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Blichfang kan også læses/printes fra
www.blichfang.dk
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Nyt fra redaktionen
Dette blad er sidste nummer af 19. årgang, og vi kan se tilbage på et år, der har
været mindre problematisk end de forrige. Aftaler med både trykkeri og omdelerﬁrma er gået godt, og der er kun kommet
få klager over, at bladet ikke er modtaget
af vore læsere. Aftaler for næste år er ved
at være på plads, og datoerne for Blichfangs omdeling i 2011 kan ses herunder.

Der er stadig nogle få eksemplarer tilbage
af bladene, som lægges ud til afhentning
af de beboere, som ikke får bladet leveret
hjemme, fordi de har sagt nej tak til reklamer, hvilket antyder, at det udlagte antal
er passende.
Redaktionen ønsker alle vore læsere og
annoncører glædelig jul og godt nytår.

Blichfang udgivelser 2011
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

Deadline
14. januar
18. marts
15. maj
22. juli
16. september
11. november

Omdeles
5. februar
9. april
4. juni
13. august
8. oktober
3. december

Årsmøde i Blichfang
Der afholdes årsmøde i Blichfang tirsdag den 22. februar 2011 for foreningsrepræsentanter og redaktion. Dagsorden for
mødet kommer i næste nummer af Blichfang. Vel mødt!
Venlig hilsen Ellen Andersen, formand.
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Foreningen Norden Kjellerupegnen
Den 8. november samledes 250.000 mennesker i hele Norden til Skumringstime
med højtlæsning og fortælling.
Også i Mosaikken i Kjellerup var lanterner og stearinlys tændt, og Sigridur Eythorsdòttìr tog deltagerne med ind i det
nordiske magiske univers i oplæsningen
fra John Ajvide Lindquists bog ”Lad den
rette komme ind” og ”Vølvens spådom”
fra den islandske Eddadigtning. Efter et
hyggeligt kaffebord samledes deltagerne igen i Rotunden, hvor Siggas fantastiske billeder af den storladne islandske natur dannede en fornem baggrund for hendes fortælling og sange fra barndomslandet. En ﬁn nordisk aften! Tak for samarbejdet med Kjellerup Bibliotek.

Den 24. januar kl. 19.30 indbydes til
ﬁlmaften i Mosaikken, igen et samarbejde med biblioteket. Der vises ﬁlmmanden
Ingmar Bergmanns Oscarbelønnede ﬁlm
”Fanny og Alexander”. Denne svenske
ﬁlm er et mesterværk. Den er en gribende
og spændende historie om de to børn, der
får deres opvækst, først i et varmt, kreativt og kærligt miljø og siden i et strengt
puritansk hjem. Hvordan holder de fast i
deres livskraft og fantasi og vinder deres
tabte paradis tilbage?
Der er fremragende skuespillere, humor
og magi. Gå ikke glip af denne ﬁlmoplevelse, hvor man lærer mere om ens egne
og andres bevæggrunde, end man vidste i
forvejen. Alle er velkomne.

Thorning Pensionistforening
Onsdag d. 8. december kl. 14.00 er der
juleafslutning på Bakkegården med fællessang og julehygge. Der serveres julegløgg, æbleskiver og kaffe med brunkage.
Tilmelding til Viggo eller Gunhild på tlf.
8688 1813 eller 8688 0630.
Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul og
et godt nytår, og takker for den gode tilslutning til vore arrangementer i året der
er gået.
Generalforsamling 2011
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Det nye år starter med generalforsamling,
som følgende foreningens vedtægter, afholdes på Bakkegården den 12. januar kl.
14.00. Efter generalforsamlingen serveres
der kaffe med brød, og der afholdes bankospil med to gratis plader pr. medlem.
Onsdag den 9. februar kl. 14.00 bliver der
igen spillet banko på Bakkegården.
Hilsen Viggo Eriksen

