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Indre Mission
Oktober:
Torsdag d. 13		
Bibeltime i hjemmene. Peters 1. brev kap. 2
Torsdag d. 20. kl. 14.30 Møde ved Jens P. Lundgaard, Ans.
Torsdag d. 27. kl. 19.30 I Thorning Forsamlingshus foredrag ved Flemming Kofod			
Svendsen ”Døden, Sorgen og Håbet”.
			Menighedsrådet arrangerer.
November:
Torsdag d. 3.		
Torsdag d. 10.kl 19.30
			

Bibeltime i hjemmene. Peters 1. brev kap. 3.
Missionshusjubilæum 50 år.
Tale ved Peter Nord Hansen, Nordthy Mandskor medvirker.

Danmissions Kvindekreds
Onsdag den 2. november kl. 14.30, møde hos Gerda Mikkelsen, Mads Dossvej
2 Thorning. Besøg af Lilly Grøn. Lys og
kortsalg.
Nyt fra Danmission. Afslutning ved Lilly Grøn.
Enhver er velkommen til at deltage i vor
lille kreds og gode fællesskab om Danmissions arbejde.
Lyt til IM´s telefonandagt tlf. 70 300 150
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Det sker på Bakkegården
Oktober:
19. Banko
26. Underholdning af ”De Små fra Ry”

kl. 14.00
kl. 14.00

November:
16. Banko
30. Julehygge m.m. Skibbelund underholder

kl. 14.00
kl. 14.00

December:
21. Julebanko

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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Træpavillon på Bakkegården
I weekenden den 28. og 29. maj fik Bakkegården stillet en træpavillon op på det
flisebelagte areal over mod skolen.
Det hele startede med, at Bakkegårdens
personale var på kursus omkring Levebomiljø. Her opstod der forskellige grupper, og en af grupperne ville arbejde for at
skabe bedre udendørsfaciliteter for Bakkegårdens beboere. I november 2010 blev
der sendt en ansøgning til bestyrelsen for
Blicheregnens Festudvalg anno 2007 med
ønske om økonomisk støtte til en pavillon. Festudvalget godkendte ansøgningen
og bevilgede 10.000 kr. Herefter blev der
sendt en ansøgning til Brugerrådet ved
Bakkegården, og de var også meget velvillige stemt. Personalegruppen arbejdede
således videre efter aftale med beboerne.
Der blev indhentet tilbud, afsendt byggeansøgning o.s.v., og efter alt var i hus,
blev alle pårørende, frivillige hjælpere,
personale samt deres ægtefæller indbudt
til arbejdsweekend, og mange sagde ja til
at lægge et stykke frivilligt arbejde.
Lørdag startede i tørvejr, men søndag
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druknede alle nærmest i regn. Pavillonen blev dog stillet op på flotteste vis ved
stor arbejdsindsats og godt håndelag samt
med højt humør fra alle, og enkelte beboere vovede sig ud mellem bygerne for at
kigge på projektet.
Lørdag den 27. august var der indvielse af pavillonen. Hans Skovborg klippede
den røde snor, og derefter var der hygge,
grillpølser m.v.
Ud over Blicheregnens Festudvalg anno 2007 og Brugerrådet ved Bakkegården
blev projektet også sponsoreret af Arne
Bruus Sørensen, aut. kloakmester.
Bakkegårdens beboere er meget taknemmelige overfor bidragene og hjælpen fra
sponsorerne, de pårørende, de frivillige
hjælpere fra byen, Hønholt Landhandel,
personalet samt deres ægtefæller, og glæder sig meget over den nye mulighed for
endnu mere hygge.
Beboerne på Bakkegården

Madlavning for mænd på Thorning skole
Der vil nu være mulighed for at få lært at
lave hverdagsmad i Thorning – helt fra
bunden. Der vil blive taget udgangspunkt
i, hvad deltagerne gerne vil lære, men første gang har underviseren planlagt, hvad
der skal laves. Holdet er for nybegyndere
i et køkken, så alle kan være med.

26. oktober
2. november
9. november
23. november
7. december
Herefter finder vi ud af, om holdet skal
fortsætte.

Bodil Christensen er den erfarne underviser, som vil guide mændene til kødgryderne, og hun starter holdet onsdag den
12. oktober kl. 16.30-19.00 i hjemkundskabslokaet på Thorning skole.

