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Information  

Kære læsere 

Så er det igen tid for et nummer 
af Blichfang.  

Igen igen igen er indholdet præ-
get af den aktuelle Corona situa-

tion.  Med den usikkerhed det nu giver.  

Da Corona situationen gør at vi ikke har så mange / 
lange indlæg, har jeg valgt at putte lidt fotos ind 
som ”fyld”. Nogle af dem med mange mennesker 
så vi kan huske, hvordan det var før verden gik af 
lave. 

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

Det lokalhistoriske Hjørne. 

Handler i dette nummer om Grathe Kirke, Artiklen 
er lånt af Thorning, Grathe og Vium kirkers hjem-
meside.  Redaktionen takker. Læs mere side 4. 

Forsiden: 
Forsidefoto er fra Grathe Kirke. Fotograf Erik Lyng-
søe. 

Ansv. Redaktør · Webmaster · Layouter   
Erik Lyngsøe 

Aflevering af indlæg til: 
 

Erik Lyngsøe 
Phillipshave 3 1. th. 

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

 

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

Omdelingen af Blichfang 2020/21  
foretages i tidsrummet 

 

• 15. maj - 28. maj 2021 
Deadline 26. april 2021. 

• 15. august  -  28. august 2021 

Deadline 26. juli 2021 

Generalforsamling i Blichfang 
Efter vedtægterne skal der indkaldes til general-
forsamling i marts måned. Pga. Corona er general-
forsamlingen udsat til  
 

11. maj 2021 kl. 19.30 i cafeteriet  
på Bakkegården 

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

10. marts 2020. 
4. Formandens beretning. 
5. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 
6. Indkomne forslag.                                                                                                            
7. Beretning fra redaktionen og annonceaf-

delingen samt debat. 
8. Fastlæggelse af kontingent. 
9. Valg af ansvarshavende redaktør, kasserer, 

to revisorer, næstformand og formand. 
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: 
 86 88 01 10 / 42 39 15 01 eller 
 formand@blichfang.dk  
 

Generalforsamling  

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

Grathe Kirke blev indviet den 20. maj 1917 i en 
svær tid. Lige midt under 1. Verdenskrigs vanskeli-
ge økonomi, der bl. a. medførte, at prisen for det 
planlagte kirketårn oversteg budgettet. Det med-
førte, at kirken i ca. 13 år var kullet (uden tårn), 
men i stedet med en klokkestabel, der stod højt på 
gravhøjen i kirkegårdens sydvestlige hjørne. 

Beboerne i det tyndt befolkede område med de 
små landsbysamfund Hauge, Revl, Stenrøgel, Voer, 
Gråskov og Gråmose havde kæmpet for at få en 
kirke siden 1904, men indbyrdes uenighed om 
kirkens placering blev først afgjort den   6. septem-
ber 1911 ved et fællesmøde i Hauge Forsamlings-
hus. 

Med god hjælp fra kredsens folketingsmand, N. P. 
Jensen, og mange andre lykkedes det udvalget at 
formå Finansudvalget til at bevilge 18.500 kroner 
til kirkens opførelse i årene 1914-1917. Hertil kom 
et stort indsamlet beløb og gaver på godt 6.500 
kroner, der også blev anvendt til byggeriet. 

Kirkebygningen er tegnet af arkitekt S. F. Kühnell, 
Århus, hvis søn Poul Kühnell for øvrigt har malet 
kirkens altertavle med motivet af Paulus for Dama-
skus. Arkitekten skænkede kirkens nummertavle, 
mens altergangsbægrene er skænket af fru fabri-
kant Larsen, København. 

Kirkebyggeriet blev udført af et lokalt byggefirma, 
Brdr. Thommesen fra Levring. Firmaet har blandt 
andet opført Kjellerup Skole og Helsingør Bane-
gård. 

Grunden til kirken og kirkegården, som blev anlagt 
af gartner Anthonsen, Kjellerup, blev skænket af 
gårdejer Jørgen Jensen, Voergaard. 

Kirkeklokken er støbt af Løw & Søn, København og 
bærer inskriptionen: 

Kalde på gammel og ung, 

mest dog på sjælen træt og tung, 

syg for den evige hvile. 

Grathe Kirke fik sin plads tæt ved en ruin af Grathe 
Kapel, der indtil 1860erne endnu kunne ses rester 
af ca. ½ km. nord for stedet. 

 

Ved kapellet var kong Svend begravet. Han blev 
dræbt i 1157 efter slaget på Grathe Hede. Kapel-
let blev opført i kvadersten. Ifølge sagnet af sejr-
herren, kong Valdemar, men dets historie går dog 
længere tilbage, idet der tidligere har været træ-
kapeller langs den gamle hærvej. 

En endnu ældre grav har antagelig også haft be-
tydning for Grathe Kirkes placering.  

Her tænkes på den store bronzealderhøj, der 
ligger inde på kirkegården. 

