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Information fra 

Kære læsere 

Blichfangs redaktion har igen kun 
tak tilovers for modtagelsen af 
vort blad.   

Ny hjemmesideadresse 
Forening Blichfang har vundet en  domæneklage-
sag, de betyder at fremover er  vores hjemmeside 
på www.blichfang.dk.  I den forbindelse har vi også 
fået nye mailadresser. Så i stedet for @blichfang-
lokalbladet.dk, så hedder vore mailadresser nu 
@blichfang.dk. De gamle adresse vil virke frem til 
d. 20. maj 2020. Her efter vil kun blichfang.dk 
adresse virke. 

Nyt medlem 
Vi kan i dette nummer byde velkommen til et nyt 
medlem, nemlig Vium Hvam Kultur & Multihus. Og 
dermed endnu mere god information til Blichfangs 
læsere. Læs mere side 8. 

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

Det lokalhistoriske Hjørne. 

Handler i dette nummer om Thorning Kirke.    

Forsiden: 
Som en lille velkomst til vort nye medlem, har jeg 
lige været ude og tage et billede af Vium Hvam 
Kultur & Multihus. 

Ansv. Redaktør · Webmaster · Layouter   
Erik Lyngsøe 

Formanden har ordet 

Vi oplever, at medlemsforeninger fejlagtigt tror, at 
det automatisk skal være formanden i foreningen, 
der skal være kontaktperson til Blichfang. 

Foreningens kontaktperson til Blichfang kan natur-
ligvis udmærket være formanden, men det kan 
lige så godt være en anden med tilknytning til den 
pågældende forening. 

Vi har oplevet flere gange at få besked om at æn-
dre kontaktperson i vores kartotek i takt med, at 
en medlemsforening skifter formand. Det gør vi 
naturligvis, når vi bliver bedt om det, men det 
beror måske på en misforståelse, når ”hvervet” 
går direkte fra afgående formand til ny formand. 

Det er op til medlemsforeningerne at udpege en 
kontaktperson til Blichfang, og det skal blot være 
en person, der har tilknytning til den pågældende 
forening. 

Birgit Mølholm Andersen 
Formand 

Aflevering af indlæg til: 
 

Erik Lyngsøe 
Ungstrupvej 1 A · Ungstrup 

8620 Kjellerup 
 24 80 51 99  

 webmaster@blichfang.dk 

Indlæg kan afleveres  elektronisk / på papir. 

Tilgængelighed: 
Blichfang ligger tilgængeligt på Blicheregnens 
Museum, Bakkegården, hos Spar i Thorning, i læ-
gehuset, i Hauge Minimarked og på Kjellerup Bibli-
otek.  
 

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

Omdelingen af Blichfang 2019/20 
foretages i tidsrummet 

 
 

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

• 15. februar—28. februar 2020 
deadline 25. januar 2020. 

• 15. maj—28. maj 2020 
deadline 25. april 2020. 

• 15. august—28. august 2020 
deadline 25. juli 2020. 

• 15. november—28. november 2020 
deadline 25. oktober 2020. 

mailto:webmaster@blichfang-lokalbladet.dk?subject=Fra%20Blichfang
https://www.blichfang-lokalbladet.dk
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Det lokalhistoriske Hjørne 
Thorning Kirke 

Thorning Kirke er opført i den romanske periode af 
kvadersten. Det er ikke nogen lille kirke, men det 
har den været, for den er bygget i en fattig hede-
egn. Det var dog ikke den, men nabokirken, Ung-
strup Kirke (Luhn Kjerk), der blev lukket efter re-
formationen. I 1558 bestemte kongen, at Ungstrup 
Kirke måtte tillukkes, og at menigheden måtte 
anse Thorning Kirke for deres rette kirke. Der gik 
nu knap 2 år, så klagede beboerne i Thorning over, 
at kirken var for lille til  at rumme sognefolket. Der 
gik da besked  til lensmanden, at man måtte tage 
materiale fra den lukkede kirke til at udvide Thor-
ning Kirke med. 

Denne første udvidelse fandt altså afsted omkring 
år 1560, og  den er der ikke mange spor efter. 
Formentlig  er kirken blevet udvidet både mod øst 
og mod vest. 

Det var ikke kun på det materielle område, der 
fandt ændringer sted. På  grund af en meget søgt 
helligkilde, havde Karup gennem en del år haft en 
stor kirke. Helligkilden mistede sin betydning efter 
reformationen, og det blev bestemt, at præsten 
herfra også skulle betjene Thorning Kirke. Præsten 
flyttede snart til Thorning, og de 2 sogne var nu 
samme indtil 1787. 

I 1743 sker der en større ombygning af kirken, og 
Ianus Friedenreich til Palstrup satte også sine spor  
Han var på det tidspunkt ejer af Kærsholm. Kirken 
blev udvidet mod vest, det gamle brøstfældige 
tårn blev nedrevet og et nyt bygget til.  Ianus Frie-
denreich og frie, Anne Margrethe Lindes våben og 

initialer samt årstallet 1743 er tydeligt opsat ved 
den gamle indgangsdør i vest. 

