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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 Tom Andersen Hosekræmmervej 14 Thorning  8620 Kjellerup     86 88 06 89 
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  
Blichfang har tirsdag den 13. 
marts 2018 kl. 19.30 afholdt 
Årsmøde. Det foregik i god ro 
og orden, som det fremgår af 
referatet på side 4.  

Indlevering af indlæg 
Fremadrettet skal indlæg til Blichfang afleve-
res til Erik Lyngsøe. Se den gule boks til højre. 

Det lokalhistoriske hjørne. 
I dette nummer handler det lokalhistoriske 
hjørne om Slaget på Grathe Hede. Da jeg fik 
indlægget fra vores nye Museumsinspektør, 
slutter hun sit indlæg  med en henvisning til 
dette slag. Så det var jo et godt valg. 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 (ELY)  

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. august – 28. august 2018 
deadline 25. juli 2018. 

• 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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Referat af ordinært årsmøde i Blichfang 

tirsdag den 13. marts 2018 kl. 19.30. 

Fremmødte repræsentanter: 

Fra redaktionen: 

Linda Lyngsøe, Erik Lyngsøe, Birgit Mølholm 

Andersen, Tove Vinther, Hanne Pehrson.   

Fra de 29 foreninger:                                                                                                                                                        

Gregers Thomsen, Ellen Andersen, Henrik 

Rask, Morten Petersen, Anni Madsen. 

Afbud fra Preben Valbjørn og Tom Andersen. 

Formanden Birgit Mølholm Andersen bød 

velkommen. 

Dagsorden: 

Valg af referent  

Ellen Andersen blev foreslået og valgt. 

Valg af dirigent 

Gregers Thomsen blev foreslået og valgt. 

Han takker for valget og konstaterer, at ind-

kaldelse til årsmødet er sket rettidigt i både 

Blichfang og ved mail direkte til samtlige for-

eningsrepræsentanter. 

Godkendelse af referat fra årsmødet den 

21. maj 2017 

Referatet blev godkendt. 

Formandens beretning 

Birgit Mølholm Andersen aflagde en god og 

fyldig beretning, som blev godkendt med 

applaus. Formandens beretning kan læses på 

vores hjemmeside: https://blichfang-

lokalbladet.dk/FormandsBeretning-2018 

Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

Kasserer Tove Vinther aflagde regnskabet for 

2017.  

Regnskabet balancerede med 38.326,49 kr. 

Indtægter på  ............................. 35.190,51 kr. 

Udgifter på  ................................ 38.328,61 kr. 

Underskud på  .............................. 3.138,30 kr. 

Tilgodehavende på  ...................... 2.138,30 kr. 

Indestående i bank:  ................... 35.007,49 kr. 

Hensigten er, at bladet skal hvile i sig selv-

med en vis kapital som buffer. Regnskabet 

blev godkendt med applaus. 

Redaktionen og annonceafdelingen beretter 

om årets gang 

Der vil blive udsendt 4 blade årligt, hver på 

24 sider, hvor Thorningspejderne vil få 

3.500,00 kr. pr.  udbringning til alle husstan-

de i skoledistriktet.  

Der trykkes 1.800 blade. Ultimo juli var der 

1388 postkasser. Der fremlægges blade 7 

steder i distriktet. Drøftelse om at få trykt 

færre blade. 

Bladet kan læses på hjemmesiden: www. 

blichfang-lokalbladet.dk. Hjemmesiden vil 

blive gjort mere brugbar. 

Annoncerne laves nu i farver, hvilket annon-

cørerne er meget tilfredse med. 

Der er gode faste annoncører. Der er udskift-

ning pga. virksomheder, der holder, men der 

er kommet 5 nye til. Annoncer indbragte i 

2017 29.590,00 kr. Annonceprisen bibehol-

des. 

Formanden rettede en stor tak til redaktio-

nen for dens arbejde. 

Indkomne forslag 

Ingen forslag. 

Debat og gode ideer 

Dette punkt blev henlagt til eventuelt. 

 

Årsmøde i 

https://blichfang-lokalbladet.dk/FormandsBeretning-2018
https://blichfang-lokalbladet.dk/FormandsBeretning-2018
https:/blichfang-lokalbladet.dk
https:/blichfang-lokalbladet.dk
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Søndag d. 12. august 
Opstart efter ferien. Vi mødes i Thorning Kir-
ke kl. 10:30. Herefter er der tur ud i det blå /
grønne med vores medbragte kaffekurv. 

Torsdag d. 16. august 
Møde i Missionshuset v. Bjarne Lindgren, 
Ringkøbing. 

Torsdag d. 23. august 
Bibeltime i hjemmene. 

Torsdag d. 30. august 
Sensommerstævne i Kjellerup kl. 14 og 15:30. 
Se Kjellerup Tidende. 

Henrik Rask 

1. - 3. juni 2018 
Årsmødefestival i Mørkholdt. Særskilt pro-
gram i Impuls. 

Torsdag d. 7. Juni 2018 
Mission Afrika. 

Torsdag 14.  juni 2018 
Møde i missionshuset v. Heri Eltør, Aulum. 

Torsdag d. 21.  juni 2018 
Midsommerfest hos Hanne og Niels Jørgen 
Christensen, Ålborgvej 72. v. Agge Nielsen 
Viborg. 

Juli: 
Ferie. Se programmer for bibelcamping. 

 

Fastlæggelse af kontingent 

Kontingentet vil fortsat være 200,00 kr. årligt. 

Valg 

Formand vælges hvert andet år og de øvrige i 

redaktionen hvert år.  

Der var genvalg til formand Birgit Mølholm 

Andersen, kasserer Tove Vinther og annonce-               

afdelingens Hanne Pehrson.  

Ansvarshavende redaktør Linda Lyngsøe øn-

skede at trække sig. Nyvalgt blev Erik Lyng-

søe. Ansvarshavende redaktør og Layouter vil 

fremover være én post. 

