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Information fra 

Kære læsere 

Blichfang Redaktionen vil igen 
takke for de mange positive 
tilbagemeldinger, vi får på 
vort lille blad.   

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 historien bag Kompedal Lejren. 
God fornøjelse.  

Sidste øjeblik: 
Nederst til højre har jeg lige nået at indsætte 
et foto fra indvielsen af det nye Sognehus og 
Hærvejsherberg d. 4. maj 2019.  Se flere fo-
tos fra indvielsen på:  

www.blichfang-lokalbladet.dk/
photos#Sognehuset 

Ansv. Redaktør · Webmaster · Layouter   
Erik Lyngsøe 

Privatlivspolitik for lokalbladet Blich-
fang 

Blichfang beskytter og behandler person-
oplysninger om medlemmer og annon-
cører i overensstemmelse med den til 
enhver tid gældende persondataretlige 
lovgivning.  

På vores hjemmeside kan du læse om 
vores Privatlivspolitik for lokalbladet 
Blichfang samt fortegnelse over behand-
ling af personoplysninger og om dine 
rettigheder i den forbindelse. 

Birgit Mølholm Andersen 

Aflevering af indlæg til: 
 

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

Indlæg kan afleveres  elektronisk / på papir. 

Tilgængelighed: 
Blichfang ligger tilgængeligt på Blicheregnens 
Museum, Bakkegården, hos købmanden og 
bageren i Thorning, i lægehuset, i Hauge Mi-
nimarked og på Kjellerup Bibliotek.  
 

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

Omdelingen af Blichfang 2019 
foretages i tidsrummet 

 
 

• 15. august - 28. august 2019 
deadline 25. juli 2019. 
 

• 15. november - 28. november 2019 
deadline 25. oktober 2018 

Thornings nye sognehus.  Foto: Erik Lyngsøe 

https://blichfang-lokalbladet.dk/photos#Sognehuset
https://blichfang-lokalbladet.dk/photos#Sognehuset
mailto:webmaster@blichfang-lokalbladet.dk?subject=Fra%20Blichfang
https://www.blichfang-lokalbladet.dk
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Referat fra ordinært årsmøde. 

Fremmødte repræsentanter: 
Tove Vinther fra Redaktionen og KFUM&K. 
Birgit Mølholm Andersen fra Redaktionen, 
Friluftsspillet og Thorning Senior Klub. 
Mona Døssing, Foredragsforeningen. 
Anni Madsen, Dansk Folkeparti. 
Anni Petersen, Menighedsrådet. 
Tom Andersen fra Herberget og Foreningen 
Norden. 
Gregers Thomsen fra Vandværket, Blichereg-
nens museum, Museumsforeningen og Mu-
sikevent Thorning. 
Tove Sørensen, Thorning forsamlingshus. 
Afbud fra Erik Lyngsøe og Hanne Pehrson fra 
Redaktionen samt Laila Simonsen fra Borger-
foreningen. Desuden afbud fra Morten Peter-
sen, Harald Pehrson og Ellen Andersen, der 
fint var repræsenterede ved ovenstående. 

Dagsorden: 

Valg af dirigent: Gregers Thomsen blev fore-
slået og valgt til dirigent. Han startede med at 
konstatere årsmødet rettidigt indkaldt. 

Valg af referent: Tove Sørensen foreslået og 
valgt. 

Godkendelse af referat:  
Referatet fra sidste årsmøde den 13. marts 
2018 godkendes. 

Formandens beretning: Birgit Mølholm An-
dersen aflagde en fin og god beretning. Star-

Årsmødereferat. 
Tirsdag den 12. marts 2019 

tede med et lille tilbageblik med kort gen-
nemgang af bladets udvikling. Bl.a. kræver de  
nye datasikkerhedsregler justeringer på for-
eningens område.   

Aktuelt er der 27 foreninger bag bladet.  
Birgit takker de enkelte medlemmer i redakti-
onen for indsatsen og det gode samarbejde.  
Beretningen godkendes med applaus. 
Den fulde beretning kan læses på vores hjem-
meside:  https://blichfang-lokalbladet.dk  

Fremlæggelse af regnskabet: Tove Vinther 
gennemgik regnskabet. Der var et lille under-
skud med forskellige gode forklaringer, bl.a. 
grundet større bladudgifter og betalinger fra 
2017, som først blev betalt i 2018. 
Regnskabet balancerer med 29.104,19 kr. 
Regnskabet godkendes. 

Redaktionen og annonceafdelingen beretter 
om årets gang: Især har Erik Lyngsøe arbej-
det meget med udvikling og layout af bladet 
til det flot illustrerede resultat, vi ser i dag. 
Aftalen er fortsat 4 blade om året med et 
tilstræbt sidetal på 24.  
Man er vældig tilfreds med spejdernes hjælp 
til uddeling af bladet, så tak til dem!  

Redaktionen kan ønske sig, at flere forenin-
ger laver indlæg til bladet! I mangel af stof 
har redaktionen selv indhentet og skrevet 
flere artikler. Det blev nævnt, at der oprinde-
lig var tildelt 1 side til hver forening. Nu er 

http://www.fsvas.dk/
https://blichfang-lokalbladet.dk/Content/Files/2019/Blichfang-Formandens-Beretning-2019.pdf
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Årsmødereferat. 
Tirsdag den 12. marts 2019 

der ind imellem artikler, der spænder over 3 
sider, hvilket måske ikke skal tilstræbes.  
Gudstjenestelisten, som findes tilsvarende i 
Kirkebladet, behøver f.eks. ikke at fylde 2 
sider i Blichfang.  
Holdningen er, at man fremover burde  op-
kræve udgifter ved postomdeling, så porto-
udgifterne reduceres.  
Foreningerne får  tilsendt regninger via e-
mail, så det tilskyndes, at også alle annoncø-
rerne fremsender e-mail til brug ved opkræv-
ning. 
Hanne Pehrson har fremsendt forslag til ud-
ligning af budgettet. Se næste punkt. 

Indkomne forslag: Kontingentet til Blichfang 
har længe ligget på samme niveau. Hanne 
foreslår derfor en kontingentforhøjelse fra 
200 til 300 kr.  
Desuden foreslået, at  annonceudgiften for 
1/8 annonce øges med 50 kr. og at 1/4 an-
nonce øges med 100 kr. Begge forslag god-
kendes. 

Debat og gode ideer: Generelt er der store 
roser til redaktionen. Det er et spændende 
blad med en flot opsætning. Blandt de frem-
mødte er der ønske om at fastholde sort 
tekst på hvid bund, da det er mest læseven-
ligt. Man oplever, at bladet bibeholder en ro 
med primært hvid baggrund til de smukke 
farvebilleder, illustrationer og annoncer. 
Bladet bør stadig tilstræbes at begrænse sig 
til 24 sider. Vigtigt er at lytte til foreningernes 
prioritering og tekstvalg. Som indlægsbidra-
ger foretrækker man, at materialet til korrek-
turlæsning først udsendes, når hele bladet er 
sat op og overblikket er der, så det er det 
endelige udkast, man kommenterer på, inden 
det går i trykken. 