Blicheregnens Museum
Julen på Blicheregnens Museum
OBS!!! Er du blevet medlem af Hugin og Munin Klubben? Ellers kan du nå det endnu.
Hugin og Munin klubben
Engleværksted d. 12.december kl. 12-15 på Blicheregnens Museum
Vi fortæller om englens historie og betydning for os i Danmark ved juletid.
Derefter går vi i gang med selv at lave engle ud af mulige materialer; så medbring gerne egne dimser og rodekasser
Tilmelding: info@blicheregnensmuseum.dk
HUSK museumspas og 20 kr.
Hærvejen på spil - Opdræt
-Kommer snart til salg i museumsbutikken. Kan forudbestilles.
Henvendelse til 8720 5030 eller info@blicheregnensmuseum.dk
Engle
Den 1. december kl.19.00-22.00
Workshop for unge og voksne. Tag venner og veninder med på museet til en hyggelig
aften, hvor I får inspiration til at lave jeres egne engle. Tag gerne egne materialer med
såsom: perler, glas, garn, sten og alt hvad I ellers kan ﬁnde på. Vi har også forskellige
materialer, som I kan bruge. Vi serverer kaffe, te og lidt sødt til ganen.
Tilmelding nødvendig.
pris: 60 kr.
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Jul for børn på museet
Uge 47-49 For dagplejere, børnehaver, SFO’er og skoler.
Juleomvisninger i vores udstillinger.
Find de frække nisser der har gemt sig rundt omkring på museet.
Julefortællinger
Julehygge med historier. Vi serverer lidt æbleskiver og saft, mens vi hygger.
Engleworkshop
Lav jeres egne engle, mens I hører historien om engle og deres betydning.
Vi arbejder med genbrugsmaterialer og I må gerne medbringe egne ting;
perler, garn, toiletruller og alt muligt andet.
Ring og bestil tid på 8720 5030
Så ﬁnd nissehuen frem og tag på museum. Vi glæder os til at se jer.
NYHEDER: Særudstillingen ”Hærvejen på spil- LIVE!” forlænges til Ultimo Juni
2011 og vi får endnu en særudstilling efter årsskiftet
Hedebosyning – en verden af variationer.
Se mere på: www.blicheregnensmuseum.dk
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Thorning Forsamlingshus
Efterårets loppemarked d. 10.10. bød igen
på en masse besøgende med god købelyst. Enkelte var skuffede over, at vi kun
havde få stofrester.
Dette rådede vi bod på med et ekstra stofloppesalg d. 6.11. med nye stofrester. Vi
havde et rigtig godt salg.
På grund af samarbejde med Borgerforeningen er julemarkedet d. 5.12. rykket
til kl. 13.
Kl. 13.00 åbner de mange salgsboder,
samt forsamlingshusets cafè, hvor der kan
købes gløgg og æbleskiver, kaffe og kage
samt øl og sodavand.
Kl. 13.30 starter Julemanden sine hestevognsture rundt i byen. Børnene kan prø-

ve ansigtsmaling, bage deres egne pebernødder og lave deres egen juledekoration.
Altsammen frem til kl. 15.30, hvor det er
sidste frist for aﬂevering af svar på konkurrencen: “Hvem er årets Nisse?”
Kl. 16.00 Vinderne udtrækkes.
Kl. 16.30 Julemarkedet slutter, og alle går
i lysoptog til juletræet ved Spar, hvor Julemanden synger for på julens sange.
Herefter kan aftensmaden købes hos Borgerforeningen, som sælger suppe og pølser.
Til sidst ønskes alle en rigtig glædelig jul
og et godt nytår!
Bestyrelsen for Thorning Forsamlingshus

Kort referat af generalforsamlingen
Onsdag den 27. oktober blev der afholdt
generalforsamling i Thorning Forsamlingshus. Formanden kunne berette om
endnu et aktivt år med mange arrangementer til fordel for forsamlingshuset.

I årets løb er der blevet skuret gulve, repareret og malet vinduer, udskiftet fuger,
vandskuret en væg i entreen, og entreen
er blevet malet. Thorning Forsamlingshus
har også fået nyt logo.

To loppemarkeder og et særligt stof-loppemarked med særdeles pæne overskud.
Velbesøgt irsk aften arrangeret i samarbejde med Borgerforening og Thorningegnens Friluftsspil, hvor overskuddet gik
til forsamlingshuset. Et tilsvarende arrangement med engelsk folkemusik, der lige løb rundt. Derudover var der julemarked i december med boder, hestevognskørsel og julemand. Julemarkedet gav også et ﬁnt overskud.

