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Indre Mission
August:
Søndag d. 14.
Torsdag d. 18. kl. 19.30
Torsdag d. 25. kl. 19.30
Onsdag d. 31. aug. og
torsdag d. 1. september

Hyggedag i Åse og Henriks Sommerhus i Strandet.
Fælles afgang fra Missionshuset kl. 14.00.
Møde ved Chr. Smidt, Kjellerup.
Fælles bibeltime ved Helle Bærnholdt, Bjerringbro.
Johannes Evangeliet 2. og 3. brev.
Kvindestævne i Kjellerup Menighedshus.
Se program i Kjellerup Tidende.

September:
Torsdag d. 8. kl. 19.30
KLF. Kirke og medier.
Torsdag d. 15.
Bibeltime i hjemmene. Peters 1. brev kap. 1.
Lørdag d. 17. kl. 14.00 - 17.00. Åbent Hus i Missionshuset i anledning af IM´s fødselsdag.
Torsdag d. 22. kl. 19.30
Høstfest ved Jørgen Vingborg, Ikast. Ejstrupkoret
medvirker.
Onsdag d. 28.
Samfundsmøde i Karup Missionshus.
Oktober:
Torsdag d. 6. kl. 19.30
Lørdag d. 8. kl. 13.00

Mission Afrika ved Gunnar Jacobsen, Bording.
”Fra Kirke til Kirke”
IM´s Årsmøde og 150 års jubilæumsfest i Fredericia.

Danmissions Kvindekreds
Onsdag den 7. september kl. 14.30. Møde hos Martha Just, Munkemarken 6, Thorning.
Nyt fra Danmission.
Afslutning: Fillipperbrevet Kap.1.
Onsdag den 5. oktober kl. 14.30. Møde hos Kirsten Andersen, Grågårdevej 14, Gråskov. Nyt fra Danmission.
Afslutning: Fillipperbrevet kap. 2.
Enhver er velkommen til at deltage i vor lille kreds og gode fællesskab om Danmissions arbejde.
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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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Fælles middagsmad på Bakkegården
Bor du alene og kunne du godt tænke dig at spise sammen med andre 1-2 gange om
ugen, så kom og hør om det nye tilbud den 14. september kl. 12.00
Her vil der blive serveret middagsmad af Madmutter (Kristina Nielsen), og du vil få
mere at vide om muligheden for at komme og spise fælles middagsmad i Bakkegårdens
café.
Denne dag er middagen gratis
Tilmelding skal ske til Kristina Nielsen på tlf. 3167 5576 senest den 12. september

Stolegymnastik på Bakkegården
Stolegymnastik for ældre, der ikke bor på Bakkegården, blev sparet væk, men flere har
givet udtryk på, at de mangler den motion.
Derfor forsøges nu at starte et nyt hold mandag den 15. aug kl. 10-11 på Bakkegården.
Pga. den økonomiske situation påregnes et mindre honorar.
Tilmelding til Søren Sørensen på tlf 8688 0067 senest 12. august
Brugerrådet på Bakkegården og projekt Trivsel i Thorning og omegn
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Præsten fraflytter præstegården
Fra august fraflytter sognepræsten og familien præstegården her i Thorning. Det
er en nødvendig konsekvens, som min
mand og jeg har taget, idet min mand i januar 2011 blev ansat i Viborg domsogn
som sognepræst og provst. Til stillingen
hører tjenestebolig.
Informationer af denne slags åbner selvfølgelig altid for spørgsmål. Et af de
spørgsmål, som jeg i den seneste tid er
blevet stillet rigtig mange gange er: "Kan
man det og fortsat være præst i sognet?"
Og svaret til dette er, at det kan man. Det
er en præsts ret, når man er gift med en
anden præst med tjenesteboligpligt, såfremt ægtefællens tjenestebolig ikke befinder sig længere end 50 kilometer fra

præstens sogn. Derfor er det sådan, at
jeg pr. august vil have bolig i Sct. Leonis Stræde 1, Viborg. Præstekontoret bibeholdes i Thorning, og her vil jeg komme dagligt. Holde møder, have samtaler,
undervise konfirmander og minikonfirmander og hvad en præst ellers har af gøremål. To af vores piger vil også fortsætte i Thorning skole, som vi er meget glade for. Jeg vil tage dem med hver morgen
når jeg kører hertil. Telefonisk kan jeg
fortsat træffes på fastnet nummeret 8688
0002, idet jeg, når jeg ikke er på kontoret, sætter mobiltelefonen på duet-svar og
herved viderestiller telefonen.