Ved en istandsættelse i 1935 blev våbenhuset til-
bygget, og indgangen sker her nu. 

Alterbord og tavle er fra 1903. Billedet, forklarel-
sen på bjerget, er malet af Chr. Bang. Fra en tidli-
gere altertavle - skænket af fru Kirsten Trane enke 
efter herremanden på Kærsholm 1681 - 1698 Niels 
Hofmand - hænger på nordvæggen er et alabastre-
lief, Pietátavlen, skåret i Nottingham omkring år 
1500. 

Døbefonten  er fra den romanske periode. Den har 
nogen lighed med fonten i Hinge, og kan være fra 
den samme stenmester. Dåbsfadet er sydtysk fra 
omkring 1550. En indskrift fortæller, at den er 
skænket af fogeden på Kiersholm Niels Nielssøn og 
Michel Andersøn udi Ungstrup d. 12. april 1661. 

Prædikestolen er rift udskåret billedskærerarbejde 
i barok fra 1662. I felterne Salvator (Frelseren) 
omgivet af de fire evangelister. 

En ualmindelig stor og flot gravsten er rejst i koret 
over den magtfulde herremand Henrik Sandberg, 
denees første kone og deres barn samt hans ikke 
mindre magtfulde anden kone, Kirsten Juul, som 
sad som enke på Kærsholm i 38 år. 

Under koret findes et gravkapel med fire kister. 
Tyge Sandberg, der som officer i den danske hær 
faldt i slaget mod svenskerne ved Nyborg 1659, 
dennes kone, Karen Juul (En søster til søhelten 
Niels Juul) og Tyge Sandbergs Ss’ster, Helle Sand-
berg. I øvrigt står provst Windfelds kiste i kamme-
ret. 

Vest for kirken findes Mads Doss’ gravsten, og øst 
for koret findes en mindeplade for kyrasser Claus 
Vattrup fra fortællingen om Messingjens. 

Thorning Kirke er nok mest kendt for sin Blichertid, 
men kirken har sin egen historie, og her har vi søgt 
at fortælle den uden at nævne Blichers navn.  

Blicher har sat sig uudslettelige spor fra sin tid i 
Thorning, og her glemmer man ham aldrig. 

Fra Historiske Steder på Kjellerupegnen  
Viggo Bøegh Nielsen 1985. 

Thorning Kirke Foto Erik Lyngsøe  
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Følg med på: https://haervejen.kfum-kfuk.dk/ 

Voksne 

Torsdag  d. 5. dec. kl. 19.30  
Adventsfest i Missionshuset.  
IM arrangerer. Vi har en salgsbod. 

2020 

Fredag . 10.  eller lørdag 11. januar Nytårstaffel.  
Jeppe Nielsen og Peter Jensen arrangerer. Mere 
senere. 

Fredag d. 17. januar kl. 19.30 Bibeltime  
hos Tove Sjørslev og Peter Jensen, Gl. Hærkrovej 
10. 

Søndag 26. januar kl. 10.30 Gudstjeneste 
i Vium Kirke og efterfølgende brunch på Kong 
Knuds Vej 26 

Torsdag d. 30. januar kl. 19.30 Voksenaften 
på KFUM og KFUK, Rughavevej 4, 8800 Viborg.  
Foredrag pastor Inge Mader Jensen, Sjørslev: 
”Gudsbilleder og tro”.   

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

Fredag d. 7. februar kl. 19.30 Filmaften 
hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong Knuds Vej 26. 

Fredag d. 21. februar kl. 19.30 Bibeltime 
 hos Lisbeth og Jan Pedersen, Rosenborgvej 10. 

Fredag d. 28. februar kl. 19.30 Hyggeaften 
hos Jeppe og Linda Nielsen, Aalborgvej 57. 

Børn & Unge 
Distriktsarrangement for børn 3.-7. kl. i Distrikt 
Hærvejen.  

Pris 40 kr. /30 kr. for medlemmer.  
 
Endnu ingen datoer for AMOK Disko offentliggjort. 

Alle er velkomne.  
Ret til ændringer forbeholdes. 

 

Programmer og yderligere oplysninger hos Tove 
Vinther -  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 gange, for så at gå i 
gang med et nyt show. 

Vi samles hver tirsdag i Hørup Kirkecenter i Kjelle-
rup kl. 19.00, hvor vi 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 Kommu-
ne.  
Henvendelse:  
John Hjelmer Nielsen tlf. 30 23 30 68.  

Hjemmeside:   
https://kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/ 
og følg med på Facebook: 
https://www.facebook.com/TenSing7Kjellerup/.  

Thorning KFUM og KFUK 

Aktiviteter maj - august 2019 

https://haervejen.kfum-kfuk.dk
mailto:tovevinther@gmail.com
https://kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/
https://www.facebook.com/TenSing7Kjellerup/
https://kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/
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Siden Sidst: 
I september var spejderne på Blicherdyst ved 
Blokhuset ved Hald Sø sammen med spejdergrup-
per fra Kjellerup, Vinderslev, Levring, Ans og Rød-
kærsbro. Her dystede de i spejderfærdigheder 
under et tema, der omhandlede tidsrejse.  

