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Information fra 

Kære læsere 

Så er det igen tid for et nummer 
af Blichfang. Redaktionen takker 
for den store opbakning fra for-
eningerne, læserne og annoncø-
rerne. 

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

Det lokalhistoriske Hjørne. 

Handler i dette nummer om Luhn Kjerk (Ungstrup 
Kirke). Læs mere side 6.   

Forsiden: 
Byråds- og lokalrådsmedlem Linda Lyngsøe på en 
af de nye bænke.  

Foto: Jakob Stigsen Andersen, Midtjyllands Avis og 
tak til Midtjyllands Avis.  

 

Ansv. Redaktør · Webmaster · Layouter   
Erik Lyngsøe 

Årsmøde i Blichfang 
Der indkaldes til ordinært årsmøde i Blichfang 
tirsdag den 10. marts 2020 kl. 19.30 i cafeteriet på 
Bakkegården. 
 
Dagsorden: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af referent  
3. Godkendelse af referat fra årsmødet den 12. 

marts 2019 
4. Formandens beretning 
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
6. Indkomne forslag.                                                                                                            

Redaktionen foreslår en ændring i ordlyden i 
vedtægterne. Årsmøde foreslås ændret til 
Generalforsamling 

7. Beretning fra redaktionen og annonceafdelin-
gen samt debat 

8. Fastlæggelse af kontingent 
9. Valg 
10.Eventuelt 

 
Der vil blive serveret kaffe/te med brød. 
 
Det er vigtigt, at alle foreningerne omkring lokal-
bladet møder op med en repræsentant.  
Evt. afbud til Birgit Mølholm Andersen på 
tlf.:  86 88 01 10 / 42 39 15 01  
mail:  formand@blichfang.dk. 

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 og Thorning Sognehus & Herberg, i Hauge 
Minimarked og på Kjellerup Bibliotek.  
 

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

Omdelingen af Blichfang 2019/20 foretages  
i tidsrummet 
 

• 15. maj—28. maj 2020 
deadline 27. april 2020. 

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

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

mailto:formand@blichfang.dk
mailto:webmaster@blichfang-lokalbladet.dk?subject=Fra%20Blichfang
https://www.blichfang-lokalbladet.dk
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Voksne 

Fredag d. 28 februar kl. 19.30 

Hyggeaften hos Jeppe og Linda Nielsen, Aal-
borgvej 57. 

Fredag d. 6. marts kl. 19.30 

Generalforsamling hos Jan og Lisbeth Peder-
sen, Rosenborgvej 10. 

Fredag d. 13. marts kl. 19.30 

Sangaften hos Jeppe og Linda Nielsen, Ål-
borgvej 57. 

Fredag d. 20. marts kl. 19.30 

Bibeltime hos Peter Jensen og Tove Sjørslev, 
Gl. Hærkrovej 10. 

Fredag d. 27. marts kl. 19.30 

Påskehygge hos Lisbeth og Jan Pedersen, 
Rosenborgvej 10. 

Fredag d. 3. april kl. 19.00  

Påskefællesspisning hos Tove og Jens Aage 
Vinther, Kong Knuds Vej 26. (Damerne laver 
mad). 

Fredag d. 17. april kl. 19.30 

Bibeltime hos Linda og Jeppe Nielsen, Ålborg-
vej 57. 

Tirsdag d. 21. april kl. 19.30 

Voksenaften på KFUM og KFUK Enghavevej 4 
i Silkeborg. Foredrag ved Morten Aagaard: 
”10 år for de hellige, 10 år for de rige, 10 år 
for de fattige”. Pris 50 kr. inkl. kaffe og kage.  

Arr: Distrikt Hærvejen. 

Torsdag d. 23. april kl. 18.00 

Fællesspisning i Thorning Missionshus – fæl-
les med IM. Tale kl. 19.30. 

Fredag d. 1. maj kl. 19.00 

Aftentur ved  Lisbeth og Jan Pedersen. Mø-
dested P- pladsen. 

Torsdag d. 7. maj kl. 19.00 

Gåtur og varme hveder hos Karsten og Lis-
beth Poulsen, Skivevej 26. 

Fredag d. 15. maj kl. 19.30 

Bibeltime hos Kristian Hansen, Fuglemosevej 
1 F. 

Onsdag d. 20. maj kl. 19.00  

”Minipilgrimsvandring”.  
Bestyrelsen arrangerer. Mere senere. 

Fredag d.  29. maj  kl. 19.30. 

Bibeltime hos Tove og Jens Aage Vinther, 
Kong Knuds Vej 26. 

Børn og Unge 

Distriktsarrangement for børn 3.-7. kl. i Di-
strikt Hærvejen. Pris 40 kr. /30 kr. for med-
lemmer.  

Fredag d. 28. februar kl. 19-22 

Amok-Disko. Fastelavns Disko i Hørup Kirke-
center, Kirkebakken 8, Kjellerup. 

