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Information fra 

Foreningerne bag Blichfang: 
Blicheregnens Lokalråd Peter Hansen Pionervej 7  Gråmose 7442 Engesvang     50 90 48 70 
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 Svend B. Sørensen Munkemarken 11 Thorning  8620 Kjellerup     71 20 20 28 
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 Jan Hansen Gyvelvej 9   8620 Kjellerup     59 69 32 91 
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 Mona Døssing Kærvej 11 Knudstrup  8620 Kjellerup     40 51 04 85 
Thorning Forsamlingshus Tove Sørensen  Tørrepladsen 6  Thorning  8620 Kjellerup     28 93 60 82 
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 Poul Dahl Stendalvej 10  Skræ  8620 Kjellerup     40 44 45 13  
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 Seniorklub 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: 
Formand:   
Birgit Mølholm Andersen, 86 88 01 10,  
formand@blichfang-lokalbladet.dk 
 

Kasserer:   
Tove Vinther, 86 88 07 16 
kasserer@blichfang-lokalbladet.dk   
 

Annoncer: 
Hanne Pehrson, 86 88 04 76, 
annoncer@blichfang-lokalbladet.dk   
 
Ansvarshavende redaktør / Layout: 
Erik Lyngsøe, 24 80 51 99,  
webmaster@blichfang-lokalbladet.dk   
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Information fra 

Kære læsere  
Så er det tid til endnu et num-
mer af Blichfang. Og jeg må 
igen takke for alle de rosende 
ord, vi får for det nye Blich-
fang. Vi får endnu mere lyst til 

at lave bladet, når det bliver taget så godt i 
mod. 

Indlevering af indlæg 
Indlæg til Blichfang afleveres til Erik Lyngsøe. 
Se den gule boks til højre. 

Det lokalhistoriske hjørne. 
I dette nummer handler det lokalhistoriske 
hjørne om Neder Kjærsholm Hovedgaard 
som omtales første gang i 1558. Læs mere på 
side 6.  God fornøjelse.  

Og kære læsere, endnu engang vil jeg opfor-
dre jer til at: 

 

 Støtte vore annoncører og 
medlemsforeninger. 

 

Ansv. Redaktør · Webmaster · Layouter   
Erik Lyngsøe 

Aflevering af indlæg til: 
 

Erik Lyngsøe 
Ungstrupvej 1 A · Ungstrup 
8620 Kjellerup 
 24 80 51 99  
 webmaster@blichfang-lokalbladet.dk 

Indlæg kan afleveres 
 elektronisk eller på papir. 

Tilgængelighed: 
Blichfang ligger tilgængeligt på  Blichereg-
nens Museum, Bakkegården, hos købman-
den og bageren i Thorning, i lægehuset, i 
Hauge Minimarked og på Kjellerup Bibliotek.  
 

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

Omdelingen af Blichfang 
foretages i tidsrummet 

 

• 15. november – 28. november 2018 
deadline 25. oktober 2018. 

mailto:webmaster@blichfang-lokalbladet.dk?subject=Fra%20Blichfang
https://www.blichfang-lokalbladet.dk
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 Tirsdag. d. 23. oktober 2018 kl. 19.30  
Thorn!ng Foredragsforening og Thorning 
Forsamlingshus afholder generalforsamling:                                                                                                         

Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Der kommer endelig mødeindkaldelse i dags-
pressen. 
 

Fredag d. 26. okt. 2018 kl. 19:00 
Rom- og Whiskysmagning  
Thorning Forsamlingshus følger op på inte-
ressen for ”smagninger” ved at invitere til en 
aften med Rom og Whisky. 

Vi har denne gang indgået aftale med firmaet 
Mac Y i Frederiks, som byder på eksklusiv 
smagning, hvor der ikke er sparet på noget, 
og hvor der virkelig hygges igennem med 
røverhistorier, god stemning og masser af 
kvalitetsspiritus. 

Der serveres ”bidebrød” (neutralt brød til at 
rense ganen), samt kaffe/the med kage un-
der arrangementet. 

Billetter: 250 kr. 

Spar i Thorning fra 1. sept. – 21. okt. 

 

 

Thorning Forsamlingshus 
Efterår 2018. 

Loppemarked 
Vi planlægger loppemarked igen i foråret 
2019 - formentlig samme dag som Thorning 
Hallen. 

Vi modtager stadig gerne møbler og effekter.  

! Støt op om forsamlingshusets drift, og 
tænk på os ved næste oprydning i hjemmet. 

Ved levering eller ønske om afhentning af 
effekter kan følgende kontaktes: 

Lars Lund:   21 18 79 71 
Niels Hansen:  28 78 04 72 

Thorning Forsamlingshus 
www.thorningfh.dk 

Tove Sørensen 

Fællesspisning 2018 / 2019 

Fredag den 9. November 2018 kl. 18.00  
Menu: Andesteg og risalamande tilberedt af 
"Mandeholdet" 

Tirsdag  den 29. Januar 2019 kl. 18.00  
Menu: oplysning herom senere. 

Torsdag den 21. Marts 2019 kl. 18.00  
Menu: oplysning herom senere.  

