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Thorning Forsamlingshus
Det gamle år i forsamlingshuset fik en
festlig afslutning med ”Jul i Thorning”.
Trods stor konkurrence fra mange andre
julearrangementer, var mange børn og
voksne mødt op til en rigtig hyggelig eftermiddag. Der var god søgning ved de
mange aktiviteter, og mange blev hele eftermiddagen, - således var 60–70 mennesker med i fakkeltoget til Spar, hvor aftensmaden blev indtaget.
Det nye år har indtil nu budt på musikaften med Downtown Dynt og Fællesspisning.
Næste arrangement er det store LOPPEMARKED d. 17. MARTS. Vi afhenter

gerne gode, brugbare loppeting. Henvendelse til Torben Bertelsen tlf. 6139 1841
eller Niels Hansen tlf. 2878 0472.
Bestyrelsen arbejder for tiden på yderligere forbedringer i huset. Der bliver lagt
nyt gulv i køkkenet og en hel ny stor industriovn bliver installeret i grovkøkkenet. Fryser og køleskab fra ”det lille rum”
bliver flyttet til grovkøkkenet. Der bliver
sat ekstra hylder op i det lille rum, så div.
service, der har stået under bordene, bliver flyttet hertil, så det opbevares mere
overskueligt og mere hygiejnisk – da døren til rummet kan lukkes.

Gymnastikafslutning
Lørdag den 23. marts kl. 14.00 til ca.
16.30 i Thorning Hallen.
Kom og få en hyggelig eftermiddag sammen med sæsonens gymnaster.
Der er de helt små med deres forældre, og
de lidt større Monkey-Tonkey Puslinger.
De kvikke børne-springere med airtrack,
trampolin m.m.
Mandagsholdet med en gang motionsgymnastik til god musik.

Entre 50, -kr. pr. pers. Inkl. kaffe og kage.
Gymnaster samt børn under 12 år er gratis.

Dagen sluttes af med opvisning af: Gæsteholdet Viborg-Silkeborg Ynglinghold.
Der kommer ca. 110 gymnaster.
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Fællesspisning i Forsamlingshuset
tirsdag d. 12. marts. Som sædvanligt kan
der købes billetter i Spar - 70 kr. for voksne, 35 kr. for børn. Børn under seks år
spiser gratis, men skal alligevel have en
billet. Menuen er ikke på plads i skrivende stund, men det bliver helt sikkert to
dejlige retter.

Bowls i Thorning
Der spilles Bowls i opvarmningssalen i
Thorning Hallen hver torsdag kl. 10.
Bowls er et spil, hvor målet er at rulle
skævt vægtede eller lidt asymmetriske
kugler, kaldet Bowls, nærmest til en noget mindre hvid eller gul kugle kaldet
JACK.
Alle kan være med uanset alder og skavanker. Mød op til nogle gode timer.

4

Thorning Pensionistforening
Onsdag den 13. marts kl. 14.00 på Bakkegården er der underholdning af tidligere
forstander på Levring Efterskole, P. K.
Nielsen, som fortæller om Jeppe Aakjær
og oplæser noget af hans forfatterskab.
Onsdag den 10. april kl. 14.00 på Bakkegården er der FORÅRSFEST med underholdning af Humlebierne fra Humle Mølle. Der serveres kaffe og snitter.

Jeppe Aakjær

Det sker på Bakkegården
Februar
20. Banko
27. Generalforsamling i Brugerråd

kl. 14
kl. 14

Marts
20. Banko
27. Forårsfest

kl. 14
kl. 18

April
17. Banko
24. Underholdning

kl. 14
kl. 14

Brugerrådet.
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Indre Mission
Februar:
Torsdag d. 14.
Torsdag d. 21.
Kl. 14.00
Kl. 19.30
Torsdag d. 28.