Båndet mellem Grathe Kirke og Grathe Kapel er 
knyttet meget tæt sammen i form af kapellets 
kvadersten, der blev skænket af gårdejer J. Chr. 
Nielsen, Grågård, og nu er indmuret i kirkebygnin-
gen. Enkelte af stenene er ved tårnets opførelse i 
1930 forsynet med inskriptionen GK af murerme-
ster Niels Hvam. 

Den markante sten over døren mellem skib og 
tårn bærer således også hans visdomsord og ind-
skrift: 

I Grathe Kapel i mange år jeg hørte messesangen. 
I Grathe Kirke nu jeg står og hører klokkeklangen. 

Kirkens første orgel var et harmonium, der blev 
opstillet i 1917 og skænket af stiftamtmand Ho-
ward-Grøn. Ved en restaurering i 1965 indsattes 
det nuværende orgelværk, der er bygget af Th. 
Frobenius og Co. 

Gravhøjen Foto: Erik Lyngsøe 
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Det lokalhistoriske Hjørne 
Grathe Kirke 
 

Kirkens første organist, Cathrine Mortensen, fulgte 
kirken i næsten 60 år frem til 1976. I efteråret 
2010 blev Frobenius orglet dog udskiftet.  

Menighedsrådet besluttede efter en prøvetid at 
købe et nyt elektronisk orgel til afløsning af pibe-
orglet efter tilladelse fra Stiftet. Orglet er købt hos 
Skandinavisk Orgelcentrum i Vejle, hvor man byg-
ger digitale kirkeorgler af høj kvalitet. Orglet har 
25 stemmer og en smuk og fyldig klang. 

Flere af de oprindeligt bærende kræfter bag kirken 
nåede ikke at opleve, at kirken fik tårn. Provst 
Larsen, arkitekt Kühnell og lærer Andersen var 
gået bort inden indvielsen af tårnet den 9. novem-
ber 1930. 

Det blev imidlertid provst Larsens enke, Anna Lar-
sen, der som ildsjæl og formand for den tårnkomi-
te, som hun selv dannede, fik gennemført denne 
del af kirkebyggeriet. 

Til tårnets opførelse lykkedes det at skaffe 
12.932,75 kr., hvoraf de 3.300 kr. var bevilget af 
Finansudvalget. 

Igen stod bygmester Th. Thommesen, Levring, for 
byggearbejdet  denne gang i samarbejde med 
murermester Niels Hvam, Stenrøgel. 

Murermesteren havde til tårnets indvielse skrevet 
en sang om Grathe Kirke. Den kan du læse på Kir-
kens hjemmeside:  

https://grathekirke.dk/om-kirkerne/grathe-kirke/ 

 

Det Lokalhistoriske Hjørne 
Artiklen er lånt med tak af Grathe Kirke 

https://grathekirke.dk/om-kirkerne/grathe-kirke/ 

Grathe Kirke  Foto: Erik Lyngsøe 

https://www.grathekirke.dk/om-kirkerne/grathe-kirke/
https://www.grathekirke.dk/om-kirkerne/grathe-kirke/
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Pilgrimsherberget i Thorning har haft en god sæ-
son i Coronaåret 2020. Der har været 492 gæster  

i løbet af året fra d. 8. juni, hvor vi åbnede, da 
Corona-restriktionerne mildnedes. Vi var 5 værter 
til at tage imod gæsterne, og igen var det en for-
nøjelse at tale med de mange forskellige menne-
sker, deriblandt mange unge og familier, der hav-
de pakket rygsækken for at vandre på Hærvejen, 
høre om deres oplevelser og guide dem videre.  

Mange benyttede sig også af Aftensang i kirken i 
juli måned og gav udtryk for, at det var en god 
oplevelse at slutte vandringsdagen på denne må-
de. Flere pilgrimsgrupper har gæstet herberget, 
og Oasehøjskolens unge og flere menighedsråd på 
udflugt har fået fremvist herberget og har kunnet 
drikke deres medbragte kaffe ved havebordene 
og nyde udsigten til Thornings fine bymidte. Disse 
besøg er med til at skabe liv i byen. Vi havde også 
besøg af Visit Århus. 

Vore gæster var gode til at overholde vore regler i 
forbindelse med Coronaen. Vi havde indført, at 
vore 24 sengepladser kun blev benyttet hver an-
den dag, ved at de fik A og B navne, hvor A-senge 
var til lige datoer og B-senge til ulige datoer. Der-
for kunne vi kun have max 12 gæster pr. dag. Der 
var anbragt spritflasker flere steder i herberget, 
og gæsterne fik hver sin egen spritklud, som skul-
le bruges, hvor man færdedes i alle rum. Dagligt 
blev der sprittet af overalt, og vi har ikke haft 
nogen smittede blandt vore gæster eller persona-
le.                                                                                                                

Vi venter nu spændte på, hvornår det igen i år 
bliver muligt at åbne herberget for gæster. Vi har 
allerede fået henvendelse fra flere, som ønsker at 
booke plads, og derfor håber vi, at der snart bliver 
givet lov til at forsamles igen. 

