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2000 eksemplarer

CABARET 2013
”Det sker kun én gang”

Pottemageregnens Amatørteaterforening – Cabaret-Holdet
Dato:
Arrangement:

KL. 19.30 DEN 21. JANUAR 2014
I THORNING FORSAMLINGSHUS

Billet ved døren 75,- kr.
Arr. THORNING FOREDRAGSFORENING

Foreningerne bag Blichfang
Bestyrelsen:

Gråmose Beboer- og Idrætsforening
Blicheregnens Museum
Blicheregnens Museumsforening
Thorning Spejderne
Thorning Foredragsforening
Thorning Borgerforening
Knudstrup Skyttekreds
Thorning Idrætsforening
Brugerrådet/Bakkegården
KFUM & K
Thorning Menighedsråd
Indre Mission/Thorning
Thorning Forsamlingshus
Socialdemokraterne i Silkeborg Nord
Thorningegnens Friluftsspil
Thorning Pensionistforening
Thorning Børnehus
Thorning Venstrevælgerforening
Thorning Vandværk I/S
Rideklubben Hinnitus
Foreningen Norden Kjellerupegnen
Blicheregnens Lokalråd
Dansk Folkeparti
Thorning Skole
Blicheregnens Festudvalg Anno 2007
Foreningen Hærvejsherberg
Team Thorning Sundhedscenteret
Redaktionen
Tove Vinther (kasserer)
Peter Nielsen (layout)
Hanne Pehrson (annoncer)
Tom Andersen (ansv.)
Inger Michelsen (formand)

v/Preben Valbjørn
Arildsvej 15
7442 Engv.
v/Inger Michelsen
Haugevej 52
8620 Kjell.
v/Bente Sørensen
Vinderslevvej 1
8620 Kjell.
v/Ulla Lyngsøe
Kong Valdemarsvej 31 8620 Kjell.
v/Tom Andersen
Hosekr.v. 14
8620 Kjell.
v/Laila Simonsen
Hjordbakken 2
8620 Kjell.
v/Jette Jacobsen
Blichersvej 41
8620 Kjell.
v/Karina Philipsen
Ungstrupvej 10
8620 Kjell.
v/Søren Sørensen
Tørrepladsen 21
8620 Kjell.
v/Tove Vinther
Kg. Knuds Vej 26
8620 Kjell.
v/Anne-Marie Møller
Gadegårdsvej 14
8620 Kjell.
v/Henrik Rask
Tørrepladsen 24
8620 Kjell.
v/Grete Møller
Kong Knuds Vej 7
8620 Kjell.
v/ Jørgen Krog
Aalborgvej 26
8620 Kjell.
v/Birgit M. Andersen
Rosenborgvej 4
8620 Kjell.
v/Morten Petersen
Østermarksvej 7
8620 Kjell.
v/Aase Ørnstrup			
v/Agner S. Christensen
Munkemarken 17
8620 Kjell.
v/Harald Pehrson
Munkemarken 21
8620 Kjell.
v/Tommy Solnæs
Smedebakken 20
8620 Kjell.
v/Ellen Andersen
Hosekræmmervej 14 8620 Kjell.
v/Linda Lyngsøe
Skovvej 2a
8620 Kjell.
v/Harry Madsen
Skivevej 15
8620 Kjell.
v/Lone Stig Andersen
Møllevej 7
8620 Kjell.
v/Brit C. Olsen
Skivevej 10
8620 Kjell.
v/Tom Andersen
Hosekr.v. 14
8620 Kjell.
v/Kirsten Lehrmann
Skrænten 18
8620 Kjell.
86880716
20810115
86880476
86880689
86888479

86880110
86880191
86880536
86880476
86880482
86880689
20651750
86880531
89702330
86880623
86880689
20455878

vinther@post12.tele.dk
pnielsen@enfiber.dk
hh@pehrson.de
em-tw.andersen@fiberpost.dk
inger.michelsen@gmail.com

