs 
nye udseende og farverne. 

Nyhed 
Nyt i dette nummer: Klummen ”Det lokalhi-
storiske Hjørne”. Denne gang om E Thuening-
hus på Smedebakken i Thorning. Når og hvis 
der er plads til overs i Blichfang vil vi bringe 
denne klumme.  

Så hvis du har en god lokalhistorisk historie, 
er du meget velkommen til at dele den med 
Blichfangs læsere. Send din historie til Web-
master ELY på: webmaster@blichfang-
lokalbladet.dk  

Farvetryk 
Da det jo er en anelse dyrere at trykke i far-
ver, betyder det, at hvis vi ikke får skaffet lidt 
flere midler, vil Blichfangs egenkapital blive 
udhulet. Vi har så af sparehensyn sat skrift-
størrelsen lidt ned, så vi kan holde bladet på 
24 sider. 

Desuden har Blichfangs utrættelige frivillige 
været på medlems- og annoncørjagt. I skri-
vende stund har vi fået 1 nyt medlem - vel-
kommen til ”Musik Event Thorning” - og 5 
nye/tilbagevendte annoncører. 

Så derfor kære læsere: 

 Støt vore annoncører og 
medlemsforeninger. 

Webmaster / Layouter   
Erik Lyngsøe (ELY)  

Blichfang information 

Grathe Kirke 

Tilgængelighed: 
Blichfang ligger tilgængeligt på  Blichereg-
nens Museum, Bakkegården, hos købman-
den eller bageren i Thorning, i Hauge Mini-
marked eller på Kjellerup Bibliotek.  
 

Blichfang kan også læses/printes fra  
www.blichfang-lokalbladet.dk 

Blichfang bliver fortsat i 2018 omdelt 
sammen med Kirkebladet. 

 

Udgivelsestidspunkter vil være ca.: 
 

• 1. marts.  

• 1. juni. 

• 1. september·  

• 1. december. 
 

Deadline 1 måned før udgivelsestidspunktet 
for det kommende blad. 

Forside foto: 
E Thueninghus · Erik  Lyngsøe.  
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 Generalforsamling 

40 medlemmer deltog i generalforsamlingen, 
som dirigent Gregers Thomsen styrede os 
igennem på en time. Efter generalforsamlin-
gen kunne man se forestillingen ”All Shook 
Up” på biograflærredet i Rotunden, Kjellerup.  

Fem bestyrelsesmedlemmer var på valg. Gen-
valgt blev Stefan Mäkinen og Lene Bjørklund. 
Nyvalgt blev Bodil Lyngsøe, Inge-Lise Peder-
sen og Erik Lyngsøe. Desuden består bestyrel-
sen af Maiken Clausen, Sarah Sandgaard, Cille 
Sommer og Katrine Dahl Pedersen.  

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig 
med formand Stefan Mäkinen, næstformand 
Cille Sommer, kasserer Lene Bjørklund og 
sekretær Sarah Sandgaard.  

Alle bestyrelsesmedlemmer er derudover 
kontaktpersoner til flere af de ca. 30 funkti-
onsledere i organisationen. 

Regnskabet viste et underskud på kr. 31.000, 
hvilket er væsentligt mindre end underskud-
dene de foregående to år. Kasserer Lene 
Bjørklund kunne dermed fortælle, at den 
ekstra underskudsgaranti, som Kultur- Fritids
- og Idrætsudvalget i Silkeborg Kommune 
havde bevilliget, ikke kom til udbetaling. Bil-
letindtægten var kr. 30.000 større end de 
sidste par år pga. flere solgte voksen bil-
letter. 

”All Shook Up” var en meget rost forestilling; 
men det ekstremt regnfulde vejr har dog 
holdt mange hjemme i sofaen.   

Den ni mand store bestyrelse er trukket i 
arbejdstøjet og ser frem til at ”GREASE, the 
Musical” opføres i Kirkeskoven i perioden 2.-
10.juni 2018. 

Grease, the Musical – juni 2018. 
Bestyrelsen i Thorning Friluftsspil er glad for 
igen at kunne præsentere den professionelle, 
kreative ledelse således: 

Instruktør og koreograf Mathilde Østergaard 

Instruktørassistent Kathrine Dahl Pedersen 

Kapelmester Flemming Berg 

Korledere Hanna og Aage Christiansen. 

 

 

Bestyrelsen. Stående fra venstre: Maiken S. 
Clausen, Inge-Lise Pedersen, Cille Sommer, 
Bodil Lyngsøe, Erik Lyngsøe. 
Siddende fra venstre: Sarah Sandgaard, Lene 
Bjørklund, Stefan Mäkinen, Katrine Dahl 
Pedersen. 

