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Nyt fra BLICHFANG redaktionen
Nu udkommer det sidste nummer af bladets 17. årgang, og redaktionen kan se tilbage på et år
med en del bekymringer.
Det lykkedes at ﬁnde et nyt
ﬁrma til at forestå omdelingen, efter at Postdanmark ikke mere ville
omdele vort blad. Det
er næsten på plads nu,
og der er ikke mange, der ikke får bladet leveret i postkassen mere.
Nu er det trykningen af Blich-

fang, vi er i gang med at ﬁnde et trykkeri til. Vort seneste trykkeri i Viborg har
lukket, og det har vist sig, at priserne på
markedet er noget højere, end
vi før har kunnet få det trykt
for. Vi søger videre og regner
med, at det nok kommer til
at lykkes for os at få bladet trykt til en pris, der, er
overkommelig for vores
økonomi.
Redaktionen ønsker
alle læsere en Glædelig jul samt et godt
Nytår.
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Generalforsamling i

Thorning Foredragsforening
Igen et travlt år med seks arrangementer,
alle med god tilslutning. Regnskabet viser indtægter på kr. 45.689 og udgifter på
kr. 39.029. Foredragsforeningen kommer
således ud af året med et overskud på kr.
6.659.
På valg til bestyrelsen var Henning
Bitsch, Thomas Nielsen og Tom Andersen. De blev alle genvalgt. Bente Nielsen
blev genvalgt som suppleant.
Efter generalforsamlingen har Foredragsforeningen konstitueret sig således:
Formand:
Erna Nørskov
Næstformand: Henning Bitsch
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Kasserer:
Hanne Pehrson
Sekretær :
Bente Christensen
Kaffebrygger:
Bente Svarre
Øvrige medlemmer: Thomas Nielsen og
Tom Andersen
Tak for jeres støtte til vores arrangementer og køb af medlemskort. Vi kommer
rundt og sælger medlemskort til Foredragsforeningen for 2009 i løbet af den
næste måneds tid.
Thorning Foredragsforening

THORNING VANDVÆRK I/S

V/Harald Pehrson-Munkemarken 21-Thorning-8620 Kjellerup-tlf.86880476

Til samtlige erhvervsdrivende i vandforsyningens forsyningsområde.
Leveringsbestemmelser
Gældende for alle erhvervsdrivende, som
forsynes med vand fra Thorning Vandværk I/S
I det af kommunen godkendte regulativ
beskrives retten til forsyning af vand.
Det fremgår ligeledes af regulativet, at
enhver forbruger må, uden at have krav
på erstatning, tåle de ulemper, der måtte
opstå ved svigtende levering som følge af
mangler ved anlægget og disses afhjælpning, ved vedligeholdelsesarbejder vedrørende anlægget, herunder ved ledningsbrud, strømsvigt og anden force majeure,
eller ved ledningslukninger, reparationer
og udskylning af ledninger m.v.

vandforsyningen og ved anden driftsforstyrrelse, herunder ændringer i tryk
og kvalitet (enhver forurening), er vandværket, uanset om dette måtte have udvist uagtsomhed, uden ansvar for den erhvervsdrivendes, herunder den erhvervsdrivendes aftageres/klienters/kunders
driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.
Denne bestemmelse gælder ikke, såfremt
vandværket har udvist forsæt eller grov
uagtsomhed.
Den erhvervsdrivende opfordres til at tegne en driftstabsforsikring.
Med venlig hilsen
Thorning Vandværk I/S
Bestyrelsen
Den 24.10-2008

Ved afbrydelse eller genoptagelse af
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Adventsfest i Thorning Forsamlingshus
Thorning Foredragsforening og Thorning
Borgerforening er igen i år gået sammen
om at arrangere den årlige adventsfest i
forsamlingshuset.
Den ﬁnder sted tirsdag den 9. december
med start kl. 19.00.
Taleren i år bliver sognepræst
Ejnar Stobbe fra Kragelund,
der vil underholde med ”Karen
Blixens liv og skæbne”, som
sammen med luciabørnene nok
skal sørge for en hyggelig aften.
Vi har igen i år fået organist Elisabeth
Tøttrup til at akkompagnere til de salmer
og sange, vi vil synge i aftenens løb. Der
bliver serveret et lækkert kaffebord.
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Arrangørerne vil gerne understrege, at adventsfesten er for alle og ikke alene for
den ældre del af byens befolkning. Derfor
kan man roligt møde op til en rigtig hyggelig aften.
Prisen for arrangementet er 50 kr. og det
er nødvendigt med tilmelding på telefon
nr. 8688 0237 eller 8688 0856 senest fredag den 5. december. Hvis man ønsker
transport, bedes dette meddelt ved tilmeldingen.
Venlig hilsen Thorning Foredragsforening
og Thorning Borgerforening.