Fastlæggelse af kontingent: Dette fastsættes 

til 300 kr. lig ovenstående beslutning. 

Valg: Formanden Birgit Mølholm Andersen 
har et år mere på posten. 
Til gengæld er både næstformand Hanne 
Pehrson, kasserer Tove Vinther og redaktør 
Erik Lyngsøe på valg. Alle er klar til genvalg. 
De bliver alle genvalgt og får fuld opbakning 
til at fortsætte. 
Harry Madsen og Cita Brøns bliver genvalgt 
som revisorer. 

Eventuelt: Roserne til redaktionen gentages. 
Det foreslås, at der på dagsorden til næste 
årsmøde skrives ind, at indkomne forslag skal 
være formanden i hænde senest 14 dage før. 
Der tilgår et nyt medlem i aften: Mona Døs-
sing tilmelder Foreningen Kompedal. 
Formanden rundede af med at takke dirigen-
ten og takke deltagerne, hvorefter redaktio-
nen bød på kaffe og lækker æblekage. 

 

Referent: Tove Sørensen 

https://blichfang-lokalbladet.dk/
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Kompedal plantage er beliggende i den østlige del 
af Karup Hedeslette, d.v.s. nærmest isranden, der 
dannede hedesletten for ca. 15.000 år siden. Dette 
betyder, at plantagens jordbund består af grove 
materialer, sten, grus og sand. En sådan jordbund 
har ringe vandholdende evner, hvilket er meget 
bestemmende for træartsvalget. Produktionen af 
træ i plantagen er i dag ca. 7.000 m3 fastmasse 
årligt. 

Plantagen som staten ejer, er på 2.700 ha og blev 
anlagt for mere end 200 år siden. Dens ydre græn-
ser er i dag som dengang, da Det Danske Hedesel-
skab med E.M. Dalgas i spidsen startede kortlæg-
ning og opdyrkning af heden. Det flade terræn er 
brudt af tre parallelle smeltevandsdale Kompeda-
len, Urhanedalen og Marskendal. Disse dale er 
ikke tilplantede og ligger som lynghede og indgår 
sammen med hedefladen Grathe Hede i det frede-
de areal. Denne hede er den sidste rest af den 
tidligere store hedeflade Gråhede, den slette hvor 
Svends og Valdemars hære i 1157 kæmpede en 
drabelig kamp om kongemagten i Danmark. Den 
gamle Hærvej på Jyllands højderyg fører lige forbi, 
som den har gjort siden israndslinjen efterlod et 
markant landskabsskel. 

Fra 1759 og fremefter forsøgte en gruppe tyske 
bosættere at holde livet på den magre hedejord. 
Deres vigtigste ernæring var kartofler, som de 
havde medbragt og fik til at gro. En større sand-
flugt i 1783 forårsaget af afbrænding af lyng, hvor 
ilden kom helt ud af kontrol, fik bosætterne til at 
give op. Sandflugtsdigerne kan stadig ses på 
Grathe Hede. 

Kompedal lejren. I 1932 fik staten brug for at op-
rette militærnægterlejr nummer 2 i landet og 
Kompedal plantage i hjertet af Jylland blev valgt. 
Året efter flyttede 30 – 40 nægtere ind og de skul-
le arbejde under ledelse af den stedlige statsskov-
ridder med skovarbejde. Der blev bygget en sove/
mandskabsbygning, barakker til træ & metalsløjd 
og en gymnastiksal. Forplejning og rengøring stod 
nægterne selv for. Så kom 2. verdenskrig og i 1943 
blev både Gribskov og Kompedal lejrene lukket og 
nægterne sendt hjem. 

Fra 1943 til 1945 brugte den tyske værnemagt 
hele Kompedal plantage som øvelsesområde. Da 
krigen sluttede og frem til 1947 blev lejren hegnet 
ind og østtyske kvinder, børn og gamle blev inter-
neret der, indtil de kunne vende tilbage. Heldigvis 
var lejren rømmet, da en skovbrand i den varme 
sommer i 1947 i den nordøstlige del af plantagen 
på 48 timer nedbrændte 1.600 ha – mere end 
halvdelen af plantagen. Tysk efterladt ammunition 
var årsag til den omfattende brand.  

I 1955 genåbnes militærnægterlejren efter en 
omfattende renovering og udvidelse af hovedbyg-
ningen og med flere barakker, så der blev plads til 
122 nægtere og lejrpersonale. I forhold til før kri-
gen, var reglerne nu ændret, så nægterne nu kun-
ne  vælge en form for samfundstjeneste uden for 
lejren på et offentligt kontor, i en børnehave eller 
på et museum. I 1971-72 var der en stigende uro 
og demonstrationer, der mundede ud i nedbræn-
ding af 2 barakker og flere biler. 24 nægtere blev 
anholdt, men ikke sigtet af mangel på bevismateri-
ale, men disse blev sendt til Gribskovlejren. De 
resterende nægtere blev hjemsendt, men skulle 
møde op hver dag og rydde op i brandtomterne, 
hvorefter militærnægterlejren blev lukket. 

I 1978- 2000 omdannede staten lejren til Skovsko-
le for uddannelsen til skovtekniker. Da der efter-
hånden ikke var det samme behov for menneske-
lig arbejdskraft i landets skove, blev de enkelte 
enheder slået sammen til et på Djursland.  

Alle de nedslidte bygninger i Kompedal lejren stod 
for nedrivning, men Kjellerup kommune fik et 

Det lokalhistoriske hjørne 
Kompedal lejren 
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nexet hele året, undtagen i juli måned, udlejet til 
udeskole for Dybkær specialskole for børn med 
særlige behov, der i området  finder ro  til læring. 

En lille gruppe fra specialklasseafdelingen på Thor-
ning skole er ”grønne pedeller” og klarer græsslå-
ning, også på den store boldbane. 

Fra den 1. januar 2019 er Kompedal plantage/
lejren lagt ind under Skov- & Naturstyrelsen Søhøj-
landet. Som den sidste ”gave” til lejren fra S/N 
Midtjylland i Feldborg, blev den gamle faldefærdi-
ge lade nedrevet og kun det støbte gulv står tilba-
ge. Bestyrelsen er modtagelig for gode ideer til et 
nyt uderum på stedet.  

Der er fortsat mange opgaver der venter forude 
for den frivillige bestyrelse, men det er det værd, 
da lejren langt ude i skoven emmer af historie og 
atmosfære, hvor der er tid til bare at være til - 
med alle sanser.   

Flere oplysninger kan ses på www.kompedal.dk                                         
Mona Døssing  

Det lokalhistoriske hjørne 
Kompedal lejren 

tilbud om overtagelse, og byrådet besluttede at 
investere i bevarelse af lejren som værende natur-
& kulturhistorisk bevaringsværdig.  