Fotograf: Aksel Utoft  
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Informationsmødet den 25/10 havde stor 
bevågenhed fra ca. 60 fremmødte – karakte-
riseret ved mange gengangere fra tidligere år, 
mange nye ansigter og mange unge menne-
sker.  

Det var en glad aften i Thorning Forsamlings-
hus med masser af sang og musik.  

Stefan og bestyrelsen fortalte lidt om forestil-
lingen, om foreningen og dens historie, om 
arbejdet frem mod premieren og om det go-
de sociale sammenhold, der opstår i og imel-
lem grupperne. 

Grease er en musical af Jim Jacobs og Warren 
Casey. Den blev opført første gang i 1972 og 
blev verdenskendt i forbindelse med filmati-
seringen af samme navn i 1978. 

Alle husker kærlighedshistorien mellem San-
dy og Danny, som på verdensplan startede 
disco-feberen, som huserede op gennem 
1980’erne med numre som ”Grease”, 
”Summer Nights”, ”You’re The One That I 
Want” og ”Sha-na-na”. 

Mathilde Østergaard glæder sig til at være 
instruktør på netop ”Grease”, som hun altid 
har ønsket at sætte op. Hun glæder sig også 
til igen at være en del af Thorning Friluftsspil. 

Aage Christiansen fortalte om musikken til 
Grease. Det er glad ung musik med masser af 
energi. Der er masser af korarbejde, og der 
vil igen i år blive behov for et backstagekor til 
at bakke skuespillerne op. 
 

Informationsmøde 

Fotograf: Aksel Utoft  

Fotograf: Aksel Utoft  
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Efterlysning af funktionsledere 

Hanna Christiansen satte sig til klaveret og 
alle deltagere istemte Summer Nights…  

Der er nu 30 tilmeldte til audition d. 5. nov. 
og 11. nov. 2017; så når ”Blichfang” er på 
gaden kan styregruppen forhåbentlig - måske 
endda uden ekstra audition - sætte holdet til 
musicalen.  

Blev Thorning Friluftsspil kåret som 
”Årets Forening”? 
En lokal Thorning-borger nominerede Frilufts-
spillet til en kåring som ”årets forening”.  

Konkurrencen var landsdækkende og udskre-
vet af Tankstationerne Go’on – som hylder de 
lokale. ”Årets forening” tildeles den nette 
sum af kr. 150.000 med fine præmier til i alt 
17 foreninger. 

Der er gjort et stort stykke arbejde frem mod 
slutspurten af afstemningen d 12. november, 
så TAK til alle jer, der har stemt. 

Efterlysning af funktionsledere. 
Stefan Mäkinen oplyser, at der i den særdeles 
velfungerende organisation mangler to funk-
tionsledere, nemlig en scenemester og en 
regissør. 

En scenemester, som kan tage ansvaret for at 
omdanne scenemodellen til kulisser i kirke-
skoven.  

Steen Lyngsø har stået for processen i mange 
år, og han tilbyder at hjælpe en ny person i 
gang – både med planlægning og udførelse. 

Der er et dygtigt engageret hold af scenebyg-

gere, som har været med i en årrække, men 
vi mangler en leder. 

Regissøren samler regiholdet, som sørger for 
at finde de mange ting og sager, som gør fo-
restillingen komplet.  

Herudover planlægger regiholdet, hvem der 
står for regien ved de 7 forestillinger.  

Det er en spændende opgave, da regiholdet 
befinder sig lige midt i ”orkanens øje” under 
forestillingerne, hvor timing er nøgleordet for 
at alt kommer ind på scenen i rette øjeblik. 

Billetter i julegave 
Billetsalg starter mandag den 4. december – 
så der vil være mulighed for at give Musical-
billetter i julegave.  

Køb på www.thorning.com 

Såfremt man ønsker at give gavekort i julega-
ve – Kontakt Inger-Marie Thomsen på  40 
50 73 33 for at aftale proceduren. 

Stefan Mäkinen 
Bestyrelsesformand  
Thorning Friluftsspil 

http://www.thorning.com
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Flagning i Laupa 

Det sker i Foreningen Norden Kjellerupegnen 

Nordiske salmer i Den danske salme-
bog – danske salmer i Norden 
Tirsdag den 20. februar kl. 19.30 indbyder 
foreningen og Grønbæk-Ans Menighedsråd 
til sogneaften i Ans Menighedshus, hvor em-
net er ”Nordiske salmer i den danske salme-
bog - danske salmer i Norden”.   

Det bliver et program med fællessang, klaver-
stykker og fortælling ved Karen Stranddorf, 
Tine Fenger Thomsen og Søren Kjærgaard, 
alle fra Vestervig Kirkemusikskole.  