Det er muligt at støtte Pilgrimsherberget ved at 
blive medlem af vores forening FHHT for den lille 
sum af 50 kr. om året, ligesom det også er muligt 
at blive en af værterne, der tager mod gæster og 
gør rent. Henvendelse kan rettes til bestyrelsen. 
Som medlem kan man deltage i generalforsamlin-
gen, som forventes afholdt sidst i marts, og få 
indflydelse på, hvordan vi bedst kan drive pilgrims-
herberg i Thorning. 

 

Med venlig hilsen  
Tom Andersen 

Tlf. 86 88 06 89 

 

Foreningen Hærvejsherberg i Thorning 

Sæson 2020 

Danske Santiagopilgrimme har doneret Højskolesang-
bøgerne.              Foto: Ellen Andersen. 

Hærvejsstenen ved Koldingvej i Viborg. 
Foto Ellen Andersen 
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Thorning Senior Klub 
Aktiviteter marts - maj 2021 

Onsdag den 17. marts kl. 14.00 
Generalforsamling i Thorning Forsamlingshus 
(hvis forholdene tillader det). Bankospil med 2 
gratis plader, og der serveres kaffe med brød. 

Onsdag den 14. april kl. 14.00 
Forårsfest med vin, smørrebrød og kaffe i Thor-
ning Forsamlingshus (hvis forholdene tillader det). 
Underholdning v/ Anker Svendsen. 
Pris: 100 kr. – alt inkl. 
Tilmelding senest 10. april til 
Morten (86 88 01 91 / 53 29 82 82) eller 
Hanne (23 31 08 15) 

Onsdag den 12. maj kl. 14.00 
Billedforedrag v/ Nanna Lihn. På cykel alene fra 
Kina til Danmark.  
Sted:  Thorning Forsamlingshus. 
Pris:  75 kr. inkl. kaffe og brød. 
Tilmelding senest 8. maj til 
Morten (86 88 01 91 / 53 29 82 82) eller 
Hanne (23 31 08 15) 

Medlemskort 
Vi påregner at sælge medlemskort (100 kr. pr. 
medlem) i sidste halvdel af marts. 
 

Thorning Senior Klub 
Morten Petersen 

Koncerten med Henning Stærk Band i Thorning 
Forsamlingshus fredag den 26. februar er desvær-
re aflyst (udsat) på grund af de gældende restrikti-
oner. 

 Det er heldigvis lykkedes at få en aftale med ban-
det, således at arrangementet flyttes til efteråret 
og i stedet afholdes i forsamlingshuset fredag den 

17. september. 

 Vi håber, at vi til den tid kan nyde en koncert 
under normale forhold, men vi følger naturligvis 
myndighedernes vejledninger for Covid-19. 

Købte billetter og billetreservationer er naturligvis 

gyldige på den nye dato. 

Bestyrelsen 

Musikevent Thorning 

Musikevent Thorning 

Ny koncertdato!! 
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Voksne 
Coronarestriktioner gør programmet usikkert. 

Søndag d. 28. februar kl. 10.30 

Thorning Kirke. Gå med. Distriktsarrangement. 
Deltagelse i gudstjeneste, madpakkespisning  i 
Sognehuset, gåtur ca. 7 km i området.  

Fredag d. 5. marts kl. 19.30 

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

Fredag d. 12. marts kl. 19.30 

Bibeltime hos Jan og Lisbeth Petersen, Rosenborg-
vej 10. 

Fredag d. 19. marts kl. 19.30 

Påskehygge og sangaften hos Linda og Jeppe Niel-
sen, Aalborgvej 57. 

Søndag d. 21. marts kl.10.00  

Gå med i Silkeborg – fra Alderslyst Kirke. 

Fredag d. 26. marts kl. 19.00  

Fællesspisning hos Tove og Jens Aage Vinther. 
Damerne laver mad. 

Fredag d. 9. april kl. 19.30  

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

Torsdag d. 15. april kl. 19.30 

Fællesspisning og soldatervennefest i Missionshu-
set fælles med IM. 

Torsdag d. 22. april 2021 kl. 19.30 

i Kjellerup Kirkecenter, Kirkebakken 8, 8620 Kjelle-
rup. 

RASMUS BRO HENRIKSEN: "At leve med frygt - og 
uden frygt" 

Når man står midt i præstationskrav, globalisering, 
digital tilstedeværelse og klimafrygt kan livet virke 
uoverstigeligt. Det mærker mange unge i dag. 
Alligevel finder mange også livskraft og handle-
mod midt i en meget omskiftelig tid. Rasmus Bro 
Henriksen, forstander på Aarhus Efterskole, tegner 
et portræt af ungdomsliv i dag og giver bud på, 
hvordan håb og virkelyst folder sig ud i det store 
og det nære. 