Intet møde.
Kredsstævne i Kjellerup.
Taler er Chr. Haar Andersen, Herning.
Talere er Anna og Allan Schrøder, Karup.
Bibeltime i hjemmene, Romerbrevet kap. 3

Marts:
Onsdag d. 6. kl. 19,00 Samfundsmøde i Karup. Taler er Per Weber, Hinnerup.
Torsdag d. 14. kl. 19.30 Forårsmøde i Vinderslev. Taler er Thomas Kristensen, Hvide Sande.
Mandag d. 18.
Bestyrelsesmøde i IM.
Torsdag d. 21. kl. 19.30 Påskemøde. Taler er Tina Frank.
GLÆDELIG PÅSKE
April:
Torsdag d. 4. kl. 19.30 Bibeltime i hjemmene, Romerbrevet kap. 4.
Torsdag d. 11. kl. 19.30 Sangaften sammen med Sv. Erik Sørensen, Bredballe.
Torsdag d. 18. kl. 19.30 Guds skaberværk set gennem et kamera, ved Per Hauge, Vinderslev.

Danmissions Kvindekreds
Onsdag den 6. marts kl. 14.30. Møde hos Kirsten Andersen, Grågårdevej 14. Nyt fra
Danmission. Afslutning: Kvinder i Bibelen.
Onsdag d. 10. april kl. 14.30. Møde hos Ellen Andersen Hosekræmmervej 14. Nyt fra
Danmission. Afslutning: Kvinder i Bibelen.
Enhver er velkommen til at deltage i kredsen og det gode fællesskab om arbejdet for
Danmission.
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Blicheregnens Lokalråd inviterer til

Borgermøde

Tirsdag d. 5. marts 2013, kl. 19 i Forsamlingshuset
Hovedemnet er den aktuelle debat om
placering af biogasanlæg og vindmøller.
Fordele og ulemper, og hvad det betyder
for udviklingen.
Det hele bliver samlet i et fælles høringssvar. Kommuneplanen er i høring februar
og marts og kan læses på: http://kommuneplan.silkeborg.dk/dkplan/dkplan.
aspx?pageId=1566

Vi håber, at mange vil møde op til en god
debat.
Der deltager lokalpolitikere og embedsmænd fra Silkeborg Kommune.
Efter Borgermødet afholdes Lokalrådets
årlige generalforsamling.

Generalforsamling i Lokalrådet
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent
Beretning om rådets arbejde siden
sidste generalforsamling
Fremlæggelse af revideret regnskab
Behandling af indkomne forslag
Valg af medlemmer til rådet
Valg af suppleanter til rådet
Valg af revisor og revisorsuppleant
Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet, skal være
formanden skriftligt i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
På Blicheregnens Lokalråds vegne
Linda Lyngsøe
Formand
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Thorning Gruppe vokser
Thorning Spejdergruppe har fået flere friske, unge spejdere i løbet af efteråret
2012. Denne positive udvikling udfordres
af, at der fra sommerferien kommer til at
mangle spejderledere ved mini- og juniorgrenen – i alt mangler vi tre ledere.
Som spejderleder bliver du også selv udfordret i et spændende og udviklende
samspil med spejderne/børnene og andre
ledere. Kan du lide at arbejde med børn
og unge og elsker udeliv – så kan vi lære
dig det spejdermæssige. Det Danske Spejderkorps har et rigtig godt uddannelsesforløb, hvor lederne under weekendkurser
møder andre nye ledere.
Hvis du har fået lyst til at vide mere, inden du melder dig, så er gruppeleder Kern
Oddershede (4080 1782) altid klar til en
uforpligtende snak om det at være leder i
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Thorning Gruppe - tilbudet gælder både
unge og ældre/erfarne.
Det er også muligt at komme og være
med på ledersiden på prøve under de
ugentlige spejdermøder og derved opleve/
erfare, om det er noget for dig :-)
Endelig kan man også møde op til generalforsamlingen eller Grupperådsmødet
som vi kalder det, hvor beretningen fra
året 2012 og planerne for 2013 giver et
godt indtryk af Thorning gruppes aktiviteter. Mødet afholdes søndag den 24. februar kl. 09.00 i Kompedallejren, da det
sker som afslutning på vores årlige Fastelavnstur.
Vi ses
De bedste spejderhilsner
Lederne ved Thorning gruppe