I forbindelse med arrangementer, praktiske gøremål samt udformningen af det
ﬂotte logo, blev der rettet en stor tak til
alle frivillige, som i årets løb gør en kæmpe indsats for Thorning Forsamlingshus.
Bestyrelsen blev genvalgt og består udover formand Lars Lund af Sonja Pedersen, Torben Bertelsen, Grethe Møller, Niels Juel, Aase Knudsen og Hanne Østergaard. Suppleanter er Tanja Mikkelsen og Anita Rask. Revisorer er Søren
Bøge Hansen og Søren Sørensen.
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Thorningegnens Friluftsspil glæder sig til arbejdet med

Midt om Natten

Søndag den 10. oktober var mere end 50
interesserede teaterfolk samlet for at høre
om forestillingen Midt om Natten og om
arbejdet frem til premieren.
Søndag den 7. november var 65 skuespillere, sangere og dansere tilmeldt audition til Midt om Natten. I Thorning Skoles
aula var der en summen af spændte, nervøse og livlige gæster, som ﬁk taget mål
til kostumer, blev fotograferet, og som så
skulle ind til instruktør Kim Brandt og
musikalsk leder Flemming Berg for at aflægge prøve på deres udlægning af Kim
Larsens populære sange.
Siden har Kim og Flemming puslet med
emnerne, og holdet er sat til næste sommers friluftsspil. Der er lagt op til en forestilling med masser af sang og musik. Der
vil blive store musikalske scener, og der
bliver rig mulighed for at nynne med på
Kim Larsens kendte ballader.
Kim og Flemmings stjernehold består af
gamle kendinge og nye ansigter. Der er

Glimt fra audition til ”Midt om Natten”

8

en blanding af børn, unge og lidt ældre og
der er både lokale og udefrakommende
skuespillere.
I begyndelsen af december afholdes stemmeprøve. Koret starter prøver den 3. februar, og mandag den 7. februar håber bestyrelsen, at alle aktive omkring Friluftsspillet har lyst til at samles til en hilse-påaften, hvor alle møder alle.
Vi glæder os til at ryste et nyt hold sammen, ligesom vi glæder os over at gense
alle funktionsledere og hjælpere inden for
de mange områder.
Jacob W. Andersen fra bestyrelsen har i
samarbejde med Musicalforum udarbejdet en ny og moderniseret hjemmeside,
som vil blive præsenteret omkring 1.12.
Den nydesignede hjemmeside – www.
thorning.com – vil indeholde en del ﬂere
oplysninger og fotos – ligesom den hele
tiden vil blive opdateret med nyheder.

Indre Mission
December:
Torsdag d. 9. kl. 19.30
Tirsdag d. 28. kl. 19.30
Januar:
Torsdag d. 6. kl. 19.30
Mandag d. 10. torsdag d. 13. kl. 19.30
Torsdag d. 20. kl. 19.30
Onsdag d. 26. kl. 19.00
Februar:
Torsdag d. 3. kl. 19.30
Missionsuge:
Mandag d. 7. kl. 19.30
Tirsdag d. 8. kl. 19.30
Onsdag d. 9. kl. 14.30
Torsdag d. 10. kl. 19.30

Møde ved Finn Najbjerg, Vinderslev. Bogsalg.
Hele familiens julefest ved Iris Schmidt, Kjellerup.
Helligtrekongersmøde ved J. P. Møller, Kjellerup.
Bedeuge.
Årsmøde.
Møde i Karup Missionshus ved Per Weber.
Bibeltime i hjemmene. Johs. 1. brev kap. 1.
Børge Bækgaard og Seniorkoret fra Herning.
KFUM og K. aften.
Erik Mostrup, Højslev.
Benny Kusk, Ålborg.

Danmissions Kvindekreds
Tirsdag den 14. dec. kl. 14.30
Adventsmøde hos Ellen Andersen, Hosekræmmervej 14, Thorning
Vi får besøg af Ruth Jørgensen, tidl. missionær i Thailand, som sammen med sin
mand Peder Jørgensen byggede et skolehjem i Phibun i 1980erne. Efter deres
hjemkomst har de fortsat samlet penge
ind til skolen, og de har i efteråret modtaget en pris fra den thailandske regering
for deres indsats. Om dette og meget mere fra Thailand vil Ruth Jørgensen be-

rette. Alle er velkomne til en spændende og hyggelig eftermiddag i adventstidens tegn.
Onsdag den 2. februar kl. 14.30
hos Bente Nielsen, Papsøvej 3, Hvam
Årsberetning og Nyt fra Danmission
Afslutning: Ap. Ger. Kap. 26.
Enhver er velkommen til at deltage og
være med i det gode fællesskab om Danmissions arbejde.
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Det sker på Bakkegården
December:
15. Banko