Thorning KFUM og KFUK 

Aktiviteter Februar  - maj 2021 

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

Søndag d. 25. april kl. 10.00 

Hinge Kirke. 

Gå med i Hinge. 

Torsdag d. 29. april kl. 19.00 

Gåtur og varme hveder hos Jens Aage og Tove 
Winther, Kong Knuds Vej 26.  

Fredag d. 7. maj kl. 19.30 

Bibeltime hos Jeppe og Linda Nielsen, Aalborgvej 
57. 

Fredag d. 28. maj kl. 19.00  

Minipilgrimsvandring v. Lisbeth og Tove. 

Læs mere her om voksenaftener: 

https://haervejen.kfum-kfuk.dk/kalender/ 

 

Alle er velkomne.  
Ret til ændringer forbeholdes. 

 

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

Børn og Unge 
Distriktsarrangement for børn 3.-7. kl. i Distrikt 
Hærvejen. Pris 40 kr. /30 kr. for medlemmer. 
Sted: Hørup Kirkecenter, Kirkebakken 8.A, Kjelle-
rup. 

Fredag d. 12. februar kl. 19.00-21.30 

Fastelavns-Disko. 

Fredag d. 26. marts kl. 19.00-21.30 

Fødselsdags-Disko. 

Fredag d. 7. maj kl. 19.00-21.30  

”Movie-Star”-Disko  

Se her: https://haervejen.kfum-kfuk.dk/kalender/  
eller på Facebook: KFUM og KFUK i Distrikt Hær-
vejen 

mailto:tovevinther@gmail.com
https://haervejen.kfum-kfuk.dk/kalender/
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Ten Sing 7 

er for alle unge mellem 13 og 20, der er interesse-
ret 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:   

kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/ 
 
På Facebook: 

www.facebook.com/TenSing7Kjellerup/.  

Blicheregnens Museumsforening 
 

Thorning KFUM og KFUK 

Aktiviteter Februar  - maj 2021 

Det er småt med aktiviteter på grund af de gæl-
dende restriktioner. Bestyrelsen har derfor været 
nødsaget til at udsætte foreningens planlagte 
generalforsamling, der var annonceret til tirsdag 
den 23. februar. 

Bestyrelsen har fastsat en ny dato til den 19. 
august. På denne måde afholder vi generalfor-
samlingen sammen med den årlige 
”Frivilligaften” 

I den mellemliggende periode vil den valgte be-
styrelse fortsætte uændret. Den nye indkaldelse 
vil blive annonceret i dagspressen og meddelt til 
medlemmer uden for lokalområdet på behørig 
vis. 

Blicheregnens Museumsforening 
Gregers Thomsen 

Uroksen på Blicheregnens Museum     Foto: Erik Lyngsøe 

https://kjellerup.kfum-kfuk.dk/ung/
https://www.facebook.com/TenSing7Kjellerup/
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Vium-Hvam Kultur – og Multihus 

Der er så stille i Vium-Hvam Kultur - og Multihus…. 

og ikke meget at skrive om. Som det gælder for 
hele Danmark (p.t. 25-1-2021) er alt lukket ned og 
derfor også Multihuset. Så ingen aktiviteter, ingen 
fester og ingen udlejninger og det kan mærkes, 
især på økonomien.  

Dog var Multihuset så heldige, efter ansøgning, at 
modtage 35.500 kr. fra Silkeborg Kommunes Covid
-19 pulje. Det var en stor lettelse for Bestyrelsen at 
modtage dette beløb, da det gav en lidt roligere 
nattesøvn og ingen minus på bankkontoen. 

Bestyrelsen arbejder fortsat på, trods omstændig-
hederne, at fremtidssikre Multihuset. Det seneste 
tiltag, nemlig udskiftning af vinduer i den lille sal, 
forventes at starte inden udgangen af februar 
måned i år. Dette arbejde er kun muligt at gen-
nemføre takket være tilskud fra Silkeborg kommu-
nes ”Vedligeholdelses-pulje til Multi- og Forsam-
lingshuse”.  Renoveringen er tiltrængt, da vinduer-
ne er de oprindelige fra 1963. En del af arbejdet 
udføres af frivillige ildsjæle og derved kan omkost-
ningerne holdes nede. 

Kultur og Multihuset har nemlig den glæde at 
mange af egnens borgere fortsat gerne yder et 
stykke frivilligt arbejde til gavn for Multihuset. 
Ekstra rengøring, havearbejde med bl.a. beskæring 
af træer og buske, diverse malerarbejde og på det 
seneste er husets opvaskemaskine blevet flyttet/
vendt så den nu er nemmere at betjene. Derud-
over blev en del af parkeringspladsen renoveret i 
efteråret. Her blev der fældet et træ og derefter 
lagt nyt asfalt på. 

Bestyrelsen er denne gruppe af lokale ildsjæle stor 
tak skyldig – uden deres hjælp var mange ting ikke 
mulig. De lokale firmaer skal også have stor tak for 
deres altid gode velvillighed. Det betyder at drifts-
omkostningerne, i et vist omfang, kan holdes ne-
de. 