I efteråret 2001 blev de dårligste bygninger og 
barakker revet ned og i 2002 oprettedes Forenin-
gen Kompedal, som sammen med kommunen 
indgik en 10 årig driftsaftale med Skov- & Natur-
styrelsen for lejrens fremtid som lejrskole. En for-
eningsbaseret bestyrelse på 7 medlemmer blev 
nedsat og med ildhu og midler fra kommunen blev 
lejrskolen med 70 sengepladser bygget op. Der er 
lagt utallige timers frivilligt arbejde derude og 
mange forskellige grupper/gæster har nydt roen, 
den særegne natur og det rige dyreliv. 

Da Kjellerup kommune i 2007 blev indlemmet i 
Silkeborg kommune, blev midlerne der tilgik lejren 
gradvis år for år reduceret, som følge af en større 
interesse for at pleje kommunens egen lejrskole i 
Ahl Hage på Djursland. Den særlige ”Kjellerup – 
model” som i sin tid blev lavet, passede ikke ind i 
kommunens budgetter.  

Så da den nye 10 årige driftsaftale med Skov- & 
Naturstyrelsen skulle forhandles, blev det til man-
ge og lange forhandlinger, der strakte sig over 4 
år, hvor lejrens renovering og økonomi stod i 
stampe.  

Heldigvis betød et kommunalvalg en ny og mere 
samarbejdsvillig partner, der kom med et tilbud, 
der kunne godkendes af alle tre parter, og besty-
relsen fik et engangsbeløb og et fremadrettet år-
ligt foreningstilskud til at give lejren et tiltrængt 
løft.  Det har betydet, at kloaksystemet er renove-
ret, spisesalen har fået nyt loft/lamper og alt er 
malet ligesom de to andre opholdsrum i nordgav-
len, sofaer og andre møbler er udskiftet, i værel-
sesgangen er alle gulve slebet og lakeret, nye ma-
drasser lagt  i køjerne, køkkeninventar er udskiftet 
og opdateret og meget andet.  

Alt i alt betyder det flere bookinger og i indevæ-
rende år er der kun en weekend ledig fra uge 12 til 
uge 46. På hverdage i forår og sommer halvåret 
kommer der skoler, efterskoler og interessegrup-
per af forskellig art. Ligeledes er afdeling 2 i An-

Kompedal lejren  Foto: Erik Lyngsøe 

http://www.kompedal.dk
http://www.dlok.dk/
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Voksne 
Onsdag 29. maj kl. 19.00  
Grillaften hos Lisbeth og Karsten Poulsen, 
Skivevej 26. 
Søndag 9. juni kl. 10.15   
Deltagelse i gudstjeneste ved friluftsscenen. 
Fredag 14. juni kl. 19.30   
Bibeltime hos Jan og Lisbeth Pedersen, Ro-
senborgvej 10. 
Fredag 21. juni kl.19.30  
Sankt Hans fest hos Poul Madsen, Resenfel-
devej 13, Grønhøj.  Frederiks KFUM og KFUK 
arrangerer. 
Søndag 30. juni  
Evt. udflugt.  
Fredag 16. august kl. 19.00   
Aftentur. Lisbeth og Jan arrangerer.  

Børn og Unge 
Fredag 24. maj kl. 19-22 Amok-Disko:  
Dyre-disko i Hørup Kirkecenter. 

Distriktsarrangement for børn 3.-7. klasse.  
Pris 40 kr. / 30 kr. for medlemmer. 

  

Alle er velkomne.  
 

Ret til ændringer forbeholdes. 
Programmer og yderligere oplysninger hos 

Tove Vinther - tlf. 86 88 07 16  
tovevinther@gmail.com 

Ten Sing 7 

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

Vi samles hver tirsdag i Hørup Kirkecenter i 
Kjellerup kl. 19.00, hvor vi øver indtil kl. 
21.00, hvor der er "noget at tænke på" efter-
fulgt 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 Nielsen tlf. 30 23 
30 68.  

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

Følg med på: https://haervejen.kfum-kfuk.dk/ 

Thorning KFUM og KFUK 

Aktiviteter maj - august 2019 

mailto:tovevinther@gmail.com
https://kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/
https://haervejen.kfum-kfuk.dk
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Thorning Skole 
Vi kigger frem til næste skoleår 

Både i skolebestyrelse og i personalegruppen er vi 
begyndt at kigge frem til næste skoleår og på sid-
ste skolebestyrelsesmøde fik vi lagt nogle spor ud 
for næste år. 

Skolen har 3. år med fagligt løft. Her er det fortsat 
vores opgave at sikre, at børnene opnår gode 
resultater, som sikrer dem gode fremtidige mulig-
heder. Indsatsen i dansk og matematik fortsætter i 
hele skoleforløbet med støtte fra vores PLC 
(Pædagogisk Læringscenter) og ved at vi arbejder 
med sprogbaseret læring i alle fag. 

Fortsættelse af projektdage. Vi vil næste år også 
arbejde med at bruge projektdagene til tværfagli-
ge emner og fordybelse i de enkelte fag samt bru-
ge dagene til at vi af og til kan komme ud af huset. 

Samarbejdet med ungdomsskolen fortsætter i 
projektet Viljen til at Ville, hvor vi arbejder med 
udskolingselevernes motivation og evne til at ar-
bejde fokuseret, sætte mål m.m. Her vil der også 
indgå arbejde med projektopgave på alle 3 årgan-
ge i udskolingen. 

Næste skoleår har skolebestyrelsen besluttet at 
den 3. januar 2020 (som er en fredag og egentlig 
en skoledag) erstattes af 3 gange åben skole, hvor 
vi sidst på eftermiddagen vil invitere forældrene 
ind til at deltage i undervisningen. Med andre ord 
erstattes børnenes undervisning den 3. januar af 3 
eftermiddage med undervisning, hvor forældrene 
bliver inviteret med. Mere information senere. 

Valgfag for de ældste klasser vil også næste skole-
år foregå i et samarbejde med Trekløverskolen, 
Ans Skole og Fårvang skole. 

Indskolingen har i dette skoleår arbejdet med 

samarbejdsmodellen, som handler om børnenes 
trivsel. Dette arbejde vil vi føre op i mellemtrinnet 
og forældrene her vil få en mere udførlig beskri-
velse, når vi tager fat på arbejdet. 

2 gode tilbud til elever og forældre 

Foredrag ved Rasmus Alenkær. Ny dato er fastsat 
til den 29. april kl. 19.00 på Ans skole. 

Alle skolebørn på Thorning Skole gratis til forpre-
miere på Friluftsspillet Ronja Røverdatter torsdag 
den 30.maj (Kristi Himmelfartsdag)  

Thorning Skole 
Lone Stig Andersen 
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Thorning Forsamlingshus 
Sommer 2019. 

Loppemarkedet i  
Thorning forsamlingshus 
Den 3. marts afholdt vi forårets loppemarked. 

Det blev et rigtig godt marked. Der var mas-
ser af effekter, og vi fik et godt salg. 

 Stemningen var god både blandt vores kun-
der og blandt vores trofaste hjælpere. Selv-
om der er meget arbejde med både at klargø-
re til salg og igen oprydning, går man hjem og 
føler, at det har været nogle gode, hyggelige 
og meningsfulde dage. Det er dejligt at sam-
arbejde om et fælles mål: at lave indtjening 
til driften af byens forsamlingshus. Rart at 
løfte i flok! 