Se opslag og køb billetter hos Spar og Thorning 
Bageri ca. 3 uger før. 

Fællesspisningsudvalget  
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Besøg vor hjemmeside: 

 

 
Støt brysterne 

“Lyserød Lørdag”  kommer til Thorning 

igen i år.  

Sæt X i kalenderen lørdag den 6. oktober 
2018 til en ny udgave af Lyserød Lørdag med 
løb, gang og cykling.  

Det indsamlede beløb går ubeskåret til 
Kræftens Bekæmpelse.  

Vi glæder os til at se jer allesammen til en 
rigtig dejlig eftermiddag i Thorning. 
 

Irma Strandbygaard Andersen 

Thorning Koret starter ny sæson op i konfir-
mandstuen ved Thorning Præstegård onsdag 
den 5. september kl. 19:00.  

Herefter synger vi hver onsdag vinteren igen-
nem. 

Koret er et blandet kor, hvor vi synger fler-
stemmigt. 

Vi synger forskellige sange med vægt på viser 
og danske sange. Selvfølgelig også op til jul 
de kendte julesalmer. 

Korleder er Iben Barnwell, der er konserva-
torieuddannet. 

Kom og vær med i hyggeligt fællesskab.  

Du er velkommen til at deltage i et par prøve-
aftener, inden du binder dig for hele sæso-
nen.  

Prøv det! Man bliver i godt humør af at synge 
sammen. 

Thorning Koret 
Gregers Thomsen 

Thorning Koret 
Ny sæson 

https://blichfang-lokalbladet.dk/
http://www.fsvas.dk/
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Det lokalhistoriske hjørne 

Neder Kjærsholm   

fra den nedbrudte kirke i Ungstrup (Luhn 
Kjærk).  

Henrik døde i 1588, men hans enke Kirsten 
Juul, sad som ejer af Kærsholm i 38 år. Hun 
var en meget bestemt dame, der styrede  
godset med hård hånd. Endnu en Sandberg 
faldt i krig mod svenskerne, nemlig Thyge S., 
der havde overtaget gården i 1638 efter sin 
far, Ulrik  Thyge faldt i slaget  i ved Nyborg i 
1659. Han var i øvrigt gift med søhelten Niels 
Juels søster, Karen Juel. 

Så var det slut med Kærsholms første stor-
hedstid. Gården blev pantsat i 1666 til 2 råd-
mænd fra Viborg, og herefter fulgte skiftende 
ejere indtil 1709, hvor major Ianus FrIeden-
reich til Palstrup købte den.  

Denne Ianus F. var en mægtig jordbesidder. 
Hans virke har sat sig dybe spor vidt omkring, 

Første gang man i historien hører om Kærs-
holm, er i året 1558, hvor kronen mageskifter 
Kærsholm til Kristen Andersen Sandberg 

Hvad der drager Sandberg til Kærsholm er 
uvist, for slægten var hovedrig og ejede andre 
store godser, mens Kærsholm kun har været 
en mindre hovedgård i en fattig hedeegn. 

Måske har Sandberg kunnet se nogle mulig-
heder her—måske var det kongen, der ønske-
de en stærk mand placeret på stedet. Kristen 
fik dog ikke nogen lang virketid på stedet. 
Som hærfører i den dansk-svenske 7 årskrig 
faldt han i 1568. 

Hans bror Henrik overtog gården, og nu op-
randt en driftig tid for Kærsholm. Meget jord-
godt blev tilkøbt, og i slutningen af 1500 tallet 
er der formentligt rejst en ny hovedbygning, 
hvortil man bl. a. brugte adskillige kvadresten 
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lave flotte dekorationer på egen hånd. I stal-
den oser bordene af kreativitet. En blanding 
af nyt og gammelt giver de besøgende gode 
ideer til, hvordan de selv, med få midler, kan 
dække bordet til en festlig lejlighed. Vi be-
stræber os på at finde unikke ting som ikke 
findes andre steder i nærområdet, hvilket gør 
det til en spændende og anderledes butik. 
  
I sommerperioden lukker vi op for dele af 
haven som kan besøges for 20 kr. Klik ind på 
www.nederkjaersholm.dk  og læs mere.  

Teksten stammer fra:  
Historiske Steder på Kjellerupegnen af Viggo 
Bøegh Nielsen 1985, og Neder Kjærholms 
hjemmeside.  

Fotos: © Per Bjarne - www.appaz.dk. 

Det lokalhistoriske hjørne 

Neder Kjærsholm   

men han har formentligt aldrig boet på Kærs-
holm.  

Hans søn derimod, Christian Daniel F., blev 
gift i 1734 og flyttede da ind på Kærsholm. 
Efter faderens død overtog han efterhånden 
alle dennes godser plus et par stykker til, 
men han forblev tro mod Kærsholm og blev 
boende her indtil sin død i 1780.  

Efter at have ejet Kærsholm i 77 år uddør 
slægten Friedenreich i 1786, og så går det 
atter tilbage for den gamle hovedgård. I 1811 
blev gården udstykket i 32 parceller, der blev 
solgt ved en offentlig auktion, tilbage blev 
det Neder Kærsholm vi kender i dag. 