Revisorerne Cita Brøns og Harry Madsen blev 

genvalgt. 

Eventuelt 

Erik Lyngsøe vil fremover sende indlæggene 

til korrektur hos indsenderne, inden bladet 

går i trykken. 

Indre Mission Thorning 
Program for juni, juli og august. 

Foreningsrepræsentanternes mailadresser vil 

fremover blive brugt ved opkrævning af kon-

tingent og anden henvendelse fra Blichfang. 

Foreningerne opfordres til at bakke bladet op 

ved at skrive om deres arrangementer i bla-

det, hvilket vil gøre bladet endnu mere brug-

bart for læserne. 

Layouterens historiske beretninger og flotte 

fotos bliver påskønnet. 

Formanden rundede generalforsamlingen af 

og takkede deltagerne, dirigenten og referen-

ten. 

Årsmødet sluttede med kaffe, lækkert hjem-

mebag og hyggeligt samvær. 

Referent 

Ellen Andersen 

Årsmøde i 
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Det lokalhistoriske hjørne 
Slaget på Grathe Hede  

mens andre mener, der er betydeligt ældre. 
Meget taler for, at det er fra en tid, hvor Jyl-
land var opdelt mellem småkonger.   

Man kender lignede anlæg, andre steder 
langs Hærvejen. Eksempelvis kan nævnes 
Margrethediget ved ”den gamle vej” syd for 
Nørre Snede. Den gamle Hærvej fører til slag-
marken -  ”Kong Knaps Dige”. 

Teksten stammer fra: 

Historiske Steder på Kjellerupegnen 
af Viggo Bøegh Nielsen  

1985 

 
Denne artikel kan også læses på hjemmesi-
den: https://blichfang-lokalbladet.dk/
Content/Files/LokalHistorie/GratheHede 

Efter mange års ufred mellem kongesønnerne 
Svend, Knud og Valdemar - Blodgildet i Roskil-
de, hvor Knud bliver dræbt - står nu Svend og 
Valdemar overfor hinanden til det afgørende 
slag i året 1157. 

Det lykkes Valdemar at samle så stor en hær, 
at kun en tiendedel af den kan se kongeban-
neret, da hæren står opstillet. 

Ifølge Saxo lod Valdemar alle sine heste stå 
natten over med tørre munde, for at de på 
stridens dag kunne løbe des lettere.  Svend 
derimod havde slået lejr på en bygmark (det 
kan udmærket have været Gråbondens 
mark), lod sine heste fore (red: gl. dansk for 
græsse) skarpt og tænkte altså ikke på , ”at 
fuld bug gør kort galop”. 

Det var ikke den eneste fejltagelse Svend 
gjorde. På sin venstre fløj havde Valdemar 
stående bønder i stålgrå kofter. Svend tydede 
disse kofter som ringbrynjer, altså kernetrop-
per, og satte sine bedste ryttere ind imod 
dem. Da de opdagede fejltagelsen, vendte de 
om, men da var det for sent. 

Et heftigt slag rasede. Svends hær bliver slået 
på flugt og måtte erkende, at deres heste ikke 
var så rappe som Valdemars. Svend selv tager 
flugten med nogle få udvalgte mænd, og her-
efter har Valdemar uhindret adgang til kongs-
byen Viborg.  

På den modsatte 
side af Haller Å fin-
der vi de sørgelige 
rester af Kong Knaps 
Dige. Om digets al-
der er man ingenlun-
de enige. Nogle me-
ner, at Svend i hast 

har ladet det opkaste, 
Foto: Erik Lyngsøe 

Stridsøkse fra 1100 tallet, 
Der er fundet flere økser af 
denne type på Grathe Hede. 

https://blichfang-lokalbladet.dk/Content/Files/LokalHistorie/GratheHede
https://blichfang-lokalbladet.dk/Content/Files/LokalHistorie/GratheHede
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Model af legepladsen 

deltagere og tolk Taina Hvidlykke afsted. Og-
så fra Sørum og Hagfors var der deltagere, og 
alle blev modtaget med stor gæstfrihed, pri-
vat indkvartering som et stort plus og deltog i 
et veltilrettelagt program med besøg på råd-
huset, virksomheder, skole, kulturhus og gal-
leri. Fremadrettet vil foreningen i 2019 indby-
de til træf i pinsen, når Kjellerup kan fejre sit 
150 års jubilæum, og i den kommende sæson 
går planlægningen af træffet i gang. 

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen 
konstitueret sig med Ellen Andersen som 
formand, Rita Larsen som kasserer, Hein 
Heinsen som sekretær og Anna Heller, Hen-
ning Nielsen, Grete Jørgensen og Thorkild 
Laursen som menige medlemmer.  

Det kommende program for 2018-2019, som 
udgives sammen med Foreningen Norden i 
Silkeborg, udsendes i august til medlemmer-
ne og kan ses på Kjellerup Biblioteks arrange-
mentskalender. Det vil bl.a. byde på 
”Skumringstid i Norden”, Den fællesnordiske 
oplæsnings- og fortælleaften i Mosaikken og 
”Ad vikingernes vandveje i Rusland” med 
Thomas Frank, som har sejlet ad dem i kajak. 
En virkelig bedrift. 

Arrangementerne er åbne for alle. Er du nor-
disk interesseret og gerne vil være medlem af 
foreningen, kan oplysninger fås i program-
met, som ligger på Kjellerup Bibliotek eller 
ved henvendelse til bestyrelsen. 

Venlig hilsen 
Ellen Andersen 

Det blev en særlig generalforsamling, der den 
15. marts, traditionen tro blev holdt i Hørup 
Kirkecenter. Det var den 75. i lokalafdelin-
gens historie. 