Umiddelbart efter hvert loppemarked evalue-
res der i bestyrelsen, og vi er kommet dertil, 
at der savnes nye og yngre kræfter. Vi har 
mange trofaste hjælpere, som vi sender en 
stor tak for deres arbejdsindsats, motivation 
og gejst. Sammen med bestyrelsen gør de en 
kæmpe indsats. 

Det er imidlertid sådan, at mange af hjælper-
ne, - ja også os der sidder i bestyrelsen, bliver 
ældre og har svært ved at blive ved med at 
klare sliddet og de tunge løft.  

 

 

For at forsamlingshuset skal fortsætte med 
at afholde loppemarkeder, er det derfor 
meget nødvendigt at finde flere og gerne 
yngre hjælpere.  Med mere hjælp fortsætter 
vi andre selvfølgelig gerne. 

Der er mange forskellige typer opgaver. Man 
kan f.eks hjælpe med at stille frem, at sælge 
eller netop undgå den del med, at der oftest 
pruttes om prisen, hvis man ikke bryder sig 
det. Opgaver med andre måder at sælge på,- 
evt. via nettet, vil også være yderst velkom-
men. Du bestemmer selv, hvor lidt og hvor 
meget du kan byde ind med. 

Køkkenhjælp kan også bruges, da kaffepauser 
og fortæring er en vigtig og nødvendig del 
også. Vigtigt for de aktive med et hvil og vig-
tigt for det sociale. 

Som nytilflytter til egnen, kan hjælpearbejde 
her åbne for nye relationer og nye bekendt-
skaber. 

Hermed gentages opråbet: 

 Flere og nye kræfter efterlyses omkring 
afvikling af årets to loppemarkeder. 

Har du spørgsmål hertil, eller kan du og din 
samlever, eller din nabo tilbyde at hjælpe??? 

Kontakt da :  
Lars Lund (formand)  2118 7971 eller en af 
os andre fra bestyrelsen. 

Se forsamlingshusets hjemmeside: 

www.thorningfh.dk 

Ølsmagning 
Til efteråret er det 2 år siden Thorning Bryg-
hus og Thorning forsamlingshus afholdt en 

http://www.thorningfh.dk
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Sæt et stort kryds i kalenderen! 

Der vil komme yderligere omtale i næste 
nummer af Blichfang og annoncering i øvrigt, 
når arrangementet er endelig planlagt. 

 

Thorning Forsamlingshus 
www.thorningfh.dk 

Tove Sørensen 

ølsmagning. Arrangementet blev en stor suc-
ces og en rigtig hyggelig aften. Vi har derfor 
besluttet at gentage en smagning med sup-
plement af nogle af Bryghusets nye øltyper, 
og håber igen på interesse i  at deltage.   

 

Ølsmagningen  er fastsat til: Fredag den 25. 
oktober 2019 

Thorning Forsamlingshus 
Sommer 2019. 

Grundlovsmøde d. 5. juni 2019 på Kompedallejren.  
Dansk Folkepartis lokalafdelinger i Silkeborg, Viborg, Skive og Ikast-Brande afholder grundlovs-
møde d. 5. juni 2019.  

Mød op i  Kompedallejren, Kompedalvej 13, 7443 Engesvang kl. 14.00 med taler af følgende 
medlemmer fra både EU, Folketinget og Region Midt: 

 

 
Der vil være mulighed for køb af kaffe, vand og øl, grillpølser med tilbehør til fornuftige priser.   
Alle er velkomne.  Vi ses til en dejlig dag under åben himmel.  

Anders Vistisen EP Karina Due MF Hans Kristian 
Skibby MF 

Christian 
Langballe MF 

Lone Langballe   

http://www.thorningfh.dk
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Thorning Vandværk a.m.b.a. 
Generalforsamling 

Thorning Vandværk a.m.b.a. har tilslutning 
til 637 husstande og erhvervsvirksomheder. 

Udpumpet vandmængde var i 2018 106.036 
kbm. Der blev solgt 95.977 m3. 

Vandspildet er 9,5%. Det er væsentligt mere 
end i 2017. Da natforbruget er normalt og 
vandværket ikke er bekendt med større læk, 
kan der kun gættes på årsagen. Der har væ-
ret to sprængte målere på grund af frost. 
Det har givet noget spild. Desuden er der 
fundet installationer, hvor noget af vandfor-
bruget er gået uden om måleren.  

Der må gøres opmærksom på, at sådanne 
installationer er ulovlige og at man derfor 
har pligt til at lovliggøre dem ved at lade alt 
vandforbrug passere gennem måleren. 

Den tørre sommerperiode er vandværket 
kommet nogenlunde helskindet igennem, 
idet der kun én gang var ved at være proble-
mer med forsyningen. En niveaumåler i 
vandtanken var defekt og medførte en for 
lav vandstand i vandtanken til, at der kunne 
returskylles.  

Der blev sendt en sms besked til alle forbru-
gere om at spare på vandet og det lykkedes 
at opretholde vandforsyningen. Der skal 
uddeles ros til alle forbrugere for at vise 
samfundssind! 

Bestyrelsen for vandværket har undersøgt 
mulighederne for nødforsyning og har indgå-
et en aftale med et firma, der i tilfælde af en 
akut situation i løbet af kort tid kan stille 
med en tankvogn. Mere permanente instal-
lationer er foreløbigt stillet i bero, da de 
foruden udgifterne også kan give andre pro-
blemer. 

Vandet er af god kvalitet. Der er heller ikke i 
år fundet spor af pesticider. 

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

Vandværket har en god kassebeholdning. Den 
bliver der god brug for, idet etablering af en 
bundfældningstank til skyllevandet påbegyn-
des dette forår. Arbejdet vil medføre en ud-
gift på ca. 600.000 kr. Til gengæld vil vand-
værket så forhåbentligt kunne spare omkring 
100.000 kr. pr. år i spildevandsafgift. 

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  

Harald Pehrson 

http://www.dintojmand.dk/
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Annoncer 
Støt vores annoncører 
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Kære Blicheregnens borgere. 

I 2018 blev der afholdt to idemøder, som 
leder for daginstitutionen Blicheregnen 
Hanne Larsen og skoleleder for Thorning 
skole Lone Stig Andersen havde taget initia-
tiv til vedr. det faldende børnetal på Blicher 
egnen. Kunne vi ved fælles hjælp finde løs-
ninger på at få flere til at flytte hertil og 
fastholde allerede herboende? Alle de 
fremmødte var enige om, at Blicheregnen 
er et godt sted at bo og har meget at byde 
på. Et udvalg arbejdede videre med de 
fremkomne ideer. Det er endt op med en 
temauge Uge 22 under mottoet ”Venskab 
Gør Stærk ”. 21 foreninger, lokale institutio-
ner og erhvervsliv har bakket op og budt ind 
på forskellig vis.  