Deadline
fredag den 17. januar
Næste udsendelse 8. februar

Afleveringssteder for indlæg
Hånd- eller maskinskrevne indlæg, fotos:
Tom Andersen, Hosekræmmervej 14
Indlæg i elektronisk form, fotos:
Peter Nielsen, email: pnielsen@enfiber.dk
Hvis man ikke har modtaget Blichfang,
kan bladet hentes på museet, Bakkegården, hos købmanden eller bageren i
Thorning, i Hauge Minimarked eller på
Kjellerup Bibliotek.
Blichfang kan også læses/printes fra
www.blichfang.dk

2

86880265
86888479
86888681
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Blichfang ønsker alle vore læser og annoncører en

Glædelig Jul og et godt nytår
Med kun 10 dage til juleaften, og 17 dage
til det nye års begyndelse, kan redaktionen se tilbage på Blichfangs 22. år, og vide, at året har gået sin gang næsten uden
problemer. Redaktionen har klaret at få
bladet ud næsten til tiden på de fleste aftalte datoer. Kun et enkelt blad, nr. 5, blev
forsinket en uge, fordi blades opsætter/
programmør blev sendt til Kina af sit firma i 7 uger. Vi håber at denne forsinkelse
ikke har været til for stor gene for vore
læsere og annoncører.

Hvis der er læsere som ikke modtager
Blichfang i deres postkasse, fordi de har
sagt nej tak til reklamer, kan vi oplyse, at
der er kommet nye regler for nej-takkere.
Det er nu muligt at man kan vælge hvilke
reklamer man vil modtage. Og da Blichfang omdeles sammen med reklamer, tror
vi, at det er muligt at vælge at få bladet
leveret. Det vil interessere redaktionen,
hvis nogle læsere prøver, på denne måde,
at modtage Blichfang, og om det lykkes.
Venlig hilsen Redaktionen

Vigtige Blichfang datoer i 2014
Nr. 1
Nr. 2
Nr. 3
Nr. 4
Nr. 5
Nr. 6

Deadline d. 17. januar
Deadline d. 14. marts
Deadline d. 30. maj
Deadline d. 25. juli
Deadline d. 19. september
Deadline d. 21. november

Omdeles d. 8. februar
Omdeles d. 5. april
Omdeles d. 21. juni
Omdeles d. 16. august
Omdeles d. 11. oktober
Omdeles d. 13. december
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Årsmøde i Blichfang
Der indkaldes herved til ordinært årsmøde 2014 i Blichfang mandag den 24. februar kl.
19.30 i Bakkegårdens cafeteria
Dagsorden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Valg af dirigent
Godkendelse af referat fra årsmødet 2013
Formandens beretning
Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Redaktionen og annonceafdelingen beretter om årets gang
Indkomne forslag
Debat og gode idéer
Fastlæggelse af kontingent
Valg af formand, næstformand, kasserer, ansvarshavende redaktør samt to revisorer.
Eventuelt

Der serveres kaffe/te med brød. Alle foreningerne bag Blichfang opfordres til at sende
deres repræsentant eller en stedfortræder. Evt. afbud meddeles til Inger Michelsen på
tlf. 8688 8479 eller mail: inger.michelsen@gmail.com
Med venlig hilsen
Inger Michelsen
afgående form.
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Indre Mission
Alle ønskes en glædelig jul samt alt godt i det nye år.
Årets sidste arrangement er hele familiens julefest, som holdes i Missionshuset fredag
d.28. december kl. 19.30.
Vi samles alle fra KFUM, KFUK og Indre Mission og synger omkring juletræet, og
hygger os om det store julekaffebord. Alle er velkommen til at være med om juletræet
og ved julekaffebordet.
Januar 2014:
Uge 2: Mandag, tirsdag, torsdag og fredag alle dage kl. 19.30 i Missionshuset er der
Evangelisk Alliance Bedeuge.
Torsdag d. 16. kl. 14.00 Pastor J. P. Møller, Kjellerup kommer med et spændende
emne.
Torsdag d. 23. kl. 19.30 Årsmøde i Missionshuset.
Torsdag d. 30		
Bibeltime i hjemmene. Romerbrevet kap. 10.
Februar:
Torsdag d. 6. kl. 10.00

Formiddagscafe i Missionshuset.