Man melder sig til alle gangene. Det vil
koste ca. 50-60 kr. pr. gang afhængig af
antal deltagere. Jo flere des billigere.
Tilmelding til Malene Steiniche Kjær på
tlf. 8970 1315 eller på mail msk@silkeborg.dk senest den 10. oktober

De kommende mødegange er i samme
tidsrum på følgende datoer:
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Individuel VægtVejledning i Thorning
- små skridt til en lettere hverdag

VægtVejledning er til dig, der
• vejer for meget
• er motiveret til at arbejde med dine vaner, udfordringer og muligheder
• har forventninger om et vægttab på længere sigt og ikke en hurtig kur, der giver en
kortvarig effekt
VægtVejledningen består af individuelle samtaler, som strækker sig over 1 år, og der er
seks samtaler i løbet af de første 12 uger. Derefter er der opfølgninger hver måned enten via telefon eller et møde.
Samtalerne foregår om mandagen i ét af mødelokalerne i Thorning Hallen.
Du kan selv vælge hvilken af følgende VægtVejledere, du ønsker at få vejledning hos:
• Malene Steiniche Kjær, sundhedskonsulent og vægtstoprådgiver
• Kirsten Lehrman, slankekonsulent, coach og lægesekretær hos lægerne i Thorning
Ring og hør nærmere eller aftal et tidspunkt med Malene Steiniche Kjær på 8970 1315
eller på mail msk@silkeborg.dk
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Spejderne i Thorning
Så er der rigtig kommet gang i spejderaktiviteterne på Møllevej.
De ti Tropspejdere med deres tre ledere
sørger for at få lavet nogle opgaver mandag aften, hvor de nu også planlægger egne ture og forskellige opgaver for mini og
junior til deres fælles ture.
Juniorgrenen er syv spejdere, der med deres tre ledere sagtens kan klare at presse et par ekstra seje drenge eller piger ind.
De er godt i gang med at lære færdigheder, så de kan klare sig selv på en spejdertur.
Deres aften er onsdag, som er samme dag
som minierne.
Minierne er med deres to ledere og to
hjælpere blevet en stor gruppe. Sidste
gang mødte 16 børn op for at prøve at
være spejder. Det er bare skønt at se sådan en aktivitet og liv i området.
Vi byder naturligvis også velkommen til
Kirstine Mouritsen, som er ny leder ved
junior. Kirstine har i forvejen spejdererfaring, hvilket hun bestemt nok skal få
gavn af.
Vi i bestyrelsen har sammen med forældre og ledere haft en rigtig travl sommer
og især sensommer. Vi synes selv, at vi nu
er ved at have et skønt område. Bålhytten
er kommet op at stå og hegnet er ved at
blive sat op mod vejen.
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Billedet viser vores nye bålhytte. Alle vores spejdere glæder sig rigtig meget til at
indvie det.
Og hvis nogle ikke kan huske skræksynet, der mødte dem, når de kiggede ind
ved spejderområdet før, er her et gammelt
billede.

Vi mangler dog stadig lidt, men vi synes
bestemt selv, det har pyntet, og vi er utro-

...fortsat fra forrige side, Thorning Spejderne
lig glade for, at alle i Thorning og omegn
har været forstående over for, at vi ikke
længere modtager pap og papir samt glas.
Nu er det alene jern og metal vi modtager. Vi takker for dem, som bruger jern
og metal containeren, da det giver et pænt
tilskud til vores spejderaktiviteter, så de
kan komme på nogle gode spejderture.
Til næste nummer af Blichfang vil der naturligvis være mere om vores indvielse af

Pardans
Er du vild med dans?
Hvis ja så se her.
Som danse-instruktør har vi i år fået fat
på Kim Brandt.
For mange lyder navnet måske bekendt.
Han har de seneste fem år været instruktør ved Friluftsspillene i Thorning.
Kim har danset turneringsdans i 20 år.
Derudover har han undervist i pardans,
rock’n roll og hiphop og så har han lavet
koreografi til flere forestillinger.

bålhytten, navne på de sponsorer, som har
gjort bålhytten mulig og selve indvielsen
med snorklipning og spejderaktiviteter.
Inden næste Blichfang har spejderne både deltaget i det tilbagevendende ”Økseløb”, haft indvielse af bålhytte og været
på efterårstur.
Der er bestemt ingen, der skal sige, at
spejderlivet er kedeligt – det sker bare noget hele tiden :-)