Fredag d. 27. marts kl. 19-22 

Amok-Disko. Bonde-disko i Hørup Kirkecen-
ter, Kirkebakken 8, Kjellerup. 

Fredag d. 29. maj kl. 19-22 

Amok-Disko. Dansker-disko i Hørup Kirke-
center, Kirkebakken 8, Kjellerup. 

 

Alle er velkomne.  
Ret til ændringer forbeholdes. 

Programmer og yderligere oplysninger hos 
Tove Vinther - ( 86 88 07 16  

tovevinther@gmail.com 

Thorning KFUM og KFUK 

Aktiviteter februar  - maj 2020 

mailto:tovevinther@gmail.com
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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. 

Thorning KFUM og KFUK 

Aktiviteter februar  - maj 2020 

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 Kom-
mune.  
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/.  

HUSK 
Tirsdagssang kl. 10.00  

på Bakkegården med pianist  
og den sidste tirsdag i måneden 

gudstjeneste . 

Onsdag den 4. marts 2020 kl. 14:00 

Banko. 

Onsdag der 25. marts 2020 kl. 18:00 

Forårsfest.  
Der serveres:   
Svinekam stegt som vildt m. tyttebær, sovs 
og kartofler. 

Budding m. jordbærsovs.  
Kaffe. 

Underholdning: Lisbeth Sangill. 

Pris:   125 kr.  

Tilmelding:  Erna på tlf. 25 68 28 53. 

  På grund af ferie senest 
  mandag den 9. marts 2020. 

Onsdag den 1. april 2020 kl. 14:00 

Banko. 

Onsdag den 13. maj 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. 

Brugerrådet Bakkegården 
Aktiviteter · marts - maj 2020 

https://kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/
https://kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/
https://www.facebook.com/TenSing7Kjellerup/
https://www.facebook.com/TenSing7Kjellerup/
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Det lokalhistoriske Hjørne 
Luhn Kjerk (Ungstrup Kirke) 

Luhn Kjerk  
Hvis man fra Vattrup kører ad Kjærsholm Møllevej, 
kommer man ud til Ungstrupvej, her svinger man 
til venstre, og omkring 500 meter henne findes på 
højre hånd dette mindesmærke. 

I det tidligere Ungstrup Sogn lå en lille landsby 
Luhn, og her på stedet lå Ungstrup Kirke, indtil den 
i 1560 blev delvist nedrevet. Ved kongelig befaling 
(Chr. III) af okt. 1558 beordres: ”at Vungstrup Kirke 
maa tillukkes, og at Sognefolket dertil maa anse 
Thourning Kirke for deres rette kirke”. 

Men Thorning Kirke var på det tidspunkt kun en 
lille hedekirke, og halvandet år senere klager be-
boerne over,  at deres kirke ikke kunne rumme 
sognefolket. 

Lensmanden over Silkeborg Len fik da ordre på at 
lade Luhn Kirke nedbryde og bruge stenene og 
tømmeret derfra til en udvidelse af Thorning Kirke. 

Mange kirker blev nedbrudt efter reformationen, 
bl. a. også kapellet på Grathe Hede. 

I E Bindstouw fortæller Wolle Hannsen, at ældste 
søn til Kjærsholm havde friet til en ung (og rig) 
enke på Avnsbjerg. Hun ville ikke vide af ham, og 
herover blev han meget vred. En søndag møder 
han så enken og dennes kæreste i Luhn Kjerk: ”E 
Kjasholm-mand gjør et laang Snak, men drow hans 
Koer aa jaw den igjennem den Aaen”.  

Drabsmanden måtte naturligvis flygte, men det 
blev befalet: ”Te a Kjerk sku rywwes nier, faa den 
hæ grusselig Gjanning”. 

Den historie har nu ikke meget på sig, for Mogens 

Gøyeslægten ejede Avnsbjerg fra omkring 1530 til 
1595, og i den periode var der nu ingen ung enke, 
men sædvane tro har Blicher digtet en historie 
over en virkelig begivenhed. (Resterne af Luhn 
kirke har endnu stået der i Blichers tid). 

Nedbrydningen af kirken varede flere hundrede år  
- først i 1918 er de sidste spor slettet. Ved Kjærs-
holms ombygning i slutningen af 1500-tallet  er en 
del af materialet fra kirken blevet anvendt. 

 

Fra Historiske Steder på Kjellerupegnen  
Viggo Bøegh Nielsen 1985. 

Luhn Kjerk mindesten  Foto Erik Lyngsøe  

Luhn Kjerk mindesten  Foto Erik Lyngsøe  
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Færø aften i  
Foreningen Norden Kjellerupegnen 
”Færøerne, hvor jeg voksede op” 

Karolina Lindberg, der er født og opvokset på 
Suderø under 2. verdenskrig fortæller om sin 
barndom og ungdom. 

Det var en opvækst under nøjsomme kår, 
hvor man ernærede sig ved fiskeri, fåreavl og 
landbrug og var dybt afhængig af vind, vejr 
og havet. 