Danmissions Kvindekreds
Mandag den 3. februar kl. 14.30 Kvindekredsen mødes hos Kirsten Andersen, Grågårdevej 14.
Eftermiddagen byder på hyggeligt samvær, årsmøde og Nyt fra Danmission.
Afslutning ved Ellen Andersen: ” Kvinder i Bibelen”.
Enhver er velkommen til at være med i kredsen og det gode fællesskab om arbejdet for
Danmission.
Danmissions motto: ”Tro, håb og kærlighed”.
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Gratis motionstilbud til børn og voksne
Kom igang med løb
Torsdag den 9. januar kl. 17.00 starter vi igen løbeskole fra Sundhedscentret i Thorning
Kom og vær med i vores gratis løbefællesskab. Der er ingen tilmelding, bare mød op på
P-pladsen.
Vi starter helt fra bunden og efter 12 uger kan vi løbe 3-5 km.
Løbeprogrammer uddeles
Træner: Kirsten Lehrmann
Yderligere oplysninger fås på 2045 5878
Følg os også på Facebook under gruppen
Team Thorning - Sundhedscentret

Walk & Talk i Th

rning

for dig, der…
… har dagtimerne til rådighed
… er mellem 18 og 60 år
… har lyst til at gå ture sammen med andre uanset størrelse og skavanker
Vi er en gruppe, der går om mandagen kl. 10.30 i ca. 1 times tid.
Vi går forskellige ruter, der er 3-5 km. F.eks. i Fredsskoven, i Stenrøgel plantage osv.
Derfor er det vigtigt, at du lige ringer, inden du kommer den første gang, så du ved,
hvor vi mødes. Det koster ikke noget at deltage, og vi går i et tempo, hvor alle kan være
med.
Kontakt: Betina Vestergaard, tlf. 4055 6976
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Store forandringer
til stort vægttab.
Silkeborg Kommune tilbyder i samarbejde med din læge et intensivt
forløb, hvor der er fokus på bevægelse samt sundere og mindre mad.

Tilbuddet er til dig, der
• Har et BMI over 35 og vil tabe dig minimum 20 kg. på et år
• Kan deltage i bevægelsesaktiviteter
• Er klar til at lave store forandringer i dit liv både hvad angår mad og
motion

Du skal kunne deltage i følgende aktiviteter i 16 uger:
• 2 timers bevægelse om ugen med fysioterapeut fordelt på 2 dage
• Motion i gruppen uden fysioterapeut 1 gang om ugen
• Fysisk aktivitet min. ½ time om dagen de øvrige dage,
som du selv tilrettelægger
• Madlavning og undervisning i forandringer 1 gang om ugen.
Efter de 16 uger er der opfølgningsgange i op til et år.
Alle aktiviteterne foregår i Thorning. (Se vedlagte kalender)
Med andre ord, du skal VILLE det.

Beskrivelse af aktiviteterne
Bevægelse i opvarmningssalen i
Thorning Hallen:
1 times sjov og varieret træning, hvor
man får sved på panden

Selvtræning:
Hver deltager forpligter sig til at bevæge sig min. ½ time på de dage, der
ikke trænes sammen på holdet

Træning i motionscentret:
1 times konditions- og styrketræning
i maskinerne i Motionscentret i Thorning Hallen

Madlavning:
Produktion af almindelig sund hverdagsmad, praktisk undervisning i portionsstørrelser, indkøb og kostplaner.

Holdtræning i weekenden
Gruppen mødes på egen hånd i
weekenden og går ture. Ruter udleveres

Forandring af vaner:
Samtale på holdet om udfordringerne
og mulighederne ved at nye vaner
omsættes i hverdagen. Hvordan kan
man selv tage styringen over de uhensigtsmæssige vaner fremfor at lade
dem styre sit liv?