Med temaugen ”Venskab gør stærk” bliver 
der lagt vægt på at skabe dage, hvor børn 
og unge bliver inspireret, motiveret og op-
muntret til at gribe muligheder og igennem 
fælles aktiv deltagelse til at skabe nye beri-
gende venskaber på tværs af sociale og et-
niske skel. Det vil styrke det enkelte barns 
udvikling, og dermed øge trivslen og lysten 
til at deltage aktivt med at gøre egnen end-
nu stærkere. 

Alle årgange på Thorning Skole har i deres 
undervisning arbejdet med trivsel som tema. 
0. klasserne har brugt Maryfondens "Fri For 
Mobberi " materiale. 

Temaugen skal endvidere være med til at 
styrke Blicheregnens sammenhold på tværs 
af foreningerne. I fællesskab er vi jo stærkere 
og har nemmere ved at brande vores område 
og få synliggjort egnen endnu mere. Dermed 
kan vi lettere bevare det aktive lokalsamfund, 
som vi er stolte af. Vi har brug for fællesska-
bet og er nødt til at tage ansvar for at hjælpe 
hinanden både i det store og i det små. 

Apropos HJÆLP.  

Vi har brug for din hjælp til at deltage aktivt i 
de forskellige arrangementer i Uge 22  

• enten ved at møde op til de forskellige ar-
rangementer 

• eller ved at give en hånd med. Det er kun 
fantasien, der sætter grænser.  

• Har du lyst til at hjælpe eller få mere infor-
mation tilsendt, kontakt venligst Stefan 
Mäkinen på:  

    venskabgoerstaerk@outlook.dk  

Hele ugen vil der foregå en masse spænden-
de aktiviteter. I Thorning er der middelalder-
stemning med ”Ronja Røverdatter” på Fri-
luftsscenen og Museets Middelaldermarked i 
weekenden d. 1. og 2. juni. 

 

”VENSKAB GØR STÆRK” 

mailto:venskabgoerstaerk@outlook.dk
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Mandag den 27. maj 2019  
09.00-10.00  
Morgenfællessang og kaffe i det nye Sogne-
hus i Thorning med sognepræst Jørgen 
Løvstad ved klaveret. Thorning Menigheds-
råd er arrangør og ALLE er meget velkomne. 

18.30-21.00 

Foredrag i Thorning Hallen ved danser og 
skuespiller Silas Holst. Han taler ud fra over-
skriften: ”Tal højt om det! Børn skal ikke 
finde sig i mobning!”.  

Silas Holst giver de unge nye måder at tænke 
og klare sig på, i en tid hvor mobning også 
foregår uden for skoletiden, blandt andet på 
de sociale medier. 

Vi anbefaler foredraget fra 6. klasse og op. 
Det er gratis, da Silkeborg Kommune støtter. 
Men kom i god tid, så du er sikret en plads. 

Thorning Foredragsforening står for dette 
arrangement. 

 

 

Tirsdag den 28. maj 2019  
09.00 – 10.00 

Morgenfællessang og kaffe i Vium-Hvam 
Kultur & Multihus med organist Lene Tind 
ved klaveret.  

Vium Menighedsråd er arrangør og ALLE er 
meget velkomne. 

17.00 – 20.00 

Børne – og unge spillere/potentielle spillere 
møder stjernespillere fra håndboldklubben 
BSV. Åbent hus arrangement - kom glad og 
bak op. Det foregår i Thorning hallen. HT-87 
står bag dette arrangement. 

 

Onsdag den 29. maj 2019 
9.00-10.00  

Morgenfællessang og kaffe i Gråmose Bebo-
erhus med sognepræst Jørgen Løvstad ved 
klaveret.  

Arrangør Grathe Menighedsråd og ALLE er 
meget velkomne. 

18.30-20.30  

Byrundtur i Thorning by ved Martin Svenning-
sen samt rundvisning undervejs på Thorning 
Vandværk. Turen sluttes af med kaffe i Thor-
ning Forsamlingshus. Mødested er ved Muse-
et. Alle er meget velkomne.  

19.00-20.30 

Travetur med Hauge Gymnastikforenings Fri-
ske Travere. Sluk tørsten på Thorning Vand-
værk. 

Turen sluttes af med kaffe i Thorning Forsam-
lingshus. Mødested er ved Thorning Hallen. 
Alle er meget velkomne. 

 

Torsdag den 30. maj 2019 
16.00-17.30  

Kom og prøv en Røvermenu bestående af 
”Vildt”svin og en smagsprøve på Jens Lang-
kniv øl fra Thorning Bryghus. Det foregår på 
pladsen ved Thorning Friluftsspil. Røvermenu-
en kan købes på stedet for 50 kroner for voks-
ne. Gratis under 12 år. 

17.30-20.00  
Forpremiere på årets stykke i Thorning Fri-
luftsspil ”Ronja Røverdatter”. Elever på Thor-
ning Skole er inviterede til gratis at se stykket 
(forældre til børn i 0.-2. klasse er velkomne til 
at følges med barnet). 

”VENSKAB GØR STÆRK” 
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Baggrund:  

Kimen til borgerkrigen Slægtsfejden og kimen til borger-
krigen går langt tilbage. Da landets sidste vikingekonge, 
Svend Estridsen, dør i slutningen af 1000-tallet efterlader 
han sig fem sønner, der bliver konger én efter én. Det er 
deres efterkommere, der kæmper i den blodige borger-
krig, hvor hærene mødes i voldsomme rytterslag i den 
tidlige middelalder. To af gangene ved Thorning.   

Svend, Knud og Valdemar, som kæmper indædt om 
tronen, er alle tre oldebørn af Svend Estridsen.    

Svend, Knud og Valdemar. 

 Knud og Svend bliver begge valgt til konger i Danmark i 
1146. Svend vælges af stormændene i Skåne og på Sjæl-
land, men jyderne vælger Knud, og borgerkrigen er en 
realitet. Valdemar er endnu for ung til at deltage i magt-
kampene, men hjælper i begyndelsen Svend, der står 
som sejrherre frem til 1154. Da den ærgerrige Valdemar 
indser, han har alt at vinde ved at gå over til Knud, æn-
dres magtforholdene, og Svend mister magten og stikker 
af.   

Svend er tilbage i 1157, hvor stormændene dikterer en 
fred, og freden fejres i august 1157 i Roskilde. Festen får 
en brat og blodig ende, da den ene af kongerne, Knud, 
får hovedet kløvet, måske foranlediget af Svend, som 
kilderne beretter. Både Valdemar og Svend har dog 
grund til at slå Knud ihjel.  

Slaget på Grathe Hede 

 Efter mange slag og Knuds voldsomme død under Blod-
gildet i Roskilde, mødes to hære på Grathe Hede. Valde-
mar leder en hær, der bliver større dag for dag, mens 
Svend leder den skånske ledingshær.   

Kilderne beretter, at Valdemar besejrer Svend på Grathe 
Hede. Svend stikker af og overfaldes af nogle bønder, 
hvorefter han begraves i den lokale kirke. Borgerkrigen 
ender, Valdemarstiden begynder, og riget stabiliseres i 
forhold til kejser, kirke og den vendiske trussel. Konge-
magten styrkes, og Dannebrog falder ned fra himlen.  

Hvor stod slaget på Grathe Hede? 