Således var vi omkring 10.000 år før Kristi fødsel, 
1400-tallet, 1800-tallet, 1920 og 1967 på et aften-
/natløb. Søndag formiddag drog vi på korstog 
med Valdemar den Store med temaet Dannebrog.  

Næste år er vi i Thorning Gruppe vært for Blicher-
dysten, når den løber af stablen d. 19.-20. sep-
tember.  

 

 

 

 

 

 

Godt i gang 
Vi er kommet godt i gang med vores nye afdeling 
med familiespejd for børn i alderen 3-6 år. Sam-

Thorning Spejderne 
Vinter 2019. 

men med deres forældre lærer de spejderlivet at 
kende igennem leg.  

Vi har lavet naturbingo, mad over bål og lært lidt 
om affald. Familiespejd har mødedage torsdage i 
lige uger kl. 17-18:30. 

Vi er også i fuld gang med renoveringen af vores 
hytte, og i skrivende stund er vi godt med. Hytten 
er tømt.  

Lofter og vægge er rykket ned. Vi har fået lagt nyt 
gulv på loftet og afventer nu håndværkerne, som 
skal lave det, vi ikke selv må rode med.  

Gruppetur: 
Inden jul skal vi på gruppetur til Humlumlejren ved 
Struer, der ligger i det naturskønne område ud til 
Limfjorden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Mini, junior og trop klar til søndagens strabadser.  
Fotograf Per Markvardt  

Frederik der svinger hammeren.  

Foto: Betina Vestergaard  
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Kom til Julemarked  
den første weekend i advent 
Igen i år afholder vi Julemarked: 
Dato: Lørdag d. 30. nov.  
 Søndag den 1. dec.  

Tid: Kl. 10-16 begge dage . 

Sted: Blichersvej 9 (lige ved siden af Spar). 

Her vil vi sælge juletræer, dekorationer, kage, 
kaffe, varm kakao og pølser, ligesom der vil være 
mulighed for at vinde gode præmier. 

 Alle er velkomne, så inviter gerne bedsteforældre, 
onkler og andet godtfolk med.  

Se vores side på Facebook for yderligere informati-
on, når vi nærmer os: Facebook.com/
thorningspejderne   

Altid plads til flere spejdere 
Vi har altid plads til flere spejdere. Kender du no-
gen, som måske vil være med, så fortæl dem ende-
lig om os.  

På vores hjemmeside finder de mere info: thor-
ningspejderne.dk 

Det er også muligt blot at dukke op på vores mø-
dedage (se herunder). De 3 første gange er gratis.  

Mødedage 
Familiespejd ( 3-6 år med forældre):  
Torsdage i lige uger kl. 17 - 19 . 
(børnehave - 0. kl. ). 

Minier ( 1. - 3.kl. ) : 
Tirsdage kl. 17 - 19. 

Junior ( 4. - 5.kl. ) :  
Onsdage kl. 17 - 19. 

Trop ( 6. - 9.kl. ) : 
Mandage kl. 19 - 21 (vintertid til kl. 20:30). 

 

Med venlig spejderhilsen 
Per Markvardt, Gruppeleder 

Besøg vor hjemmeside: 

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

Thorning Spejderne 
Vinter 2019. 

http://thorningspejderne.dk
http://thorningspejderne.dk
https://blichfang-lokalbladet.dk/
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Generalforsamling 21. sep. 2019. 
Knap 50 personer deltog i generalforsamlingen i 
Thorning Friluftsspil.  

I sin beretning sagde formand Stefan Mäkinen, at 
årets Friluftsspil Ronja Røverdatter havde været 
en stor succes med ca. 3900 tilskuere og mange 
rosende anmeldelser og tilkendegivelser.  

Kassereren Kathrine Oddershede gennemgik regn-
skabet, der sluttede med et flot overskud på 
35.000 kr. 

Stefan Mäkinen, der ikke modtog genvalg; men 
fortsætter som frivillig, modtog stor applaus for 
sin formandsindsats fra de fremmødte.  

Nyvalg til Niels Erik Nielsen og Jesper Teddy Niel-
sen, som suppleant. 

Bestyrelses konstituering 

Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig 
således: 

Cille Insa Sommer  ................................ Formand 

Bodil Lyngsøe ..............................  Næstformand 

Kathrine Oddershede  ........................... Kasserer 

Maiken Simmelsgaard Clausen............  sekretær 

Niels Erik Nielsen  .................................. Medlem 

Malthe Broe .......................................... Medlem 

Inge-Lise Pedersen  ............................... Medlem 

Suppleanter: 

Jesper Teddy Nielsen 

Erik Lyngsøe 

Audition: 

Der var stor tilslutning og mange gode ”emner” til 

den nyligt afholdte audition.  

Der var nye såvel som kendte ansigter, uprøvede 

såvel som erfarne skuespillere og unge såvel som 

ældre aspiranter.  