Kom til info-møde
den 6. januar kl. 17-18
i Bakkegårdens café
(Plejecenter),
Blichersvej 22
i Thorning

Deltagelse på holdet kræver henvisning fra din læge.
Da dette er et pilot-forløb, er det
kun Lægerne i Thorning, Lægehuset Kjellerup og Læge Henrik
Hassing, der kan henvise.
Det anbefales, at du under hele
forløbet er i tæt kontakt med din
læge.
Tilmelding til Linda Næsager,
tlf. 21 70 33 48 eller på mail lgn@
silkeborg.dk
Senest 7. januar
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KFUM og KFUK
Fre. 20/12 kl. 19.30

Juletræspyntning og risalamande i Missionshuset.

Lør. 28/12 kl. 19.30

Julefest i Missionshuset. Tale v. hjælpepræst Juma Kruse.

2014
Fre. 10/1 kl. ?		
			

Nytårstaffel. Arr. Peter Jensen og Jens Aage Vinther. Program følger. Tilmelding sen. 6/1

17/1 kl. 19.30		

Bibeltime hos Jeppe og Linda Nielsen, Aalborgvej 57.

24/1 kl. 19.00? 		
Biografaften/filmaften hos Peter og Tove Jensen, Gl. Hær			krovej 10.
30/1 kl. 19.00		

Stormøde i Distrikt Hærvejen i Menighedshuset i Kjellerup.

31/1 kl. 19.30		
Skumringstime – med fortælling hos Lisbeth og Jan Peder			sen, Rosenborgvej 10.
Ons. 5/2			
Bibelgruppe 2 deltager i Anne Dorthe Michelsen koncert i
			
Hørup Kirke med efterfølgende kaffe hos Birger og Bettina
			Madsen, Vattrupvej 10.
Tor. 6/2 19.30		
			

Voksenaften i Konfirmandhuset i Hinge, Tingskrivervej 28.
Journalist Henri Nissen fortæller.

Alle er velkomne
Ret til ændringer forbeholdes.
Programmer og yderligere oplysninger hos Tove Vinther - tlf. 8688 0716 vinther@
post12.tele.dk
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Gudstjenesteliste
Dato

Thorning

1.december 1.s.adv

10.30

8. december 2.s.adv

9.00

15. december 3.s.adv

9.00 Juma Kruse

17. december
Jul for dagplejer og børnehave

10.00

20. december Skolegudstjeneste

9.00 og 10.00

22. december 4.s.adv

10.30

23. december
24. december Juleaften

14.30 Bakkegården ved Juma
Kruse
16.15

25. december Juledag

10.30

26. december 2.juledag
29. december Julesøndag

10.30 Juma Kruse

1.januar Nytårsdag

14.00 Nytårskur

5. januar H.3.kg.

10.30 Juma Kruse

12. januar 1.s.e.H.3.kg
19. januar 2.s.e.H.3.kg

14.00 Nytårsmøde m Andreas
Engelbrecht Hansen
10.30

26. januar 3.s.e.H.3.kg

9.00

14.00 Familiegudstjeneste

10.30 Juma Kruse

15.00

10.30 Juma Kruse

2. februar 4.s.e.H.3.kg
9. februar s.s.e.H.3.kg

Grathe

15.30 Nytårskur

17.00 Gudstjeneste og menighedsmøde
10.30
14.00 Kyndelmisse og kaffe

10.30 Juma Kruse temagudstjeneste TV2
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Thorning Pensionistforening
Foreningens bestyrelse ønsker alle en
glædelig jul og alt godt for året som kommer.
Onsdag den 11. december var der julehygge på Bakkegården, hvor et kor fra
Thorning Skole sang og gik Lucia for os.
Thorning Sangkor underholdt os med deres festlige sange, og sang med til fællessangen. Vi fik æbleskiver og gløgg, og alle havde nogle hyggelige timer sammen
som opvarmning til den dejlige juletid
som venter os.
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Generalforsamling
Thorning Pensionistforening indkalder til
generalforsamling onsdag den 8. januar kl
14.00 på Bakkegården. Mød op og vær
med til at få indflydelse på hvad der skal
ske i den nye sæson som kommer. Generalforsamlingen afholdes ifølge foreningens vedtægter. Efter generalforsamlingen afholdes der bankospil hvor alle kan
være med. Ønskes medlemskab af foreningen bedes man henvende sig til foreningens bestyrelse.
Venlig hilsen bestyrelsen