Vi starter torsdag d. 3. november kl.
19.30 – 20.30 i Thorning skoles gymnastiksal.
Der danses hver anden torsdag. 4 gange
før jul og 6 gange efter nytår.
For tilmelding og eventuelle spørgsmål –
kontakt:
Annette Holgersen tlf. 8688 8498

Thorning Pensionistforening
Onsdag den 10. oktober kl. 14.00 på Bakkegården kommer ”To Fra Lysbro” og underholder med musik og fællessang.
Onsdag den 12. november kl. 14.00 er der
bankospil på Bakkegården med fine gevinster.
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To fra Lysbro

KFUM og KFUK
Fre. 7/10 kl. 19

Amokdisko ”Halloween-tema” i Hørup Kirkecenter for 3.-7. kl.
Distriktsarrangement.

Fre. 14/10 kl.19.30

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

Tir. 25/10 kl. 19.30

Temaaften/voksenaften i Konfirmandhuset i Hinge, Tingskrivervej 28 ved Vagn Hougaard Sørensen, leder af det lukkede
fængsel i Nr. Snede. ”Kan man arbejde med det bløde i et hårdt
miljø? ” Pris 50 kr. Distriktsarrangement.

Tor. 27/10 kl. 19.30

Vi deltager i menighedsrådets foredrag ved Flemming KofodSvendsen i Thorning Forsamlingshus

Fre. 28/10 kl. 19.30

Kransebinding hos Jeppe og Linda Nielsen, Aalborgvej 57

Fre. 4/11 kl. 19.30

Bibeltime hos Peter Jensen og Tove Sjørslev, Gl. Hærkrovej 10
og hos Grete og Jens Jørgen Pedersen, Bødkersmindevej 11

Lør. 5/11 kl. 10-21

Voksenstævne på Borremose Efterskole for flere distrikter v.
bl.a. domprovst Thomas Frank og sognepræst Gudmund Rask
Pedersen. Tilmelding senest 26/10. Program kan fås.

Fre. 11/11 kl. 19.30

Kransebinding hos Lisbeth og Karsten Poulsen, Skivevej 26

Fre. 18/11 kl. 19.30

Der laves kranse og dekorationer hos Linda og Jeppe Nielsen,
Aalborgvej 57

Fre. 25/11 kl. 19.30

Bageaften hos Lisbeth og Jan Pedersen, Rosenborgvej 10

Fre. 25/11 kl. 19

Amokdisko ”Jule-tema” i Hørup Kirkecenter for 3.-7. kl. Distriktsarrangement.

Tor. 1/12 kl. 19.30

Vi deltager i IM’s adventsfest i Missionshuset, hvor vi har en
salgsbod.

Alle er velkomne
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 8688 0716 vinther@
post12.tele.dk
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Dansk Folkeparti
Igen i år er vi at finde på Silkeborg Messen.
Silkeborg Hallerne, Ansvej 114.
Lørdag d. 29. oktober kl. 10 - 17
Søndag d. 30. oktober kl. 10 - 17
Vi er at finde på stand 44. Fribilletter ligger hos:
Spar, Thorning Bageren og hos Købmanden i Hauge. Fribilletter kan også
afhentes hos Harry E. Madsen, Skivevej
15, Knudstrup. Tlf. 2750 6531.
Der er kaffe på kanden hele dagen.
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Nyt fra Kirken
Musik- og salmesangsaften
i Thorning kirke onsdag den 12. oktober kl. 19.30. Medvirkende Christian Høeg (trombone), Thorningkoret og organist
Elisabeth Tøttrup
Onsdag aften den 12. oktober er der musik- og salmesangsaften i Thorning kirke, hvor kirkens organist vil præsentere
en række af de salmer, gamle og nye, som
hun holder mest af.
Thorningkoret synger for på fællessalmerne og synger desuden nogle korsatser alene. Ind imellem spiller regimentsmusiker Christian Høeg og Elisabeth Tøttrup sammen musikstykker for trombone og orgel.
Besøg fra Centralafrika
Søndag d. 16. oktober kl. 10.30 i Thorning kirke.
Jordemoder Catherine Naabeau
Catherine Naabeau har i snart 10 år været leder af en ”mor-barn-klinik” i den lille by Bohong i det nordvestlige hjørne af
Den Centralafrikanske Republik. Klinikken blev bygget af danske missionærer
under Sudanmissionen – i dag Mission
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Afrika – i 1991-92 med støtte af Danida
med det formål at tilbyde hjælp til gravide kvinder og familier med syge børn i et
afsides og dårligt udviklet hjørne af landet. I begyndelsen af 2000-tallet opstod
uro i landet, og missionærerne måtte blive
i Danmark. Catherine Naabeau overtog da
ledelsen under vanskelige forhold, men
har formået at fastholde en dygtig medarbejderstab og holde klinikken kørende på
trods af de rebeller, som har hærget området. Der er nu nogenlunde ro, klinikken
er blevet renoveret og har bl.a. fået nye
pumper til vandforsyningen med støtte fra
Grundfos.
Catherine Naabeau er inviteret til Danmark af Mission Afrika. Hun skal være i
landet i ca. tre uger for at informere om
kirkens arbejde i dette afsides hjørne af
verden.
Hun medvirker ved gudstjenesten søndag
den 16. oktober, hvor hun efter prædikenen fortæller om klinikkens virke blandt
kvinderne i området.
Aage Nielsen, Viborg