Det bliver nu den kreative ledelse, der sætter 

holdet med de ca. 30 skuespillere til endnu en 

seværdig og flot forestilling. 

Thorning Friluftsspil 

Fotos fra Audition d. 27. nov. 2019.  Fotos: Per Lybæk 

 
 

Køb billetter til Askepop 
med 10% rabat på thorning.com  

Giv din familie og venner en  
uforglemmelig og sjov oplevelse 

Tilbuddet gælder til 24/12 2019  

Spilletider: 

Kl. 14 den   6. juni Lørdag 
Kl. 14 den   7. juni Søndag 
Kl. 19 den   9. juni Tirsdag 
Kl. 19 den 10. juni Onsdag 
Kl. 14 den 11. juni Torsdag 
Kl. 14 den 13. juni Lørdag 
Kl. 19 den 13. juni Lørdag 
Kl. 14 den 14. juni Søndag 
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Vium Hvam Kultur & Multihus 

Fællesspisning  
Den 22. oktober var der Fællesspisning i den store 
sal, hvor 110 personer, både store og små, var 
mødt frem.   

Inden middagen startede kunne formand Tonny 
Pedersen fortælle en god nyhed, nemlig at Multi-
huset lige havde modtaget en donation fra Spare-
kassen Kronjylland på 25.000 kr. Beløbet er øre-
mærket til indkøb af nye borde og stole til Husets 
lille sal – Nyheden blev modtaget med klapsalver. 

Det lokale Madhold havde igen tryllet med gryder-
potter og pander og menuen stod denne aften på 
Husarsteg med flødekartofler og salat. Der blev 
sluttet af med sang, kaffe og et stort kagebord, 
fyldt med hjemmebagte lækkerier.  En, som sæd-
vanlig, meget hyggelig aften. 

Mordet i Finn’s lade 
Den 1. og 2. november var Dilettant-holdet i Vium-
Hvam igen klar med årets forestilling, nemlig : 
Mordet i Finn´s Lade…. 

Årets sidste arrangement  
Det sidste arrangement der løber af stablen i 2019 
vil være årets julemarked, som finder sted lørdag 
den 30. november fra kl. 10 i Kultur og Multihusets 
store sal . Vel mødt. 

P.v.a. bestyrelsen for 
Vium-Hvam Kultur og Multihus 

Inge Lyngsø 

Donation fra Lions Club 
Multihuset havde den glæde her i foråret at mod-
tage en donation fra Lions Club Kjellerup på 2.500 
kr. Beløbet blev brugt som tilskud til indkøb af 6 
stk. bord-bænkesæt og er blevet flittig brugt af 
Husets gæster henover foråret og sommeren. 

Travle måneder 
Multihuset kan også se tilbage på nogle travle 
måneder, som udover vedligehold og udlejning af 
lokaler, har budt på en total udsolgt koncert med 
Halberg og Friends den 11. oktober. Det var Vium-
Hvam Idrætsforening der stod for det meget vel-
lykkede arrangement. 

Vium Hvam Kultur & Multihus  · Foto: Erik Lyngsøe 
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Udbygningsplan fravalgt i kommunens 
budget for 2020 
Thorning Hallens arbejde de seneste 2 år med 
udarbejdelse af udbygningsplan til gavn for hele 
Thorning området har ikke fundet vej ind i byrå-
dets prioritering for budget 2020. Det er i hver 
tilfælde status i skrivende stund, hvor deadline for 
stof til Blichfang lander lige mellem 1. og 2. be-
handling af kommunens budget. 

Vores lokale byrådsmedlem Lars Hansen rejste 
spørgsmålet under 1. behandling, om det kunne 
have sin rigtighed, at udbygningsplanen på ingen 
måde var nævnt som et forslag ind i det nye bud-
get. Hans spørgsmål blev efter sigende ikke kom-
menteret eller besvaret af nogen andre i byrådet. 

Hallens bestyrelse har behov for at nærlæse bud-
getmaterialet, når det bliver offentliggjort, inden 
bestyrelsen tager beslutning om det videre forløb. 
Formand Anders Andersen er dog ikke sådan at slå 
ud af kurs. Han forventer, at hallens bestyrelse vil 
invitere formanden for Kultur, Fritids- og Idræts-
udvalget, Johan Brødsgaard på en kop kaffe og 
dialog om, hvordan han har vurderet udbygnings-
forslaget ind i den samlede prioritering, som ud-
valget har arbejdet med i budgetforhandlingerne. 

 Vi er selvfølgelig også interesserede i at få en 
dialog om, hvilke veje Johan Brødsgaard herefter 
vil kunne anbefale, at bestyrelsen går i bestræbel-
serne på at skabe et bedre grundlag for den gene-
relle folkesundhed i et trængt lokalområde i Silke-
borg Kommune. 

Udbygningsplanen for Thorning Hallen har fra 
start haft til formål at adressere en række udfor-
dringer, som rammer på tværs af flere politiske 
udvalg. Det er svært lige nu at vurdere, om det er 
denne kompleksitet og behovet for et langt større 
samarbejde på tværs af udvalgene, som har resul-
teret i fravalg i forhold til budget 2020.  