Thorning Forsamlingshus
D. 31.10. blev der afholdt generalforsamling i Thorning Forsamlingshus.
Formanden berettede om årets gang.
Arbejdet med det ”nye” køkken og anskaffelser hertil.
Afholdte arrangementer, som Jul i Thorning, loppemarkeder, koncert aften og
grill-aften for de frivillige hjælpere. Alt
sammen aktiviteter, som før har været
omtalt her i bladet. Formanden takkede
alle de frivillige hjælpere. Han takkede
Sonja Pedersen for det store arbejde med
udlejning af huset.
Kassereren fremlagde et revideret regnskab, som viste et forventet underskud
p.g.a. de mange udgifter ved renovering
af køknet.
Valg af bestyrelse bød på genvalg af de 4,
som var på valg. Suppleanterne blev ligeledes genvalgt. Søren Sørensen gik af

som revisor. ( Tak for din indsats, Søren!)
Martin Andreassen blev valgt som ny revisor.
Bestyrelsen har senere konstitueret sig således: Formand: Lars Lund. Næstformand: Torben Bertelsen. Kasserer: Jeppe
Lægaard. Sekretær: Grethe Møller. Øvrig
bestyrelse: Niels Hansen, Bende Eriksen
og Tina Bjerregaard Villadsen.
D. 2.-3. november blev der sat nye vinduer i den store sal, på toiletterne, et i køknet og i loftsrummet. Nu håber bestyrelsen på en mærkbar besparelse på varme
budgettet.
Til sidst vil bestyrelsen ønske alle Forsamlingshusets brugere og frivillige hjælpere en rigtig GLÆDELIG JUL og et
GODT NYTÅR.
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Nyt fra kirken
Julekoncert
Adventskoncert i Thorning kirke
onsdag den 11. december kl. 19.30
Medvirkende ”Familien Pultz”
Familien Pultz bor på Djursland og består
af Benedicte på 13 år, Jakob på 15 år,
Frederik på 17 år, mor Kirsten Pultz og
far Karsten Pultz, som begge er uddannet
på Det Jyske Musikkonservatorium i henholdsvis klaver/sang og klaver/trompet.
Børnene spiller valdhorn, trompet og
trombone.
Familieensemblet spiller klassisk musik
fra alle perioder, men har dog en forkærlighed for gammel renæssance musik og
nye, egne kompositioner.
De har altid flerstemmig a capella-sang
på programmet, og det lille familiekor er
nu så professionelt, at de er begyndt at
eksperimentere med 5-stemmig sang.
Undervejs i koncerten fortælles om musikken og instrumenterne.
Efter koncerten inviterer menighedsrådet
til kaffebord og julehygge i Forsamlingshuset, og alle er meget velkomne.
17. december kl. 10.00 i Thorning kirke
afholdes Børnegudstjeneste for dagpleje,
børnehave og børn i alle aldre.
Denne dag indbydes særligt sognets
mindste til gudstjeneste i Thorning kirke.
Vi mødes udenfor kirken ved kirketårnet,
hvor der vil blive ringet med kirkeklokken, inden vi går ind. Medens vi går ind,
vil vores organist spille for os. Sammen
med vores kirkesanger og præst skal vi
synge nogle af de kendte julesalmer,
blandt andet ”Et barn er født i Bethlehem”, og høre det glade budskab, at Jesus
blev født.