Entre inkl. kaffebord koster 50 kr.      

Generalforsamling i Hørup Kirkecen-
ter og ”Oplevelser fra venskabstræf i 
Lapua 2017” 
Den 15. marts kl. 19.00 afholdes foreningens 
75. generalforsamling i Hørup Kirkecenter, 
hvor der efter generalforsamlingen fortælles 
og vises billeder fra venskabstræffet i Lapua 
og serveres finsk bagværk.  

Venskabstræf mellem Kjellerup, Hagfors i 
Sverige, Sørum i Norge og Lapua i Finland 
holdes på skift hvert andet år. I 2019 indby-
der Kjellerup i forbindelse med Kjellerups 
byjubilæum og Landsforeningen Nordens 100 
års jubilæum.  En fin anledning til at invitere 
nordiske gæster. 

Byvandring i Kjellerup                                                                                                                                              
Sæsonen rundes af med ”Byvandring i Kjelle-
rup tirsdag den 15. maj kl. 19.00, hvor tidl. 
lærer Nils Arne Iversen vil guide os rundt i 
midtbyen og dele sin viden om byens historie 
med os.  

Aftenen slutter i Arena Midt, hvor der drik-
kes kaffe, og Anders Hartvigs fotoudstilling 
om Kjellerup kan ses.  

Det er tankevækkende, at Foreningen Nor-
den i 75 år har været en del af byens og eg-
nens historie med et aktivt venskabsbysam-
arbejde, som har givet utallige mennesker 
gode nordiske oplevelser gennem årene.  

Det skulle foreningen gerne blive ved med. 
Kom til arrangementerne og bak gerne for-
eningen op med et medlemskab. Sæsonpro-
grammet med bestyrelsesoversigt og indmel-
delsesblanket kan fås på Kjellerup Bibliotek.  

Programmet kan hentes på Foreningen Nor-
dens hjemmeside: www.foreningen-
norden.dk , eller også kan formanden Ellen 
Andersen kontaktes.  

Alle er velkomne til arrangementerne med 
de gode nordiske oplevelser.  

Ellen Andersen 
Formand 

http://www.foreningen-norden.dk
http://www.foreningen-norden.dk
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Program dec. 2017, jan. og feb. 2018  

 

December 2017: 
Torsdag d. 7. dec. 2017: 
Møde v/ Preben Sørensen. 

Torsdag d. 14. dec. 2017: 
Vi synger julen ind. 

Januar 2018: 
tirs. - tors. d. 9. 10. og 11. jan. 2018: 
Bedeuge.  

Torsdag d. 18. jan. 2018: 
IM Årsmøde i Missionshuset. 

Torsdag d. 25. jan. 2018: 
Møde. v/ Frede Møller. Johs. Ab. Kap 2. 

 

 

Februar 2018: 
Torsdag d. 1. feb. 2018: 
Møde ved Søren Skovenborg: ”Mit liv og Mit 
kald” 

Torsdag d. 8. feb. 2018: Vinterferie. 

Torsdag d. 15. feb. 2018: 
Møde v/ Frede Møller Johs. Ab kap. 3. 

Torsdag d. 22 feb. 2018: 
Kredsmøde i Kjellerup  ( Se Kjellerup Tidende 
for mere information). 

Hvor intet andet er angivet holdes møderne i 
Thorning Missionshus. Kl. 19:30. 

 
Indre Mission Thorning 

Henrik Rask 

Søren Skovenborg 

Indre Mission Thorning 
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Indre Mission Thorning 

Adventsmøde 

Mandag den 11. december kl. 14.00 
hos Ellen Andersen, Hosekræmmervej 14.  

Kaffebord og Adventsfortælling ved Metha 
Giversen.  

Salg af Luciaengle og Luciaskrabelodder til 
fordel for Danmissions børnearbejde. 

Salg af lys og the. 

Alle er velkomne til en hyggelig eftermiddag 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøde 

Mandag den 29. januar kl. 14.00 
hos Bente Nielsen, Nygade 11c, Kjellerup 

• Kaffebord 

• Beretning om årets gang 2017 

• Nyt fra Danmission 

• Andagt 

Enhver er velkommen til at være med i Kvin-
dekredsen, som støtter Danmissions børne-
arbejde i Asien, Afrika og Mellemøsten. 

Mangler du kørelejlighed, kontakt da                                                                                         
gerne en i bestyrelsen.                                                                                                      

Danmissions motto: 

Tro, håb og kærlighed 
 

Ellen Andersen 

Besøg vore hjemmeside: 

https://blichfang-lokalbladet.dk/
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Thorning Borgerforening 
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Sara  og Maria venter på vandrerne. 