Minikonfirmander i efteråret
Igen i år ser vi frem til at indbyde tredje
årgang fra Thorning skole til minikonfirmand undervisning.
Ca. 8. gange vil vi mødes i konfirmandstuen efter skoletid. Høre historier, synge
sange og gå på opdagelse i kirken.
Indbydelse sendes til hjemmene i begyndelsen af september.

medvirke ved gudstjenesten og gøre den
ekstra festligt. Ved altergang vil der være
friskbagt brød. Trombonespiller medvirker, og der vil blive samlet ind.
Alle er velkomne

Høstgudstjeneste og
konfirmandindskrivning
Høstgudstjeneste og indskrivning af årets
konfirmander i Thorning kirke Søndag d.
11. september kl. 14.00. Vi vil igen i år
holde høstgudstjeneste i Thorning kirke.
Traditionen tro holdes der denne dag også indskrivning af årets nye konfirmander.
Derfor glæder vi os til at se både konfirmander og forældre ved denne gudstjeneste og ser frem til, at konfirmanderne vil
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Tina Frank, sognepræst

Sommermøde
Sommermøde i Thorning søndag d. 18.
september.
Der begyndes i Thorning kirke kl. 14.00,
hvor pastor Aage Augustinus, højskoleforstander ved Rude Strand Seniorhøjskole, forretter gudstjenesten.
Herefter går vi i forsamlingshuset, hvor
Aage Augustinus vil holde foredrag om
Grundtvig. Augustinus skiver således:
"Grundtvig og folkeoplysningen" Grundtvigs betydning for eftertiden (hans virkningshistorie) er utrolig vidtrækkende langt mere vidtrækkende end de kredse

og bevægelser, der kalder sig grundtvigske. Man kan med nogen ret påstå, at de
fleste danskere (med eller mod deres vidende) er påvirket af grundtvigske tanker. Dansk kultur, pædagogik, politik og
kirkeliv ville ikke have været det samme
uden ham. Med en vis ret kunne man kalde ham dansk kulturs "væg til væg tæppe".
Foredraget vil med udgangspunkt i
Grundtvigs liv og værk søge at indkredse det grundlæggende og blivende i hans
tænkning. Især hans tanker om folkeoplysning vil blive behandlet. Vi vil følge
folkeoplysningens vej til højskolerne, siden til oplysningsforbundene, og sidst,
men ikke mindst, vil vi se på folkeoplysningen i lyset af en globaliseret verden."
Vi ser frem til en spændende eftermiddag.
Kaffe i forsamlingshuset koster kr. 50.
Alle er velkomne
Arrangør: Thorning Foredragsforening og
Thorning Menighedsråd

Høstgudstjeneste i Grathe Kirke
Søndag d. 25. september kl. 10.30
Kom til høstgudstjeneste i Grathe og være med til at gøre det festligt Medbring
gerne en kurv med frugt, lidt grøntsager
eller lignende. Menighedsrådet indkøber
druer og bager brød.
Efter gudstjenesten smager vi på druerne.
Der er denne dag indsamling. Alle er velkomne.
Kirkekaffe i Thorning kirke
Søndag d. 2. oktober kl. 10.30 holder vi
højmesse i Thorning kirke. Efter gudstjenesten vil der være mulighed for, at man
kan få sig en kop kaffe eller the og en
småkage. Det er første gang vi holder kirkekaffe i Thorning, og vi håber, at det vil
blive godt modtaget. En kop kaffe kan altid være en god anledning til at hilse på
hinanden som menighed.