Formanden Ellen Andersen gav i sin velkomst 
udtryk for, at de visioner, som stifterne i 
1943 havde ved oprettelsen af foreningen, 
var blevet båret videre og havde gyldighed 
her 75 år efter. Oprindelig stiftedes på Kjelle-
rupegnen, nemlig i Lysgård og Hids herreder 
en afdeling af Det frie Nord, som også havde 
et politisk sigte, hvilket skulle ses i lyset af 2. 
verdenskrig og Nazismen i Tyskland. I 1946 
indgik lokalafdelingen i Foreningen Norden, 
som var blevet stiftet i 1919 efter 1. verdens-
krig.  

Foreningen Norden, der har Dronning Mar-
grethe som protektor, vil i 2019 holde en 
storstilet jubilæumsfejring. 

Foreningens formål er som dengang på alle 
måder at styrke og udvikle det nordiske sam-
arbejde indadtil og udadtil. Med dette formål 
har vor lokalafdeling virket i de mange år, og 
vore 3 protokoller fortæller om et bredt 
spektrum af aktiviteter i alle årene og om 
kontakten til de tre venskabsbyer, Hagfors i 
Sverige, Sørum i Norge og Lapua i Finland. 
Foreningen har 60 medlemmer. 

Formanden berettede om et aktivt og godt 
forløbent år, hvor der havde været fokus på 
Finland i anledning af landets 100 år som 
selvstændigt land. Årets store oplevelse blev 
venskabstræffet i Lapua i maj, hvor vi var 11 

Forening Norden 
75 år på Kjellerupegnen 
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Thorning Senior Club 
Program Juni , Juli og August 2018 

Onsdag d.6. juni 2018 kl. 8:30 
Udflugt til Thyborøn afgang kl 8,30.fra p. 
pladsen ved Thorning skole. Vi holder pause 
ved Gudum  gl. vandmølle , hvor vi får kaffe 
og rundstykker og ser den nyrestaurere-
de mølle. 

I Thyborøn ser vi først den nye kirke som er 
en spændende og flot  bygning. 

Middagen serveres i  Mallemukken, som er 
en omvendt fiskerbåd, der er indrettet 
til  restaurant. 

Derefter ser vi Sea War (Søkrigs museet) 
hvor guider fortæller om 1. verdenskrig, hvil-
ket de gør meget levende.  

Eftermiddags kaffen drikkes på Bovbjerg Fyr. 
Vi regner med at være hjemme mellem kl. 17 
og 18. 

Prisen er 400,00 kr. 
Tilmelding  til Morten tlf. 86 88 01 91 eller 
Hanne tlf. 30 72 19 54. 

 
Onsdag d. 8. Juli kl. 14:00 
Kommer Lone K. Hessellund, fra firmaet Bio 
Teknik, og fortæller og demonstrerer pulse-
rende magnetfelt terapi.  

Der er gratis adgang og gratis kaffe, og lod-
trækning om 10 gevinster. Alle er velkomne. 

Onsdag d.15. august kl. 12:30 
Halvdagstur til Silkeborg. Afgang fra P. plad-
sen v. Thorning skole kl. 12:30. 

Vi sejler med en af Hjejlebådene fra Silkeborg 
til Ålekroen, hvor vi drikker kaffe. 

Derefter kører Jens Erik os ad smukke veje 
hjem til Thorning. 

Pris 200,00 kr. 
Tilmelding til Morten  tlf. 86 88 01 91 og Han-
ne tlf. 30 72 19 54. 

Thorning Senior Club 
Morten Petersen 

Foto: Sea War Museum 
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Thorning Skole 
Hvad sker der på skolen, når den gamle bygning er revet ned. 

Thorning Skole har i længere tid ligget i om-
bygning og de fleste ting indendøre er ved at 
være færdige.  

Tilbage står vores udendørs arealer (området 
vi kaldte barakgården). Her arbejder vi lige nu 
på at få etableret nye legearealer for skolens 
elever, men gerne arealer som også kan bru-
ges udenfor skoletid af områdets borgere.  

Skolen håber i høj grad på at hallen kommer i 
gang med projekt ”Hal 2”.  

I givet fald skal den placeres på det areal, 
som skolen i dag anvender som legeplads. 
Arealet er hallens og skolen har en lejekon-
trakt frem til 2019.  

Derfor er nye legearealer nødvendige, og 
skolen har udarbejdet et forslag til indretning 
af legeplads, hvor den gamle bygning før var 
placeret.  

Vi har i øjeblikket en ansøgning inde hos Sil-
keborg Kommune, hvor vi søger om at få 
midler til at indrette legepladsen. Det var der 
ikke afsat penge til i ombygningen af skolen.  

Ansøgningen er 2 gange blevet udsat, men vi 
håber rigtig meget på at det vil lykkes, da vi 
ellers står med et areal som bare kommer til 
at ligge hen som en stor jord og sandbunke.  

 

Nedbryderen var så samarbejdsvillig at hjæl-
pe os med at efterlade arealet med de ni-
veauforskelle vi gerne vil have på den kom-
mende legeplads.  

 

Med venlig hilsen  
Lone Stig Andersen  

Skoleleder Thorning Skole 

Model af legepladsen 

https://thorning.com/grease/billetsalg-76917
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Sara  og Maria venter på vandrerne. 

…på de grønne, nyslåede og kridtede baner. 
En masse sprudlende børn og unge er endnu 
en gang af finde på fodboldbanerne. Foråret 
er sat ind, træerne bliver grønnere, fuglene 
synger og shortsene er fundet frem.  

For få år siden trænede de fleste af fodbold-
holdene om torsdagen, men i takt med et 
stigende antal medlemmer, og deraf et sti-
gende antal hold, har flere valgt at finde an-
dre dage, så der er plads til alle. Dette er po-
sitivt og ikke mindst fantastisk skønt, at se 
træningen brede sig til hele ugen. 

Forårssæsonens turnering er startet op, og 
denne gang har vi 11 hold tilmeldt. Vi har dog 
desværre måtte sige farvel til vores U15 pige-
hold, da der ikke længere var spillere nok. De 
få der var tilbage, er rykket til Vinderslev. 