Støttebeviser  

Omkring uge syv vil vi fra bestyrelsen gå 
rundt i byen og sælge støttebeviser. 
 
De penge, vi her samler ind, bruger vi til for-
mål til gavn for alle i byen. I det forløbne år 
har vi blandt andet indkøbt den nye fane, 
som er med til rigtig mange begravelser i by-
en til stor glæde for de, som ønsker det.  
 
Vi har også afholdt vores hyggelige byfest, 
Thorning rundt, som alle kan  
deltage i, hvis man melder sig som gæst eller 
vært. 
 
I år står vores flag allé til delvis udskiftning, 
en temmelig stor omgang, men nødvendig.  
 
Vi afholder desuden generalforsamling i star-
ten af marts, her er alle velkomne til at kom-
me med indlæg om, hvad man kunne  tænke 
sig, at foreningen skal foretage sig. 

 
Med venlig hilsen  

Thorning Borgerforening 
Laila Simonsen 
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Onsdag d. 10. januar kl. 14:00 
Generalforsamling.  
Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Gratis kaffe og bankospil. 
Sted Bakkegården. Thorning. 

Onsdag d. 14 februar Kl. 14:00 
Musik Eftermiddag. Flemming Gammelholm 
kommer og synger og spiller. 

Sted Bakkegården.  
Pris 75, inkl. Kaffebord. 

Onsdag d. 14. marts Kl. 14:00 
Forstander fra Rude Strand Højskole Carsten 
Holvad fortæller om sin bedstemor i foredra-
get:  ”Min bedstemor og andre fyrtårne“ . 

Sted Bakkegården.  
Pris 75,00 kr. inkl. kaffebord. 

Morten Petersen 

Arrangementer vinter 2018 

Carsten Holvad 

Thorning Pensionistforening 

SPAR Thorning 
Blichersvej 13 · Thorning 
8682 Kjellerup 
Tlf. 86 88 00 20 
Mobil: 22 56 47 46 
E-mail: 0510669@spar.dk 

Besøg vore hjemmeside: 

https://blichfang-lokalbladet.dk/
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E Thueninghus.  

Det gamle bindingsværkshus på Smedebak-
ken i Thorning udgjorde tilbage i 1970’erne 
rammerne for et lille museum – det samme 
museum, som i dag – efter at være blevet 
lagt sammen med Hinge og Kjellerup museer 
– udgør Museum Silkeborgs afdeling BLICHE-
REGNEN. 

Huset er opført i 1775, og så ombygget til 
aftægtsbolig ca. 1860 for den nærliggende 
Villumgård. Huset tjente som aftægtsbolig 
indtil 1924. 

Siden starten af 1990’erne har E Thuening-
hus dannet rammerne om en bred vifte af 
formidlingsaktiviteter.  

Gruekedlens damp, støbejernskomfurets 
knitrende gløder og en snurrende Madam 
Blå, udendørs stenovn og huggehuset med 
sine tælleheste har holdt skolebørn i alle 
aldre flittigt i gang under deres besøg. 

Museum Silkeborg / Blicheregnens Museum 
tilbyder en række aktiviteter i det historiske 
værksted. Skoleklasser, pensionistgrupper, 
strikkedamer og familier på udflugt – hvem 
som helst – er velkomne til at plukke, som de 

Det lokalhistoriske hjørne 

har lyst.  

Oplevelsen man tager med der fra, er en op-
levelse af oprindelighed, af møjsomhed og 
nøjsomhed.  

Det hårde slid, som livet var for eksempelvis 
husmoderen, der skulle skure de tunge støbe-
jernsgryder, holde ilden i gang og forsyne 
alkoven med tunge dyner, mærker vi i dag 
med det samme – i ømme skuldre og rygge. 

Kilde: Museum Silkeborgs hjemmeside 

 
Alle fotos er taget af Erik Lyngsøe 

http://http:/www.museumsilkeborg.dk/Visningsside?PID=150&M=NewsV2&Action=1&NewsId=61
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E Thueninghus fotos.  

Det lokalhistoriske hjørne 

Besøg vore hjemmeside: 

https://blichfang-lokalbladet.dk/
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Thorning, Grathe og Vium Kirker 

Her kommer gudstjeneste kalender 

Gudstjenester.   

Dato Thorning Grathe Vium 

3. dec. 2017 9.00 Anders E. Jør-
gensen 

14.00 Familiegudstje-
neste. 

19.00 Gospelgudstjene-
ste 

7. dec. 2017    19.30 Syng julen ind.   