 Vi ved ikke, hvor slaget stod. Saxo er den mest detaljere-
de kilde, men han oplyser ingen stednavne udover 
Grathe Hede. Saxo nævner en å og en by i nærheden, 
men om det er Haller Å eller Karup Å eller en helt tredje, 
ved vi ikke. Andre kilder beretter, at Svend bliver begra-
vet i Grathe Kirke, og den ved vi, hvor lå. Det er her, 
mindesmærket har stået siden slutningen af 1800-tallet.   

Kampen om Magten -  
slaget på Grathe Hede  

23. oktober 1157 står middelalderens vigtigste slag på 
Grathe Hede ved Thorning. Her ender den blodige bor-
gerkrig, der hærger landet i midten af 1100-tallet, da 
kongerne Valdemar og Svend mødes på heden for at 
afgøre, hvem der skal regere Danmark.  

Udefra er riget truet af venderne, der hærger de danske 
kyster, kejseren truer fra syd, og ærkebiskoppen i Ham-
burg ønsker at underlægge sig den danske kirke. Indefra 
er stormændene trætte af borgerkrig og langvarige 
slægtsfejder. Efter slaget på Grathe Hede lykkes det 
vinderen, Valdemar den Store, at slå venderne og sikre 
samarbejdet med kirken og stormændene. Hans søn, 
Knud den 6., sikrer uafhængighed af kejseren.   

Lørdag 13. april åbnede særudstillingen Kampen om 
Magten - slaget på Grathe Hede på Blicheregnen. Vi 
sætter Slaget på Grathe Hede ind i den middelalderlige 
kontekst og fortæller den blodige historie om svig, kon-
gemord og intriger i den tidlige middelalder. Det er virke-
lighedens Game of Thrones, og museets største satsning 
i mange år. Udstillingen står frem til 20. oktober.  

I Kampen om Magten - slaget på Grathe Hede kigger 
museet nærmere på slaget og de voldsomme begivenhe-
der, der leder hen til det, på slægtsfejder, kongemord og 
blodgilde. Få den nyeste viden om Grathe Kapel, som 
arkæologerne opdagede, var en kirke, og oplev kirke-
rummet, som det kan have set ud under Svend, Knud og 
Valdemar.   

Udstillingen giver et indblik i den danske middelalder 
med aldrig tidligere udstillede genstande og prægtige 
indlån fra nær og fjern.   
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1. og 2. juni Middelaldermarked. 

Lørdag og søndag 1. og 2. juni slår Blicheregnen dørene 
op for Middelaldermarkedet. Plænen ved museet vil 
bugne af boder, mad og håndværk. Det bliver middelal-
der for alle sanser.   

15. juni Dannebrog gennem 800 år. 

Legenden fortæller, at Dannebrog faldt ned fra himlen 
15. juni 1219. Hør museumsinspektør Marianne G. Hou-
gaard fortælle den spændende historie om verdens 
ældste nationalflag op gennem historien.   

20. juni Kampene langs Hærvejen. 

Kom på en vandring langs Hærvejen, hvor museumsin-
spektør Marianne G. Hougaard fortæller om Hærvejens 
betydning gennem tiden. Hvorfor finder to af slagene i 
1100-tallets borgerkrig sted ved Thorning, og hvorfor 
bliver Erik Klipping myrdet i Finderup Lade ved Hærve-
jen? Hvad er Hærvejen for en størrelse, og hvorfor ligger 
den, hvor den gør?  

2. - 5. juli  På rejse i middelalderen  

Tag på en tur tilbage til middelalderen på Blicheregnen, 
hvor du kan prøve kræfter med livet som barn blandt 
riddere, væbnere og skønjomfruer. Vi laver mad over 
bål, våben og meget andet. Hver dag er forskellig, og 
børnene kan tilmelde sig alle fire dage eller bare en 
enkelt.  

Følg med på http://www.museumsilkeborg.dk/forside-
blicheregnen for nærmere info.  

Åbningen af  udstillingen  
”Kampen om magten”  

Justitsminister Søren Pape Poulsen åbnede 
Blicheregnens nye særudstilling Kampen om Magten – 
slaget på Grathe Hede lørdag 13. april i højt solskin. 
Mere end 240 gæster deltog i receptionen, og der var 
ridderkampe i museumshaven og Battle Ale og 
Dannebrogs-øl i glassene, da middelalderens blodige 
historie blev vakt til live på Blicheregnen.  

De mange gæster ved åbningen i Forsamlingshuset 
lytter interesseret til museumsinspektør Marianne G. 
Hougaards åbningstale. (foto Iver Søndergård) 

I påsken var museet fuldt af besøgende, og mange 
børnefamilier benyttede sig af tilbuddet om at lave 
riddersværd. Udstillingen er en oplevelse for både børn 
og voksne med børnespor, ringbrynjer og våben, du selv 
kan prøve, Magtens Spil og meget andet. Udstillingen 
står frem til 20. oktober. 

Middelalderaktiviteter  
på Blicheregnen 2019  

http://www.museumsilkeborg.dk/forside-blicheregnen
http://www.museumsilkeborg.dk/forside-blicheregnen
http://www.nederkjaersholm.dk/
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Brugerrådet Bakkegården 
Aktiviteter · juni - august 2019 

HUSK 
Tirsdagssang kl. 10.00  

på Bakkegården med pianist  
og den sidste tirsdag i måneden 

gudstjeneste . 

Onsdag d. 12. juni 2019 kl. 14:00 

Banko. 

Mandag d. 24. juni 2019 kl. 19:00 

Sankt Hans fest. Båltale v/ Sognepræst Jør-
gen Løvstad. Der serveres pølser m. brød. 
Kaffe og småkager. Pris: 40 kr. 

Onsdag d. 17. juli 2019 kl. 18:00 

Sommerfest. I samarbejde med Senior Klub 
arrangeres en udendørs hyggeaften. Der ser-
veres kold kartoffelsalat og kylling m. grønt-
sager og salat. Kaffe og kransekager. 

Underholdning med klaver og sang v/ Bente 
Sørensen & Morten Petersen. 

Pris: 75 kr. 

Tilmelding: Senest den 8. juli til: 

Birgit    42 39 15 01 / 86 88 01 10 
Erna     25 68 28 53 

Onsdag d. 7. august 2019 kl. 14:00 

Banko. 

 
Alle arrangementer afholdes på: 

Bakkegården, Blichersvej 22 
Thorning, 8620 Kjellerup. 