For første gang i mange år har vi hold, der 
tager udenlands. I pinsen drager vores U11 
og U12 drenge nemlig en tur til Holland. En 
flok engagerede trænere og holdledere har 
valgt at give drengene en stor sportslig ople-
velse i udlandet. Det bliver spændende for 
dem at skulle dyste mod klubber fra andre 
lande og skabe en stor fælles oplevelse for 
livet. 

Fodboldudvalget har altid mange jern i ilden. 
På nuværende tidspunkt arbejdes der med et 
større projekt. Vi afventer lige nu at få en 
byggetilladelse endelig på plads fra kommu-
nen. I samarbejde med arkitekten Martin 
Andreasen, er der, i vinterpausen, tegnet og 
planlagt en overdækket terrasse, der skal stå 
i skellet mellem de nederste baner, hvor stort 
set alle kampe spilles. Martin har valgt at 
stille sig til rådighed, hvilket vi er meget tak-
nemmelige for. Falder alt på plads, vil det 
fremadrettet være muligt at sidde i læ for 
blæst og regn de dage solen ikke skinner. 

Eller måske endda samles om en kop kaffe 
og kage eller hygge efter træningen og kam-
pene. 

Vi er også i fuld gang med planlægningen af 
dette års fodboldafslutning. For at det ikke 
skal falde sammen med diverse andre arran-
gementer i Thorning, ligger afslutningen lidt 
tidligere end vanligt, trods alle kampe ikke er 
færdigspillet endnu. Det bliver lørdag d. 16. 
juni, hvor alle spillere og trænere inviteres til 
afslutning med overnatning. Når vi nærmer 
os, vil der komme nærmere besked og en 
invitation hertil.  

Som det tidligere er omtalt, har vi en vok-
sende skare af børn og unge, der gerne vil 

samles om fodbolden. Det er helt fra de æld-
ste børnehavebørn (sandkasseholdet) og 
frem til vores U16 drenge. Det betyder også, 
at vi, allerede nu, er i gang med at kigge på 
trænere, hjælpetrænere og føl til sæson 

Thorning Idrætsforening 
De hvide vinterben luftes igen… 
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2018/19. Hertil mangler vi nogle, der har lyst 
til at bakke op og tage en tørn. Vi håber me-
get at alle med lyst til fodbolden, børn og 
unge, melder sig til en af os i udvalget. På 
hjemmesiden finder man alle oplysninger på 
fodboldudvalget, og man er meget velkom-
men til at kontakte os for en snak eller ud-
dybning. 

Vi har i nogle år nu haft en dommerliste. 
Denne består af frivillige, der stiller sig til 
rådighed, når der skal dømmes hjemmekam-
pe. Tusind tak til alle jer. Skulle andre have 
lyst til at være en del af dette, er I også me-
get velkomne til at kontakte os. Der kan altid 
bruges flere. 

Til sidst vil vi gerne rette en stor tak til alle 
vores sponsorer. Dette værende sig både 
gamle som nye. Det er af stor betydning for 
vores muligheder for at skabe oplevelser 
m.m.  

På fodboldudvalgets vegne 
Gitte Hagensen 

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

Thorning Idrætsforening 

http://www.dlok.dk/
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”Klubsamarbejde med BSV og FCM, hvor børnene 
har været med til indløb både ved BSV og FCM 
hjemmekampe, og det er en fantastisk oplevelse 
for både børn og forældre, når børnene løber ind 
på banen i røg og spotlys sammen med deres sto-
re håndboldhelte. Derudover har vi for nyligt også 
haft besøg af 3 BSV spillere, som kom ud til HT87 
håndboldklubben og trænede sammen med 20 
glade og spændte U10/12 drenge, hvor de var 
med til at inspirere, motivere, give gode råd og 
håndboldgejst videre til børnene. Denne fantasti-
ske træningsdag blev afsluttet på bedste vis med 
autografskrivning, fine sponsor gaver af Schiedel 
Skorsten samt max hygge sammen med BSV spil-
lerne, som blev i klubben efter træningen og spiste 
en god gang lasagne sammen med HT87 U10/12 
drengene. Sikke en oplevelse. 

”Håndbold i Skolen og Skolehåndbold turnering”, 
hvor HT87 håndboldklubben samarbejder med 
Thoning skole og DHF om at støtte med frivillige 
trænerressourcer i skolens idrætstimer og til Sko-
lehåndbold stævne, for at hjælpe skolen med at 
sætte fokus på Håndbold sporten. Det anser vi 
som et vigtigt led i, at flere børn får mulighed for 
at snuse til Håndboldsporten og vise, hvordan man 
kan kombinere leg, sjov og motion. Meget vigtigt. 

”Håndboldskole” afholdes hver sommer af HT87 
klubben i samarbejde med DHF for U10, U12 og 
U14 årgangene, også med deltagelse af spillere fra 
mange af nabobyerne, de sidste par år har vi hver 
gang haft besøg af over 70 børn. Så hallen, skolen 

og byen summer af liv, glæde og mange aktivite-
ter i 3 dage i begyndelsen af børnenes skoleferie. 
Formålet med håndboldskolen er at give børn og 
unge en rigtig god oplevelse, finde glæden ved 
fællesskabet og skabe en positiv interesse for 
håndboldspillet, som giver både teamånd, styrke, 
koordination og samarbejdsevner. Derfor er det til 
en pris, hvor alle kan være med, men lidt skal der 
til for at dække nødvendige udgifter til hal-leje, 
bolde og forplejning til deltagerne. Så det er bare 
ind på HT87 hjemmeside www.ht87.dk og meld 
jer til, der er stadig pladser til friske piger og 
drenge. 

Planlægning af næste års sæson er godt i gang. Vi 
er klar, og vi glæder os til endnu et sjovt, lærerigt 
og fantastisk håndboldår i HT87, og vi vil byde alle 
nye og gamle spillere og trænere velkommen. 

På HT87 Håndboldklubbens vegne 
Annie Hattesen 

Thorning Idrætsforening 
HT 87 
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D. 5 juni afholdes grundlovsmøde i Musik-
salen. Gravene 25, 8800 Viborg.  