Allehelgensmøde
Torsdag den 27. oktober 2011 kl. 19.30 i
Thorning forsamlingshus.
Rundt om i Danmark fejres første søndag i november flere og flere steder Alle Helgens dag. Her mindes vi de døde.
De, som særligt har haft betydning i vores liv. Her i Thorning og Grathe indbyder vi både til gudstjeneste søndag d. 6.
november og som noget nyt vil vi her i
Thorning også indbyde til en foredragsaften, som kommer til at stå i Allehelgens
dagens tegn. I julen 2004 oplevede Flemming KofodSvendsen den
usigelige sorg
at miste fire af sine kære i flodbølgen
i Asien. Ud fra
egne oplevelser vil Pastor Flemming Kofod-Svendsen
tale om: ”Døden, sorgen og håbet”.
Om emnet skriver han: ”Hvad der er sket
for mig, har presset mig til mine grænser”, siger Flemming Kofod-Svendsen.
Og han fortsætter: ”Jeg er blevet stillet over for livets mørke side, og jeg har
mødt min egen svaghed som aldrig før.
Jeg har læst flere beskrivelser af, hvor
meningsfyldt, ja næsten vidunderligt livet kan blive forvandlet gennem lidelse.
Sådanne ord kan jeg ikke bruge, for det
er ikke min erfaring. Min daglige bøn til
Gud har været, om han vil give mig kraft,
styrke og frimodighed til netop denne
dags opgaver. Kort sagt hjælp til at leve”.
Der tages entre for Kaffe og brød.
Alle Helgens gudstjeneste
Søndag d. 6. november
I Thorning kl. 10.30 og i Grathe kl. 14.00
Ved denne gudstjeneste mindes vi særligt
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dem, som vi har mistet. De, som er savnede og for os aldrig glemt. Vi vil under
gudstjenesterne denne dag læse navnene
op på dem, som siden Alle Helgens Dag
sidste år er døde og begravede her i sognene. På den måde mindes vi de mennesker, som har været del af lokalsamfundet
her på egnen, eller som har haft familiemæssig tilknytning hertil.
I Grathe vil der efter gudstjenesten kl.
14.00 være en kop kaffe m.m. i våbenhuset.
Alle er velkomne.
Møde for menigheden
i Thorning tirsdag den 8. november 2011.
Vi begynder med en kort aftengudstjeneste kl. 19.00 og vil herefter gå i konfirmandstuen, hvor der vil være traktement
samt orientering og dialog om sognelivet.
Vel mødt!
Koncert med Koralkvartetten
Søndag den 13. november 2011 kl. 19.30.
”En tur rundt i kirkeåret med kvartettens
udvalgte og nyarrangerede salmer”.
Midt i den mørke november er der koncert med vokalensemblet KoralKvartetten. Kvartetten synger nyere og gamle salmer i egne arrangementer og nyfortolkninger, hvor de fire kvindestemmer
udfolder sig både a cappella og med orgelledsagelse. Det er salmefortolkninger,
der bevæger sig i meget forskellige stemninger og udtryk – fra meditative klange, romantiske harmonier, rytmisk puls til
et nyere klangunivers. Der er et tæt samspil mellem salmetekster og musikkens
karakter.
Koncerten former sig som en vandring
gennem året og kirkeåret, begyndende
med Maria, undfangelse, advent og mør-