De store jordtilligender har man kunnet tage 
fra den gamle hovedgård, men historien og 
den gamle bygning står endnu.  

Familien Katballe købte ejendommen i 1969.     
Hovedbygningen, der er fra 1833 er yderst 
smagfuldt restaureret - en ny vestfløJ er byg-
get - og netop nu har man fremdraget de 
gamle kvadersten fra Luhn Kjærk, og det 
gamle bindingsværk fra omkring år 1600.  

Voldgraven i øst er udgravet og fortæller om, 
hvordan man beskyttede sig i urolige tider. 
En sjælden stjernestenspigning er bevaret i 
den gamle borggård. Avlsbygningerne har 
tidligere ligget på banken til højre for ind-
kørslen.  

I dag er den gamle herregård privatejet og 
har flere funktioner spredt ud over de mange 
bygninger.   

Åben for offentligheden er Stalden, Neder 
Kjærsholm Hovedgårds gårdbutik, som byder 
på antikviteter, unik brugskunst, glaskunst, 
marmorfigurer og meget mere. Her finder 
man små som store gaver, nips og dekorati-
onsmateriale, der gør det nemt og enkelt at 

http://www.nederkjaersholm.dk
http://www.appaz.dk
http://www.nederkjaersholm.dk/
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Onsdag d. 15. august kl. 12:30 
½ dags udflugt til Silkeborg. Sejltur med en af 
Hjejlebådene til Ålekroen. Derefter køres af 
smukke veje hjem til Thorning. 

Pris pr. person: 200,00 kr. 

Afgang kl. 12:30 fra skolens parkeringsplads. 

Tilmelding senest mandag d. 6. august til: 

Morten 86 88 01 91 / Hanne 30 72 19 54. 

Onsdag d. 12 september kl. 14:00 
Ebba og Ole Kyed kommer og fortæller om 
deres tur til Afrika og Galápagosøerne 

Kaffe og entre 75,00 kr. 

Onsdag d. 10. oktober kl 14:00 
Efterårsfest med smørrebrød, vin og kaffe m. 
småkager.  

Underholdning ved baryton Lars Todbjerg 
Bertelsen og Evelyn, der henholdsvis er svi-
gersøn og datter af Ragnhild Brødløs, Thor-
ning. 

Tilmelding senest mandag d. 1. oktober til: 
Morten 86 88 01 91 / Hanne 30 72 19 54. 

Pris 75,00 kr. 
 

Møder afholdes kl 14. på Bakkegården 
Blichersvej 22, Thorning, 8620 Kjellerup. 

Udflugter se særskilte opslag og programmer. 

 

Thorning Senior Club 
Morten Petersen 

Besøg vor hjemmeside: 

Thorning Senior Club 
Aktivitetskalender august - oktober 2018 

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

https://blichfang-lokalbladet.dk/
http://www.dlok.dk/
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Foreningen byder velkommen til lokalafdelin-
gens 76. sæson 2018-2019 med interessante 
tilbud til medlemmer og nordisk interessere-
de.  

Aktiviteterne spejler begivenheder som Kjel-
lerup bys 150 jubilæum, som foreningen øn-
sker tillykke med.  

Norden har i 75 år været en del af byens og 
egnens historie, og mange har i årene knyttet 
nordiske bånd ved besøg i venskabsbyerne 
Hagfors, Sørum og Lapua og ved modtagelse 
af gæster derfra ved venskabsbytræf.  

I juni 2019 er venskabsbyerne indbudt til træf 
i forbindelse med fejringen af jubilæet. Også 
et andet jubilæum markeres i 2019, nemlig 
for Foreningen Norden i Danmark, der har 
Dronning Margrethe som protektor. 

I lokalafdelingen arrangeres den 22. august 
en byvandring i Kjellerup med Nils Arne Iver-
sen som guide, og aftenen slutter med frem-
visning af Anders Hartvigs fotos fra det gamle 
Kjellerup i Arenaen, hvor der også drikkes 
kaffe og fortælles om egnens foregangs-
mænd.  

Traditionen tro indbydes til Nordisk littera-
turuge med Skumringtid den 12. november i 
Mosaikken i samarbejde med Kjellerup Bibli-
otek.  

Temaet er ”Helte i Norden”, og der læses op 
af Stinne Aastrup fra Einar Már Gudmunds-
sons roman ”Islandske konger”. Rejsefotograf 
Niels Bidstrup vil fortælle og vise en flot serie 
billeder fra Island på filmlærredet i Rotun-
den.  

 

Den 19. februar fortæller domprovst, for-
fatter og eventyrer Thomas Frank i Ans Kirke-
center om ”Vikingernes vej til Byzans og en 
ny fortælling om religionsskiftet i Danmark”. 
Thomas Frank her selv genopdaget og fulgt 
vikingernes rute i sin havkajak. En absolut 
udfordrende sejlad 

I forbindelsen med generalforsamlingen den 
15. marts tager journalist Jens Utoft os i ord 
og billeder med på en spændende togrejse 
gennem Norge og Sverige.  