KFUM og KFUK
Fre. 22/2 kl. 19.30 Bibeltime hos Jan og Lisbeth Pedersen, Rosenborgvej 10 og hos
Bettina og Birger Madsen, Vattrupvej 9
Fre. 1/3 kl. 19.30

Sangaften hos Linda og Jeppe Nielsen, Aalborgvej 57

Fre. 1/3 kl. 19-22

Amok Disko i Hørup Kirkecenter distriktsarrangement for 3.-7. kl.
Tema: Las Vegas.

Fre. 8/3 kl. 19.30

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

Fre. 15/3 kl. 19.30 Bibeltime hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong Knuds Vej 26 og
hos Peter og Ketty Nielsen, Aalborgvej 63
Fre. 22/3 kl. 18.30 Fællesspisning hos Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26
Fre. 5/4 kl. 19.30

Skumringstime med fortælling hos Lisbeth og Jan Pedersen, Rosenborgvej 10

Fre. 12/4 kl. 19.30 Bibeltime hos Jeppe og Linda Nielsen, Aalborgvej 57 og hos Lisbeth og Karsten Poulsen, Skivevej 26
Tor. 18/4 kl. 19.30 Voksenaften i Konfirmandhuset i Hinge, Tingskrivervej 28. Tale
ved Jette Seidenschnur om sin tid i Jehovas Vidner. Distriktasrrangement.
Alle er velkomne
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 86 88 07 16 vinther@
post12.tele.dk
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Sang-og musikaften i Thorning kirke
onsdag den 3. april kl. 19.30
Medvirkende: Trompetist Jan Nørgaard og Thorningkoret ved
Elisabeth Tøttrup.
Koncert i Thorning kirke tirsdag den 16.
april kl. 19.30
“Årstidens salmer og sange”
Medvirkende: Sopran Laura FlenstedJensen og guitarist Frederik Munk Larsen.
Programmet indeholder både dansk og
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udenlandsk musik, med solosang og flot
musik for guitarsolo.
Der er fri adgang.

Thorningegnens Friluftsspil fik tildelt

Silkeborg Kommunes Kulturpris 2012
Så lykkedes det. Lørdag aften d. 12. januar var der spænding
i Thorningegnens Friluftsspil, idet foreningen var en af de tre
nominerede til at modtage Silkeborg kommunes kulturpris for
2012.
Friluftsspillet var også indstillet til kulturprisen 2011, så derfor var spændingen
ekstra stor denne gang.
Efter pausen, i en fremragende flot og
stemningsfuld nytårskoncert lørdag aften
i Jysk Musik og Teaterhus i Silkeborg,
blev de tre nominerede, Jonas Risvig fra
Silkeborg - Firkløversamarbejdet i Vrads
og Thorningegnens Friluftsspil præsenteret. Da formanden for Kultur og Fritidsudvalget, Steen Vindum, åbnede kuverten
med prismodtagerens navn på ægte grammy vis, stod der foreningen Thorningegnens Friluftsspil. Formand Erling Prang
og næstformand Gert Kristensen modtog
herefter kulturprisen på scenen.
Erling Prang takkede på vegne af Thorningegnens Friluftsspil og sagde bl.a., at
man er meget glad, stolt og beæret over at
modtage denne kulturpris. Det er et stort
skulderklap til alle dem, der hvert år står
på scenen, men i særdeleshed en anerkendelse til de ca. 150 frivillige, der år efter
år møder op og udfører et kæmpe stykke
arbejde med de mange praktiske opgaver,
der skal udføres i forbindelse med opsætning af en musical i Thorning.
Det er også en anerkendelse til alle de firmaer, der stiller materiel til rådighed og
på forskellig vis medvirker som sponsorer. For uden en praktisk og kontant støtte
fra sponsorerne, og selvfølgelig indsatsen
fra de mange frivillige, ville det ikke væ-