Gudstjenester
14. august 8.s.e.trin
21. august 9.s.e.trin
28. august 10.s.e.trin
4. september, 11.s.e.t.
11. september, 12.s.e.t.
18. september, 13.s.e.t.
25. september, 14.s.e.t.
2. oktober, 15.s.e.t.
9. oktober, 16.s.e.t.
16. oktober, 17.s.e.t.

10.30
9.00
10.30 Gunnar Andreassen
8.00
10.30 Aage Nielsen
14.00 Høst - indsamling
10.30
14.00 Gudstjeneste og Sommermøde m Aage Augustinus
9.00
10.30 Høst - indsamling
10.30 - kirkekaffe
9.00
14.00 Knud Ove Mandrup
10.30 Aage Nielsen - Indsamling
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KFUM og KFUK
Søn. 21/8 kl.?

Udflugt. Program senere.

Fre. 26/8 kl. 19.00

Aftentur. Tove planlægger. Medbring kaffe.

Fre. 2/9 kl. 19.30

Foredrag ved René Høeg, formand for KFUM og KFUKs kristendomsudvalg i Konfirmandhuset i Hinge, Tingskrivervej 28. Pris
50 kr. inkl. kaffe. Distriktsarrangement.

Fre. 9/9 kl. 19.30

Bibeltime hos Kristian Hansen, Vilhelm Skyttesvej 27 og hos
Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26

Søn. 18/9 kl. ?

Deltagelse i gudstjeneste – morgenkaffe eller kirkefrokost hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong Knuds Vej 26 og derefter skovtur.

Fre. 23/9 kl. 19.00

Bålhygge hos Jan og Lisbeth Pedersen, Rosenborgvej 10.

Tir. 27/9

Deltagelse i Thorning Menighedsråds Allehelgensmøde med
Flemming Kofoed Svendsen.

Tor. 29/9 kl. 19.00

Ekstraordinært stormøde i Distrikt Hærvejen i Menighedshuset i
Kjellerup.

Fre. 7/10 kl. 19.30

Bibeltime hos Linda og Jeppe Nielsen, Aalborgvej 57 og hos Ketty og Peter Nielsen, Aalborgvej 63.

Alle er velkomne
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 8688 0716 vinther@
post12.tele.dk
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På sporet af Norden
Med dette tema byder Foreningen Norden Kjellerupegnen velkommen til sin 69.
sæson.
Nordiske spor findes overalt. De findes i
humor og lune, håndværk og vandringsveje og tages op i sæsonens arrangementer. I efteråret kan alle tre ting opleves.
Torsdag den 25. august er der Aftenudflugt til Søhøjlandet med afgang fra Mosaikken kl. 16.45. Turen går til Sdr. Vissing kirke, en blomstrende gladiolusmark
nær Ry besøges, og aftenkaffen drikkes
på Tulstrup kro.
Søndag den 4. september kl. 14.00 kan
Hedebosyning- et nordisk håndværk opleves på Blicheregnens Museum med Inger
Michelsen som fortæller. Medbragt kaffe og brød nydes i museets hyggelige kaffestue.

Mandag den 14. november kl. 19.00 finder Skumringstimen – Humor i Norden
sted. I mosaikken i Kjellerup optræder
Kabaret- truppen fra Sorring med forestillingen ”Dyr i drift”, som er vitaminer for
lattermusklerne.
Bibliotekar Stinne Åstrup læser efter kaffen op fra ”Populærmusik fra Vittula”, en varm, alvorlig og meget morsom skildring fra 2 drenges opvækst med
Rockmusik i en lille provinsby ved den
svensk-finske grænse.
Sæsonprogrammet er sendt ud til medlemmerne, men kan også fås på Kjellerup
Bibliotek og ses på hjemmesiden www.
foreningen-norden.dk
Foreningen Norden er også venskabsbytræf. I dagene 5.-6. august indbyder
Lapua i Østerbotten i Finland til træf.
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Der er Kulturfestival i byen, og for deltagere fra Kjellerupegnen, Sørum i Norge
og Hagfors i Sverige, i alt 25, bliver det et
par spændende dage med udflugter og besøg på institutioner i byen, samtidig med
at den private indkvartering vil give en
ekstra dimension til opholdet.
Alle er velkomne til foreningens arrangementer. Lokalafdelingen har 80 medlem-

mer, og der er plads til flere. Det folkelige
engagement er grundstenen i det nordiske samarbejde. I 2012 markeres 50 året
for Helsingforsaftalen, som de fem nordiske lande indgik i 1962. Beslutningen
om pasfrihed i Norden vedtoges her. Der
er stadig brug for en nordisk stemme i en
globaliseret verden.