10. dec. 2017 10.30 MHK     

13. dec. 2017 19.00 Julekoncert     

17. dec. 2017 19.30 Natkirke   10.30 

19. dec. 2017 10.00 Bakkegården     

24. dec. 2017 11.00  og 15.00 13.30 16.15 

25. dec. 2017 9.00   10.30 

26. dec. 2017   10.30 MHK   

1. jan. 2018   16.00 19.00 

4. jan. 2018 19.30 Jesper Grøn-
kjær 

    

7. jan. 2018 10.30 MHK     

14. jan. 2018   10.30 14.00 

21. jan. 2018     10.30 

28. jan. 2018 10.30 MHK     

30. jan. 2018 Bakkegården kl. 10     

2. feb. 2018   19.00 Kyndelmisse   

4.feb. 2018 10.30 Dåb   9.00 

7. feb. 2018     17.00 Spaghettigudstje-
neste. 

11.feb. 2018 16.00 Fastelavn   10.30 

18.feb. 2018 9.00 10.30   

25.feb. 2018     10.30 MHK 

27 Feb. 2018 Bakkegården kl 10     

4. mar. 2018 16.00 Koncert med 
Ann-Mette Elten 

9.00 10.30 

11.mar. 2018 10.30     

14. mar. 2018     17.00 Tante Andante. 
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Jyden, Skulptur ved Thorning Museum 

Thorning, Grathe og Vium Kirker 

Julekoncert i Thorning Kirke 
Onsdag den 13. december kl. 19.00 
I år kan vi byde velkommen til Østjysk Kam-
merkor under ledelse af Erling Lindgren. Ko-
ret vil synge et varieret program af kendte 
såvel som mindre kendte juletoner. 

Der vil også være indlagt fællessalmer, så 
publikum får mulighed for selv at bruge stem-
mebåndene, ligesom Erling Lindgren vil spille 
julemusik på kirkens orgel. 

Østjysk Kammerkor blev oprettet i 2015. Det 
består af 25 rutinerede, korvante sangere fra 
Århus og omegn.  

Korleder Erling Lindgren er tidl. organist ved 
Lemvig Kirke, er nu pensionist, men aktiv som 
korleder, foredragsholder og komponist. Ko-
ret glæder sig til at synge i Thorning Kirke. 

Koncerten indledes med Luciaoptog af kir-

kens børnekor. Efterfølgende er der kaffe-

bord og fællessang i Thorning Forsamlings-

hus, hvor også Østjysk Kammerkor vil under-

holde med julesange.  

Der vil fra en stand være mulighed for at kø-

be Luciaengle til fordel for Danmissions bør-

nearbejde. 

Koncerten er gratis, Thorning menighedsråd 

er vært ved kaffen, og alle er naturligvis vel-

komne til at være med til at forberede julens 

komme med musik, sang og fællesskab. 

Nytårsmøde. Torsdag d. 4 januar.  
Kl. 19:30  Thorning Forsamlingshus 

”Smil på dødens avenue” 
Foredrag ved globetrotter 
og tryllekunstner Jesper 

Grønkjær. Han tager os i 
ord og billeder med til 
Honduras.  

Det er en rundrejse i verdens farligste kvarter 
– blandt voldtægtsforbrydere, kidnappere, 
incestofre, politi og politikere, hvor Jesper 
Grønkjær sammen med et TV -hold ville un-
dersøge, om der var noget at smile af i en 
bydel, hvor der bliver begået 5 mord om da-
gen.  

Foredraget handler ikke blot om at rejse ud i 
verden, men er i lige så høj grad en fortælling 
om at rejse ind i sig selv.  

På trods af de barske realiteter er det en 
varm og smuk beretning om næstekærlighed 
og håb og om at turde tro på Gud, selv om 
man bor i verdens farligste land. 
Entre inkl. kaffebord 75 kr.  
Unge under 18 år 50 kr. 

Ellen  Andersen 
Østjysk Kammerkor. 

Arrangementer   
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Thorning, Grathe og Vium Kirker 

 

Søndag den 4. marts kl. 16.00 
Thorning Kirke 

Kirkekoncerten er danske salmer i nye for-
tolkninger og nogle af de største klassiske 
arier. 

Oplev Koncertsangerinde Ann–Mette Elten 
synge danske salmer i nye smukke fortolknin-
ger, og hør hende fortælle om sit personlige 
forhold til salmerne.  

Kom og lyt til de store klassiske arier, sunget 
og fortolket med stor følelsesfuld indlevelse.  

Ann-Mette Elten akkompagneres af Niels 
Kirkegaard. En kirkekoncert med Ann–Mette 
Elten er en oplevelse, du ikke lige glemmer. 

Koncerten arrangeres af det fælles koncert-
udvalg i Pastoratet.  

Entre 100 kr. 200 pladser. Billetter kan købes 
fra 8. december hos Sparkøbmanden, Bli-
chersvej 13, Thorning. 