re muligt at lave friluftsspil i Thorning.
Silkeborg Kulturråd stod bag indstillingen
af Thorningegnens Friluftsspil til kulturprisen. I Friluftsspillet er vi meget stolte
over at kulturrådet har fået øje på vores
tradition med opsætning af musicals. I
den flotte indstilling begrunder kulturrådet bl.a. deres indstilling med følgende:
Et fantastisk engagement og sammenhold, omkring den årlige musical-produktion.
Det er betegnende, at Thorningegnens
Friluftsspil veksler mellem deciderede
børneforestillinger og muntre, populære
voksenforestillinger.
Professionalismen har fået sit indtog i
spillene, idet man engagerer kyndige instruktører til meget stor gavn for den faglige kvalitet hos aktørerne på scenen og
til glæde for publikum.
Bag scenen findes alle de, der i det usynlige får forestillingerne til at fungere.
Endnu et særkende for foreningen bag friluftsspillene er, at man danner et godt klima for godt nabokendskab og lokale aktiviteter.
Med venlig hilsen
På Thorningegnens Friluftsspils vegne
Linda Lyngsøe
PR-Koordinator
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Thorningegnens Friluftsspil og musicalen

”Vi maler byen rød”

Startskuddet til prøveforløbet på Musicalen ”Vi maler byen rød”
lød mandag aften d. 21. januar, hvor skuespillere og mange af
dem, der yder en praktiske indsats omkring friluftsspillet, var
samlet på Thorning skole til en Hilse-På-Aften
Netop denne aften var første gang at alle,
der er involveret i Thorningegnens Friluftsspil havde mulighed for at møde hinanden og hilse på, inden prøveforløbet og
alle de praktiske gøremål for alvor går i
gang. Selve planlægningen til årets musical har stået på siden september 2012.
Først i december blev der afholdt audition. Efterfølgende er alle rollerne blevet
besat. Der vil være 34 medvirkende på
scenen, hvor der i forestillingen er dømt
højt humør og ungdommelige problemstillinger med fest og kulør.
Alle er klar til at gå i gang med forberedelser og opsætning. Prøveforløbet er
planlagt, kostumefolkene har fået taget
mål af alle skuespillerne, scenografen har
lavet en scenemodel, så scenebyggerne
og dekoratørerne kan komme i gang med
at forberede fremstilling af kulisserne.
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PR-gruppen har længe været i gang med
udarbejdelse af en PR-plan frem mod premieren d. 1. juni kl. 14.00.
Ved Hilse-På-Aftenen blev der givet en
lang række informationer ved bl.a. instruktør Kim Brandt og fra bestyrelsen.
Der blev omdelt rollehæfter til skuespillerne, og alle fik udleveret et informationshæfte, hvor svaret på mange af de
spørgsmål, der melder sig under produktionen af en forestilling, kan findes.
”VI MALER BYEN RØD” er skrevet af
Rasmus Mansachs for Musicalteatret og
havde premiere første gang i 2010 – og
fik meget rosende omtale i pressen og
blev den mest populære forestilling på
facebook.
Det er første gang musicalen skal opføres
i Jylland. Historien handler om et midald-

rende ægtepar, hvor manden forsøger at
holde modet oppe hos sin døende kone,
ved at genopleve deres gymnasietid gennem et billedalbum fra dengang. Det er
en historie om unge mennesker - Tiden
som 3.g’er, med alle de problemer, der
opstår i den alder. Forelskelse, problemer
med forældre og ”hvad skal jeg lave efter
skolen” er bare nogle af de problemstillinger, der kommer frem. Alt sammen
krydret i et festfyrværkeri af en forestilling med 22 af vor tids store danske
Grand Prix hits!
Rigtig mange mennesker udfører en
kæmpe indsats med en lang række praktiske opgaver. Selv om det stort set er de
samme der år efter år møder op og gerne
vil være med til at tage en tørn med de
mangeartede praktiske opgaver, er der
fortsat plads til flere, der har lyst til at væ-