kl. 14.00

Januar:
19. Banko
26. Nytårsfest

kl. 14.00
kl. 11.30

Februar:
16. Banko
23. Generalforsamling Brugerråd

kl. 14.00
kl. 14.00

Brugerrådet
Hver tirsdag kl. 10.00-11.00 er der sang med musikledsagelse af organisten.
Den sidste tirsdag i måneden aﬂøses sangen af gudstjeneste.
Gudstjenesten hver sidste tirsdag på Bakkegården er med både kaffe, sang og
prædiken. Alle er velkomne!
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Thorning Foredragsforening
Generalforsamling
Generalforsamlingen afholdtes 27. oktober – som sædvanlig – i forening med
Forsamlingshusets generalforsamling.
Erna Nørskov kunne berette om seks arrangementer i det forgangne år. Generelt
er tilslutningen til vore møder lidt dalende. Vi prøver i bestyrelsen – af alle kræfter – at lave et afvekslende program, men
der er jo gode tilbud i hele omegnen.
Hanne Pehrson gennemgik det reviderede regnskab. Året viste et overskud på kr.
4.746. Foredragsforeningen har herefter
en beholdning på kr. 38.900. Regnskabet
blev godkendt.
Valg:
Thomas Nielsen ønskede ikke genvalg.
Henning Bitsch og Tom Andersen blev
genvalgt. Endvidere blev Else Døssing
Østergaard valgt.
Som suppleant blev Morten Pedersen
valgt.
Der var genvalgt til Minna Sørensen som
revisor.
Sluttelig rettede Erna en stor tak til Thomas Nielsen for hans arbejde i Foredragsforeningen igennem mange år.
Efter generalforsamlingen har Foredragsforeningen konstitueret sig således:

Formand:
Erna Nørskov
Næstformand:
Henning Bitsch
Sekretær:
Bente Christensen
Kasserer:
Hanne Pehrson
Kaffebrygger:
Bente Holst Nielsen
Menige medlemmer: Else Døssing Østergaard og Tom Andersen
Første arrangement i 2011
Thorning Foredragsforening indleder det
nye år tirsdag den 11. januar kl. 19.30 i
Thorning Forsamlingshus.
Det bliver en fortælle- og sangaften under
overskriften: Sangene og deres historie.
Det er Lene Henriksen, som mange i området vil kende fra hendes medvirken ved
Friluftsspillene i Thorning, hvor hun har været korleder gennem mange år, der står for aftenen.
Der vil blive sunget en
lang række af de gode fællessange, som alle kender,
og der vil blive præsenteret mange nye
sange fra den seneste udgave af Højskolesangbogen. Det hele vil blive kædet sammen med fortælling om de enkelte sanges historie.
Lene Henriksen er cand. phil. i musik fra
Århus Universitet, organist og musiklærer
på Levring efterskole.
Alle er velkomne. Entre 50 kr. Der serveres kaffe og man medbringer selv brød.
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Koncert i Forsamlingshuset
Den 28. januar er der igen koncert i Thorning forsamlingshus
Denne gang har koncertudvalget fra Thorning Borgerforening, Thorning Forsamlingshus og Thorningegnens Friluftsspil
fået fat i det dansk/irske orkester SHAMROCK.
Orkesteret består af danske Svend Erik
Larsen, nordirske Denis Mclaughlin og
dennes søn, Kieran Mclaughlin.
Shamrock vil være kendt for de ﬂeste, der
har hørt irsk folkemusik i Danmark gennem de seneste 20 år. Især på Tarm Festival har rigtig mange hørt dem.
Selvom nordirske Denis McLaughlin og
vestjyske Svend Erik Høedt Larsen efterhånden har en del år på bagen, lyser spilleglæden stadig ud af dem, når de går på
scenen.
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Repertoiret er selvfølgelig irsk. Det spænder fra smukke ballader fra Denis´ hjemby Derry over til vittige druksange + meget andet godt. Det er de irske sange, der
står musikernes hjerte nær, og folkemusikken har også inspireret dem hver især
til at lave egne kompositioner. I februar 2009 udkom SHAMROCK´s første
CD, som hedder ”Never to late”, det er en
CD fyldt med de kendeste SHAMROCK
numre gennem deres 20 års samspil. Du
kan bla. høre The town I love so well,
Spanish Lady og Yarmouth town.
Billetsalg til koncerten sker i Thorning
Forsamlingshus lørdag d. 18.12.2010 kl.
10.00 – 11.00
Koncertudvalget