Thorning Kultur- og Idrætscenter er ikke bare en 
hal 2. Det er en løsning, som skal tilgodese skolens 
behov for idrætsfaciliteter (bygninger). En løsning 
som skal give større mulighed for at forene lokale 
ildsjæle med aktivitetstilbud for alle aldre i be-
stræbelserne på at højne en folkesundhed i et 
område, der ligger under middel i kommunen. Og 
selvfølgelig en løsning, som skal øge mulighederne 
for kultur- og idrætslivet i hele området.  

Samlet set aktiviteter og initiativer, der skal være 
med til at fastholde og udbygge Thorning skoledi-
strikt som et attraktivt sted at bosætte sig  – eller 
blive boende – i for alle aldersgrupper. 

Thorning Hallen 
Erik Sørensen 
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Annoncer 
Støt vores annoncører 

http://www.dlok.dk/
http://www.dintojmand.dk/
http://www.nederkjaersholm.dk/
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Annoncer 
Støt vores annoncører 

http://www.fsvas.dk/
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 Annoncer 
Støt vores annoncører 
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Besøg vor hjemmeside: 

Thorning Senior Klub 
Aktivitetskalender september - november 2019 

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

Marie Bregendal fotograferet af H. j. Barby 

Onsdag den 4. december 2019 kl. 
14.00 
Julehygge med æbleskiver, gløgg og kaffe 
Lucia optog og underholdning 
Pris 75 kr. 
 

Onsdag den 15. januar 2020 kl. 14.00 
Generalforsamling med kaffe og bankospil 
Foreningen er vært for kaffe og bankospil 
 

Onsdag den19. februar kl. 14.00 
Underholdning v/ Søren Kristian Frydenlund-Vad 
Pris 75 kr. inkl. Kaffe og brød 
 

Alle møder holdes på Bakkegården 
 

Thorning Senior Klub 
Birgit M. Andersen 

https://blichfang-lokalbladet.dk/
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Musikevent Thorning 

Almost Irish 
 
Musikevent Thorning har afholdt en koncert i 
Forsamlingshuset med Almost Irish. 

Koncerten kom i stand, da vi måtte aflyse den 
annoncerede koncert med Allan Taylor, der 
desværre blev ramt af sygdom. Da der allerede 
var solgt mange billetter i forsalg til koncerten, 
besluttede bestyrelsen at finde et andet musik-
navn og valgte Almost Irish, der heldigvis havde 
en plads i kalenderen.  

De solgte billetter blev tilbudt ombytning til den 
nye koncert og resten var hurtigt solgt, så der 
var fuldt hus. Det blev en rigtig god aften med 
et veloplagt band og et dejligt medlevende pub-
likum.  

The Grandfætters. 
 
Næste arrangement bliver den 21.  feb. 2020. Vi 
får besøg af The Grandfætters. Det er et band 
bestående af næste generation af Bro familien fra 
Thyborøn (Tørfisk). Der er udsigt til endnu en hyg-
gelig aften i Thorning Forsamlingshus. Bandet 
kommer med mange humoristiske kommentarer 
mellem numrene. 

Billetsalget startede på den nyligt afholdte kon-
certaften og har alene været annonceret på for-
eningens facebookside: 

www.facebook.com/musikeventthorning   

Det går stærkt og ved udgivelsen af Blichfang kan 
billetterne være udsolgt  

Musikevent Thorning 

The Grandfætters 

Besøg vor hjemmeside: 

http://www.facebook.com/musikeventthorning
https://blichfang-lokalbladet.dk/
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Indre Mission Thorning 
Program vinter 20019/20 

December: 
Torsdag d. 5. 
Adventsfest v. Finn Najbjerg. 

Torsdag d. 12. 
Julekoncert i Thorning Kirke, Midtjysk Kor  

Torsdag d. 19. 
Hyggeaften i missionshuset, hvor vi synger julen 
ind. Jan. 

Januar 
Man. d. 6. -  tirs. d. 7. -  tors. d. 9. 
Bedeuge 

Torsdag d. 16. 
Møde v. Andreas Østerlund Nielsen. 

Torsdag d. 23. 
Årsmøde/Generalforsamling i Missionshuset. 

Torsdag d. 30. 
Bibeltime i hjemmene 

Februar 
Torsdag d. 6. 
Sangaften i Missionshuset. Tema Fanny Crosby. 

Torsdag d. 13. 
 Vinterferie. 

Torsdag d. 20. 
Kredsstævne i Kjellerup. 

Torsdag d. 27. 
Fællesbibeltime i Missionshuse v. Frede Møller. 

 

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. 

 

Lyt til Indre Missions andagt:  

   70 300 150 
   www.jesusnet.dk 
 

 

Alle er velkomne til i et godt fællesskab at støtte  
DANMISSIONs arbejde 

 
Hvis gavebeløb ønskes overført elektronisk er Missions-

husets 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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Blodig middelalderhistorie bliver perma-
nent. 
Museum Silkeborg Blicheregnens roste særudstil-
ling om det vigtige slag på Grathe Hede 23. okto-
ber 1157 bliver nu en fast del af museets udstillin-
ger. Dermed kan man også fremover opleve mid-
delalderen på første parket, når museet blænder 
op for historiens Game of Thrones med blodige 
magtkampe, luskede intriger og drabelige slag i 
1100-tallet.   