Indre Mission
November:
Torsdag d. 27. kl. 19.30
December:
Fredag d. 5. kl. 19.30
Torsdag d. 11. kl. 19.30
Onsdag d. 17. kl. 19.30

Sangaften ved Musikkonsulent Peter Ringgård, Frejlev.
Adventsfest ved Carsten Maagaard, Hestlund Efterskole.
BDM-Aften ved tidligere missionærer Ingrid og Jørgen
Markussen, Ebeltoft.
Julekoncert i Thorning Kirke.
Glædelig Jul

Søndag d. 28 kl. 19.30
Januar 2009:
Torsdag d.8. kl.19.30
Man.-torsdag d.12.-15.
Torsdag d. 22.
Torsdag d. 29. kl.19.30

Hele familiens julefest arrangeres af KFUM og K.

Godt nytår
Møde ved Thorvald Jensen, Karup.
Kl. 19.30 Bedeuge.
Bibeltime i hjemmene.
Årsmøde.

Danmissions Kvindekreds
Tirsdag, den 2, december kl. 14.30
Adventsmøde med besøg af Else Bjerg, tidligere missionær i Tanzania, hos Ellen Andersen, Hosekræmmervej 14, Thorning
Tirsdag, den 3. februar kl. 14.30
Møde med årsberetning hos Bente Nielsen, Papsøvej 3, Hvam.
Tekst: Ap. Kap. 14.
Enhver er velkommen til at komme og høre om arbejdet
i Danmission og til at deltage i et givende samvær.
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Kirkekoncert
Koncert i Thorning Kirke onsdag den 11.
marts kl. 19.30
Medvirkende:
Tina Lynderup
(sang), Willy Egmose (klaver) og
Preben Gramhart
(ﬂøjte)
Trioen har et program med danske sange
og salmer i spændende arrangementer for
klaver og ﬂøjte, samt klassiske værker for
klaver og ﬂøjte.
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Lopper
Gode og brugbare loppeting modtages.
Henvendelse til Niels tlf. 8688 0364 eller Sonja tlf. 8688 0285.

Gudstjenesteliste

Dato
30 nov. 1. s. i advent
7. dec. 2. s. i advent
14. dec. 3. s. i advent
17. dec.
21. dec. 4. s. i advent
24. dec. Juleaften
25. dec. Juledag
26. dec. 2. Juledag
28. dec. Julesøndag
1. jan. Nytårsdag
4. jan. H.3.K
11. jan. 1.s.e.H.3.k
18. jan. 2.s.e.H.3.k
25. jan. 3.s.e.H.3.k
1. feb. S.s.e.H.3.k
8. feb. Septuagesima
15. feb. Seksagasima
22. feb. Fastelavn
1. marts 1.s.i fasten

Thorning
10.30
9.00 P.K.R.
10.30
kl. 19. 30 Kirkekoncert
16.15
10.30
10.30
15.00
9.00 P.K.R.
10.30
9.00
10.30
9.00
10.30
9.00 P.K.R
10.30

Grathe
14.00 Familiegudstjeneste
10.30 Thomas Frank
15.00
10.30
10.30
9.00
10.30
10.30
9.00
9.00
10.30