Parkering ved Landsarkivet og bag den GL. 
Politistation. 

Der vil være kaffe og kage i pausen og mulig-
hed for at købe øl og vand. 

Vi har i år været nødsaget til at flytte grund-
lovsmødet til Viborg, da Margit Møller på 
Marsvinslund må melde fra på grund af syg-
dom.  

Vi arbejder på at finde et godt sted i vores 
naturskønne omgivelser i 2019.  

Thorning Spejderne 
Ny toiletbygning og shelter 

Thorning gruppe er nu så langt med forbere-
delserne på det nye shelter og toilet bygge-
projekt ved Spejderhuset på Møllevej 36, at 
vi planlægger at holde indvielse søndag den 
17. juni kl. 11:30. 

Her regner vi med at borgmester Steen Vin-
dum vil klippe båndet til dette nye outdoor 
område til glæde og gavn for bl.a. spejdere, 
skoleelever, dagpleje, børnehave, vandrere 
på hærvejen med flere. 

Thorning spejdergruppe vil arrangere grillpøl-
ser og noget drikke og håber, rigtig mange vil 

Indbydelse til Grundlovsmøde 
Tirsdag  den 5. juni 2018 kl. 14. 

Vores talere er: 

• EU Anders Vistisen 

• MF Chr. Langballe 

• MF Karina Due 

• Regionsrådsmedlem Lone Langballe. 
 

Kom og få en god eftermiddag. 

Dansk Folkeparti 

Harry Madsen 

komme og markere den glædelige begiven-
hed sammen med os. 

På vegne af ledere og bestyrelse 
med venlig spejderhilsen 

Kern Oddershede  

http://www.fsvas.dk/
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Besøg vor hjemmeside: 

Idemøde referat 

Skal vi gøre kommunens dystre prog-
nose for befolkningsudvikling på  
Blicheregnen til skamme?  
Der har været afholdt to idemøder som leder 
for daginstitutionen Blicheregnen Hanne Lar-
sen og skoleleder for Thorning skole Lone Stig 
Andersen havde taget initiativ til vedr. det 
faldende børnetal på Blicheregnen.  

Via Facebook var der indbudt bredt fra hele 
egnen, og alle interesserede var velkomne. 
Ca. 30 personer kom til det første møde d. 
27/2 -repræsentanter fra erhvervsliv, for-
eninger, privatpersoner og bestyrelser. Tidl. 
byrådsmedlem Erling Prang var ordstyrer.  

Der kom mange gode og spændende ideer 
frem. Alle var enige om, at Blicheregnen er et 
godt sted at bo og har meget at byde på. Det 
er vigtigt at få fortalt den gode historie om 
egnen;  blandt  andet lød der en opfordring 
til børnehave og skole, som begge er medlem 
af Blichfang, om at skrive/ berette om nye 
spændende aktiviteter og oplevelser heri.  

Til opfølgningsmødet d. 17/4 var der færre 
fremmødte – måske p gr af svigt i kommuni-
kationen. På mødet var der tilbagemelding på 
nogle af ideerne fra sidste møde, nye forslag 
kom på bordet og det videre forløb blev 
aftalt.  

Lokalrådet vil følge op på mange af de nævn-
te ideer; bl. a. fælles kalender, projekt 
”Lokalområde med Kant” som Nærdemokra-
tiudvalget i Silkeborg Kommune står for, for-
skønnelse af de grønne områder, ”hold byen 
ren” dage i Thorning af hensyn til de mange 
Hærvejsturister, Museums-/Friluftsspils gæ-
ster og evt. en salgsvideo til ejendomsmægle-
re.  

Ros til Spejderne for at skaffe midler til shel-
ters, ny bålplads og toilet ved spejderhytten. 

Formand for Blicheregnens Lokalråd Peter 
Hansen fik den tjans at skrive ud til alle 28 
foreninger bag Blichfang for at høre, om de 
vil være med i en fælles dag i sensommeren. 
Ideen er, at hver forening laver en aktivitet / 
viser, hvad man har at byde på; evt. med 
opgaver – lidt ”Nisseløbsagtigt”, så hele Bli-
cheregnen besøges.  

Det er for egnens beboere; men også for 
eventuelle nye borgere via pressedækning. 
Hvis der er interesse for arrangementet ned-
sættes en arbejdsgruppe af de tilmeldte for-
eninger med henblik på planlægning af det 
videre forløb. 

Hanne Pehrson 

Foto: Erling Prang 

https://blichfang-lokalbladet.dk/
https://thorning.com/grease/billetsalg-76917
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Fredag den 20. april var der fuldt udsolgt i 
forsamlingshuset til en aften omkring portvin.  

85 personer fik lov til at smage 7 forskellige 
portvine. Disse blev nydt og afstemt til for-
skellige oste og dessertkager.  

Lars Røgild, fra Alliance Vin, Viborg,  præsen-
terede vinene på levende og spændende vis. 
Vi hørte om portvinens tilblivelse, produktion 
og mangeårige historie, og man fik gode råd 
til, hvordan vinene kan nydes og serveres. 

Det blev en aften hvor sanserne blev brugt. 
Der blev hygget og lyttet! 

Tak for den store opbakning og interesse for 
arrangementet! 

OBS! Forsamlingshuset overvejer at lave lig-
nende arrangementer. Kom gerne med øn-
sker og ideer til bestyrelsen, enten ved at 

Thorning Forsamlingshus 
Vellykket Portvinsaften 

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.  

Fællesspisnings Udvalget  

sende en mail eller pr telefon. Se forsam-
lingshusets hjemmeside: www.thorningfh.dk 

 

Thorning Forsamlingshus 
Tove Sørensen. 

Går du og planlægger din næste fest? 
 