Museets gæster kommer på en rejse tilbage til et 
Danmark på grænsen mellem vikingetid og mid-
delalder, hvor borgerkrig, kongemord, blodgilde 
og brodermord hører til dagens orden. Optakten 
til Slaget på Grathe Hede er fuld af magtkampe, 
blodige opgør og højspændt udenrigspolitik, og 
begivenhederne efter slaget præger Danmark den 
dag i dag.   

Museumsudvidelse  
Med et helt nyt særudstillingslokale bliver den 
vigtige fortælling om middelalderens voldsomme 
kampe på egnen en fast del af museets udstillin-
ger. Takket være Thorning Menighedsråd har mu-
seet overtaget lejen af den gamle konfirmandstue, 
som man er ved at indrette til et moderne udstil-
lingslokale til kommende særudstillinger. Dermed 
hører hele den gamle trelængede forpagtergård, 
som museet ligger i, nu til museet.  

Med udvidelsen af museet opstod muligheden for 
at lade ”Kampen om Magten – slaget på Grathe 
Hede” blive stående. Da historien om Slaget på 

Grathe Hede er en vigtig del af Danmarkshistorien, 
måtte Museum Silkeborg Blicheregnen dog afleve-
re et par økser retur. Dem kunne Nationalmuseet 
ikke undvære, da slaget har så stor betydning for 
landets historie, men heldigvis har Blicheregnen 
selv tre økser som tilskrives Slaget på Grathe He-
de, og de indgår naturligvis også fremover i udstil-
lingen.   

Arven efter slaget på Grathe Hede Slaget på 
Grathe Hede er en væsentlig del af Danmarkshi-
storien, da det har sat synlige spor i samfundet 
helt op til i dag.   

Valdemar den Store sejrer ved slaget på Grathe 
Hede og sikrer landet stabilitet og fremgang i 
mange år - man får en nedskrevet Danmarkshisto-
rie, Dannebrog og Jyske Lov – tre ting, der har 
betydning den dag i dag. ”Det er en spændende 
og ikke mindst vigtig fortælling, der henvender sig 
både til børn og voksne, og vi er utroligt glade for, 
at den bliver en fast del af museets udstillinger” 
udtaler museumsinspektør og afdelingsleder Mari-
anne Gjørtz Hougaard, ”udstillingen har været en 
stor succes i det halve år, den har stået, og vi er 
glade for, at endnu flere nu får chancen for at se 
den.”   

Hvem sagde Broderi?  
Den første særudstilling, der pryder det nye sær-
udstillingslokale bliver særudstillingen ”Hvem 
sagde Broderi?”, som åbner 22. november. Særud-
stillingen viser broderi på helt nye måder, udarbej-
det af kunsthåndværkerne Jytte Harboesgaard, 
Mai-Britt Bille og Lisbeth Degn. 9. april 2020 er 
museet igen klar med en ny særudstilling, når 
”Hilsen til Tune – modstand på Blicheregnen” 
åbner.  

Hvem sagde broderi?  
Lørdag 22. november åbner særudstillingen HVEM 
SAGDE BRODERI? På Museum Silkeborg Blichereg-
nen.  

Udstillingen ”HVEM SAGDE BRODERI? ” viser bro-
derede skitser, syet af Mai-Britt Bille, Lisbeth Degn 
og Jytte Harboesgaard.  

Den 30/7 2013 blev der for første gang i Danmark 
afholdt Verdens Broderidag og den dag blev fun-
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damentet til vores udstilling lagt. Vi fandt sammen 
om at brodere ”et eller andet” for at afprøve, 
hvad der ville ske, hvis vi med hver vores forskelli-
ge faglige baggrund broderede efter samme op-
læg.  

Mai-Britt Bille har vævning som speciale ved siden 
af broderi, Lisbeth Degn strikning og Jytte Har-
boesgaard havde udelukkende broderi.  

Dogmebroderi kom til at ligge til grund for brode-
rierne, som alle måler 20 x 20 cm. Vi har på vores 
møder tale om hvilket dogme, det kunne være 
interessant at arbejde med indtil vores næste 
møde. En dogmeregel kunne være et emne,  

en teknik, en linje, et sting eller noget helt tredje.  

Hver gang kiggede vi så på resultaterne og disku-
terede dem, før næste dogme blev aftalt. Det er 
der kommer utroligt mange og meget forskellig 
broderier ud af.  

Det har været en stor fornøjelse for os at være 3 
personer med hver vores smag og tilgang til det at 
brodere. Vi har udfordret hinanden, og det er der 
kommer mange lange frugtbare diskussioner ud 
af.  