På sporet af Norden: Vandrere ved Hærvejsstenen syd for Viborg.
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Skolen som Kulturcenter
Mange lokale foreninger bruger skolens
lokaler jævnligt.
Vi ønsker at flere får øjnene op for de muligheder der er, samt at få struktureret
brugen af lokalerne.

de og kommende brugere af lokalerne. Så
vi kan drøfte de fælles fremtidige rammer
om brugen af skolens lokaler, samt nedsætte et udvalg der skal stå for det videre forløb.

Som det er i dag, er der mulighed for at
låne skolens lokaler, til almene formål.
Mange bruger allerede denne mulighed,
hovedsagligt til at holde møder.

Blicheregnens Lokalråd vil derfor gerne, i
fællesskab med Skolebestyrelsen, invitere
alle interesserede, til et møde på skolen,

Men der er jo også mange andre muligheder.
Mange sidder sikkert med en faglig kunnen, som andre kunne have glæde af.
Nogle vil måske bare gerne mødes med
andre, to-tre timer om ugen, over en fælles interesse.
Vi vil gerne i kontakt med både nuværen-

Tirsdag d. 23. august 2011, kl. 19
Vi er vært ved en kop kaffe/te, og et stykke kage.
Med venlig hilsen
På Lokalrådets vegne
Linda Lyngsøe
Formand
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Virksomhedsbesøg
Nu får du snart mulighed for at lære din
egn lidt bedre at kende.
Lokalrådet er, i samarbejde med Martin
Andreasen, i gang med at arrangere virksomhedsbesøg i lokalområdet.

der er interesseret i at slå dørene op for
et kort besøg, for at fortælle lidt om virksomheden. Vi forestiller os besøg af måske et par timers varighed, men det afhænger selvfølgelig helt af virksomheden.

Det første besøg bliver i efteråret, nærmere tidspunkt kommer senere.

Venlig hilsen
På Lokalrådets vegne

Vi hører meget gerne fra virksomheder,

Linda Lyngsøe
Tlf. 3511 1323/mobil 2065 1750
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TIF gymnastik
Så er en ny og spændende gymnastik-sæson ved at nærme sig.
Igen i år med hold til både børn og voksne. Opstart for alle hold er i uge 36.
Du kan gå ind på TIF’S hjemmeside
www.thorningif.dk og læse mere
om de forskellige hold.
Instruktører, hjælpetrænere og gymnastikudvalget byder

velkommen til alle gymnaster 2011/2012.

X

i kalenderen den 31.
Sæt allerede nu
marts 2012 for årets
gymnastik-afslutning. Der vil komme et
spændende gæstehold.

Thorning Pensionistforening
Arrangementer for resten af 2011:
Onsdag den 8. august havde vi besøg af Viborg Harmonikaklub.
Onsdag den 14. september kl. 13.30 skal vi på udflugt ”UD I DET BLÅ”.
Onsdag den 12. oktober kl. 14.00 kommer ”To fra Lysbro”, og underholder.
Onsdag den 9. november kl. 14.00 er der bankospil.
Onsdag den 14. december kl. 14.00 er der juleafslutning.
Udflugten den 14. september starter kl. 13.30, og går ud i det blå, og der er kaffe med
flødeskumslagkage og boller som serveres ved Svostrup Kro. Turen koster 150 kr. pr
deltager. Tilmelding senest den 8. september til tlf. 8688 0813 eller 8688 0630.
Med venlig hilsen bestyrelsen.
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Det sker på Bakkegården
August:
17. Banko
31. Poul Dahl fortæller om oplevelser fra et spændende liv

kl. 14.00
kl. 19.00

September:
21. Banko
28. Høstfest m. ål. Tilmelding nødvendig.

kl. 14.00
kl. 18.00

Oktober:
19. Banko

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!