Ellen Andersen 

Sammen med På Slaget 12 bragede hun i 
1987 igennem med ”Hjem til Århus”, der i 
dag for længst er blevet til en evergreen.  

Senere kom sange som ”Ude på det blå oce-
an”, Ta’ kæresten i hånden” og ”Jeg elsker dig 
som vinden blæser” samt de 4 succesfulde 
Let’s Dance albums.    

Ann‐Mette debuterede som solist i 1999 med 
albummet ”Refrain”, der indeholdt klassikere 
fra gamle dage som f.eks. ”Hele ugen alene” 

Kirkekoncert med Ann-Mette Elten 

og ”Tak for alle kyssene” og trods adskillige 
advarsler om, at det aldrig ville kunne lykkes 
at genfortolke gamle Giro 413 klassikere, 
solgte hun over 80.000 eksemplarer af al-
bummet. 

I november 2012 tog Ann‐Mette et højst 
uventet skridt og udgav albummet 
”Adagio ‐ 12 klassiske sange” med et udvalg 
af nogle af de helt store og populære sange 
fra det klassiske repertoire som f.eks. Pucci-
nis O Mio Babbino Caro og Nessun Dorma. 

Albummet blev indspillet i Rudolfinum‐
koncertsalen i Prag sammen med Prag‐
Philharmonikerne og udløste en guldplade 
for over 13.000 solgte eksemplarer. hvilket i 
Danmark anses for at være et meget stort 
antal for et rent klassisk album.  

Ann‐Mette har i alt udgivet 6 soloalbums og 
kunne i 2011 fejre 25 års‐ jubilæum med På 
Slaget 12. Hun har som solist og sammen 
med På Slaget 12 solgt mere end 1 million 
albums.    

Fra Ann-Mette Eltens pressemeddelelse 
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Thorning Spejderne 

Thorning Spejderne  

Julemarked ved SPAR 
Spejderne er klar med Julemarked ved SPAR 
den 2.og 3. december 2017 – begge dage fra 
09:00 - 17:00. Borgerforeningen tænder træet 
den 3. december 2017 kl. 17:00, hvorefter 
spejderne sælger varme jule-grillpølser.  

Der er gratis hestevognsture rundt i byen 
(husk varmt tøj). Julemanden kommer måske 
forbi ☺. 

Spejderne sælger juledekorationer, juletræer, 
Kleiner, gløgg, æbleskiver, kaffe og te, samt 
spejderjulevarm kakao.  

Husk:  
Man kan se og bestille et juletræ –  

også hente træet tættere på jul.  
 

Tag hele familien med og kom i julehumør! 

Disney Juletur. 
Sidst i november står den på Disney Juletur for 
alle spejdere og ledere i Thorning gruppe. 

Turen går til Finderup hytten og alle skal lave 
indbydelser til diverse Disney figurer for at 
sikre, at der bliver et brag af et julebal!  

Men da ingen af figurerne er på internettet 
skal indbydelserne bringes ud om natten og 
overrækkes personligt. Mere kan vi ikke røbe 
her ☺. 

Grupperådsmøde/
Generalforsamling. 
Til februar 2018 er det tid til det årlige Grup-
perådsmøde (spejdergruppens generalfor-
samling) – vi vil denne gang prøve noget nyt 
og lave en dag for både spejdere og forældre.  

Der skal løses opgaver, laves mad og snakkes 
om spejdernes fremtid – alt imens vi udfor-
drer hinanden med diverse opgaver og un-
derholdning – det bliver vildt sjovt! 

Mere om det først i det nye år. Med venlig 
spejderhilsen, bestyrelse og ledere.     

Med venlig spejderefterårshilsen 
Kern Oddershede 

Besøg vore hjemmeside: 

https://blichfang-lokalbladet.dk/
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Musik Event Thorning 

Kristian Lilholt Trio  

Fredag d. 2.marts 2018 kl. 20:00, Kon-
cert i Thorning Forsamlingshus 
Musikevent Thorning fortsætter sit virke og 
afholder igen koncert i Thorning Forsamlings-
hus – Denne gang med Kristian Lilholt Trio  

Kristian Lilholt Trio vækker glæde og begej-
string overalt med sine varme og underhol-
dende koncerter. Efter mere end 800 koncer-
ter i ind og udland, er trioen et velfungeren-
de og charmerende koncertbekendtskab.  

Kristian Lilholt, Ida Friis Virenfeldt og Lasse 
Jørgensen er i stand til at spille sig rundt i 
Kristian Lilholts mangefarvede musikalske 
palet. Lasse Jørgensen kan spille på det me-
ste, og Idas varme stemme er prikken over 
det berømte i.  