re med. Man kan orientere sig på friluftsspillets hjemmeside www.thorning.com
hvor det også er muligt at tilmelde sig.
Man kan også kontakte en fra bestyrelsen,
hvis man har lyst til at være en del af et
fællesskab, hvor et godt og humoristisk
socialt samvær fylder meget, mens man
er i gang med de mange praktiske forberedelser.
Spilledatoer:
1. juni kl. 14.00 Premiere
2. juni kl. 14.00 og 19.00
4. juni kl. 19.00
6. juni kl. 19.00
8. juni kl. 14.00
9. juni kl. 14.00
Se mere på www.thorning.com
Erling Prang

Mange var mødt op til Hilse-på-aften
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Biogas, vindmøller, erhvervsudvikling og
bosætning på Thorningegnen
Spørgsmål: hvordan
skabes der udvikling
i den nordlige del af
Silkeborg kommune.
Ingen har vel rigtig
svaret, men en oplægsholder ved nærdemokratikonferencen i november måned sagde det meget
direkte. Der er ingen, der skaber udviklingen for jer. Byrådet skal stille rammerne
til rådighed, men det kræver en lokal indsats, hvis ideerne skal realiseres.
Et eller andet sted derimellem vil jeg give
pågældende ret. Det kræver en lokal indsats at skabe vækst og udvikling i et lokalområde, men vi skal også sørge for, at
kommunen og byrådet er med på, at det
er i hele kommunen, der skal være mulighed for vækst og udvikling. Det fremgår
da også af Udviklingsstrategien, som blev
vedtaget af byrådet d. 23. januar 2012.
Nu er det så kommuneplanen, der snart
kommer i høring, og her er det meget
nødvendigt, at vi som borgere er opmærksomme på, om de rammer, der stilles til
rådighed for udvikling i specielt vores del
af kommunen, er tilgodeset i kommuneplanforslaget.
Debatten er allerede startet, idet Blicheregnens Lokalråd har meldt positivt ud om
evt. placering af et biogasanlæg i Thorningområdet. I Midtjyllands Avis d. 7. januar kan man læse, at lokalrådet i Thor-
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ning siger ja til et biogasanlæg i Thorning. En sådan udmelding vidner om en
vilje og gejst til udvikling i vores del af
kommunen og skaber et godt fundament
for at starte en lokal dialog om de kommende muligheder.
Jeg oplever, at der ofte er en tendens til,
at der på forhånd bliver sagt nej til forskellige mulige initiativer rundt omkring i
Silkeborg Kommune. Spørgsmålet er, om
det er bekymringen for de ulemper, der
kunne være forbundet med et bestemt
projekt, eller mangel på mod til at tage
dialogen om mulighederne. Først når mulighederne er undersøgt, miljøforhold,
virkninger med fordele og ulemper for
borgerne og samfundet i øvrigt, er holdt
op mod hinanden, kan den egentlige proces i retning af en beslutning eller forkastelse af en ide starte. Derfor synes jeg
også, man skal tage drøftelsen om evt.
placering af vindmøller i området og ikke
på forhånd have paraderne oppe og forsøge at stoppe dialogen, før den er kommet
i gang.
Placering eller oprettelse af nye institutioner, erhverv af forskellig slags vil altid
kunne mærkes i et lokalområde. Derfor
ser jeg det også som værende af stor vigtighed, at der samtidig også er fokus på
de positive effekter ved f.eks.at få en
virksomhed med arbejdspladser til området. En sådan virksomhed skal jo også
serviceres på forskellig vis, hvilket kan
komme andre lokale virksomheder til gode, ligesom der vil være grobund for

yderligere bosætning – alt i alt en udvikling, der i sidste ende kan blive en god
succeshistorie.
Min opfordring skal derfor være, at man
lokalt og for hele kommunen tager del i
debatten og kommer med høringssvar, når
kommuneplanen om kort tid kommer ud i
høring.