Check da udlejningsaftalerne på vores 
hjemmeside og se hvornår der er ledigt: 

www.thorningfh.dk 

Foto: Erling Prang 

http://www.thorningfh.dk
http://www.thorningfh.dk
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Thorning, Grathe og Vium Kirker 
Gudstjenster 

  Fotos Erik Lyngsøe   

  Thorning Kirke Grathe Kirke Vium Kirke  

20. maj  
pinsedag 

9.00 + kirkekaffe   10.30 dåb 

21. maj  
2. pinsedag 

  10.30 MHK   

27. maj 9.00  Dåb Erik Bjørn     

3. juni   14.00 Kompedal Fri-
luftsgudstjeneste 

10.30 

10. juni 10.00 Gudstjeneste på 
friluftsscenen. 

    

17. juni   10.30  MHK   

24.juni 15.00 Dåb   19.00 + nadver 

26. juni 10.00 Bakkegården     

28. juni 19.00 Hans Holm i Præ-
stegårdshaven til fælles-
sang. 

    

HELE JULI Kl. 21.00 Aftensang i 
Thorning kirke  

    

1. juli 10.30     

8.juli   9.30 Hauge Marked   

15.juli     9.00 

22. juli Jens 9.00     

29. juli   19.00 (K)   

5. august     9.00 MHK + nadver 

12. august 10.30 MHK     

19. august   10.30   

26. august Gudstjeneste for det 
kommende års konfir-
mander  kl. 16.00 
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Jyden, Skulptur ved Thorning Museum 

  

Thorning Vandværk  
Generalforsamling 

Thorning Vandværk har tilslutning til 635 
husstande og erhvervsvirksomheder. 

Udpumpet vandmængde i 2017: 89.826 m3. 

Vandspildet er 5,2%, 2,6% mindre end i 2016. 

Vandet er af god kvalitet. Der er blevet testet 
for Desphenyl chloridazon, som har fyldt en 
del i medierne. Stoffet er ikke fundet i van-
det. 

Udskiftning og omlægning af stophaner beta-
les af vandværket. Af og til har vandværket 
følt sig nødsaget til også at betale for nye 
jordledninger. Det har været i de tilfælde, 
hvor stophanerne har været placeret uhen-
sigtsmæssigt, f.eks. indenfor matriklen, eller 
hvor to grundejere har delt en stophane. Det 
er dog undtagelsen fra reglen, der siger, at 
ledningen fra skel til hus er grundejerens an-
svar og skal vedligeholdes af denne. 

Vandprisen er uændret 4,00 kr. pr. m3. Med 
en fast afgift på 800,00 kr. inkl.. målerafgift. 
Alle priser er excl. Moms.  

Økonomien i vandværket er god. Vi overvejer 
stadigvæk at investere i en bundfældnings-
tank med det formål at spare forbrugerne for 
en vandafledningsafgift på 100.000 kr. 

Vi undersøger for tiden muligheden for at 
etablere ringforbindelser til nabovandværker 
til imødegåelse af vandforsyningsproblemer i 
en nødsituation. Vi håber, det lykkes at etab-
lere fornuftige løsninger. 

Ved generalforsamlingen fik bestyrelsen man-
dat til at omdanne selskabet fra et I/S til et 
amba (red: andelsselskab med begrænset 
ansvar), efter at krav fra Erhvervs- og Sel-
skabsstyrelsen nødvendiggjorde det.  

Det skal bekræftes ved en ekstraordinær ge-
neralforsamling i Thorning Forsamlingshus 
den 13. april. 

Bestyrelsen har konstitueret sig med Harald 
Pehrson som formand, Gregers Thomsen som 
kasserer, Ingvar Jørgensen som ansvarlig for 
vandværket, Ib Knudsen som sekretær og 
Lars Munk som bestyrelsesmedlem. 

Thorning Vandværk 
Formand Harald Pehrson 

https://da.wikipedia.org/wiki/Desphenyl-chloridazon


 18  

 

blichfang-lokalbladet.dk 

Brugerrådet Bakkegården 
Aktiviteter – maj – september 2018 

Mød op til rigtige hyggestunder …. 

Onsdag d. 16. maj 2018 kl. 14:00 
Banko. 

Søndag d. 24. juni 2018 kl. 19:00 
Sankt Hans fest.  
Båltale ved Sognepræst Jørgen Løvstad.  
Der serveres pølser, kaffe og småkager 

Onsdag d. 27. juni 2018 kl. 14:00 
Banko. 

Onsdag d. 8. august 2018 kl. 14:00 
Banko. 

Onsdag d. 19. september 2018 kl. 14:00 
Banko. 

Onsdag d. 26. september 2018 kl. 18:00 
Høstfest. m/ spisning og underholdning/
musik. 

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

Brugerrådet på Bakkegården 
 Svend B. Sørensen 

Tlf. 71 70 20 28 

http://www.dintojmand.dk/
https://maps.google.com/?q=Blichersvej+22,+Thorning&entry=gmail&source=g
https://thorning.com/grease/billetsalg-76917
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Annoncer 
Støt vores annoncører 
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Efter halvanden måned i stolen som muse-
umsinspektør på Blicheregnen er jeg blevet 
opfordret til at skrive lidt om mig selv og mi-
ne visioner for Blicheregnen til Blichfang.  

Jeg kommer med en baggrund som 
cand.mag. i historie og informatik og ser frem 
til at skabe nytænkende udstillinger og aktivi-
teter på Blicheregnen, hvor jeg bidrager med 
mine mange års museumserfaring fra to øst-
jyske museer, Moesgaard Museum og Den 
Gamle By.  

Det er spændende at komme ind i arbejdet 
med Blicheregnen, og jeg er blevet taget 
utroligt godt imod af museumsforeningen, 
naboer og dygtige folk på museum og arkiv.  

Den første måned har været præget af, at vi 
åbner særudstillingen Ved Korsvejen fredag 
27. april i anledning af Kjellerups 150 års jubi-
læum næste år, og af forberedelser til for-
årets kommende store særudstilling om 
Grathe Hede, samt ikke mindst af Blichers 
interessante forfatterskab.   