Vi var hurtigt klar over, at det ville være befrien-
de, hvis vi kun broderede skitser – og altså kun 
lavede det sjove! - og ikke brugte tid på at efter-
bearbejde noget eller på nogen måde afslutte de 
enkelte broderier. Broderierne er klippet af i kan-
ten og syet eller limet på lærreder, hvor de frem-
står som det de er, nemlig skitser.  

Særudstillingen kan ses frem til 16. februar 2020.  

WORKSHOP OG RUNDVISNING  
Lørdag 23. november kl. 12.00-16.00 kan du prøve 
kræfter med dogmebroderi, når Museum Silke-
borg Blicheregnen får besøg af kunsthåndværker-
ne bag særudstillingen HVEM SAGDE BRODERI? 
Lisbeth Degn og Mai-Britt Bille. Der er rundvisning 
i særudstillingen med kunstnerne efterfulgt af en 
workshop, hvor man følger dogmerne og gentæn-
ker broderiet  

Jul på Blicheregnen  
Lørdag 30. november / 12-16  

Hvert år har Museum Silkeborg Blicheregnen et 
smukt pyntet juletræ med flettede julehjerter, alle 
med en fugl som motiv.  

Prøv selv at lave et fuglejulehjerte eller nogle af 
de mange andre mønstre. Hør om julehjertets 
historie fra H.C. Andersen til i dag og mærk hyg-
gen og julefreden sænke sig, mens du klipper dit 
hjerte. Medbring selv en spids saks og en pincet. 

Familieaktiviteterne er gratis, når entréen er be-
talt.  

 

  

  

Jytte Harboesgaard 

Lisbeth Degn. 
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Thorning Forsamlingshus 
Vinter 2019/20. 

FÆLLESSPISNING 
I FORSAMLINGSHUSET 

 

6. Februar 2020 kl. 18.00 
vil Lone fra "Mads Doss" lave maden. Menu ikke 
fastlagt endnu.  
25. marts 2020 kl. 18.00 
vil Hanne Christensen lave maden. Menu ikke 
fastlagt endnu.  
 

Køb billet hos Spar i Thorning og se menuen på 
opslag i butikken. 

 

STØT FÆLLESSPISNING 

Sæt  i kalenderen. 

Thorning Sognehus og Thorning forsam-
lingshus har lavet en samarbejdsaftale 

Vi fra Thorning forsamlingshus ønsker tillykke 
med det nye flotte sognehus. 

Fantastisk dejlige og lyse lokaler, som allerede 
summer af liv og aktiviteter. Dejligt! - og huset 
ligger smukt og pryder ved siden af kirken. 

Mange borgere i Thorning har gennem det sidste 
1-2 år udtrykt bekymring for, om sognehuset ville 
blive en konkurrent til forsamlingshuset. Denne 
bekymring skulle nu være forebygget. 

Der har været en dialog med menighedsrådet hen 
over efteråret. Menighedsrådet og bestyrelsen i 
forsamlingshuset har valgt at indgå en samar-
bejdsaftale, der er underskrevet af både formand 
og næstformand i begge organisationer. 

Samarbejdsaftalen er lavet i en god positiv ånd og 
med holdningen, at vi ikke skal konkurrere men 
samarbejde og berige hinanden.  

Nedenfor er indsat en kopi af samarbejdsaftalen, 

hvori der også er beskrevet hvilket arrangementer 

og aktiviteter man tænker afholdt i de respektive 

huse. 

Samarbejdsaftale mellem Sognehuset i 
Thorning og Thorning Forsamlingshus. 
Begge bestyrelser har den holdning, at vi ikke skal 
konkurrere om arrangementer. 

Arrangementer af almen folkelig karakter, som 
eksempelvis  familie– og foreningsfester, borger-
møder, koncerter, receptioner, foredrag m.v., 
tænkes forsat afholdt i forsamlingshuset. 

De mange forskellige foreninger tænkes  stadig at 
benytte forsamlingshusets lokaler til møder og 
arrangementer, hvor Sognehuset tilbyder lokaler 
til forberedelse af kirkelige handlinger, kirkelige 
foreninger, samt arrangementer hvor præsten, 
kirke-og kulturmedarbejderen og menighedsråde-
ne er arrangør. 

Sognehuset i Thorning afholder ikke mindesam-
menkomster, dåbsfester og lignende. Dette tæn-
kes forsat afholdt i forsamlingshuset eller et øn-
sket sted i omegnen. 

Aftalen er at vi kontakter hinanden og evaluerer 
løbende.  

Loppemarked i Thorning forsamlings-
hus.  
Søndag den 8. marts 2020, kl. 10.00 -15.00 afhol-
des der loppemarked. 
Da der ikke har været marked i efteråret, er der 
ekstra mange gode møbler, bøger, ting og sager. 

Sæt kryds i kalenderen. Kom og gør en god handel 

og vær derved med til at støtte driften af vores 

forsamlingshus. 

Thorning Forsamlingshus 
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Brugerrådet Bakkegården 
Aktiviteter · december  2019- februar 2020 

HUSK 
Tirsdagssang kl. 10.00  

på Bakkegården med pianist  
og den sidste tirsdag i måneden 

gudstjeneste . 