12

Enhver, som har lyst til at se, hvordan en
gudstjeneste i børnehøjde foregår, er meget velkommen. Det være sig både spædbørn, dagpleje eller børnehavebørn, dagplejemødre, pædagoger, forældre, bedsteforældre. Enhver som tid og lyst er velkommen.
Bakkegården d. 23. december kl. 14.30
Vi drikker kaffe først og holder herefter
gudstjeneste. Kom og syng med på julens
salmer og hør julens budskab på Bakkegården. Præst Juma Kruse holder denne
gudstjeneste.
1. januar kl. 14.00 og 15.30
Nytårskur i både Thorning og Grathe kirker
Igen i år holder vi nytårssammenkomst i
både Thorning og Grathe kirker.
I Thorning holdes der eftermiddagsgudstjeneste kl. 14.00, og efterfølgende vil
Thorning menighedsråd være vært for et
stykke kransekage og et lille glas i våbenhuset.
I Grathe holder der ligeledes eftermiddagsgudstjeneste kl. 15.30, hvor Grathe
menighedsråd vil være vært for et glas
champagne og et stykke kransekage i våbenhuset, imens vi ønsker hinanden godt
nytår!
Nytårsmøde i Thorning d. 12. januar kl.
14.00
Vi begynder i Thorning kirke, hvor Andreas Engelbrecht Hansen, sognepræst i
Frederiks holder gudstjenesten. Herefter
går vi i forsamlingshuset hvor Andreas E.
Hansen vil holde foredrag om Søren Kierkegaard.
Andreas Engelbrecht Hansen skriver om
sit foredrag:
”Søren Kierkegaard – historier med hu-

mor og med alvor”
Søren Kierkegaard blev født for 200 år siden. Han er verdenskendt, men han er
desværre også kendt som en forfatter, der
er svær og læse og svær at forstå. Sådan
skal det ikke gå denne dag, hvor vi gennem anekdoter og historier fra hans liv vil
møde en forfatter, som både rummer det
sjove og det alvorlige, og som frem for alt
kan ramme den enkelte læser, så man føler, at han kender en.
Vi vil også prøve at se, hvordan Kierkegaards ideer kan bruges på noget af det,
vi kender rigtig godt, nemlig alle de kendte skikkelser fra tv-serien Matador.”

ret og citeret i århundreder og stadig virker lige vitale. Men hvad er det egentlig
teksterne siger?

Entre incl kaffe og brød kr. 50
Alle er velkomne

Onsdag 19/2 kl. 19.00: Om Fadervor i
Thorning præstegårds konfirmandstue
ved Juma Kruse.

19. januar kl. 17.00 i Grathe
Gudstjeneste og menighedsmøde
Vi begynder i Grathe kirke, hvor vi holder en kort fyraftensgudstjeneste. Herefter er der fællesspisning i Hauge forsamlingshus. Menighedsrådsformand for
Grathe, Verner Pedersen vil aflægge beretning, og sammen vil vi tale om kirkens
liv.
Vel mødt til hyggeligt samvær. Arrangementet er gratis, og alle er velkomne
Tilmelding nødvendig. Skal ske til Anne
Grethe Rasmussen, Hauge Minimarked.
Tlf. 8688 8013
Studiekredsaftener over troens hovedstykker
De Ti Bud, Fadervor, og Den Apostolske
Trosbekendelse (i daglig tale, bare trosbekendelsen) kaldte vor reformator Martin
Luther for troens hovedstykker.
Det er tekster, som mange af os kender
rigtigt godt, og som er blevet læst, repete-

Ved tre studiekredsaftener vil pastoratets
tre præster udfolde disse teksters betydning og stadige aktualitet, og hver komme
med et oplæg til samtale og refleksion og
fordybelse.
Tidspunkterne er:
Tirsdag 28/1 kl. 19.00: Om De Ti Bud i
Vium præstegårds konfirmandstue ved Tina Frank.