Alle er velkomne til arrangementerne, og 
programmet kan fås på Kjellerup Bibliotek og 
Blicheregnens Museum eller ved henvendel-
se til formanden Ellen Andersen.  

Fotoet herover af Kjellerupegnens foregangs-
mænd er fra museets aktuelle udstilling om 
Kjellerup Bys historie ” Ved korsvejen”, som 
kan ses indtil 21. oktober som en fin pendant 
til byvandringen i Kjellerup. 

Formand 
Ellen Andersen 

Foto Ellen Andersen 
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KFUM og KFUK (Voksne) 

Fredag  d. 31. August kl. 19.00 
Bålaften hos Jan og Lisbeth Pedersen, Rosen-
borgvej 10. 

Fredag d. 7. september kl. 19.30 
Skumringsaften hos Linda og Jeppe Nielsen, 
Aalborgvej 57. 

Søndag d. 16.september kl. 10.30  
Gudstjeneste i Gråmose og brunch. 

Tirsdag d. 18. september kl. 18.30  
Voksenaften. KFUM og KFUK i Silkeborg, Eng-
havevej 4, 8600 Silkeborg.  

Fællesspisning, beretning og livsskildring v. 
medarbejder Kirsten og beboer John fra Møl-
trup Optagelseshjem.  

Pris 100 kr. for kaffe, foredrag og ”Planken” 
fra Herregårdens Madbutik. 

Drikkevarer kan købes på aftenen.  

Tilmelding til ceb@kfum-kfuk.dk senest 11. 
september. 

Fredag d. 28. september kl. 19.30  
Bibeltime hos Tove og Jens Aage Vinther, 
Kong Knuds Vej 26. 

Fredag d.  5. oktober kl. 19.30 
Vi binder halmkranse hos Jeppe og Linda Ni-
elsen, Aalborgvej 57. 

Fredag d. 12.oktober kl. 19.30  
Bibeltime hos Kristian Hansen, Fuglemosevej 
1F. Medbring kaffe og brød. 

Fredag d. 26. oktober kl. 19.30  
Rejseaften hos Lisbeth og Jan Pedersen, Ro-
senborgvej 10. 

Fredag d. 2. november kl. 19.00  
Kransebinding hos Linda og Jeppe Nielsen, 
Aalborgvej 57. 

 

Fredag d. 9. november kl. 19.30  
Sangaften ved Sonja og Marteen van Leu-
ween hos Jens Aage og Tove Vinther, Kong 
Knuds Vej 26. 

Fredag d. 16. november kl. 19.00  
Kransebinding hos Lisbeth og Karsten Poul-
sen, Skivevej 26. 

Tirsdag d.  20. november kl. 19.30  
Voksenaften. KFUM og KFUK i Hinge, Tings-
krivervej 28, 8620 Kjellerup. “Fællessang og 
gode fortællinger” v. Anker Olsen.  

Pris 50 kr. kontant for foredrag, kaffe/te og 
kage. 

Fredag d. 23. november kl. 19.30  
Bibeltime hos Tove og Jens Aage Vinther, 
Kong Knuds Vej 26. 

Fredag d. 30. november kl. 19.00  
Bageaften hos Jan og Lisbeth Pedersen, Ro-
senborgvej 10 . 

Alle er velkomne.  
Ret til ændringer forbeholdes. 

Programmer og yderligere oplysninger hos 
Tove Vinther. 
  86 88 07 16  
 tovevinther@gmail.com 

Thorning KFUM og KFUK 

Aktiviteter august  - november 2018 
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KFUM og KFUK (Børn og unge) 

Fredag d. 21. september kl. 19-22  
Amok Disko – Helte-disko. Distriktsarrange-
ment for børn 3.-7. kl. Pris 40 kr. /30 kr. for 
medlemmer. 

Fredag d. 2. november kl. 19-22     
Amok Disko: Halloween-Disko. Distriktsar-
rangement for børn 3.-7. kl. Pris 40 kr. /30 
kr. for medlemmer. 

Fredag d. 30. november kl. 19-22   
Amok Disko : Jule –Disko. Distriktsarrange-
ment for børn 3.-7. kl. Pris 40 kr. /30 kr. for 
medlemmer. 

Ten Sing 7 

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.  

 

Thorning KFUM og KFUK 

Aktiviteter august  - november 2018 

Ten Sing 7 er oprettet for over 25 år siden af 
de 7 KFUM og KFUK foreninger i Gl. Kjellerup 
Kommune. Henvendelse John Hjelmer Niel-
sen tlf. 30 23 30 68  
Hjemmeside:  https://kjellerup.kfum-kfuk.dk/
ung/ 

Tove Sloth Vinther 

https://kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/
https://kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/
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Annoncer 
Støt vores annoncører 



 13  blichfang-lokalbladet.dk 

 

Annoncer 
Støt vores annoncører 

http://www.dintojmand.dk/
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Grease –  
enorm publikumssucces 
Bestyrelsen for Thorning Friluftsspil kan næ-
sten ikke få armene ned ovenpå publikums-
rekorden med godt 4100 gæster. Skuespille-
re, kor og musikere agerede med begej-
string og entusiasme i alle syv forestillinger 
– de 6 første i strålende sol og den sidste i 
strålende regn. 