Ordinær generalforsamling. 
Brugerrådet Bakkegården Thorning afholder  
ordinær generalforsamling onsdag den 5. febru-
ar 2020 kl.14:00 i Caféen på Bakkegården Thor-
ning 

 
Forslag der skal behandles på generalforsamlin-
gen skal være formanden skriftlig i hænde se-
nest den 28. januar 2020. 
 
Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Onsdag den 11. december 2019 kl. 14:00 

Banko. 

Onsdag den 8. januar 2020 kl. 14:00 

Banko. 

Onsdag den 22. januar 2020 kl. 12:00 

Nytårsfest.  

Der serveres: Sild m. karrysalat og smørrebrød. 
Kaffe og kransekage. 

Underholdning: Dorthe & Hans. 

Pris: 100 kr. 

Tilmelding: Erna på tlf. 25 68 28 53 

Senest lørdag den 18. januar 2020. 

Onsdag den 5. februar 2020 kl. 14:00 

Generalforsamling / Banko. Efter generalforsam-
ling spilles der banko med to gratis plader pr. per-
son.  

Gratis kaffe og kage. 

Onsdag den 4. marts 2020 kl. 14:00 

Banko. 

  

Alle arrangementer afholdes på: 

Bakkegården, Blichersvej 22 

Thorning, 8620 Kjellerup. 

  

Brugerrådet på Bakkegården 
Svend Sørensen 
tlf. 71 70 20 28. 
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Thorning, Grathe og Vium Kirker 
Gudstjeneste kalender vinder 2019/20 

Fotos Erik Lyngsøe   

2019 Thorning Grathe Vium 
27. november   19.00 Syng julen ind   

1. december 9:00 Søndag i advent 14.00 Familiegudstjeneste + 
Hauge Forsamlingshus 

10.30 MIK 

5. december     19.00 Koncert, fortælling og 
fællessang. 

8. december   10.30 Højmesse Dåb   

12. december 19.00 Julekoncert med Jysk 
Kor + Lucia 

    

15. december 10.30 16.00 Familiejulesang 9.00 K 

17. december 10.00 Bakkegården Juleguds-
tjeneste. 

    

22. december 9.00 MIK     

24. december 11.00 Julegudstjeneste for 
børn + Børnekoret. 
15.00 Julegudstjeneste. 

13.30 Julegudstjeneste 16.15 Julegudstjeneste 

25. december 9.00   10.30 

26. december   10.30 MHK   

29. december     10.30 – vi ønsker hinanden 
Godt Nytår. 

2020 

1. januar 

  14.00 vi ønsker hinanden 
Godt Nytår. 

  

5. januar 19.00 Natkirke.   10.30 

12. januar   10.30 MIK   

19. januar 10.30     

26. januar 9.00   10.30 

28. januar 10.00 Bakkegården     

2 februar    16.00 Kyndelmisse + Børne-
koret. 

  

9. februar     10.30 

16. februar 10.30 Thorning + Åbent Præ-
stebolig + Menighedsmøde. 

    

23. februar 14.00 Fastelavnsgudstjeneste 
+ Spirekoret 

    

25. februar 10.00 Bakkegården MIK     

1. marts     9.00Vium 

8. marts 9.00 10.30   
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Thorning, Grathe og Vium Kirker 
Fastelavnsfejring i Thorning Kirke og i Thorninghallen 

Søndag den 23. februar kl. 13.30 
Kom, som du er eller festligt udklædt til familie-
gudstjeneste i børnehøjde. Kirkens sprudlende 
Spirekor medvirker.  

Efter gudstjenesten går vi i Thorninghallen, hvor ” 
katten slås af tønden” i hallens opvarmningslokale.  

Der vil være ophængt 3 tønder, en til mindre 
børn, en til større børn og en til voksne.  

Der krones kattekonger og dronninger og gives 
præmie til bedst udklædte i de tre grupper.  

 

Der er mulighed for at købe kaffe og fastelavns-
boller, og børnene får gratis saftevand.  

Eftermiddagen sluttes festligt med musik og sang-
lege. Velkommen til en fornøjelig eftermiddag for 
børn og voksne.  

Indbydere er  
Thorning Menighedsråd og 

Thorning Borgerforening. 

Vium Kirke  Foto: Erik Lyngsøe 
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DEN 29. JANUAR 2020 KL. 19.30 
Kommer den lokale eventyrer Nana Lihn og fortæl-
ler sin historie om ”17.000 km. På cykel fra Beijing 
til Thorning” 

Billet inkl. kaffebord købes ved indgangen. 

DEN 26. NOVEMBER KL. 19.00  
HOLDER VI ADVENTSFEST MED  
ADVENTSSTEMNING. 
Sognets kirkers børnekor m/ Lucia optog og sange. 

Kjellerup & omegns valgmenighedspræst Chri-
stoffer Garne kommer og fortæller. 

Billet  inkl. kaffebord købes ved indgangen. 

Thorning Foredragsforening 
www.thorningforedrag.dk  