Under normale omstændigheder skal der hvert år, 
inden udgangen af marts, afholdes generalforsam-
ling i Multihuset. Men Bestyrelsen har valgt at se 
hvad fremtiden bringer, så derfor kan der ikke p.t. 
udmeldes en dato. 

Til slut skal nævnes, at såfremt man ønsker at 
støtte Kultur og Multihuset, kan det gøres ved køb 
af et husstandsmedlemskort for 2021. Prisen er 
200 kr. og 100 kr. for enkeltpersoner og beløbet 
kan indbetales via Netbank til reg.nr. 9318 kt. 
0011030831 eller via Mobilepay til nr. 28351952. 
Husk venligst at skrive MK2021 og navn i besked-
feltet. 

På vegne af bestyrelsen for 
Vium-Hvam Kultur- og Multihus 
Tonny Pedersen og Inge Lyngsø 

https://www.vium-hvam-multihus.dk/
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sante og bemærkelsesværdige medvirkende er 
Joan Heerwagen som Tyttebær-Maja og John Dyb-
kjær som Anton, Emils far. De øvrige medvirkende 
kan se på thorning.com/emil/skuespillere 

PR holdet har sat gang i en snittekonkurrence for 
alle kommunens 4. og 5. klasser i Håndværk og 
Design. Ideen er, at eleverne i hver klasse skal 
fremstille træmænd – ligesom skarnsknægten 
Emil, der lavede et utal af træmænd, når han sad i 
skuret for at komme på bedre tanker. Det ned-
satte dommerpanel udvælger den klasse, der har 
fremstillet de sjoveste, flotteste og mest fantasi-
fulde eller finurlige træmænd. Præmien er en 
billet til forpremieren på ”Emil fra Lønneberg” 
inklusiv gratis is i pausen.   

 

Mange hilsner fra  
bestyrelsen Thorning Friluftsspil 

Optimismen blomster i den grad hos os i bestyrel-
sen. Ikke nok med at dagenes længde tiltager; 
men vi er også i den heldige situation, at der er 
blevet fundet et super godt hold af entusiastiske 
skuespillere med den lokale Villads Henry Chri-
stensen som Emil til årets skuespil ”Emil fra Lønne-
berg”.  

Den kreative ledelse sprudler også af energi. In-
struktør Christina de Laurent har sat gang i læse-
prøverne - ganske vist digitalt foreløbigt. Sceno-
graf Sarah Sandgaard er i fuld sving med at ud-
tænkte en ukonventionel scenemodel, da det er 
første gang stykket opføres udendørs. Alle håber - 
ganske som statsministeren i sin Nytårstale - for-
ventningsfuldt på, at vendepunktet for Corona-
situationen bliver lige efter Påske. Da er det nem-
lig vigtigt, at skuespillerne kan mødes og øve deres 
færdigheder og at scenebyggeholdet kan komme i 
gang med at fabrikere scenen.  

Hovedpersonen 
skarnsknægten Emil 
- en lille vild og stæ-
dig krabat med et 
hjerte af guld - skal 
spilles af den 11 
årige Villads Henry 
Christensen fra 5. 
klasse på Thorning 
skole. Villads er 
allerede en erfaren 

herre udi skuespil og sang. Som tidligere elev på 
den kreative skole i Silkeborg og som ræv og rum-
penisse i Ronja Røverdatter i 2019 har han før 
stået foran et stort publikum. Sangtalentet får han 
til fulde vist i Thorning Kirkekor. Han er desuden 
en ivrig håndboldspiller i HT 87.  

Holdet er som tidligere en skøn blanding mellem 
øvede såvel som uerfarne, unge såvel som ældre 
og lokale såvel som ”udenbys”. Fælles for alle er, 
at de er meget dedikerede til opgaven og glæder 
sig enormt til at give publikum den helt store ople-
velse. Af lokale kan ses Bodil Lyngsøe – helt indly-
sende i rollen som den stramtandede fru Petrell 
og stykkets nestor Ejvind Nielsen som den ærvær-
dige og respektable provst. Af de tidligere interes-

”The show must go on” …. 

Villads Henry Kristensen.   

Der bliver musical i børnehøjde med  
sus og ballade, når Emil drøner over scenen  

tæt fulgt af sin højtråbende far Anton: 
”EEEEEEEMIL….”.  

Der spilles på Friluftsteatret i Thorning fra 5. til 
13. juni 2021.  