Der har været blændende anmeldelser fra 
journalister og rosende kommentarer på 
Facebook;  

bl. a:  

”Som altid en gennemført forestilling. En 
fantastisk cast med sangstemmer der giver 
gåsehud på den gode måde. Dygtige skue-
spillere over hele linjen. Dejligt bakket op af 
musikere som kan deres kram. Scenografi så 
finurlig, man næsten ikke opdager scene-
skiftene. Bravo bravissimo. Jeg kommer 
igen”. 

Desuden var knap 400 gratister i form af 
gæster til erhvervsmøde med bl. a. kultur-
ministeren, inviterede skoleklasser og besty-
relsesmedlemmer fra andre amatørteatre til 
forpremieren. 

Det endelige regnskab er endnu ikke færdig-
gjort; men givet er det, at der ikke bliver 
behov for Silkeborg kommunes underskuds-
garanti, og at foreningens egenkapital vil 
blive styrket.  

En stor TAK skal lyde til alle, der bakkede op 
om årets store succes: aktive, sponsorer og 
publikummer. Det er ganske enestående, at 
182 frivillige byder ind med al deres kreative 
kunnen og bruger rigtig mange timer til at 
nå det fælles mål: en seværdig forestilling. 

Af stor værdi er det også at have økonomisk 
rygstød i form af de mange sponsorater små 
som store i form af udlån af materiel, teg-
ning af annoncer og direkte pengebeløb.  

Med disse positive toner er der et godt 
grundlag for fortsat udvikling af Thorning 
Friluftsspil. Bestyrelsen er helt tændt og klar 
til at tage hul på opsætning af foreningens 
30. forestilling – Ronja Røverdatter – årets 
forestilling i 2019 (opføres 1.-9. juni 2019). 

Ronja Røverdatter er en rigtig familieforestil-
ling af Astrid Lindgren med Sebastians dejli-
ge musik. Da foreningen satte den op i 2009, 
var den vældig populær og blev set af 3500 
publikummer.  

Den 21. september afholder Thorning Fri-
luftsspil sin årlige generalforsamling med 
efterfølgende hygge. Alle interesserede kan 
komme og høre om foreningens arbejde. 
Det er dog kun medlemmer, der har stem-
meret; men man kan naturligvis melde sig 
ind i foreningen denne aften. Nærmere ind-
kaldelse med tidspunkt og lokalitet kan ses i 
Kjellerup Tidende i uge 36. 

Thorning Friluftsspil 
PR-Gruppen 

Grease på nettet 
Se et par videos fra Grease på 
www.youtube.com/Friluftsspillet/videos  

 
Se fotogalleri mv. på: 
plus.google.com/u/0/+ThorningFriluftsspil  

 
Se TV udsendelser fra TV-MidtVest og Silke-
borg Regionale TV på www.thorning.com  

http://www.youtube.com/Friluftsspillet/videos
https://plus.google.com/u/0/+ThorningFriluftsspil
http://www.thorning.com
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https://thorning.com/grease/billetsalg-76917
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Thorning, Grathe og Vium Kirker 
Gudstjenester  

  

Fotos Erik Lyngsøe   

Dato Thorning Grathe Vium 

26. august 16.00 Konfirmand-
indskrivnings-
gudstjeneste 

    

28. august 10.00 Bakkegården     

29.august   19.00 Syng i Den Blå i 
Grathe K 

  

2. september   9.00 10.30 Høstgudstjene-
ste + frokost og møde 
for menigheden 

9.september 10.30 Høstgudstjeneste   9.00 

16. september   10.30 Høstgudstjene-
ste i Gråmose. Dåb. 
MKH 
Efterflg. let frokost 

  

23. september 14.00 Gudstjeneste + 
Sensommermøde 

  10.30 

25. september 10.00 Bakkegården 19.00 Rytmisk gudstje-
neste med Ten Sing 7 

  

30. september 9.00 MHK     

7. oktober     9.00 Erik Bjørn 

14. oktober 10.30     

21. oktober 17.00 Familie-
gudstjeneste MHK 

9.00 Erik Bjørn   

28. oktober. 9.00   10.30 

30. oktober 10.00 Bakkegården     

4. november 
Alle Helgen  

10.30  
 
12.00 Alle Helgens-
møde med sognepræst 
Anette Kortegaard i 
Thorning Forsamlings-
hus + let frokost. 

14.00 (K)   19.00 Efterflg. kaffe i 
Menighedshuset + 
foredrag om sorg v/
sognepræsten   
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Thorning Kirke · Foto Erik Lyngsøe   

Fotos Erik Lyngsøe   

  

Thorning, Grathe og Vium Kirker 
Gudstjenester  

Dato Thorning Grathe Vium 

 7. november     17.00 Lanternegudstje-
neste 

11. november   10.30   

18. november 10.30 MHK     

25. november 9.00   10.30 

27. november 10.00 Bakkegården 19.00 Syng julen ind   

2. december 1. 
søndag i ad-
vent. 