ke, jul og vinter, påske og forår, pinse og
sommer, høst og efterår. Kvartettens sang
kædes sammen af fællessalmer og naturlyrik, skrevet af de to salmedigtere Ole
Sarvig og Jørgen Michaelsen.
Kvartetten der har eksisteret og lavet koncerter i elleve år, er fast forankret i den
danske kirkemusik-tradition. De fire sangere er: Sofia Balen Frandsen, Isabel Frydenlund, Berit Toftgaard og Hanne Korsgaard, der komponerer arrangementerne. De er alle musik- og dramauddannede fra Aarhus Universitet, og har gennem
mange år arbejdet med kirkemusik i kirkeligt regi.
Der er lagt op til en meget stemningsfuld
november-koncert.
Alle er velkomne.
Familiegudstjeneste i Grathe kirke
Søndag d. 27. november kl. 14.00
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Sæt allerede nu kryds i kalenderen til den
årlige familiegudstjeneste i Grathe kirke.
Konfirmander og minikonfirmander vil
deltage aktivt i gudstjenesten Efterfølgende er der underholdning, og Grathe menighedsråd er vært for en kop kaffe med
mere i Hauge forsamlingshus.
Arrangementet er gratis og alle er velkomne
Sæt kryds i kalenderen
Julekoncert i Thorning kirke med Thorning sangkor og solist
Onsdag den 14. december 2011 kl. 19.30.
Efterfølgende kaffebord og sang i Thorning forsamlingshus.
Sognepræst Tina Frank, Blichersvej 32,
Thorning 8688 0002
Privat: Sct. Leonis Stræde 1, 8800 Viborg
8662 0437

Gudstjenester
Dato
Thorning
Grathe
2. oktober, 15.s.e.t.
10.30 – kirkekaffe
9.00
9. oktober, 16.s.e.t.		
14.00 Knud Ove Mandrup
16. oktober, 17.s.e.t.
10.30 Aage Nielsen - Indsamling
23. oktober, 18.s.e.t.
14.00 Klaus B. Møberg
30. oktober, 19.s.e.t.
9.00
10.30
6. november, Alle Helgens dag
10.30
14.00 – kirkekaffe
Tirsdag d. 8. november
19.00 Gudstjeneste og møde for menigheden
13. november, 21.s.e.t.		
10.30 Karen Marie Ravn
20. november, Sidste s. i kirkeåret 14.00 Lotte Boas
27. november, 1.s. i advent
10.30
14.00 – Familiegudstjeneste
Præstens ferie:
18.-23. oktober passes embedet af Klaus Buch Møberg, Levring. Tlf. 86 88 14 38
15.-20. november passes embedet af Lotte Boas, Karup. Tlf. 97 10 19 83
På Bakkegården
Tirsdage kl. 10.00
Hver tirsdag er der mulighed for en kop kaffe og sang på Bakkegården, hvor vores organist Elisabeth Tøttrup medvirker.
Hver den sidste tirsdag i måneden afløses sang af gudstjeneste. Her medvirker sognepræsten og kirkesanger Søren Bøge.
Alle er velkomne. Arrangementet er gratis.
Mvh
Tina Frank
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Så er programmet næsten klar til den nye sæson i:

Thorning Foredragsforening
Tirsdag den 25. oktober 2011 kl. 19.30:
Generalforsamling i samarbejde med Forsamlingshuset
Dato ikke fastlagt endnu:
Adventsfest. Zeina Dahl fortæller om sin
opvækst i Libanon. Luciaoptog med elever fra Thorning Skole. Kaffebord og
bortlodning af dekorationer og blomster.
Tirsdag den 10. januar 2012 kl. 19.30:
En sang- og musikaften med Bent Bro og
søn fra Thyborøn
Februar 2012:
Forhenværende chef for drabsefterforskningen ved Rejseholdet Bent Isager-Nielsen. Emne: Man jager et bæst og fanger et

menneske.
Marts 2012:
Thorkild Funder fra Ribe. Et arrangement
i samarbejde med Blicheregnens Museum.
Tirsdag den 20. marts 2012 kl. 19.30:
Esther Jensen, kromutter på Borbjerg
Mølle fortæller om arbejdet med SOSByerne. Efter kaffen: Oplevelser på motorcykel.
Tirsdag den 17. april 2012 kl. 19.30:
En aften med naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg

Udvidet julearrangement i Thorning!
Thorning Forsamlingshus, Thorning Borgerforening og Thornings spejdere fra
Det Danske Spejderkorps afvikler et stort
fælles julemarked – et rigtig julehyggeligt arrangement for hele familien - ved
forsamlingshuset søndag den 4. december
fra kl. 13.00 - 17.00. Det hele forventes at
starte med et festligt optog gennem byen.
Der vil i år være øget vægt på oplevelser for børn og barnlige sjæle i og uden
for Forsamlingshuset. Foredragsforeningen laver en jule-fortælle-hule på et hemmeligt sted. Spejderne laver bl.a. en udfordrende julelabyrint. Der vil være
julestande/-boder opstillet af lokale. Hele
forsamlingshuset vil smage, dufte og lyde på en måde, så alle kommer i julestemning. Her vil en pianist spille julesan-
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ge og der er en tombola og lotteri. Der vil
også være salg af kaffe, julegløgg og æbleskiver.
Når det begynder at blive mørkt vil der
være fælles optog ned gennem byen til
Spar, hvor det vil være muligt at spise juleaftensmad.
Flere detaljer følger tættere på afviklingen, så derfor - sæt allerede nu et stort
kryds i kalenderen – foreningerne bag arrangementet tror og håber på stor opbakning i Thorning og opland til denne dag.
Et udvidet arrangement som dette kræver
støtte fra mange sider, hvorfor foreningerne allerede i nær fremtid vil ud og spørge
de erhvervsdrivende og en række private
om støtte og hjælp.

Det rører sig i Lokalrådet…
Det rører sig i Lokalrådet
Vi arbejder på at igangsætte trafiktællinger ved indfaldsvejene til Thorning by.
Der køres alt for stærkt. Vi ønsker belyst
hvor meget trafik, der er, samt evt. at få
etableret fartdæmpende foranstaltninger.
Vi har indsendt høringssvar til Silkeborg
kommune, omhandlende sundheds- og
ældrepolitik.

Høringssvaret kan læses på hjemmesiden
www.blicheregnens-lokalraad.silkeborgkommune.dk
Vi er i dialog med Silkeborg Bibliotek,
Kjellerup afdeling, om en form for udleveringssted, som erstatning for bogbussen.

Brug Thorning Skole i fritiden
Har du lyst til at lave glaskunst? Er du
vild med fluebinding? Sidder du og nørkler med garn eller lignende? Vil du gerne lære at danse salsa eller tango? Sy rya
eller stramaj? Kan du lide at arbejde med
træ? Har du fået et spejlrefleks kamera,
og er ikke rigtig sikker på hvordan man
bruger det? Er du god til at flette pil, eller vil du gerne lære det? Eller noget helt
andet…
Så er der mulighed for at bruge lokaler på
Thorning skole til at mødes – indtil videre
som en gruppe under Lokalrådet – uden
at det koster noget. Der kan dog være udgifter til materialer, eller hvis vi skal skaffe undervisere.
Man er velkommen til at henvende sig, på
et af nedenstående telefonnumre, og melde sig på en interesseliste. På denne må-
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de vil arrangørgruppen danne sig et overblik over, hvor mange forskellige interesser der er.
Onsdag d. 12. oktober kl. 18.30-21
laver vi et åbent arrangement på skolen,
hvor man kan mødes, se mulighederne og
danne kontakter.
Alle er velkomne til at møde op, uden tilmelding.
Det foregår i skolens aula. Sløjd- og
håndarbejdslokaler, samt hjemkundskab
er også åbne.
Henvendelse kan ske på et af følgende telefonnumre:
Laila Simonsen 8688 0856
Birgit Jensen 8666 8090
Linda Lyngsøe 2065 1750

Hugin og Munin klubben
Se mere om klubben på
www.blicheregnensmuseum.dk/hugin_
og_muninklubben.html

fantasien, der sætter grænsen. Så du er
velkommen til at tage noget med til netop dine fugle.