Karolina blev dansk gift og har i mange år 
boet i Danmark, nu i Kjellerup. 

Hør en beretning om en svunden tid, fortalt 
af en god fortæller. 

Arrangementet finder sted torsdag den 19. 
marts kl. 20.00 i Hørup Kirkecenter efter For-
eningen Nordens generalforsamling. Der ser-
veres kaffe og brød, og prisen er 50 kr. 

Alle er velkomne. 

Forening Norden 
Ellen Andersen 

 

 

Fotos fra Suderø 
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Besøg vor hjemmeside: 

Blicheregnens Lokalråd 
Blomster, Blicher og bænke 

Lokalrådet fik i 2018, efter en lidt langvarig ansøg-
ningsproces, bevilget midler fra en pulje til by for-
skønnelse i landsbyer. Derefter gik forvaltningen i 
gang med at udarbejde kreative forslag, i samar-
bejde med lokalrådet.  

Pengene var øremærket til at skulle bruges på det 
man kalder offentligt vejareal, og samtidig var det 
meget vigtigt for lokalrådet, at det skulle være 
noget der ville være med til at skabe naturlig sam-
menhæng gennem byen, en form for beplantning, 
og også meget gerne samlet være med til at man 
naturligt fik lyst til at sætte farten lidt ned. Vi er jo 
lidt udfordret af hastigheden i byen, særligt på det 
stykke uden cykelstier. Og når man skaber noget 
der ligesom bryder “byrummet” op, kan det være 
med til at man sænker farten lidt. 

Beplantning og plads til hvil 
Som de fleste nok har opdaget, er der kommet 
beplantninger i nye bede langs Blichersvej, og der 
er også blevet sat nye bænke op. Der er kommet 
kunstudsmykning på betonpullerterne langs Bli-
chersvej - det er forskellige jernsilhuetter af Bli-
cher, og der er cirka tredive i alt. Silhuetterne er 
lavet af råt jern og er desværre lidt usynlige i for-
hold til, hvad vi så på tegningerne. Men det er vi 
ved at gøre noget ved, og vi forventer at de bliver 
malet sorte, så de derved bliver mere synlige, og 
kommer til at skabe den “tråd” gennem byen, som 
det var tanken.    

Alt sammen skal gerne være med til at midtbyen 
ser indbydende ud - både for os selv, men også for 
alle de hærvejsturister der kommer gennem Thor-
ning. Og man er jo velkommen til at sætte sig med 
en kop et-eller-andet - bænkene kan nemlig også 
bruges til at få udvekslet lidt om verdenssituatio-
nen godtfolk imellem. 

Og som mange allerede har spurgt om... så ja, der 
er kommunal pasning af bedene med i pakken - 
men det gør jo ikke noget, hvis vi selv er med til at 
holde det pænt og lækkert.  

Der kommer nye affaldsspande ved bænkene, og 
de må meget gerne benyttes. Det ser ikke pænt ud 
at der ligger affald i bedene - hverken for os selv, 

eller for alle de gæster vi har gennem byen. Det er 
vores fælles ansvar, at der ser pænt ud.  

Lokalrådet vil senere arrangere en lille lokalvan-
dring som en markering, hvor vi også kan få lidt 
byhistorie, og så kan vi jo passende teste om bæn-
kene er gode at sidde på undervejs.  

Vi håber I synes om forskønnelsen - og så glæder 
vi os til det bliver forår, når bedene kommer end-
nu mere til deres ret.  

 

Blicheregnens Lokalråd 
Linda Lyngsøe 

https://blichfang-lokalbladet.dk/


 9 blichfang.dk 

 

 Blicheregnens Lokalråd 
Blomster, Blicher og bænke 

Foto: Erik Lyngsøe Foto: Erik Lyngsøe 

Foto: Erik Lyngsøe 
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Siden sidst… : 
Multihuset har nu fået sin egen vandforsy-
ning og på sigt vil Multihuset opnå en god 
besparelse. Stor tak til Ndr. Hvam Vandværks 
bestyrelse og til Lysgård Maskinstation for 
samarbejdet og løsningen af opgaven. 

Multihuset har også haft den store glæde at 
modtage en donation fra Jette Bach og Lars 
Hansen i Vium. Denne donation gjorde det 
muligt at købe materialer til brug ved maling 
af loftet i den store sal. Det store arbejde blev 
udført af nogle af Multihusets frivillige hjæl-
pere og med et flot resultat til følge… Så nu 
matcher loftet med de øvrige farver i salen. 

Bestyrelsen har i 2020 planer om udskiftning 
af dele af Multihusets klimaskærm, herunder 
vinduer og yderdør ved depotet. Ved udskift-
ningen håber bestyrelsen på at kunne ned-
bringe de daglige driftsomkostninger til fordel 
for Husets fremtidige drift. Det vil også på sigt 
blive til gavn for miljøet når behovet, efter 
renoveringen, for opvarmning falder. For at 
kunne få dette projekt finansieret, har Besty-
relsen bl. a. sendt ansøgning til Silkeborg 
kommune og til Jyske Banks Almennyttige 
Fond. 