 

Brugerrådet på Bakkegården 
Svend B. Sørensen 

Tlf. 71 70 20 28 

 

https://blichfang-lokalbladet.dk/


 19  blichfang-lokalbladet.dk 

 

 

Onsdag den 19. juni 2019 
Heldagsudflugt til Tirpitz Museet ved Blå-
vand. Mødetid Kl. 8.30 - P pladsen ved sko-
len. Ophold ved Olsens Paradis – en spæn-
dende have, hvor der serveres kaffe og rund-
stykker. På Faaborg Kro ved Ribe spises 2- 
retters middag, hvorefter turen går til Tirpitz.  
Inden hjemturen serveres kaffe. 
Pris 400 kr. og tilmelding senest den 14. juni 
til Morten 86 88 01 91 / 53 29 82 82 eller 
Hanne 23 31 08 15 

Onsdag den 17. juli 2019 kl. 18:00 
I samarbejde med Brugerrådet arrangeres en 
udendørs sommerfest på Bakkegården. 
Der serveres kold kartoffelsalat og kylling m. 
grøntsager og salat. 
Kaffe med kransekager. 
Underholdning med klaver og sang v/ Bente 
Sørensen og Morten Petersen. 
Pris 75 kr. og tilmelding senest den 8. juli til 
Erna 25 68 28 53 
Birgit 42 39 1 501 / 86 88 01 10 

Onsdag den 14. august 2019 
Halvdagstur til Horsens Fængselsmuseum 
med eftermiddagskaffe. 
Mødetid kl. 12.30 – P Pladsen ved skolen. 
Pris 200 kr. og tilmelding senest den 9. au-
gust til Morten 86 88 01 91 / 53 29 82 82 
eller Hanne 23 31 08 15 

Thorning Senior Klub 
Birgit Mølholm Andersen 

Thorning Senior Klub 
Aktivitetskalender juni  - august 2019 

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

Udvalget har valgt på trods af lidt modgang, 
at gå i gang med projektet. Vi vil starte ud 
med at fælde træer og grave jord væk, få 
planeret. Efterfølgende skal vi have rejst ter-
rassen og her vil vi melde nogle datoer ud via 
Facebook og på vores hjemmeside, hvor vi vil 
bede om frivillig arbejdskraft. 

Udvalget opfordrer til at gøre brug af vores 
hjemmeside: THORNINGIF.DK her vil I altid 
kunne finde oplysninger på udvalget, og 
hvem der er træner for de forskellige hold. 

Fra udvalgets side vil vi også lige gøre op-
mærksom på, at vi holder sæsonafslutning 
torsdag den 27. juni, hvor der vil være hygge 
på banerne med efterfølgende fællesspis-
ning. 

På fodboldudvalgets vegne 
Birgit Skov 

Så er forårssæsonen for alvor 
gået i gang, og derved er alle hold 
”kommet på græs” til endnu en 
gang fodbold. 

Torsdag den 14. marts startede vi officielt på 
banerne med kaffe og kage til alle fremmød-
te. Der er dog enkelte hold, der startede lidt 
før end alle andre. 

I vinterens løb har vi haft hold, der har nydt 
godt af Thorning Hallen og har trænet inden-
dørs enten fredag aften eller lørdag formid-
dag, når hallen har været ledig til dette.   

Vi fik også, i vinterens løb, en henvendelse 
fra nogle unge piger da de gerne ville starte 
et pigehold op igen, så vi siger her i foråret 
velkommen til vores U16 piger. Det er rigtig 
dejligt at få jer ind i vores forening. Super 
sejt, at I har valgt at træne udenfor hele vin-
tersæsonen. 

Ellers er vi startet som vi sluttede i efteråret 
med fodbold lige fra vores sandkasser og så 
til vores seniorherrer. Dejligt at se så meget 
liv på vores plæner. 

En stor tak skal lyde til vores bandesponso-
rer, nye som gamle som har valgt at støtte os 
et år mere. Tusinde tak til jer alle. Alle vores 
hold nyder godt af jeres sponsorater og er 
glade for jeres bidrag. 

Stor tak skal der også lyde til vores tøjsponso-
rer. Både dem der støtter via vores klubdrag-
ter men også til vores spillertøj. Det er rigtig 
dejligt, at I vælger at bakke op om vores lille 
forening. Hver en krone tæller i vores budget. 

I vinterens løb har vi brugt tid på at søge fon-
de hjem til vores terrasseprojekt. Desværre 
har der været afslag på nogle af dem, og an-
dre mangler vi stadig at høre fra.  

 

https://www.thorningif.dk
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HT87 Håndboldklubben havde fint besøg af 
verdensmester Nicolai Markussen og Stefan 
Hundstrup fra BSV-klubben, som kom til 
Thorning Hallen en tirsdag eftermiddag i 
marts for at træne sammen med vores U10 
drengehold, og sikke en oplevelse de unge 
spillere fik med sig hjem.  

Nu sker der snart noget endnu vildere i 
HT87 – tirsdag den 28. maj får HT87 besøg af 
hele BSV-holdet som kommer og træner og 
spiller sammen med os og ALLE andre børn, 
unge og voksne, som har lyst til at komme og 
spille håndbold sammen med BSV-spillerne. 
Det gælder både piger og drenge fra U5 
(2013) og op til og med seniorspillere i Thor-
ning og omegn, som vi byder velkommen.   

BSV-arrangementet er en del af Venskabsuge 
22 under mottoet ”Venskab gør stærk”, og 
vi glæder os meget til at se rigtig mange både 
spillere og publikum i Thorning Hallen. Så 
kom glad og hav en sjov og hyggelig aften 
sammen med BSV og de andre spillere. Mon 
ikke, der bliver mulighed for at lære nogle 
tricks eller to af nogle af de bedste spillere i 
Danmarks bedste håndbold liga.  

HUSK også at HT87 holder vores sjove, hyg-
gelige og lærerige Håndboldskole for U9, 

Thorning Idrætsforening 
HT87 Håndboldklubben maj 2019 

U11 og U13 spillere, både piger og drenge 
(født i 2006-2010) i de tre første dage i uge  

27 (mandag 1/7 – onsdag 3/7 kl. 9-15).  

Tilmelding sker på HT87 hjemmeside - Klub-
modul.  

Vi glæder os til at se dig og dine kammerater.  

 
Med venlig hilsen 

HT87 Håndboldklubbens Bestyrelse 
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Indre Mission Thorning 
Program sommer 2019  

Torsdag d. 6. juni  
Møde i Missionshuset 
V/ Christian P. Olesen Ejstrupholm. 

Torsdag d. 13. juni  
Fælles bibeltime 
I Missionshuset v/Jørgen Løvstad. 

Torsdag d. 13. juni  
Midsommerfest 
Hos Hanne og Niels Jørgen Christensen, Ål-
borgvej 72. V/ Søren Skovenborg, Ans. 

Torsdag d. 27. juni  
Aftentur 
Til ”Den genfundne Bro”. Afgang kl. 18:30 fra 
parkeringsplads ved Missionshuset. 

Juli. Sommerferie 
Søndag d. 11. august  
Opstart efter ferien 
Svanevej 16, Strandet. Afgang P-plads ved 
Missionshuset. 

Torsdag d. 15. august 
Møde 
i Missionshuset. 

Torsdag d. 22. august 
Bibeltime i hjemmene. 

Torsdag d. 29. august 
Sensommermøde i Kjellerup 
 Kl. 14.  
 Krista Rosenlund Bellows, Vide-
 bæk. Prisen for forfølgelse. 

 Kl. 15:30  
 Mission, Flugt og migration. 

 Kl. 19:30  
 Henry Eltør, Aulum  
 Så I bærer mere frugt. 