Gymnastik i Thorninghallen
Efter en lang sommerferie starter kvindegymnastikken i Thorninghallen igen, og
igen under ledelse af Hanne Tang Sørensen. Opstart bliver tirsdag den 20. september kl.14.30, og varer til kl. 15.30. Alle er velkommen. Vel mødt.
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Opstart ved spejderne
Spejderne starter traditionen tro op efter sommerferien med oprykningstur sidste weekend i august ved Hald Sø. Turen
er fra fredag den 26. august til lørdag den
27. august – med start fredag kl. 17.30
ved spejderhuset, Møllevej 36.
Nye børn, der ønsker at blive spejdere, er
meget velkomne til at komme med på turen. Ellers starter de ugentlige møder for
Troppen (6. klasse og ældre) op mandag
den 29. august kl. 19.00-21.00 og for Mini (1.-3. klasse), samt Junior (4.-5. klasse)
- starter møderne for begge onsdag den
31. august kl. 17.00-19.00.
Man kan få lov til at prøve spejderlivet
tre gange, inden man behøver at vælge,
om det er det, man gerne vil. Men er man
udemenneske og har lyst til at løse en
masse spændende og udfordrende opgaver – både alene og i en gruppe, så er det
bestemt værd at prøve.
Det er megasjovt, og det er ikke kun bål
og rafter. Spejderarbejdet i Det Danske
Spejderkorps (DDS) handler også om, at
lære børn at lede børn og tage medansvar
for egen udvikling i respektfuldt samarbejde med andre. Børnene lærer bl.a. at

klare sig selv i naturen. Der er
også sjove konkurrencer med deltagelse af de andre midtjyske spejdergrupper.
Sværhedsgraden og udfordringerne i spejderarbejdet stiger jo ældre man er – og bidrager til det gode kammeratskab og sammenhold.
I efteråret vil der ske en masse nede ved
huset. Der bygges bålhytte i løbet af
august og september. Endvidere sættes
der hegn op langs vejen, så der kommer
mere læ rundt om bålpladsen. I den forbindelse vil spejderne holde åbent hus.
Det vil blive annonceret senere, men forventes at blive i starten af oktober.
Julearrangementet 2. søndag i advent bliver spejderne også en del af sammen med
flere andre foreninger, hvilket vi glæder
os meget til.
Vi kan også med glæde sige velkommen
til Henning Rosenkjær og Dan Jeppesen,
som sammen med Ole Clausen står for
minigrenen efter sommerferien.
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Spejderleder i Thorning!
Vi mangler en ”barselvikar”
Vores eneste leder ved Juniorgrenen er
gået på tidlig barselsorlov, hvorfor gruppen efter sommerferien mangler en ”barselvikar”.
Vi søger en leder, som kan hjælpe/assistere ved juniorerne sammen med to andre
erfarne ledere.
Det drejer sig om spejdere i aldersgruppen 3. og 4. klasse, hvorfor de kan en
hel del selv. De skal derfor mere vejledes end hjælpes. De skal f.eks. selv sørge
for, at der både er brænde til bålet og slået telt op, samt lære at lave mad over bål.
De skal også lave eget køkken-, vaske- og
spisebord samt bålplads.
Det er derfor vigtigt, at du har lysten til at
være ude og hjælpe samt vejlede børnene til at klare sig selv. Har du viljen, skal
vi nok lære dig de spejderfærdigheder du
får brug for.
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Vi tilbyder deltagelse i en spejdergruppe,
hvor børnene oplever glæden ved at kunne klare sig selv i et respektfyldt samarbejde.
Samværet med børnene og lederne i mellem er givende og personligt udviklende på mange måder og årsagen til, at både
spejdere og ledere altid glæder sig til at
komme på nye spejderlejre/-ture.
De ugentlige spejdermøder varer to timer – skulle du være forhindret en enkelt gang hjælper lederne hinanden med
at få aktiviteterne gennemført jf. halvårsplanen.
En spejderlejr er en tur, hvor vi overnatter
i hytte eller telt væk fra spejderhuset.
Lyder det til at være noget for dig, kontakter du enten bestyrelsesformand Karina Dalgaard Müller (2172 4134) eller gruppeleder Kern Oddershede (4080
1782) til en uforpligtende snak om spejderlederens opgaver.