Kommende arrangementer 
Af kommende arrangementer skal nævnes 
Generalforsamlingen som traditionen tro 
afholdes sammen med Vium-Hvam Idrætsfor-
ening. Datoen er ikke endelig fastlagt i skri-
vende stund (25.1) men forventes afholdt 
medio marts måned. 

Den 5. maj kommer Claus Hagen og holder 
foredrag om Danmarks Befrielse i 1945. Det 
er Eventgruppen i Multihuset, der står for 
dette arrangement.

Vium-Hvam Kultur– og Multihus 

Medlemskab 

Såfremt læsere af dette blad skulle ønske at 
støtte Kultur- og Multihuset, kan det lade sig 
gøre ved køb af et årligt medlemskort. Hus-
standsmedlemskort koster 200 kr. årligt og 
100 kr. for enlige.  
Som medlem opnår man den fordel at der 
gives rabat ved leje af lokaler i Kultur- og 
Multihuset.  Rabatten kan kun benyttes en 
gang pr. lejemål.  
Henvendelse herom kan ske til undertegnede 
på mail ingesteen@mail.dk, eller betaling kan 
ske via Netbank reg.nr. 9318 kt. 0011030831 
eller via Mobilepay til nr. 28351952 med 
tekst ”MK 2020”. 
 

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

Inge Lyngsø 

Vium Hvam Kultur & Multihus  · Foto: Erik Lyngsøe 

mailto:ingesteen@mail.dk
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Hallen afventer kommunens udspil på ny 
benyttelsesaftale 

Silkeborg Kommunes benyttelsesaftaler med 
de selvejende haller skulle egentlig fornys pr. 
1. januar 2020.  

Siden sommeren 2019 har kommunen arbej-
det på harmonisering af tilskuddene til de 
selvejende haller, men forskellen i haltyper, 
anvendelse mm. har vist sig at være noget 
mere kompliceret end først antaget.  

Det betyder helt konkret, at Thorning Hallens 
bestyrelse her i 1. kvartal 2020 endnu ikke 
har fået et klart overblik over, hvordan det 
kommunale tilskud vil se ud fra og med 2020. 

Denne uvished smitter selvfølgelig af på ar-
bejdet med udbygningsplanerne, da bestyrel-
sen endnu ikke ved, om der skæres væsent-
ligt i driftsbudgettet og dermed påvirker de 
muligheder, som bestyrelsen indtil nu har 

Thorning Vandværk a.m.b.a. 
Generalforsamling  d. 13. marts  2020 kl. 19  

haft som forudsætninger. 

Medio februar havde bestyrelsen heller ikke 
modtaget et svar fra Silkeborg Kommune på 
den ansøgning, som bestyrelsen fremsendte 
for godt et år siden med anmodning om at få 
udbygningen til Thorning Kultur- og Fritids-
center med i budgetforhandlingerne i sep-
tember 2019.  

Det svar vil bestyrelsen forsøge at få indhen-
tet for at kunne danne sig et billede af, hvor-
dan og hvornår det giver mening at arbejde 
videre med udbygningen. 

Thorning Hallen 
Erik Sørensen 

Der afholdes generalforsamling i Thorning 
Forsamlingshus fredag d. 13. marts kl.19.00.  

Vi håber, at mange vil møde op for at høre 
om årets forløb og fremtidige planer.  

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

 

 

 
 

 

 

 

Bestyrelsen for 
Thorning Vandværk a.m.b.a. 
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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 
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 Annoncer 
Støt vores annoncører 
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Besøg vor hjemmeside: 

SPAR Thorning 
Blichersvej 13 · Thorning 
8682 Kjellerup 
Tlf. 86 88 00 20 
E-mail: 0502781@spar.dk 

Marie Bregendal fotograferet af H. j. Barby 

 Annoncer 
Støt vores annoncører 

https://blichfang-lokalbladet.dk/
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Nyt fra museet 

I 2020 er det 80 år siden, at tyske soldater kørte 
over den tyske grænse og besatte Danmark. De 
ankom til Blicheregnen op ad formiddagen og i 
løbet af krigen kom flere og flere soldater til eg-
nen.  

Samtidig blev Fliegerhorst Grove bygget ikke langt 
herfra. På trods af det tog flere på egnen sagen i 
egen hånd og dannede modstandsgrupper, og 
flere uddelte illegale blade.  

Det er historien om modstandsfolk, spionage og 
dagligdagen med tyske soldater på skoler og i 
private hjem, som udstillingen beskæftiger sig 
med.  

 Hilsen til Tune er en af de hilsner, som betød, at 
der var en sending på vej til modstandsgrupperne, 
så derfor hedder særudstillingen  ”Hilsen til Tune – 
modstand på Blicheregnen”. 