  

Kontaktpersoner: 
Danmission: Ellen Andersen 
Soldatermission: Jan Pedersen 
Mission Afrika: Kirsten Andersen 
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 gerne én i bestyrelsen. 

 

Indre Missions formål:  

Lede til Jesus - Leve i Ham.  
 

Lyt til Indre Missions andagt:  

   70 300 150 
   www.jesusnet.dk 
 

Danmissions motto: 

Tro, håb og kærlighed 
 

Alle er velkomne til i et godt fælles-
skab at støtte DANMISSIONs arbejde 

 

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

Enhver gave modtages med tak. 

Hvor intet andet er nævnt  
afholdes møderne kl. 19:30 i  

Thorning Missionshus 
 Birkevej 10 - Thorning 

 8620 Kjellerup. 

http://www.jesusnet.dk
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Fotos Erik Lyngsøe   

Thorning, Grathe og Vium Kirker 
Gudstjenester  

Dato Thorning Grathe Vium 
30. maj Kr.  
Himmelfartsdag 

Kirkedage på Heden.     

2. juni 9.00 MHK     
9. juni Pinsedag 10.15   9.00 Dåb 
10. juni  
2. pinsedag 

  14.00 Friluftsgudstjeneste. 
Græsplænen. 

  

15.juni  
Valdemarsdag 

    14.30 Fejring af 800-året for 
Dannebrog. 

16. juni 10.30     
23. juni     10.30 
25. juni 10.00 Bakkegården     
30. juni   10.30 MHK   
7. juli   9.30 Hauge Marked   
14. juli 10.30     
21. juli     9.00 
28. juli   9.00 Andreas Østerlund   
4. august 9.00 Erik Bjørn     
11. august     10.30 Erik Bjørn 
18. august 9.00 10.30   
25. august 16.00 Konfirmand-

indskrivningsgudstjeneste. 
  9.00 Kirkekaffe 

Andreas Østerlund 
27. august 10.00 Bakkegården Andreas 

Østerlund 
    

Aftensang i Thorning Kirke 
Et ord med på Hærvejen 

I hele juli måned vil der ligesom de foregående år 
hver aften kl. 21.00 være aftensang. 

Aftensang er ikke kun for Hærvejsvandrere, men 
for alle, der kunne tænke sig at slutte dagen med 
en stille stund i kirken.  

Vi sidder i koret med levende lys og synger et par 
salmer, lytter til en tekst med et billede, oplever 
stilheden og beder en bøn og får velsignelsen. 

Hvis sommeraftenen er lun og stille, sidder vi 
udenfor ved våbenhuset på klapstole og synger 
solen ned. 

En meditativ stund, godt for sjæl og krop. 

Aftensangen ledes af kirkens ansatte. Rododendroner i blomst Foto: Ellen Andersen 

Enhver er velkommen. 
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Forestillinger 

 Lørdag  d. 1. juni kl. 14.00  (Premiere) 
 Søndag d. 2. juni kl. 14.00 
 Tirsdag d. 4. juni kl. 19.00 
 Onsdag d. 5. juni kl. 16.00 
 Fredag  d. 7. juni kl. 19.00 
 Lørdag  d. 8. juni kl. 14.00 
 Søndag d. 9. juni kl. 14.00 

Premieredagen for årets friluftsspil RONJA 
RØVERDATTER nærmer sig med hastige 
skridt. Derfor arbejdes der på højtryk for at få 
de sidste detaljer på plads. Det er de små 
finesser, der fuldender billedet og giver end-
nu en fantastisk og seværdig forestilling.  

Instruktør, skuespillere og backstagekor fin-
pudser forestillingen – både replikkerne og 
koreografien.  

Der øves timing sammen med kapelmester 
Flemming Bergs veloplagte 4 mands liveorke-
ster. De små enkeltheder omkring scenen 
kigges grundigt efter med henblik på, om de 
kan optimeres.  

Selve scenebyggeriet er for længst færdigt - 
nu er det dekorationerne, der minutiøst gen-
nemgås. Kostumerne er også for længst fær-
digkreeret for at være klar til den store foto-
dag, hvor alle de fine billeder til årets pro-
gram tages. 

Følg udviklingen af spillet på vores facebook-
side www.facebook.com/friluftsspil, hvor der 
hele tiden er masser af opdateringer.  

Vejrguderne er taget I ed – så vi ses med hele 
familien til en spændende og fængslende 
forestilling i skoven under de gamle egetræer 
i Ronja og Birks middelalderunivers.  

Det hele krydret med masser af dans, sang og 
Sebastians dejlige musik. De små rumpenis-
ser står allerede trippende klar: ” Hvoffe Det 
Da` ?” 

OBS : 

Rabat kr. 10,00 på billetten til Middelal-
dermarked på Blicheregnens Museum i 
Thorning den 1. og 2. juni ved samtidig køb af 
billet til Ronja Røverdatter. 

Forestillinger 

 Lørdag  d. 1. juni kl. 14.00  (Premiere) 
 Søndag d. 2. juni kl. 14.00 
 Tirsdag d. 4. juni kl. 19.00 
 Onsdag d. 5. juni kl. 16.00 
 Fredag  d. 7. juni kl. 19.00 
 Lørdag  d. 8. juni kl. 14.00 
 Søndag d. 9. juni kl. 14.00 

Billetsalg 

• Onlinesalg via www.thorning.com og bil-
letten.dk til og med dagen før hver fore-
stilling. Gebyr på kr. 5 tillægges pr. ordre.  

• Kontakt Billettens callcenter på 7020 2096  
hverdage kl. 9 – 16.30 ved problemer.  

• Billetsalg på Silkeborgs Biblioteker og an-
dre steder.  Gebyr på kr. 10,00 tillægges 
pr. billet. Salgssteder findes på 
www.thorning.com. 

• Servicetelefon: 4031 7512. Her kan du få 
svar på eventuelle spørgsmål. 

• Billetsalg ved indgangen 1½ time før hver 
forestilling, såfremt der er flere billetter. 

• Kørestolspladser bookes ved at kontakte 
Billettens callcenter på 7020 2096, hverda-
ge kl. 9-16.30. 

Billetpriser 

Børn fra 4 til og med 12 år  ......................  75 kr. 
Voksne fra 13 år  .................................... 145 kr. 
Familiebillet (2 voksne + 2 børn) ............ 400 kr. 
Gruppe (min. 10 voksne) pr. person....... 120 kr. 

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

Forestillinger 

 Lørdag  d. 1. juni kl. 14.00  (Premiere) 
 Søndag  d. 2. juni kl. 14.00 
 Tirsdag  d. 4. juni kl. 19.00 
 Onsdag  d. 5. juni kl. 16.00 
 Fredag  d. 7. juni kl. 19.00 
 Lørdag  d. 8. juni kl. 14.00 
 Søndag  d. 9. juni kl. 14.00 

 

STORE FØLELSER I SPIL 

http://www.facebook.com/friluftsspil
http://www.thorning.com
https://v2.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/77726
https://v2.billetten.dk/index/eventdetails/eventno/77726
http://www.thorning.com