Venlig hilsen
Erling Prang
Tørrepladsen 6, Thorning
8620 Kjellerup
Medlem af Silkeborg Byråd
medlem af Økoniomiudvalget
Formand for Arbejdsmarkedsudvalget
tlf. 2488 3938 eller 8688 0929
mail: erling.prang@silkeborg.dk

Thorning Foredragsforening
Birgitte Arendt
Glæd jer til at høre
en af Danmarks
dygtigste og mest
sprudlende fortællere i Thorning
Forsamlingshus
tirsdag den 19. februar kl. 19.30.
Birgitte Arendt har
en evne til at fortælle frit og levende uden
manuskript.
F.eks. får vi Karen Blixens dejlige historie om ”Babettes gæstebud”, brudstykker
af Dostojevskij, H.C. Andersen og Astrid
Lindgren over temaet: ”KYS JORDEN,
NÅR GLÆDEN FLYDER OVER”
Pris 75,- kr. incl. kaffe/the/sodavand og
brød.
ALLE ER VELKOMNE !
arr. Blicheregnens Museumsforening &
Thorning Foredragsforening.

Oberstløjtnant Kern Oddershede
er chef for Operation Group i Combat Support Wing,
men var i perioden
februar til august
2012 udsendt på
en FN-mission I
Syd-sudan.
Denne fredsopgave glæder vi os til
at høre Kern fortælle om tirsdag den 19.
marts kl. 19.30 i Forsamlingshuset, hvor
han vil give os et lille indblik i situationen dernede under overskriften: VERDENS YNGSTE LAND ØNSKER
FRED.
Pris 75,- kr. incl. kaffe/the/sodavand til
medbragt brød.
ALLE ER VELKOMNE !
arr. Thorning Foredragsforening.
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Kom til Kaffe den 5.3
Der er formiddagskaffe og rundstykker til dig, der…

•

er mellem 18 og 60 år

•

ikke er i arbejde eller har aften-arbejde

•

har lyst til at mødes med andre i samme båd uden at skulle aktiveres

•

måske har lyst til at lave noget med andre, der har dagtimerne til
rådighed.

Det foregår den første tirsdag i hver måned fra kl. 9.30-11.00, hvor vi
mødes på Blicheregnens museum.

Den 5. marts mødes vi næste gang, og ellers mødes vi d. 2. april, d. 7. maj
osv. Det er dem, der dukker op, der bestemmer, hvad vi skal bruge tiden
på. Det kan være oplæg, gåture, kaffeslabberas eller andet, der giver
mening.

Det er gratis at deltage, og du dukker bare op den 5.3 kl. 9.30.
Vi glæder os til at se dig.
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Hendes Verden er tilbage!!
Kom og oplev fire forrygende kvinder, for fuld udblæsning.
Hendes Verden griber i egen barm – formentlig også bogstaveligt – og dissekerer
mænd, børn, parforhold og især sig selv.
De tager dagligdagen under kærlig behandling. Intet er helligt, og ikke mange går ram
forbi! Det er en forestilling fyldt med befriende selvironi.
Der er garanti for masser af latter og livsglæde:
Fredag d. 8. marts og lørdag d. 9. marts
Begge dage kl. 19.30 i Thorning Forsamlingshus
Pris: 150 kr., inkl. let traktement af forskellige tapas
Drikkevarer kan købes.
Billetsalg hos Spar eller kontakt Linda Lyngsøe, tlf. 2065 1750.
Fredag d. 22. februar hos Spar kl. 16-19, kan du opleve Hendes Verden på slap line.
Hendes Verden – Holder på vandet!!
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