Museet sætter naturligvis også fokus på andet end 
besættelsen i 2020. Vi fejrer genforeningen med 
en lille udstilling om Blicher og genforeningen, da 
Blicher var meget engageret i spørgsmålet om 
Sønderjyllands skæbne fra 1830’erne og frem til 
sin død i 1848.  

Vi har en kort tid endnu også vores særudstilling 
”Hvem sagde Broderi?” med skønne broderede 
kunstværker, som tidligere har været udstillet på 
Greve Museum. 

Vi gentager også succesen med Middelaldermar-
kedet, hvor bodeholdere står på venteliste for at 
få lov at være med, så vi kan love, at det bliver 
stort og spektakulært. Sæt kryds i kalenderen 30. -
31. maj. 

Følg museet på Facebook og abonner på vores 
nyhedsbrev, og husk, du kan hente det trykte pro-
gram over alle tre museer på museet. 

Hilsen til Tune – modstand på Blicheregnen - 
udstilling og aktiviteter 

Foredrag: Modstand på Blicheregnen 

Torsdag 5. marts / 19.30 / Pris 30. kr. inkl. kaffe 
og kage. 

 I 2020 er det 75 år siden, at Danmark  blev befriet 
efter fem lange besættelsesår.  

 

Som optakt til særudstillingen ”Hilsen til Tune – 
modstand på Blicheregnen” fortæller museumsin-
spektør og afdelingsleder Marianne Gjørtz Hou-
gaard den spændende historie om livet på Bliche-
regnen under besættelsen. 

Hilsen til Tune - modstand på Blicheregnen 

Udstilling fra Torsdag 9. april – søndag 18. 
oktober / Åbner 13.00 

9. april 1940 blev Danmark besat af tyske trop-
per, og i løbet af formiddagen vrimlede det med 
tyske soldater på Blicheregnen. Soldater indloge-
rede sig i offentlige bygninger og private hjem, og 
man begyndte hurtigt at bygge Fliegerhorst Gro-
ve i Karup. På trods af det blev der uddelt illegale 
blade, skjult flygtninge, og ikke mindst modtaget 
våben, som blev sendt videre ud i landet. På ud-
stillingen fortæller vi om tyske spioner, mod-
standsfolk, flygtninge og dagliglivet under krigen. 

Særudstillingen støttes af Nordea-Fonden. 

Blicheregnen besat! 

9. april / 13.00 - 16.00 

Den tyske besættelsesmagt indtager museumsha-
ven, når Fronthistorisk Forening gæster museet og 
viser våben og udstyr fra 2. Verdenskrig.  Fronthi-
storisk Forening viser udstyr fra de danske frivilli-
ge på østfronten og fortæller om livet ved fronten. 

  

Foto fra Blicheregnens Museums hjemmeside. 
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Påske: Lav din egen faldskærmsdummy – 
familieaktiviteter på Blicheregnen 

Fredag 10. april – mandag 13. april 

Der blev kastet mange faldskærme med våben-
containere ned over Blicheregnen under besættel-
sen, og krig handler ikke kun om våbenstyrke – 
det handler også om at være snu. De allierede 
opfandt paradummyen for at narre tyskerne un-
der krigen – og nu kan du lave din egen. Det er en 
lille figur med faldskærm, som blev kastet ned bag 
fjendens linjer under D-dag for at vildlede tysker-
ne. Figurerne eksploderede, når de ramte jorden – 

det gør dem på Blicheregnen dog ikke. 
Pris: 15 kr. + entré. Børn og unge til og med 17 år har 
gratis entré til museet. 

Rundvisning i ”Hilsen til Tune – modstand 
på Blicheregnen” 

Lørdag 2. maj / 13.00 og kl. 15.00 

Kom med på rundvisning i udstillingen ”Hilsen til 
Tune – modstand på Blicheregnen” og hør muse-
umsinspektør Marianne Gjørtz Hougaard fortælle 
om nedkastninger, spionage, dagliglivet under 
besættelsen og flygtningene i Kompedal. 

Pris: 30 kr. (Gratis for medlemmer af museumsfor-
eningen). Tilmelding  
på info@blicheregnensmuseum.dk 

Vandring: Kompedal – militærnægtere, 
flygtninge og tyske soldater 

Torsdag 25. juni  / 19.30 

Kom på en vandring i Kompedal Plantage med 
museumsinspektør Marianne Gjørtz Hougaard, og 
hør om plantagens og lejrens historie. Plantagen 
og Kompedal-lejren har lagt hus til mangt og me-
get gennem tiden. Det var her omkring, at slaget 
på Grathe Hede stod i 1157, og det var her, tyske 
kolonister anlagde en landsby i 1700-tallet. Det 
var også her landets første lejr for militærnægtere 
blev indrettet i 1930’erne. Under besættelsen 
rykkede først besættelsesmagtens soldater ind i 
lejren og siden tyske flygtninge. Pris: 30 kr. pr 
person 

Mødested: Kompedal-lejren. 