Allerede inden jeg helt var begyndt, havde 
jeg glæden af at hilse på Blicheregnens muse-
umsforening ved den årlige generalforsam-
ling, og jeg kan efter halvanden måned kon-
statere, at det er et helt enestående arbejde, 
som foreningens bestyrelse udfører for mu-
seet. Der er mere end 400 medlemmer af 
foreningen nu, men selvom det er mange, er 
der plads til flere.  

Blicher samler jo folk på kryds og tværs fra 
hele landet, og jeg er nyligt indtrådt i besty-
relsen for Blicher-selskabet. Her deltog jeg i 
generalforsamlingen sammen med forman-
den for vores engagerede museumsforening, 
Bente Sørensen.  

Vi havde en interessant aften i selskab med 
andre Blicher-entusiaster, og jeg ser meget 

Blicheregnes Museum 
Ny museumsinspektør på Blicheregnens Museum  

frem til samarbejdet med Blicher-selskabet.  

Ideer og visioner 
Der er et stort potentiale på Blicheregnen for 
at skabe relevante udstillinger, fortælle enga-
gerende historier og arrangere inddragende 
aktiviteter. Ideerne til kommende udstillinger 
står i kø, og jeg nyder at finde inspiration på 
magasinet, og hvor inspirationen ellers mel-
der sig.  

Jeg er imponeret over hvor mange på egnen, 
der deltog i modstandsbevægelsen og glæ-
der mig til at sætte mig mere ind i emnet, 
men jeg tænker også, at Blicher kunne bruge 
lidt mere plads på sigt. Blicher er evigt aktu-
el, og det er vigtigt, at også unge mennesker 
finder ud af, hvor relevant han er som digter 
og samfundsborger. Vi har også en flot udstil-
ling om livet på landet i 1800-tallet, som der 
skal kigges nærmere på i fremtiden. 

I løbet af året vil der være foredrag og van-
dringer på hærvejen, og ikke mindst et høst-
marked til september, hvor vi sætter fokus 
på lokale forhandlere. Har man lyst til at del-
tage eller at høre mere om markedet, kan 
man altid kontakte mig.  

Vi fejrer naturligvis Blichers fødselsdag 11. 
oktober, men har også mange nye tiltag i 
ærmet. Vil man følge med i aktiviteterne 
anbefaler jeg, at man tjekker hjemmesiden, 
abonnerer på nyhedsbrevet og kigger ind på 
de sociale medier. Derudover kommer vores 
trykte program for efteråret naturligvis også. 

Det er vigtigt, at Blicheregnen er lokalt foran-
kret med opbakning fra lokalområdet, og jeg 
ser det som en af mine vigtigste opgaver at 
gøre opmærksom på, hvilken perle Blicher- 
egnen er.  Det være sig overfor turister, sko-
ler og gymnasier, foreninger og erhvervslivet. 
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Ved Korsvejen -  
Særudstilling 27. april - 21. oktober 
Fredag 27. april åbner museet særudstillin-
gen Ved Korsvejen om Kjellerups første 50 år 
som indledning til fejringen af 150 års jubilæ-
et næste år.   

Vi fortæller historien om byen og dens ind-
byggere med fotos fra arkivet, så arkivets 
frivillige har haft travlt med at dykke ned i 
arkivalierne og finde fotos til udstillingen.  

Der bliver også en lille biograf, hvor vi tager 
et smugkig på de sidste 100 år af Kjellerups 
historie med befrielsen, markeder og meget 
andet.  

Udstillingen står frem til 21. oktober. 

Fra Blicheregnens Museum hjemmeside 

Egnen er ikke bare hjemsted for Blichers liv 
og mange af Blichers historier, hvilket i sig 
selv er enestående, men vi kan også være 
stolte af at have været skueplads for Dan-
markshistorien med Svend Grathe og Valde-
mar den Stores sidste slag, og ikke mindst 
Svends endeligt på Grathe Hede.  

Museumsinspektør 
Marianne Gjørtz Hougaard  

Blicheregnes Museum 

http://www.museumsilkeborg.dk/Default.aspx?AreaID=4
http:www.nederkjaersholm.dk
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Museumsforeningen afholder hvert år i au-
gust en frivilligaften på museet i Thorning 
med lidt grill pølser m.m.  

Her orienterer vi om de forskellige mulighe-
der for at støtte. Her er alle velkomne. Dato-
en vil blive annonceret i Kjellerup Tidende. 
Det er også velkomment at henvende sig 
direkte og høre om muligheder. 

Hold øje med datoen og kom og vær med til 
at bakke op om museet, der ud over den fa-
ste udstilling med blandt andet Blicherstuen, 
også arrangerer 3-4 forskellige udstillinger 
om året i udstillingsladen.   

Museum Silkeborg Blicheregnen, som er det 
officielle navn på vores museum, er en kul-
turperle, der sætter Thorning og hele egnen 
på landkortet. 

Gregers Thomsen 
Blicheregnens Museumsforening 

Bestyrelsesmedlem og frivillig koordinator 

Besøg vor hjemmeside: 

Nyt fra Blicheregnes Museumsforening 

Der sker positive ting på museet på Blichers-
vej. Som omtalt andet steds i bladet er Mari-
anne Gjørtz Hougaard pr. første marts til-
trådt som museumsinspektør.  

Da Museet efter kommunesammenlægnin-
gen er blevet en afdeling i en fusion af tre 
kultur museer i Silkeborg Kommune, nemlig 
Papirmuseet og Hovedgården i Silkeborg,  og 
Blicheregnen i Thorning, er det meget posi-
tivt at vi har en inspektør, der er fast til-
knyttet vores museum.  

Blicheregnens Museumsforening, som er 
støtteforening for vores afdeling i fusionen, 
har over 400 medlemmer, der kommer fra 
såvel lokalområdet som store dele af landet. 
Vi vil gerne opfordre til yderligere opbakning 
om museet, specielt lokalt. Hvis vi skal beva-
re vores særpræg i sammenslutningen, er 
lokal fundering vigtig.  