D. 24. september:
Besøg udgravningerne ved motorvejen

Måske skal vi også på nissejagt…..

D. 13. november
Barn i Silkeborg for 100 år siden v. Silkeborg Museum kl. 12.30 - 15.30
Fuglen i julen på Blicheregnens Museum
D. 27. november kl. 10 - 14
I gamle dage var fuglen en vigtig del af
julen og juleforberedelserne. Den dag i
dag spiser vi and eller gås til jul.
Vi snakker lidt om fuglens betydning i
gamle dages jul og ser vores specielt pyntede juletræ. Så skal vi i gang med at lave
fugle på alle mulige måder. Måske kan du
få en god julegave med hjem.
Vi arbejder med grene, pap og knapper og
måske marcipan eller trylledej. Det er kun
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Pris 25 kr.
Husk madpakke og noget at drikke
Tilmelding til Anja på ah@blicheregnensmuseum.dk

Efteråret på

Blicheregnens museum
Tirsdag den 11. oktober kl. 14: OPRØRSKE KVINDER I BLICHERS DIGTNING
Vi fejrer Blichers fødselsdag med foredrag ved næstformand i Blicherselskabet,
lektor Helle Frisman, Spentrup. Arrangør:
Blicheregnens Museumsforening. Enhver
er velkommen.
Mandag den 17/10 og torsdag den 20/10,
begge dage kl. 19-21: NAT PÅ MUSEET
Vi gentager succesen fra sidste år og slukker alt lyset på museet. Tag din lommelygte og en voksen med og gå på opdagelse i mørket. Der vil efter rundturen blive serveret lidt troldeguf.
Pris: 10 kr. pr. person for troldeguf. Entre:
voksne kr. 30,-, børn gratis.
Tilmelding nødvendig på tlf. 8720 5030
Tirsdag den 18/10 og onsdag den 19/10,
begge dage kl. 10-15: ”E THUENINGHUS” – ÅBENT HUS!
Vi koger grønkålssuppe på grisehaler,
skank, ribben m.m. Der er smagsprøver ved middagstid, når suppen er færdig.
Hold øje med dagspressen for info om
evt. yderligere aktiviteter.
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Lørdag den 22/10 og søndag den 23/10,
begge dage kl. 11-16: HVAD ER DET
FOR EN SVAMP?
Er du på svampejagt, men i tvivl om dit
fund? Så kan du komme ind på museet og
få en snak med naturvejleder Jan Kjærgaard, Silkeborg. Han vil guide dig igennem
dine svampe, og der vil være mulighed
for at smage svampesuppe kl.12 - 13.
Lørdag den 12/11 kl. 13: ARKIVERNES
DAG
Blicheregnens lokalhistoriske Arkiv åbner udstilling i museets kaffestue. Se nærmere på hjemmesiden og i dagspressen.
Torsdag den 17/11 kl. 19: AT GØRE
VANTER – LEVEVEJE PÅ EGNEN
”Nød lærer nøgen kvinde at spinde” er
et gammelt ordsprog, som egnens befolkning gennem tiderne har måttet sande. Silkeborg Kulturhistoriske Museum
gennemførte i 2010-2011 et større forskningsprojekt om leveveje på egnen med
udgangspunkt i uldbinderi, pottemageri,
træskomageri og hjulmageri. Museumsinspektør Keld Dalsgaard Larsen fortæller
fortsattes side 20...

...fortsat fra side 19:
Efteråret på Blicheregnens Museum

om resultaterne fra denne store undersøgelse, som kaster nyt lys over egnens historie fra 1700-tallet og ind i 1900-tallet.
Lørdag den 26/11 kl. 12-16: FUGLEN I
JULEN
Vi pynter museets juletræer og julehygger. En dame blandt museets frivillige
har påtaget sig at lave en helt speciel julepynt! Se nærmere på hjemmesiden og i
dagspressen.
Søndag den 4. december: VI PLUKKER
JULEGÅSEN
Kom og se, hvordan man gør julegåsen
klar til ovnen – og hør om, hvilken betydning gåsen før i tiden har haft i bondesamfundet. Inger fortæller. Se nærmere vedr. tid og sted på hjemmesiden og i
dagspressen.
Ophelia med sin lommelygte. Fra tidligere ”Nat
på Museet”.
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