Andre tiltag: 

Miniudstilling: Blicher og Genforeningen 

Søndag 9. februar – 31. december 

St. St. Blicher (1782-1848) oplevede hverken tabet 
af Sønderjylland i 1864 eller genforeningen i 1920, 
men han havde en meget klar holdning til det 
sønderjyske spørgsmål, som begyndte at få betyd-
ning, inden Blicher døde i 1848. Blicher var slet 
ikke i tvivl om, at Sønderjylland var en del af Dan-
mark, og han gjorde en stor indsats for at sætte 
fokus på fællesskabet til Himmelbjergfesterne og 
med sin deltagelse på Skamlingsbanken.  Det 
sætter museet fokus på med en lille udstilling i 
kaffestuen. 

Børnenes kulturdag Blicheregnen - På 
sporet af fortiden 

22. marts / 12.00 - 16.00. Gratis adgang 

Gå på opdagelse i fortiden på Blichereg-
nen. Du får udleveret en lup og skattejagt, 
hvor du skal finde sporene til fortiden på 
museet. Kig grundigt på udstillingerne - kan 
du finde skattene? 
Der er gratis entré for alle voksne ifølge 
med børn. 

Børn og unge til og med 17 år har altid 
gratis entré. 

Middelaldermarked på Blicheregnen 

Lørdag 30. maj – søndag 31. maj   
kl. 10.00 - 16.00 

Se barske riddere, skønne jomfruer og 
sjove gøglere, når Blicheregnens have sum-
mer af markedsstemning og spændende 
aktiviteter til årets middelaldermarked. 
Oplev det store riddershow og besøg bo-
derne med eksotiske varer.  

 

Blicheregnens Museum 
Marianne Gjørtz Hougaard  

mailto:info@blicheregnensmuseum.dk
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Thorning Forsamlingshus 
Forår 2020. 

FÆLLESSPISNING 
I FORSAMLINGSHUSET 

 

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. 

Søndag den 8. marts 2020  
fra kl. 10.00 til 15.00 afholder  
Thorning Forsamlingshus loppemarked. 
Vi har mange gode møbler, spændende bø-
ger, ting og sager til salg.  Kom og gør en god 
handel og vær med til at støtte driften af 
vores forsamlingshus.  

Vi modtager stadig gerne møbler og effek-
ter!  

 
Ved levering eller ønske om afhentning kontaktes: 

Lars Lund:   21 18 79 71 

Niels Hansen:   28 78 04 72 

Thorning Forsamlingshus 

Foreningen Hærvejsherberg i Thorning kan se 
tilbage på den første sæson i 2019 i det nye 
herberg.  

Værterne har taget mod 765 gæster, som har 
nydt de fine faciliteter og de smukke omgivel-
ser.  

Foreningen holder generalforsamling tirsdag 
den 24. marts kl. 19.00 i Herberget for med-
lemmer, værter og interesserede, som kunne 

Foreningen Hærvejsherberg i Thorning 
Generalforsamling  d. 24. marts  2020 kl. 19  

have lyst til at høre om, hvordan Herberget 
drives.  Nye frivillige er velkomne. Vi møder 
stor taknemmelighed  fra de mange forskelli-
ge, inspirerende vandrere og cyklister, får en 
god snak og et frisk pust fra ind- og udland. 

Foreningen Hærvejsherberg i Thorning 

Ellen Andersen 
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Februar: 
Torsdag d. 27 

Fælles Bibeltime. Frede Møller Ans. 1. Tim. Brev 
kap. 4. 

Marts 
Onsdag d. 4. kl. 19 

Fællesmøde i Karup. Per Weber, Hinnerup. 

Torsdag d. 12. 

Forårsmøde i Vinderslev. Bjarke Nørholm Pihl, 
Skarrild 

Torsdag d. 19. 

Simon O. Pedersen, Holstebro. Emne: Gud Taler. 

Torsdag d. 26. 

Bibeltime i hjemmene. 1. Tim. Brev kap. 5. 

Mandag d. 30. 

Bestyrelsesmøde IM. Ålborgvej 72, Hvam. 

April 
Torsdag d. 2. 

Påskemøde. Harry Harregaard, Roslev. Skivekoret. 
Glædelig påske. 

Torsdag d. 16. 

Sangaften. Brorson. 

Torsdag d. 23. 

Soldatervennefest og fællesaften med KFUM og K. 

Kl. 18:00 Fællesspisning 

Kl. 19:30 Anne og Allan Schrøder. Kølvrå. 

Torsdag d. 30. 

Bibeltime i hjemmene. 1. Tim. Brev. Kap. 6. 

Maj 
Tirsdag d. 5.  

Seniorlejr på Kjelsø. Se særskilt program. 

Torsdag d. 14. 

Kurt E. Nielsen Holstebro. 

Torsdag d. 28. 

Bibeltime i hjemmene. Matt. ev. Kap. 1. 

Indsamling til ÅRSGAVE Uge 22 

Beløb kan overføres til Missionshusets konto.  