10.30 14.00 Familiegudst. m. 
efterflg. kaffebord i 
Hauge Forsamlingshus 

  

5.december     19.00 Gospelgudstje-
neste. Efterflg. kaffe og 
Julen synges ind i Me-
nighedshuset 
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Brugerrådet Bakkegården 
Aktiviteter · September – november 2018 

Kvindegymnastik i Thorning. 
Starter igen tirsdag den 25. sep. 
kl.14.30 - 15.30 i den lille sal i Thor-
ninghallen. 

Alle er velkomne, også meget ger-
ne nye interesserede. 

Der er ingen tilmelding, mød bare 
op. 

Holdleder er Hanne Tang Søren-
sen. 

           Med venlig hilsen 
Inger Rasmussen 

Mød op til rigtige hyggestunder …. 
 
Onsdag d. 19 september 2018 kl. 14:00 
Banko. 

Onsdag d. 26 september 2018 kl. 18:00 
Høstfest m/spisning. Der serveres ribbensteg 
med tilbehør og svesketrifli til dessert. Kaffe 
og småkager.  
Pris 125 kr.  
” Citrondrengen ” underholder. 

Tilmelding til Karen på tlf. 23362433 
Senest lørdag d. 22 september 2018 

Onsdag d. 17 oktober 2018 kl. 14:00 
Banko. 

Onsdag d. 14 november 2018 kl. 14:00 
Banko. 

Onsdag d.28 november 2018 kl. 14:00 
Julesalg. 

Alle arrangementer afholdes på: 
Bakkegården, 
Blichersvej 22  
Thorning 
8620 Kjellerup. 

 

 

Brugerrådet på Bakkegården 
Formand: Svend Sørensen.  

Tlf. 71 70 20 28 
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Det går godt i Det gule Hus, eller Den gamle 
Skole som herberget i Thorning også kaldes. 

Nu da FHHT endelig har fået indsamlet de 
midler, som herbergs-foreningen skulle, ser 
foreningen frem til at få en bekymringsfri og 
god sæson med mange gæster. Vi kommer 
nok ikke til at slå gæsterekorden fra 2016, 
hvor vi havde 1333 besøgende, og måske 
heller ikke de 1003, der kom i 2017.  

Her midt i juli har vi haft ca. 120 gæster færre 
end på samme tid sidste år.  

Nedgangen i antallet besøgende i denne sæ-
son, hvor vejret aldrig har været bedre med 
solen på en skyfri himmel siden maj måned, 
forbavser bestyrelsen. Hvorfor har vi ikke haft 
mange flere gæster end i den regnfulde som-
mer sidste år?  

Er det for varmt, eller er der måske mange, 
der prøver at gå på den nye del af Hærvejen 
mod nord fra Viborg til Hirtshals eller Frede-
rikshavn.  

10 frivillige har på skift taget imod gæsterne, 
som har været glade for modtagelsen og de 
gode faciliteter.  

Mange har også benyttet sig af tilbuddet med 
aftensang i Thorning kirke for gæster og loka-
le i juli måned.  

Sæson 2018 slutter for herberget i Thorning 
d. 2. september, og nedrivningen af Den gam-
le Skole skal starte hurtigst muligt efter d. 3. 
september efter aftale med vores arkitekt.  

Det nye fælleshus med sognehus i nordenden 
op mod kirken og herberget mod syd ud mod 
Blichersvej er lovet færdigt til maj 2019.  

De sidste 2 uger i august skal bruges til at 
rydde herberget og fjerne alt inventar, og alt 
hvad der skal genanvendes, skal køres ud til 

Foreningen Hærvejsherberg 
Herberget i Thorning 

opbevaring hos Bertel Bertelsen i hans klar-
gjorte staldbygning.  

Den 1. august holder FHHT bestyrelsesmøde, 
hvor planlægningen for rydningen af huset 
bliver det vigtigste punkt på dagsordenen, og 
hvor også indflytningen i det nye hus til maj 
2019 skal drøfte 

Bestyrelsen vil planlægge at lave et afskeds-
arrangement med Åbent hus i slutningen af 
august, hvor der kan siges farvel til Den gam-
le Skole, der i årtier har været en del af bybil-
ledet, og hvor herberget i 7 sæsoner har ta-
get imod flere tusinde gæster fra hele verden 
til glæde og gavn for dem og vores lille by. 

 

Med venlig hilsen 
Tom Andersen 

 

Thorning Herberg · Foto Ellen Andersen  
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Infoaften om Grathe Hede onsdag 
29. august 

Kom med til en aften, hvor vi fortæller om 
planerne for museets formidlingsprojekt på 
Grathe Hede 

Vi sætter fokus på et af Danmarkshistoriens 
mest spændende kapitler, når vi fortæller 
historien om borgerkrigen, der raserede lan-
det, da Svend, Knud og Valdemar kæmpede 
om magten. Hør om Grathe Hede og om de 
spændende fund, og få mere at vide om mu-
seets kommende formidling på heden og 
særudstilling på Blicheregnen, når museums-
inspektørerne Kirsten Nellemann Nielsen og 
Marianne G. Hougaard løfter sløret for 
planerne for Grathe Hede på Museum Silke-
borg Blicheregnen. 