De blå fra Thorning mødte molboerne
og blev matroser på Fregatten Jylland.
Thornings spejdere har været på en super dejlig sommerlejr til Toggerbo Spejdercenter midt i Mols bjerge på Djursland i starten af juli. Spejderne så og oplevede den flotte natur og hørte om flere
af molboernes bedrifter sammen med ca.
250 andre spejdere og ledere fra resten af
landet.
Efter lejren var etableret med telte, bålsted, køkkenbord, huggeplads m.m. var det
tid til at prøve diverse aktiviteter. De yngste byggede egen tømmerflåde og sejlede og badede i Kalø Vig, mens de ældre
klatrede på klatrevæg. Om aftenen var der
fælles lejrbål for alle med sang og underholdning. Næste dag startede med samling ved flagstangen og fortælling af da-

gens molbohistorie inden aktiviteterne
blev gennemgået. Formiddagens aktiviteter bestod af snittefærdigheder – lavede
egen bue og pil – og senere batik.
Om eftermiddagen drog alle Thornings
spejdere til Fregatten Jylland i Ebeltoft
og påmønstrede som matroser for at gennemføre en vagttørn under kyndig vejledning af Fregattens faste stab. Spejdere og
ledere blev alle iklædt matrostøj og lærte alle hurtigt at marchere og stille korrekt
op når skibsklokken lød. Til aften var der
ægte mad som i 1864 – nemlig skibberlabskovs som af de fleste blev spist med
velbehag. Spejderne lavede rigtigt tovværk og fik stor ros for deres færdigheder.
De lærte at sætte sejl og måtte indrøm-

ved at
Malte R. Nielsen er
Dennis Nielsen og
t - lidt
ide
ålt
sm
en
klar til aft
gøres deres kanin
v madspændende primiti
udfordrende, men
lavning.
Anders G. Madsen, Anne Sofie N. Amby,
Amalie L. Andersen og Malte R. Nielsen - er
alle ved at lære at lave tovværk.
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me, at det var lidt udfordrende at kravle
ud på mastens tværgående bom samtidigt
med at sejlet skulle frigøres. Flere modige spejdere blev hejst delvist op i masten.
Det var sejt at skulle sove i hængekøjer
mellem kanonerne – et historisk spændende ”soveværelse” som det var lidt
svært at falde i søvn i. Spejderne oplevede også hele rutinen omkring klargøring
af en kanon og selve skuddet. Næste morgen var der vækning kl. 0645 efterfulgt af
varm øllebrød og havregrød – ikke til al-

les lige store begejstring. Fregattens faste personale uddelte stor ros til spejdernes vilje og evne til at deltage i matroslivet ombord.
Midt på ugen tog de yngste hjem. De ældste prøvede de sidste dage både smedjen
og primitiv madlavning, hvilket var lidt af
en udfordring i det alle havde set kaninerne løbe rundt i buret - inden de til sidste
endte som et velsmagende aftensmåltid.
Alt i alt en super sommerlejr med spændende og alsidige aktiviteter.

D. Müller og
shede, Nichlas
Kristian Odder
et spændenm
synes det er eg
en
us
la
C
as
hi
Mat
nonerne.
mellem alle ka
de at skulle sove
Rasmus Kielsholm
, Storm KingIsager, Nichlas D.
Müller og Kristian
Oddershede - er all
e ved at lære at lav
e
tovværk.

Anders G. Madsen, Oliver Engelbrechtsen, Nichlas D. Müller og Kristian Oddershede - er ved at lære at sætte sejl.
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Thorning Revy og halbal
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