På grund af Corona-situationen bliver der kun sat 
400 billetter  

til salg ved hver forestilling –  
 

så SKYND dig at købe billet,  
hvis du vil være sikker på at sidde tæt på scenen. 

 
thorning.com/emil/billetsalg 

https://thorning.com/emil/billetsalg
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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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Thorning, Grathe og Vium Kirker 
Gudstjeneste kalender vinter 2021 

Fotos Erik Lyngsøe   

Dato Thorning Grathe Vium 
28. februar 10.30 19.00 Stillegudstjeneste   

7. marts   9.00 10.30 

14. marts 10.30 Dåb   9.00 

21. marts 9.00 10.30   

24. marts     17.00 Familiegudstjene-
ste Herluf Christensen 

28. marts     9.00 Erik Bjørn 

1. april  
Skærtorsdag 

10.30   17.00 Nadvergudstjene-
ste med spisning i Menig-
hedshuset 

2. april 
Langfredag 

  19.00 Stillegudstjeneste   

4. april  
Påskedag 

10.30 Højmesse   9.00 Gudstjeneste 

5. april 
2. påskedag 

  10.30 Herluf Christensen   

11. april   10.30   

18. april 9.00   10.30 

25. april 10.30 Herluf Christensen     

30. april  
St. Bededag 

  10.00 Konfirmation.   

2.maj 9.00   10.30 

8. maj     10.00 Konfirmation 

9.maj 10.30 9.00   

13.maj 
Kr. Himmel-
fartsdag 

    9.00 
Herluf Christensen 

15. maj 11.00 Konfirmation     

16.maj 11.00 Konfirmation     

23.maj 
Pinsedag 

9.00   10.30 

24.maj 
2.pinsedag 

Fælles gudstjeneste på 
Oustruplund kl 11.00 (se 
inde i bladet) 

    

30. maj   9.00 MIK   

6.juni 9.00   10.30 
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Samvær i Sognehuset 

I sensommeren startede et nyt tiltag i Sognehuset. 
Mange var vant til at mødes på Bakkegården, men 
grundet Corona-restriktionerne blev det sat på 
pause, og dermed forsvandt muligheden for at 
mødes. Det behov ønskede vi at imødekomme. 
Sognehuset har dejlige lokaler, og ønsker samtidig 
at tage aktivt del i fællesskaber. 

Og alle er velkomne – unge som ældre, mænd og 
kvinder, og med eller uden håndarbejde. Det er 
ikke forbeholdt brugere af Bakkegården, men er 
for alle. Nogle har strikketøj med, andre kommer 
og drikker en kop kaffe. Og alle får vi lige vendt 
verdenssituationen, og får som regel snakket om 
lokalhistorie, og får samtidig en hyggelig stund 
med naboer og venner. 

Desværre er vi lige nu også blevet ramt af det 
velkendte forsamlingsforbud, og derfor har det 

Thorning, Grathe og Vium Kirker 
Thorning Menighedsråd  

været nødvendigt at trykke på pauseknappen.  

Men så snart restriktionerne mildnes, så er vi klar 
igen. 

Man tager selv kaffe og brød med, og vi hjælpes 
med at rydde op inden vi går.  

Vi håber at se en god flok, når vi igen kan komme 
lidt mere ”på græs”, og vi skal nok forsøge at få 
spredt budskabet, når dørene åbner igen. Det er 
hver mandag kl. 14.30 – 16. 

Tidspunktet og ugedagen kan flyttes – det aftaler 
vi undervejs.  

Vi glæder os til at se dig – og tag endelig naboen 
med. Mange sidder alene, og vil måske gerne have 
en at følges med 

Thorning Kirkes Menighedsråd. 

Foto fra Sognehuset indvielse, fra før verden gik af lave, og vi kunne mødes og hygge os sammen. 

Foto: Erik Lyngsøe 
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FEBRUAR 
Torsdag d. 18.  februar 

Kredsstævne i Kjellerup Menighedshus  

 Kl.14 Peter Nord Hansen, Fredericia  

 Kl.19.30 Rolf Weber Jørgensen  

Torsdag.d.25. februar 
Vinterferie ( intet møde). 

MARTS 
Torsdag .d.4.  marts  

Bibeltime i hjemmene. Matt. ev. kap.6. 

Torsdag .d.11. marts   

Sangaften. 

Onsdag .d.17. marts  

Fællesmøde i Karup Sognehus. Kl. 19 Per Weber, 
Hinnerup. 

Torsdag .d.18. marts  

Forårsmøde i Kjellerup MH. Jesper Hornstrup, 
Skive. 

Torsdag .d.25. marts   

Påskemøde Harry Harregaard, Roslev. Skivekoret 

Glædelig Påske. 

APRIL 
Torsdag d. 8. april  

Simon Overgaard, Holstebro. 

Torsdag .d.15. april  

Soldatervennefest. Allan Schrøder, Kølvrå. 

Mandag .d.19. april   

Bestyrelsesmøde IM. Tørrepladsen 24, Thorning. 

Torsdag .d.22. april  

Bibeltime i hjemmene. Matt. ev. kap. 7. 

Torsdag  d.29.  april  

Hyggeaften (varme hveder  

 

Kontaktpersoner: 
Danmission: Ellen Andersen 
Soldatermission: Jan Pedersen 
Mission Afrika: Ole 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  
Kredsrepr. 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. 