P.K.R. er præsten fra Frederiks, Peder
Kjærsgaard Roulund
Julegudstjeneste på Ældrecenter Bakkegården
Tirsdag d. 23. december kl. 10.00
Alle er velkomne!
Ligeledes gudstjeneste
Tirsdag d. 27. januar kl. 10.00 og
Tirsdag d. 24. februar kl. 10.00
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Menighedsrådet orienterer
Onsdag den 17. december kl. 19.30 synges julen ind med Thorningkoret og solist, sopran Tina Lynderup, Videbæk.
Efterfølgende er alle velkomne i Thorning Forsamlingshus, hvor der er kaffebord, julehygge og mere sang.
Der er gratis adgang til både koncerten og
kaffebordet i forsamlingshuset.
Nytårsmøde
Lørdag den 17. januar 2009 afholder menighedsrådet nytårsmøde på en utraditionel måde.
Det foregår i kirken kl. 14.00 med fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel under
ledelse af Louise Adrian.
Fangekoret fra Vridsløselille Statsfængsel har eksisteret i 13 år, og i al den tid
har de indsatte sunget hver eneste søndag
i fængselskirken.
For tre år siden lavede de en CD med forskellige danske kunstnere. Projektet ﬁk
megen medie-omtale, hvorefter der blev
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stor efterspørgsel efter Fangekoret på den
anden side af tremmerne. De 15 mand
i koret kan ikke uden videre lukkes ud,
men der er efterhånden en voksende ﬂok
med udgangstilladelse, eller løsladt på
prøve, der stiller op. I Thorning forventer
vi, at 12 mand møder op.
Koret optræder med gospelsange, egne
sange og fællessange og information om
korets virke og livet bag murene.
Fangekoret har overdraget 90.000 kr. til
Børnetelefonen under Børns Vilkår, et
overskud fra salget af deres CD ”Forbryderalbummet”, som bl.a. indeholder tekster og sange skrevet af de indsatte selv.
Fangekoret medvirkede ved DR´s indvielseskoncert af ”Sangens år 2008” i Radiohuset.
Efter koncerten vil der blive serveret en
kop kaffe ved kirken.
Kirkebil kan benyttes.

Thorningegnens Friluftsspil
RONJA RØVERDATTER

INFORMATIONSMØDE
Søndag den 23. nov. kl. 14.00

RONJA RØVERDATTER

Instruktør Kim Brandt vil fortælle om
stykket og arbejdet frem til
til premieren den 6. juni 2009.

Thorningegnens Friluftsspil opfører 6.14. juni 2009 familieforestillingen Ronja Røverdatter.
Hertil søger vi ca. 30 skuespillere, sangere og dansere fra 12 år og opefter.

på Thorning Skoles lærerværelse

Vi søger voksne og børn over 12 år: dansere, sangere og skuespillere. Mød op og
hør om denne herlige musical med Sebastians gode melodier og sange.
Audition den 7. december.
Yderligere oplysninger på tlf. 40507333
/ 21841216
Thorningegnens
Friluftsspil
www.thorning.com

AUDITION

Der afholdes audition
søndag den 7. december
på Thorning Skole
Tilmelding på telefon 40507333 eller
hent tilmeldingsskema på hjemmesiden www.thorning.com
Sangtekster og replikker kan ligeledes
hentes på hjemmesiden eller udleveres
efter aftale.
Thorningegnens
Friluftsspil
Tlf. 40507333/21841216
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Thorning Pensionistforening
Onsdag den 10. december kl. 14.00 på
Bakkegården er der juleafslutning, hvor
sognepræst Tina Frank, Thorning, kommer og fortæller om julen. Der bliver Luciaoptog, og der serveres gløgg, æbleskiver og kaffe. Pris pr. person er 30.00 kr.,
og alle er velkomne.
Onsdag den 14. januar 2009 kl. 14.00 på
Bakkegården. Generalforsamling ifølge
vedtægterne. Der er gratis kaffe, og bagefter er der Banko, hvor de to første pla-
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der er gratis.
Onsdag den 11. februar kl. 14.00 på Bakkegården er der bankospil med gode gevinster.
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul
samt et godt nytår, og takker for den gode tilslutning til vore arrangementer i året
2008.
Med hilsen fra Viggo Eriksen.

Det sker på Bakkegården
November:
12.11 Pensionistforeningen
19.11 Banko
29.11 Julemarked

kl.14.00
kl.14.00
kl.14.00

December:
10.12 Pensionistforeningen
14.12 Julehygge med Thorning sangkor
17.12 Banko

kl.14.00
kl.14.00
kl.14.00

Januar:
14.1 Pensionistforeningen
21.1 Banko
22.1 Nytårstaffel

kl.14.00
kl.14.00
kl.11.30

Hver tirsdag formiddag kl. 10.00 – 11.00 er der sang med musikledsagelse af organisten. Den sidste tirsdag i hver måned aﬂøst af gudstjeneste.
Inden gudstjenesten er der mulighed for en lille snak og en kop kaffe.
HUSK Julemarked lørdag den 29. november kl. 14-16
Der kan købes håndlavede ting, gløgg og æbleskiver m.m.
Hilsen Brugerrådet
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Så er gymnastikken godt i gang
Efter en rigtig god dag i Thorning-hallen
lørdag den 30. aug., hvor vi havde besøg
af Gymnastikkaravanen fra DGI, og hvor
der var mulighed for at se og prøve, hvad
de forskellige hold kan byde på til vinterens mange gymnastiktimer, er alle holdene kommet rigtig godt i gang.