Som medlem af Museumsforeningen har 
man fri adgang på alle tre museer i fusionen.  
Man får hvert år ”Brudstykker” der er et års-
skrift med lokale krøniker og historier fra 
Blicheregnen . Årsskriftet udgives af Bliche-
regnens Museumsforening. Samtidig får man 
Museum Silkeborgs årsskrift, der er faglig 
orienteret og omhandler alle tre museer.  

Der er altid brug for flere frivillige. Vi er tak-
nemmelige for de frivillige der er på listen, 
men kan godt bruge flere.  

https://blichfang-lokalbladet.dk/
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Thorning KFUM og KFUK 

Kalkmalerier · Vium Kirke 

KFUM og KFUK Voksne  
Fredag d. 1. juni kl. 19.00: 
Grillaften hos Karsten og Lisbeth Poulsen, 
Skivevej 26. 
 

Søndag d. 10. juni:  
Deltagelse i Friluftsgudstjeneste ved Frilufts-
scenen, Thorning. 
 

Fredag d. 15. juni kl. 19.30: 
Bibeltime hos Jan og Lisbeth Pedersen, Ro-
senborgvej 10. 
 

Fredag d. 22. juni kl. 19.30: 
Sankt Hans fest i Jeppe og Lindas grusgrav v. 
Skivevej. Taler: pastor Jørgen Løvstad, Thor-
ning. Medbring kaffe og brød. Gratis snobrød 
og pølser. Frederiks KFUM og KFUK er invite-
ret. 
 

Fredag d. 29. juni kl. 19.00: 
Aftentur. Afgang P-pladsen. Arrangører: Tove 
og Jens Aage Vinther. Medbring kaffe og 
brød. 
 

Fredag d. 17. august  kl. 19.00: 
Aftentur. Afgang P-pladsen? Arrangører: Lis-
beth og Jan Pedersen. Medbring kaffe og 
brød. 
 

Fredag d. 24. august  kl. 19.30: 
Bibeltime hos Jeppe og Linda Nielsen, Aal-
borgvej 57. 
 

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

Alle er velkomne.   
Ret til ændringer forbeholdes. 
 

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

KFUM og KFUK Børn og unge 
Fredag. 23. september kl. 19-22:  
Amok Disko – Helte-Disko 
Distriktsarrangement for børn 3.- 7. klasse.  
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.  
 

Ten Sing 7 er oprettet for 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/ 
 

KFUM / KFUK 
Tove  Vinther 

https://kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/
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BILLETSALG 
Ikke solgte billetter kan købes ved indgangen 
fra 1½ time før forestilling uden gebyr. Der 
betales med kontanter, Mobile Pay eller Vi-
sa / Dankort (ikke MasterCard) 
 
Du kan sikre dig en plads ved at købe dem 
nu: 

• Online via www.thorning.com og printe 
dine billetter hjemmefra . Gebyr 5 kr. pr 
ordre.  

• På bl.a. Silkeborgs biblioteker (Silkeborg, 
Kjellerup, Them og Gjern).  

• Øvrige salgssteder findes via  
http://www.billetten.dk/salgssteder/0. 
Gebyr 10 kr. pr. billet. 

Kørestolspladser bookes ved at kontakte  
Billetten.dk`s Callcenter 70 20 20 96 hverda-
ge fra kl. 9 – 16.30.   

Har du spørgsmål kan du ringe til Thorning 
Friluftsspils Supporttelefon: 40 31 75 12. 

Forestillingstider for GREASE 

Lørdag  d. 2. juni (Premiere) kl. 14.00  
Søndag  d. 3. juni       kl. 14.00 
Tirsdag  d. 5. juni   kl. 19.00 
Torsdag  d. 7. juni     kl. 19.00 
Fredag  d. 8. juni    kl. 19.00 
Lørdag  d. 9. juni   kl. 14.00 
Søndag d. 10. juni   kl. 14.00 

GREASE - 50’ER ROCK’N’ROLL,  
ENERGI OG MASSER AF KÆRLIGHED 

Premieredagen for årets friluftsspil GREASE 
nærmer sig med hastige skridt. Derfor arbej-
des der på højtryk for at få de sidste detaljer 
på plads. Det er de små finesser, der fuldender 
billedet og giver endnu en fantastisk og sevær-
dig forestilling.  

Instruktør, skuespillere og backstagekor fin-
pudser forestillingen – både replikkerne og 
koreografien. Der øves timing sammen med 
kapelmester Flemming Bergs 4 mands orke-
ster. De små enkeltheder omkring scenen kig-
ges grundigt efter med henblik på, om de kan 
optimeres. Selve scenebyggeriet er for længst 
færdigt - nu er det dekorationerne, der minuti-
øst gennemgås. Kostumerne er også for 
længst færdigkreeret for at være klar til den 
store fotodag, hvor alle de fine billeder til 
årets program tages. 

Følg udviklingen af spillet på vores facebook-
side www.facebook.com/friluftsspil, hvor der 
hele tiden er masser af opdateringer og sågar 
en konkurrence om at vinde billetter. 

Vejrguderne er taget i ed – så vi ses på Rydell 
High School til en sjov, romantisk og festlig 
forestilling for hele familien – krydret med 
masser af dans, musik, sang: ”You’re the One 
That I want – doo doo dooh…..” 

BILLETPRISER 

Børn fra 4 til og med 12 år .......................... 75,00 kr. 
Voksne fra 13 år   ...................................... 140,00 kr. 
Familiebillet (2 voksne + 2 børn) ............... 400,00 kr. 
Gruppe (min. 10 voksne) pr person ........... 120,00 kr. 

Børn til og med 3 år, som ikke optager en stol, er gratis.  
 
Alle pladser er nummererede.   

Foto: Aksel Utoft 

http://www.thorning.com
http://www.billetten.dk/salgssteder/0
http://www.facebook.com/friluftsspil