Arrangementet holdes i Kaffestuen på muse-
et i Thorning og varer ca. 1 time.  

Arrangementet er gratis. 

Tid: Onsdag 29. august kl. 19.30 
Sted: Kaffestuen på Blicheregnen 
Pris.Gratis 

 

 

 

Blicheregnes Museum 
Kalender  

Grathe Stenen Foto Erik Lyngsøe 

Høstmarked på Blicheregnen 
Nyd sensommeren på Blicheregnen til årets 
høstmarked 15. - 16. september. 

Tag hele familien med til høstmarked på Mu-
seum Silkeborg Blicheregnen, og oplev  loka-
le boder med alskens spændende varer. Nyd 
sensommeren og få en snak med stadehol-
derne, bliv inspireret af alt fra strik til saft, og 
tag et kig ind i udstillingerne, når vi sætter 
fokus på husflid og efterårets høst. 

Markedet finder sted lørdag og søndag 15. - 
16. september kl. 11-16. 

Kunne du tænke dig at deltage med en stand 
på markedet, så kontakt museet på  
info@blicheregnensmuseum.dk. 

Ved Korsvejen 
Husk at du frem til 21. oktober 2018 kan se  
fotoudstillingen Ved Korsvejen, der handler 
om pionerbyen Kjellerup, som bliver 150 år i 
2019.  

Kalenderen er taget fra 
Blicheregnens Museums hjemmeside  

www.museumsilkeborg.dk/kalender-3 

Foto fra Blicheregnens Museums hjemmeside 

mailto:info@blicheregnensmuseum.dk?subject=Høstmarked%20stand
http://www.museumsilkeborg.dk/kalender-3
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Vestjylland. Også her vil Christian være med 
og fortælle historierne. 

Når vi har været rundt på museet og fået 
vores kaffe i museumshaven, går turen hjem-
over. Vi forventer at være tilbage mellem 
17:30 og 18:00 

Pris og tilmelding vil fremgå af annonce i 
dagspressen. 

Gregers Thomsen 
Blicheregnens Museumsforening 

Bestyrelsesmedlem og frivillig koordinator 

Blicheregnes Museumsforening 
Sensommerudflugt 

Museumsforeningens sensommer udflugt er 
i år planlagt til lørdag den ottende septem-
ber. Turen går i år vestpå til Kryle befæstnin-
gen og Ringkøbing. 

Der er busafgang fra Kjellerup kl. 09:15 og 
Thorning Kl. 09:30 

Første stop bliver ved den lille skudehavn 
Røjklit ved Stadil Fjord. Her nyder vi en sand-
wich og en øl/vand. Her vil vi få følgeskab af 
museumsinspektør Christian Thomsen Ring-
skou.  

Christian er ansat ved Ringkøbing Skjern Mu-
seum, og var ansvarlig for den udstilling, der 
blev skabt på Ringkøbing Museum i 2012 
efter at en storm i 2008 havde frit lagt en 
mandskabsbunker fra anden verdenskrig 
med alt inventar næsten intakt.  

Bunkeren var en del af den store Kryle be-
fæstning nord for Søndervig. Det fantastiske 
var, at en tysker ved navn Gerhard Saalfeld 
under flere feriebesøg i området uden held 
havde ledt efter den bunker han som 17 årig 
marinesoldat havde boet i, nu pludselig gen-
så det hele og endda fandt nogle af sine 
ejendele som han havde efterladt ved kri-
gens afslutning. 

Efter vores pause ved Røjklit Havn kører vi 
ud til Kryle befæstningen hvor Christian vil 
fortælle meget mere om Gerhard Saalfeld og 
området i det hele taget. Det er et stort om-
råde med utallige bunkeranlæg delvis dæk-
ket af klitterne. 

Når vi har fået godt med havluft og klitter 
kører vi til Ringkøbing Museum hvor der sta-
dig er en bunkerudstilling, samt en udstilling 
om alle de bombefly, der efter endt togt over 
de store byer i Tyskland, blev skudt ned over 

Torsdag 23. august kl. 18.00 
Frivilligaften i  
Blicheregnens Museumsforening 

Overvejer du at blive frivillig på Blichereg-
nens Museum, så deltag i museets frivillig-
aften torsdag 23. august kl. 18.00 

Læs mere på:  
http://www.museumsilkeborg.dk/kalender 

http://www.museumsilkeborg.dk/kalender-visningsside-3?ion=1&NewsId=709&M=NewsV2&PID=225
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Indre Mission Thorning 
Program 2. halvår 2018 

Søndag d. 12. august kl 10:30 
Vi mødes i Thorning Kirke til Gudstjeneste.  
Derefter tager vi madkurven ud i det grønne. 

Torsdag d. 16. august kl 19:30 
Bjarne Lindgren, Ringkøbing.   