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

Thorning Missionshus 
 Birkevej 10 · Thorning 

8620 Kjellerup. 

Indre Mission Thorning 
Program vinter 2021 

Gavebeløb til IM Thorning / DANMISSION 
bedes overføres til konto nr. 7843 0004901696 

Enhver gave modtages med tak. 

INDSAMLING TIL  
MISSIONSHUSET UGE 6  

Konto nr. 7843 0004901696 

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

FÆLLESSPISNINGSUDVALGET 
Fællesspisningsudvalget har tidligere annonceret tre datoer for fællesspisning i Forsamlingshuset i vin-
terhalvåret 2020/21 
 
Grundet Corona og forsamlingsforbud er fællesspisning aflyst indtil Sundhedsmyndighederne igen giver 
lov til at vi må dække op til mange glade mennesker og mødes til hyggeligt samvær i Forsamlingshuset. 

 
Thorning Forsamlingshus   

Fra Fællesspisningsudvalget 
Rita, Grethe, Aase, Lene og Birthe 

Thorning Forsamlingshus 
Tak for jeres opbakning 

I december måned rettede vi henvendelse til jer 
borgere med en opfordring om at give et økono-
misk bidrag til vores forsamlingshus. Det var med 
lidt sommerfugle i maven, at vi tog dette initiativ, 
men presset på husets økonomiske situation gjor-
de det nødvendigt for os.  

Vi husstandsomdelte således ca. 900 breve til 
borgerne i Thorning, Knudstrup, Skræ, Ungstrup, 
Vattrup og omegn, som vi med stor glæde kan 
konstatere er blevet taget rigtigt godt imod.  

Der er utrolig mange, som har indbetalt et beløb. I 
skrivende stund har vi indsamlet 46.800 kr. Vi 
modtager stadig indbetalinger - måske kan vi i 
løbet af foråret runde 50.000 kr. Det er et rigtigt 
flot beløb, og I skal alle have EN MEGET STOR TAK 
for jeres bidrag. Det fortæller os, at vi er mange, 
der ønsker at bevare det gamle og hyggelige for-
samlingshus, ligesom det vidner om, at vi har et 
godt og stærkt sammenhold i vores lokalsamfund.  

Skulle der være husstande, som ikke har modtaget 
brevet eller andre, der gerne vil støtte huset, kan 
det fortsat ske til MobilePay nr. 64801 eller reg.nr. 
9266 og kontonr. 2930102031.  

Til erhvervslivet i Thorning og omegn skal der også 
lyde RIGTIG MANGE TAK for jeres imødekommen-
hed og støtte. Af husets nuværende sponsorer har 
størstedelen af jer fornyet sponsoraftalen - enkel-
te er p.t. i tænkeboks, hvilket er helt forståeligt. Vi 
har også fået etableret sponsoraftaler med nye 
virksomheder. De vil sammen med øvrige sponso-
rer pryde sponsorvæggen i forsamlingshuset, lige-
som de vil fremgå af vores hjemmeside Thor-
ningfh.dk.  

Endnu en gang TUSINDE TAK for jeres store opbak-
ning. Vi ser nu lysere på fremtiden for Thorning 
Forsamlingshus, som forhåbentlig vil klare sig igen-
nem sundhedskrisen og bestå mange år endnu.  

De bedste hilsner fra os alle i bestyrelsen  

Aase Eriksen, Maria Kiib, Rune Møller,  
Bente Christensen, Jeppe Lægaard, Lars Lund og 

Lisbeth Eskesen.  
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Blicheregnens Lokalråd 
 

 
Nyt fra lokalrådet 

Nedrivning på Blichersvej 

Vi er i dialog med Boligskabet Sct. Jørgen om ned-
rivningen af Blichersvej 15-19, og ser spændt frem 
til at høre mere om deres planer for det byggeri de 
vil iværksætte.  

Sti bag Skrænten 

Vi er også i dialog med, og afventer møde med, 
Viborg Amts Boligselskab, om genoprettelse/
belægning og genplantning af stien bag 
“Skrænten”. Den har længe trængt til en opfrisker, 
så det er dejligt der sker noget. 

Smedebakken 

Gennem en del år har det fra borgere og lokalråd 
været et stort ønske, at der gøres noget ved den 
alt for høje fart på Smedebakken. Det er en vej, 
som kommunalt klassificeres som ”en sort plet”, 
grundet den alt, alt for høje hastighed. Samtidig er 
det en skolevej, og det er ekstra farligt for de blø-
de trafikanter, da mange bilister desværre også 
skærer hjørnerne, og dermed overskrider cykel-
kantbanen – samtidig ofte med langt over den 
tilladte hastighed.  