Mærk indbetaling med: ”Årsgave IM i DK” 

 

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. 

Indre Mission Thorning 
Program forår 2020 

http://www.jesusnet.dk
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Thorning, Grathe og Vium Kirker 
Gudstjeneste kalender forår 2020 

Fotos Erik Lyngsøe   

Dato Thorning Grathe Vium 

1. marts 10.30   9.00 Vium (K) 

5. marts     17.00 Familie-gudstjeneste 
MHK 

8. marts 9.00 10.30   

15. marts     10.30 

22. marts   10.30 MHK   

29 marts 9.00 Erik Bjørn     

31 .marts 10.00 Bakkegården     

5. april Palme-
søndag 

10.30 Familiegudstjeneste 
Børnekoret medvirker. 

  14.00 

9. april skærtors-
dag 

10.30   17.00 Nadvergudstjeneste 
med efterfølgende spisning i 
menighedshuset. 

10. april Langfre-
dag 

  19.00 Stillegudstjeneste   

12. april Påske-
dag 

9.00   10.30 

13. april 2. på-
skedag 

  10.30 MHK   

19. april 10.30     

26. april     9.00 MHK 

28. april 10.00 Bakkegården     

28. april   19.00 Børnekorets forårs-
koncert 

  

Onsdag 29. april     Infogudstjeneste i Vium 
17.00 

3. maj   10.30 9.00 (K) 

8. Maj  Bededag 9.00 MHK Konfirmation 10.00   

9. Maj     Konfirmation 10.00 

10. maj   Konfirmation 10.00   

16. maj 9.00 Konfirmation 
11.00 Konfirmation 

    

17. maj 10.00 Konfirmation     

21. Kr. Himmel-
fartsdag 

    10.30 MHK 

24.maj 10.30     

26. maj 10.00 Bakkegården 19.00 Syng i den blå…   

31. maj Pinsedag   10.30 9.00 
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Thorning, Grathe og Vium Kirker 
Den nye præstebolig i Thorning  

Den 16. februar blev en stor dag med Åbent 
Hus i den nye præstebolig. 

Arkitekterne og håndværkerne har bygget et 
moderne indrettet, klimavenligt hus med en 
arkitektur, der er tilpasset præstegårdsmiljø-
et. En bolig skabt til nutiden og fremtiden i 
respekt for historien. 

I den gamle præstebolig stod indskriften: 
”Herren er min klippe” over hoveddøren. 
Den vil også stå med nye bogstaver over 
hoveddøren i den nye bolig. 

Med den færdige præstebolig er ringen i 
landsbymidten med kirke, sognehus, muse-
um, lokalhistorisk arkiv, ældrecenter, skole, 
forsamlingshus og idrætshal nu sluttet. 

I marts kan præstefamilien flytte ind, og det 
bliver en lettelse for dem og en glæde igen 
at have dem midt i pastoratet. 

Den 14. juni indbydes til Genforeningsfest i 

præstegårdshaven i anledning af 100 året for 

Sønderjyllands genforening med Danmark, 

som den store sten på kirkepladsen fortæller 

om. Arrangementet holdes af Viborgegnens 

Grænseforening, Museumsforeningen, Me-

nighedsrådet og Thorning Borgerforening, og 

alle er velkomne. 

Thorning Menighedsråd 

Thorning Senior Klub 
Aktivitetskalender marts – maj 2020 

Onsdag den 11. marts 2020 kl. 14.00 
Kom og mød Hanne Faldborg, forfatter til 
”Havets døtre”. 
Pris: 75 kr. inkl. kaffe og brød. 
 
Onsdag den 15. april 2020 kl. 14.00 
Vi mødes til forårsfest med snitter, vin og 
kaffe. 
Underholdning v/ Jacob Bjerre, Karup. 
Pris: 100 kr. – alt inkl. 
 

Den nye Præstebolig.  foto: Ellen Andersen 

Onsdag den 6. maj 2020 kl. 14.00 
Læge Iver Søndergaard fortæller og viser bil-
leder fra spændende oplevelser i Afrika. 
Pris: 75 kr. inkl. kaffe og brød 
 

Alle møder holdes på Bakkegården 
 

Thorning Senior Klub 
Birgit M. Andersen 
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FORESTILLINGER 

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 

BILLETPRISER   

Børn fra 4 - 12 år ..........................................  75 kr. 
Voksne fra 13 år .........................................  150 kr. 
Familiebillet (2 voksne + 2 børn) ...............  410 kr. 
Gruppe (min. 10 voksne) ...........................  125 kr. 
Børn 0 -3 år gratis – skal sidde på skødet af en  
voksen.  

BILLETSALG 

Onlinesalg på www.thorning.com til og med 
dagen før hver forestilling. Gebyr 5 kr. pr. 
ordre. Ved problemer kontakt Billettens kon-
tor på 7020 2096 hverdage kl. 10 – 16. 