Torsdag d. 23 august kl. 19:30 
Bibelkreds i hjemmene.  
2. Korintherbrev  kap. 5. 

Torsdag d. 6.september kl 19:30 
Frede Møller, Ans. Johs. Åb. Kap. 10 - 13. 

Torsdag d. 13. september kl 19:30 
høst– og fødselsdagsfest (157 år). 
Henning Hollesen, Aulum og Seniorkoret 
medvirker. 

Torsdag d. 20. september kl 19:30 
Danmissions årsfest, Else Højvang se nærme-
re omtale. 

Torsdag d. 27. september kl 19:30 
Ellen Hessellund, Århus. Ordet og Israel. 

Torsdag d. 4. oktober kl. 19:00 
Oktober møde i Hørup Kirke og Kjellerup MH. 
Allan Graugaard Nielsen, Silkeborg. 

Lørdag d. 6. oktober kl. 19:00 
Syng den igen - Vest, Skjern Kulturcenter. 

Torsdag d. 11. oktober kl. 14:30 
Eftermiddagsmøde Villy Sørensen, Hammel. 

Mandag d. 15. oktober kl . 19:30 
Bestyrelsesmøde IM. Tørrepladsen 24. 

Torsdag d. 18. oktober  
Efterårsferie - Intet møde. 

Torsdag d. 25. oktober kl. 19:30 
Frede Møller, Ans. Johs. Åb. Kap. 14 - 17. 

Torsdag d. 1. november kl 19:30 
Lars Briksen, Skjern. Om geodenitterne. 

Onsdag d. 7. november kl 19:30 
Finn Najbjerg, Vinderslev. Musik og Bogsalg. 

Torsdag d. 8. november kl 19:30 
Jens Bisgaard, Herning. ”Håbet” fra Thyholm 
medvirker. 

Tirsdag d. 13. november kl 19:30 
Bibelkreds i hjemmene.  
2 Korintherbrev kap. 6. 

Torsdag d. 15. november kl 19:30 
Bibelkreds i hjemmene.  
2 Korintherbrev kap. 6. 

Torsdag d. 22. november kl 19:30 
Frede Møller, Ans. Johs. Åb. Kap. 18 - 22. 

Torsdag d. 29. november kl 19:30 
Sømandsfest. 
Jørgen B. Knudsen, Mårslet. 

Torsdag d. 6. december kl. 19:30 
Adventsfest. Anders Storgaard, Bjerring. 

 Adventsbod v. KFUM og K. 

Torsdag d. 13. december kl. 19:30 
Hyggeaften hvor vi synger julen ind. 
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Indre Mission Thorning 
Danmission 

Torsdag d. 20 September kl. 19:30 
Årsfest.  
Tidl. Missionær Ellen Højvang fortæller og 
viser billeder om ”Mit liv i Tanzania”. 
Kaffebord og lotteri. Alle velkomne. 

Afholdes i Missionshuset. 
 

Danmissions motto: 

Tro, håb og kærlighed 

 
Kontaktpersoner: 
Danmission:  Ellen Andersen 
Soldatermission: Jan Pedersen 
Mission Afrika: Kirsten Anderen 
Sømandsmission: Bente Nielsen. 

Indre Missions bestyrelse: 
Formand  Henrik Rask   22 43 59 39 
Næstformand Ole Andersen  20 94 39 44 
Kasserer Asta Nygaard  61 33 09 41  
Sekretær Tove Sjørslev    28 70 60 32  
Kredsrep. Niels J. Christensen 22 88 64 20 
Øvrige  Anders J. Hedegaard 86 66 78 34 

Mangler du transport til møderne, kontakt da ger-
ne én i bestyrelsen. 

Indre Missions formål:  

Lede til Jesus - Leve i Ham.  
 

Lyt til Indre Missions andagt:  

   70 300 150 
   www.jesusnet.dk 

 
Hvis gavebeløb ønskes overført elektronisk er 
Missionshusets konto nr. 7843 0004901696 

Enhver gave modtages med tak. 

Hvor intet andet er nævnt  
afholdes møderne  i  

Thorning Missionshus 
 Birkevej 10 - Thorning 

 8620 Kjellerup. 

Besøg vor hjemmeside: 

http://www.jesusnet.dk
https://blichfang-lokalbladet.dk/
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Spil og Syng Dansk 
torsdag d. 1. november kl. 19.30 

med orkesteret  ”KED`LI” og  
den lokale sangfugl Louise Espersen. 

 

 

 
I Thorning markerer vi dette landsdækkende 
arrangement sammen med det glade orke-
ster, der i høj grad inddrager publikum til 
fællessang. 

Mona Døssing 

Generalforsamling tirsdag d. 23. oktober kl. 19:30 
 

Hvor vedtægtsændringer er på dagsordenen. 

Sted: 

Thorning Forsamlingshus, Blichersvej 35, Thorning, 8620 Kjellerup 

 

Sensommermødet 2018  
søndag d. 23. september  

med Iben Krogsdal. 
 

Tidspunktet og foromtalen kommer senere i 
kirkebladet, på plakater og i ugeavisen. 