Tirsdag 4/3 kl. 19.00: Om Trosbekendelsen i Grathe i klubhuset i Hauge ved Frede Møller.
Alle er velkomne!
På vegne af de tre menighedsråd,
Tina Frank, Frede Møller og Juma Kruse.
Kyndelmissegudstjeneste i Grathe kirke
d. 2. februar kl. 14.00
Stemningsfyldt eftermiddagsgudstjeneste
med lys i stolerækkerne, musiske indslag
og en kop kaffe i våbenhuset efterfølgende
Alle er velkomne til en god eftermiddag
Temagudstjenste
9. februar i Thorning kirke kl. 10.30
Temaet er: TV2/Nærmest Lykkelig?
I 2002 sagde Steffen Brandt i et inter-
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view: ”Kirken er et sted at få ro og måske
glimt af overblik. Og måske på en eller
anden måde et sted at få energi til at tage
fat på tilværelsen igen, når den kører for
hektisk af sted uden egentlig retning.”
Uden for kirken ser det derfor noget anderledes ud, hvis man spørger TV2 og
Steffen Brandts tekstunivers. Det vrimler
med eksistenser, der ikke har nogen retning i tilværelsen, selvom de ofte selv
tror det, eller måske bare ikke tænker
over, at der ikke er nogen retning, da
mange af eksistenserne blot gør, som man
gør, uden at tænke over hvorfor. Mange af
disse eksistenser minder om de personer,
som Søren Kierkegaard ville kalde for
spidsborgere.
Men jeg tror faktisk, at en af mange grunde til, at bandet TV2 har fået så stor gennemslagskraft i Danmark, skyldes, at vi
er mange, som på et eller andet plan kan
genkende os selv i teksterne, og de historier, de fortæller. Hvem kender ikke til følelsen af, at være bange for at gå glip af et
eller andet i livet (”Der gik livet lige forbi med klar besked, mens jeg selv var
væk et øjeblik et helt andet sted” som det
hedder på åbningsnummeret på Nærmest
Lykkelig-albummet)? Frygten for ikke at
leve det rigtige liv? Frygten for ikke at slå
til, frygten for, at livet burde leves anderledes? Vi har jo kun ét liv!
Personligt mener jeg, at mange af de tanker, som Steffen Brandt har gjort sig om
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livet, lykken, ensomheden, kærligheden
og lidenskaben (eller mangel på samme) i
høj grad er manifesteret i albummet Nærmest Lykkelig fra 1989. Gud, kirken og
kristendommen er ikke udtryk særligt
eksplicit på dette album, så langt er albummets eksistenser slet ikke kommet de kan højst mane sig op til et udsagn
som ”Åh Gud hvor åndssvagt!”, om end
netop et nummer som ”Kys det nu” (hvor
sætningen er fra) er meget sigende for
Steffen Brandts opsang til os danskere.
Der er noget grib dagen over nummeret,
men det handler også først og fremmest
om et mennesket, der først rigtigt træder i
karakter i mødet med et andet menneske.
Det er i mødet med andre mennesker, at
Gudsriget - glimtvis - kan opstå dennesidigt, og vi måske endda kan opleve lykke
eller livsfylde, sammen med andre. Samtidig med at kirken - som Steffen Brandt
selv antyder - kan være stedet for overblik og retning, når den ikke rigtigt findes
andre steder i vort sekulære præstationssamfund.
Ved temagudstjenesten, søndag 9. februar
2014, vil de normale tekstlæsninger fra
alteret blive erstattet af tekster fra Nærmest Lykkelig-albummet, og der vil også
blive spillet en enkelt TV2-sang inden
prædiken, der naturligvis kommer til at
handle om disse temaer, også igennem
inddragelsen af søndagens evangelietekst.
Vel mødt!
Juma Kruse.

Thorningegnens Friluftsspil

25 års jubilæum

I juni 2014 er det 25 år siden den første
forestilling blev præsenteret på friluftsscenen bag Thorning Forsamlingshus.
En stor flok aktive borgere havde besluttet at afprøve ideen, og ”En Søndag på
Amager” blev den første forestilling.
Siden 1989 har friluftsspillet ændret sig
og er vokset ganske betydeligt.
I anledning af jubilæet har Friluftsspillet
med økonomisk støtte fra Silkeborg
Kommune, LAG-Silkeborg og Nordea
Fonden fået mulighed for at renovere/nybygge publikumsområdet fra indgangsparti til scenekant.