Billetsalg 

på Silkeborgs Biblioteker m.fl. Salgssteder findes 
på billetten.dk. Gebyr 10 kr. pr. billet. 

Billetsalg ved indgangen  

1½ time før hver forestilling. 

Kørestolspladser og handicaphjælpere bookes 
ved Billettens kontor på tlf. 7020 2096 hverdage 
kl.10 – 16.  
 

Thorning Friluftsspil 

ASKEPOP - 50’ER STEMNING,  
DRAMATIK OG KÆRLIGHED 

Årets opsætning på Friluftsscenen er Torvald 
Lervad alias Regner Grastens ungdomsmusi-
cal ASKEPOP med masser af kærlighed, dra-
ma, store dansenumre og ikke mindst skøre, 
skønne karakterer – mellem himmel og jord.  

Shubidua-veteranen Michael Hardinger har 
sammen med Jesper Winge Leisner - bl. a. 
kendt fra soundtracket til ”Den eneste Ene” - 
komponeret den glade, ubekymrede og fæn-
gende musik i bedste 50´er Rock’n’roll stil.  

Da rollerne skulle besættes, sad den kreative 
ledelse pludselig med et luksusproblem: at 
vælge blandt 60 enormt dygtige og talentful-
de aspiranter, og det allerede ved den første 
og eneste audition.  

Den valgte skuespiltrup er en ”blandet land-
handel” af øvede såvel som debutanter, 
kendte såvel som nye, unge såvel som ældre 
og endelig udefrakommende såvel som loka-
le talenter.  

Af de lokale vil vi se Bodil Lyngsøe som den 
utiltalende superrige og meget ondskabsful-
de Moster, Jacob Weihrauch Andersen som 
englen Pepperoni og Ejvind Nielsen som Sct. 
Peter – ja man glæder sig allerede og træk-
ker på smilebåndet ved tanken om, hvilke 
finurlige karakterer de kan fremtrylle. 

Se frem til en SUPER oplevelse fuld af engle-
støv og FED musik - spillet af det veloplagte 5 
mands live-orkester.  

Tag hele familien, venner og kolleger med på 
den årlige udflugt til Danmarks hyggeligste 
Friluftsspil og nyd et par timers god under-
holdning i Fredskoven bag Forsamlingshuset. 

 

 

http://www.thorning.com
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ÅBENT HUS 
for borgere og virksomheder  

på Thorningegnen  

Lørdag d 16. maj 2020  kl. 14 - 16  

Friluftsscenen bag Forsamlingshuset 
 

Oplev suset fra den  

magiske teaterverden  
 

Hvis vejret tillader, vil skuespillerne 
være i ”kost og mask” (kostume og 

sminke) 
  

20 % rabat  
på børne- og voksenbilletter ved 
fremmøde (kontant eller MobilePay) 

 

Friluftsspillet byder på kaffe/the og brød 

Fotos er fra sidste års Åbent Hus arrangement.  

Taget af Aksel Utoft. 

Følg os på nettet: 

thorning.com 

facebook.com/friluftsspil 

youtube.com/friluftsspillet 

Instagram.com/thorningfriluftsspil 

https://thorning.com
https://thorning.com
https://thorning.com/
http://facebook.com/friluftsspil
http://facebook.com/friluftsspil
http://youtube.com/friluftsspillet
http://youtube.com/friluftsspillet
http://Instagram.com/thorningfriluftsspil
http://instagram.com/thorningfriluftsspil
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Den 19. marts kl. 19:30 
”Fra Helvede til Fabjerg – en historie om 
aldrig at give op” 
Forfatter og tidligere flygtning  
Nasi Habibi 
En barsk fortælling om tæsk, voldtægt og 
ydmygelser, som i mange år var en del af 
barndommen dels i hjemlandet Afghanistan 
og som flygtning med forældrene i Pakistan 
og Iran.  

Men for 20 år siden fik hun nok og satte kur-
sen mod Danmark med sine 3 børn for at give 
dem en bedre tilværelse.  

Det er lykkedes, og på trods af barndommens 
udelukkelse fra skolegang har hun fundet 
fodfæste i sit nye land og debuterede i 2012 
som forfatter til bogen ”Skæbnens spil”. 

Billetpris v/døren 100,- kr. inkl. kaffebord. 

Alle er velkomne.                                                         

Den 26. februar kl. 19.30 
”Børn, bøvl og bigballer”  med  
landbrugets svar på Lotte Heise,  
forfatter og bondekonen  
Marianne Jørgensen 
Det er både Danmarkshistorie, landbrugshi-
storie og en fortælling om en personlig ud-

vikling fra bypige, ung mor på landet til mid-
aldrende gråhåret kvinde med hedeture og 
børn der er flyttet hjemmefra, og 1000 ting 
hun synes, hun skal gøre. 

Billetpris v/døren 100,- kr. inkl. kaffebord. 

Alle er velkomne. 

 

Thorning Foredragsforening 
www.thorningforedrag.dk 