Nu ser det ud til at der er løsning på vej. Kommu-
nalt har man fremrykket at få gjort vejen mere 
sikker, og få hastigheden ned. Vi er i lokalrådet 
fremkommet med kommentarer til den foreslåede 
trafikregulering af Smedebakken, hvor der heldig-
vis er fundet midler til ikke kun 3, men hele 4 
bump. Vi bakker også op om forsøget på at få den 
tunge lastbiltrafik til at køre ad Foghsvej via Ulve-
dalsvej, i stedet for ad Smedebakken. Det fordrer 
en skiltning på Ålborgvej der jo er statslig. 

Samarbejde med lokale foreninger 

Vi er inviteret til, i samarbejde med bestyrelsen for 
Thorning Hallen, at finde frem til hvordan vi bedst 
kan fremme og sætte skub i planerne for etable-
ring af Thorning Kultur- og Idrætscenter. Skal det 
lykkes, er det nødvendigt at det er et fælles pro-
jekt for hele byen og egnen, og det bakker lokalrå-
det selvfølgelig op omkring. Vi håber at det vil 
lykkes at styrke fællesskabet så meget, at alle kan 
få mulighed for at bidrage – og dermed forhåbent-
ligt også være fælles om et Kultur- og Idrætscenter 
i Thorning. 

Lokalrådet består af… 

Blicheregnens Lokalråd er godt geografisk fordelt. I 
Vium/Hvam har Inge Lyngsø påtaget sig rollen som 
medlem af bestyrelsen. I Gråmose har Jes Kristen-
sen gjort det, og i Knudstrup er det Sarah Burri 
Thomsen. I Ungstrup er det Gert Nielsen, og i 
Thorning er det Linda Lyngsøe, Finn Laursen og 
Torben Bæk-Sørensen.  

I er altid velkommen til at kontakte os, hvis I har 
noget på hjertet som I synes, at vi kan hjælpe 
med.  

På vegne af lokalrådet 

Formand, Torben Bæk-Sørensen 

E Thuninigjus. Foto Erik Lyngsøe 
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En optimistisk bestyrelse i Brugerrådet Bakkegården har planlagt den ordinære generalforsamling. 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen 
Brugerrådet Bakkegården 

Svend Sørensen -  71 70 20 28 

Brugerrådet Bakkegården 
Generalforsamling 

Ordinær generalforsamling. 
 

Brugerrådet Bakkegården Thorning afholder ordinær generalforsamling onsdag den 24. marts 2021 
kl. 14:00 i Cafeen på Bakkegården Thorning. 

Forslag der skal behandles på generalforsamlingen skal være formanden skriftligt i hænde senest 
den 17. marts 2021. 

Dagsorden i henhold til vedtægterne. 

Efter generalforsamlingen spilles der banko med 2 gratis plader pr. person. 

Arrangementet bliver afholdt, hvis Corona-restriktionerne giver mulighed for det; derfor hold øje 
med nye tiltag. 

Se opslag:  

• Spar Thorning. 

• Thorning Antikvar. 

• Bakkegården. 

Bakkegården i Thorning. Foto Erik Lyngsøe 
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Sankt Hans aften 2019 Thorning.  

Fra før verden gik af lave. 
Fotos: Erik Lyngsøe. 

Grease 2018 Thorning Friluftsspil.  
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Middelalder marked. D. 2. jun. 2019.  

Publikum ved Ronja Røverdatter 2019. Thorning Frilluftsspil.  
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Arrangementerne bliver gennemført efter de gæl-

dende retningslinjer, som Sundhedsmyndigheder-

ne udsteder.  

Bestyrelsen tager stilling fra gang til gang, så hold 

Jer orienteret via thorningforedrag.dk – thorning-

by.dk og ophængte plakater.  

Hvis tilmelding og registrering fortsat er nødven-

dig efter nytår, så ring til Mona på tlf. 40 52 04 85 

eller Birthe på tlf. 40 16 49 77. 

 

Thorning Foredragsforening 
www.thorningforedrag.dk 

Hvornår samfundet bliver åbnet op, er svært at 
forudsige på nuværende tidspunkt. Men hvis alt 
går vel, og vi har lov til at mødes 50 til foredrag 
den 25. marts, lige før påske, vil vi følge vort pro-
gram. 

Der vil i så fald være tilmelding og registrering hos 
Birthe tlf. 40 16 49 77 eller Mona tlf. 40 52 04 85. 

Hold øje med thorningforedrag.dk – thorning-
by.dk – opslag i infoboksen ved købmanden og 
forsamlingshuset.   

TORSDAG DEN 25. MARTS KL. 19.30 
I THORNING FORSAMLINGSHUS 

”FRA HELVEDE TIL FABJERG” 
DEN AFGHANSK FØDTE FORFATTER NASI HABIBI 

BAJLUM 

En gribende autentisk fortælling om, hvor langt en 
kvinde vil gå, for at beskytte sine børn, og hvordan 
de har kæmpet og fundet fodfæste i Danmark. 

Billet ved døren 100,- kr. incl. kaffe og brød. 

Sundhedsstyrelsens gældende krav følges. 