ne, som er en udfordring for alle. ”Tør jeg
nu det?” Ja, med en hjælpende hånd er alle med. Afslutning igen i rundkreds med
f.eks banke, banke bøf. Ind imellem løber børnene bare rundt og rundt – en stor
gymnastiksal er altid sagen. Alle børnene
tager hjem med røde kinder.

Hanne Ørgaard har med sin datter og
hjælper Juliane et rigtig godt familie-barn
gymnastikhold. Ca. 20 børn med forældre. Der er fokus på udvikling af barnets
grundmotorik via leg, rim og remser, bevægelsessange, redskabsbaner m.m. Og
pludselig ﬁnder Hanne en kuffert frem,
og hvad mon der gemmer sig i den? Alle
kigger spændt. En meget stor faldskærm.
Igen noget både børn og voksne kan være sammen om. Efter timen har alle fået
sved på panden og en god oplevelse.

Et af de nye hold er springgymnastik for
børn i alderen 7-12 år. Her er det Anders Pedersen, der står i spidsen for holdet. Han har god hjælp af 5-6 hjælpere.
Man må sige, at det nye hold er blevet en
succes med 44 børn. Langt ﬂere end forventet. Inden redskaberne ﬁndes frem, er
der en halv time med god opvarmning og
styrketræning. Og alle kæmper med så
godt, de kan med både mave- og armbøjninger.

Susanne Rasmussen med hjælpetrænerne Karoline og Pernille har nogle rigtig livlige og glade børn på holdet for 58 årige. Opvarmningen starter i rundkreds
med små bevægelsessange som f.eks okker gokker. Der er også gang i redskaber-
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Med hjælp fra forskellige sponsorer, blev
det muligt at købe en airtrack. Og den er
bare et hit. Så alle hopper og springer nu
med så godt, de kan.
Irma Andreasen og Lis Klostergaard
har igen i år et rigtig godt mandagshold,

fyldt op med en masse glade gymnastikdamer og to mænd. Sejt. Til en masse god musik starter timen med udstrækning, herefter bliver hele kroppen arbejdet godt igennem i et motionsprogram,
der giver sved på panden. Timen afsluttes med udstrækning og afspænding. Ind
imellem bliver der også snakket om, hvad
der er sket siden sidst. Jo, man hygger sig
på mandagsholdet.
Mie Døssing og Pernille Just har en fuld
sal med step onsdag aften. Efter 1½ time
er alle mere end varme. Mie og Pernille
skiftes til at stå for opvarmningen, steppen, styrkeøvelser, udstrækning og afspænding. På den måde er der en dejlig

afveksling på aftenen. Med en masse god
musik i et kvikt tempo, yder alle det bedste de kan. Og så er der bad bagefter. Pyha, det er hårdt.
Nyt i hallen er aerobic med Karin Pedersen som instruktør. Karin er et kendt
ansigt af mange, da hun i ﬂere år havde
Karins Helsecenter i Kjellerup. På aerobic
holdet er der også stor tilslutning. Kroppen bliver arbejdet godt igennem og der
bliver bla. arbejdet med udholdenhed. Timen afsluttes med udstrækning.
Man må sige, at der er godt gang i gymnastikken i Thorning.
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TIF’s gymnastikafdeling siger

Tak til sponsorerne
Gymnastikafdelingen under Thorning Idrætsforening vil hermed gerne sige TUSIND
TAK til følgende sponsorer, for Deres sponsorbidrag til indkøb af airtrack. Uden dem
var det ikke muligt at starte et rytme- og springhold.
Tak til:
Designa A/S
Søndergårds Have
Jyske Bank, Thorning
Kusk Hvidevarer ApS
Harald Pehrson
Thorning Køreskole
MAP Quality Support
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Knudstrup Tømrer og Snedker Forretning
Kauergaard
Shell Service, Kjellerup
Birger Brødløs A/S
Knudstrup Murerforretning Aps
Spar Thorning
Nordea Thorning