Trioen har inviteret guitaristen Frede Pandu-
ro med til Thorning, så denne aften får tilføjet 
ekstra farver til paletten. 

Kristian Lilholt fyldte 60 år i 2016, og det fej-
rede han med en dobbelt ‘2016’ udgivelse: 
nye sange og ny instrumentalmusik nedfæl-
det i en 40 siders illustreret bog.  

Den nye musik cementerer, hvad vi allerede vidste. 
Kristian er en fremragende musikmager. Om det er 
sange eller instrumentalmusik, så er det svært ikke 
at blive ramt i hjertet af hans vedkommende men-
neskemusik.   

Det er ikke nødvendigt at remse hele hans om-
fangsrige produktion op. Man må blot konstatere, 
at han gennem snart 4 årtier har holdt et højt 
niveau - fra de første vinylplader i 80'erne med 
rockmusik, over 90'ernes instrumentaludgivelser 
og 00'ernes sange både på dansk og engelsk, til de 
nyeste projekter  LAND: en rejse gennem Dan-

marks årstider i musik af Kristian og med malerier 
af billedkunstneren Carsten Frank.  

STILLE FLYDER LIVET: en bys historie fra istid til 
nutid, hvor musik, dans, historiefortælling, film, 
stills og projektorkunst på bygninger smeltede 
sammen til en helhed, og ‘liggestolskoncerterne’ 
KUR UDEN ORD.  

Det er også almindeligt kendt, at Kristian står 

bag musikken til flere af broderen Lars Lil-
holts allerstørste hits.  

Alt i alt kan vi garantere for en aften med 
iørefaldende og meningsfuld musik. Samtidig 
er Kristian Lilholt en glimrende entertainer, så̊ 
tiden flyver af sted i godt selskab under 
mottoet:   
 

‘kommunikation i øjenhøjde - musik med 
højt til loftet’.  

 
Der vil være forsalg af billetter i forsamlings-
huset 16. december 2017 kl. 10:00-11:00. 
Billetpris 175,00 Kr.  
Herefter forsalg på  40 57 36 33 

 

Gregers Thomsen 
Musikevent Thorning 
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Annoncer 

 
Støt vores annoncører 

Annoncer 

 
Støt vores annoncører 



 20  

 

blichfang-lokalbladet.dk 

Brugerrådet Bakkegården 

December 2017: 
Onsdag d. 20. dec. 2017 kl. 14:00: 
Banko. 

Januar 2018: 
Onsdag d. 17. jan. 2018 kl. 14:00: 
Banko. 

Onsdag d. 24. jan. 2018 kl. 14:00: 
Nytårsfest. Der serveres sild, smørrebrød, 
kaffe og kage. Der vil være levende musik. 
Pris Kr. 80,-  

Tilmelding til Karen på Tlf. 23 36 24 33 

Februar 2018: 
Onsdag d. 21. feb. 2018 kl. 14:00: 
Banko. 

Onsdag d. 28. feb. 2018 kl. 14:00: 
Generalforsamling. 

Marts 2018: 
Onsdag d. 14. mar. 2018 kl. 14:00: 
Banko. 

Onsdag d. 28. mar. 2018 kl. 14:00: 
Forårsfest med levende musik med Dorthe og 
Hans. Der serveres mad.  

Pris kommer senere.  
Tilmelding til Karen på Tlf. 23 36 24 33. 

  

Mød op til rigtige Hyggestunder 

Ole S. Overgaard 
Brugerrådet Bakkegården 

Brugerrådet Bakkegården 
mangler bestyrelsesmedlemmer. 

 

Hvis du går med et bestyrelsesmedlem  
gemt i maven?  

Så vil vi gerne opfordre interesserede til at  
kontakte Ole S. Overgaard.  61 69 37 49.  

Besøg vore hjemmeside: 

https://blichfang-lokalbladet.dk/
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Blicheregnes Museumsforening 

Blicheregnens Museumsforening er igen i år 
klar med udgivelsen af årsskriftet: Brudstyk-
ker fra Blicheregnen. 

Årsskriftet indeholder historier og krøniker 
fra vores egn. Denne gang kan man læse om 
mordet i Kompedal, Good Templar Logen i 
Ans, Grathe Kirke, Motorløb ved Hinge Sø og 
meget mere. Der er også de tilbagevendende 
artikler fra Kjellerup Avis og Folkeblad for 100 
år siden. 

Blicheregnens Museumsforenings medlem-
mer får Årsskriftet omkring 1. December. 

Andre interesserede kan købe et eksemplar 
for 100,00 Kr. Det sælges fra: 

• Museet i Thorning.  

• Spar Købmanden i Thorning. 

• Brugsen i Kjellerup. 