Sceneformand Steen Lyngsø med stabil
støtte fra Henrik Nøhr, Chris Jensen m.
flere er i fuld gang. Friluftsspillet har lejet
en hal hos Erhvervshuset Midtjylland, så
byggeriet kan foregå indendørs. Byggeholdet er i gang to dage om ugen, så der
arbejdes ihærdigt på projektet
Friluftsspillet håber, at andre foreninger
vil benytte faciliteterne til at skabe nye
udendørs aktiviteter i området. Der afholdes en kombineret indvielses/jubilæumsaktivitet umiddelbart før premieren på jubilæumsforestillingen PIPPI lørdag den 7.
juni.

Det sker på Bakkegården
Januar
15. Banko				kl. 14.00
22. Nytårsfest m.god mad. Tilmelding
kl. 11.30
Februar
19. Banko				kl. 14.00
26. Generalforsamling Brugerrådet		
kl. 14.00
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Kom til Kaffe den 7. januar
Der er formiddagskaffe og rundstykker til dig, der…
•
•
•
•

er mellem 18 og 60 år
ikke er i arbejde eller har aftenarbejde
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 7. januar mødes vi næste gang, og ellers mødes vi den 4. feb., 4. marts osv. Det er
gratis at deltage, og du dukker bare op.
Vi glæder os til at se dig.

Adventsfest
Foredragsforeningen i Thorning
har afholdt adventsfest i
forsamlingshuset for knapt 100
mennesker. Det var en hyggelig
aften med sang, Luciaoptog og
historier, fortalt af provst Anders
Bonde.
Aftenen startede med. at Mona Døssing
bød velkommen. Hun indledte med at fortælle lidt om Grundtvig, vores store salmedigter.
Herefter kom der 12 Luciapiger ind i salen under den dæmpede belysning. De
sang smukt Luciasangen med deres tændte lys i hånden og luciabruden med
lyskrans på hovedet. Derefter sang de en
af de nyere salmer:” En stjerne skinner i
nat.”
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Til ”Dejlig er jorden”, som var fællessang, sang Luciapigerne anden stemme
.Pigerne går på Levring efterskole og var
under kyndig ledelse af Lene Henriksen.
Derefter sang vi endnu en sang af
Grundtvig. ( Der er nok at tage af, for han
har lavet 1500 sange!)
Vores sædvanlige pianist Asta Søndergård
var forhindret, så organist Elisabeth Tøttrup var den kompetente afløser til at ledsage de kendte gamle julesalmer, som vi
elsker at synge, og som mange kan udenad.
Anders Bonde havde været foredragsholder til adventsfesten for fire år siden, og
vi var spændte på, hvad han havde på
hjerte, og om han havde oplevet noget siden da. 		
Fortsættes side 17
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hedder.
Alting forstås nemlig i relation til et andet menneske. Det kaldte Anders Bonde ”
Mit Betlehem”. Han kunne kombinere livets store spørgsmål med humor. Sikke
en evne at have!

Han fortalte på en levende og meget humoristisk måde, og inddrog episoder fra
sit eget liv, og fik hele salen til at le. Den
ene historie afløste de anden, og det gik
så stærkt, at nogen måske ikke fik det hele med, inden den næste begyndte.
Vi fik også flere malende fortællinger om
Hans og Rose, som hans gamle forældre

I anden halvdel af aftenen var der mere
fællessang, og et dejligt kaffebord med
boller og flot pyntede lagkager. Til slut
var der udlodning af fine julestjerner samt
mange fine juledekorationer, som Gunhild
Laursen så velvilligt igen havde lavet i år.

Det havde han. Han havde bl.a. oplevet at
miste kørekortet, fordi han kørte for
stærkt, endda på Store Bededag. Derfor
blev Store Bededag hurtigt omdøbt til
”Store Bødedag.”

Referent: Bente Holst Nielsen
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