• Kjellerup Tidende på Søndergade 23 i Kjel-
lerup. 

 

Brudstykker fra Blicheregnen.  
Man er selvfølgelig også meget velkommen 
til at melde sig ind i Blicheregnens Museums-
forening, og dermed få et eksemplar. 

Blicheregnens Museumsforening er støttefor-
ening for Museet i Thorning. Ud over Års-
skriftet giver et medlemskab også fri adgang 
til de to andre museer i Museum Silkeborg – 
Hovedgården i Silkeborg og Papirfabrikken i 
Silkeborg.  

Som medlem er man samtidig med til at 
støtte op om vores museum i Thorning.  Vi er 
en tredjedel af en fusion, men skal bevare 
vores identitet på Blicheregnen. Det sikrer 
man bedst med en stærk lokal opbakning. 
Blicheregnens Museumsforenings bestyrelse 
er repræsenteret i Museum Silkeborgs ho-
vedbestyrelse. 

Hvis man ønsker at støtte med et medlem-
skab, kan man henvende sig til bestyrelsens 
kasserer, Gunhild Sørensen, på telefon 86 88 
85 86 eller mail gs@erkon.dk  
 

Gregers Thomsen 
Blicheregnens Museumsforening  

mailto:gs@erkon.dk
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Thorning KFUM og KFUK 

Voksne  
Januar 2018: 

Fredag d. 5. eller lørdag d. 6. jan.: 
Nytårskur.  
Arr. Jan Pedersen og Jeppe Nielsen 

Fredag d. 12. jan. kl. 19.30:  
Bibeltime hos: Tove Sjørslev og Peter Jensen, 
Gl. Hærkrovej 10 

Fredag d. 19. jan. kl. 19.30: 
Filmaften hos Tove og Jens Aage Vinther, 
Kong Knuds Vej 26 

Fredag d. 26. jan. kl. 19.30:  
Hyggeaften hos: Lisbeth og Jan Pedersen,  
Rosenborgvej 10 

Februar 2018: 
Søndag d. 4. feb. kl. 9:00:  
Gudstjeneste og derefter brunch hos: 
Peter Jensen og Tove Sjørslev, Gl. Hærkrovej 
10 

Fredag d. 9. feb. kl. 19.30: 
Bibeltime hos: 
Jens Aage og Tove Vinther, Kong Knuds Vej 
26 

 

Thorning KFUM og KFUK 

Fredag d. 23. feb. kl. 19.30: 
Generalforsamling hos Jeppe og Linda Niel-
sen, Aalborgvej 57 

Alle er velkomne.  
Ret til ændringer forbeholdes. 

Programmer og yderligere oplysninger hos  
Tove Vinther  

 86 88 07 16  ·   tovevinther@gmail.com  

mailto:tovevinther@gmail.com
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Thorning KFUM og KFUK 

Kalkmalerier · Vium Kirke 

Ten Sing 7 er for alle unge mellem 13 og 20, 
der er interesserede i musik, så derfor arbej-
der vi med sang, dans, drama, orkester og 
teknik hen mod et show, som vi så opfører 
nogle gange, for så at gå i gang med et nyt 
show.  

Vi samles hver tirsdag i Hørup Kirkecenter i 
Kjellerup kl. 19.00, hvor vi så øver indtil kl. 
21.00, hvor der er "noget at tænke på"- 
efterfulgt af kage og saft. Vi slutter kl. 21.30.  

Ten Sing 7 er oprettet for 25 år siden af de 7 
KFUM og KFUK foreninger i Gl. Kjellerup 
Kommune.  

TEN SING 7 

Henvendelse: 
John Hjelmer Nielsen 
 30 23 30 68  

Hjemmeside: 
https://kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/ 

Besøg vore hjemmeside: 

https://kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/
https://blichfang-lokalbladet.dk/
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Deadline for materiale til næste nummer af Blichfang: tirsdag 1. februar 2018. 

Advent fest 
Den 28. november kl. 19.00. 

Pastor Inge Mader Jensen fortæller om ”De 
Hellige 3 Konger”. Desuden medvirker Thor-
ning Kirkekor & Thorning Koret. Til slut bort-
lodning på billetten. 

Billet ved døren kr. 75,- inkl. Kaffebord  

Foredraget afholdes i Thorning Forsamlings-
hus. 

To år med Sirius patruljen 
Den 15. januar 2018 kl. 19.30.    
”To år med Sirius patruljen  i Grønland” 

I et eminent foto-foredrag med naturfotograf 
Morten Hilmer Brovst kommer vi med på 
patrulje i den barske isørken i Østgrønland. 

Billet ved døren kr. 75,- inkl. kaffebord. 

Foredraget afholdes i Thorning Forsamlings-
hus. 


