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Det sker på Bakkegården
Februar
19. Banko
26.Generalforsamling. Brugerråd

kl. 14.00
kl. 14.00

Marts
19. Banko
26. Forårsfest

kl. 14.00
kl. 18.00

Brugerrådet.

Sang på Bakkegården hver tirsdag kl.10.00 med deltagelse af vores organist.
Den sidste tirsdag i måneden afholdes gudstjeneste.

Thorning Pensionistforening
Onsdag den 12. februar kl. 14.00 på Bakkegården er der Banko med Amerikansk
lotteri. Mød op til en hyggelig eftermiddag. Kaffe kan købes. Alle er velkommen.
Onsdag den 12. marts kl. 14.00 er der
foredrag hvor forstander på Senior Højskolen på Rude Strand Aage Augustinus
kommer og fortæller.

Onsdag den 9. april holder vi forårsfest
på Bakkegården med musikalsk underholdning ved Gårdsangerne fra Silkeborg
Alle er velkommen til at deltage til vore
onsdagsarrangenenter, og ønske man
medlemskab af pensionistforeningen bedes man henvende sig til foreningens bestyrelse.
Men venlig hilsen bestyrelsen
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Bowls og indendørs petanque i Thorning

Om torsdagen er der igen bowls og indendørs petanque kl. 9.30 i Thorning Hallen.
Bowls er en blanding af curling og petanque, og alle kan være med. Der vil være nogle erfarne spillere, der kan sætte
nybegyndere ind i, hvordan man spiller
det. Bowls går ud på at rulle/trille skævt
vægtede kugler i en bue udenom en forhindring på banen og forsøge at komme
så tæt som muligt på en målkugle.
Hvis du er nysgerrig, så mød op næste
torsdag og hyg dig et par timer med andre, der har dagtimerne til rådighed.
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KFUM og KFUK
Tor. 6/2 19.30

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

Fre. 21/2 kl. 19.30 Bibeltime hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong Knuds Vej 26 (Bi
belgr. 1)
Fre. 21/2 kl. 19-22 Amok Disko - Fastelavn i Hørup Kirkecenter. Distriktsarrangement
for børn 3.-7. kl. og Teenamok for 7. kl. -18 år.
Fre. 28/2 kl. 19.30 Generalforsamling hos Jan og Lisbeth Pedersen. Rosenborgvej 10
Fre. 7/3 kl. 19.30

Bibeltime og planlægning for bibelgruppe 2 hos Karsten og Lisbeth Poulsen, Skivevej 26

Fre. 7/3 kl. 19.30

Sangaften hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong Knuds Vej 26

Fre. 14/3 kl. 19.30 Spille- og hyggeaften hos Peter Jensen og Tove Sjørslev, Gl. Hærkrovej 10
Fre. 21/3 kl. 19.30 Bibeltime hos Jeppe og Linda Nielsen, Aalborgvej 57 (Bibelgr.1)
Fre. 28/3 kl. 19.30 Litteraturaften hos Kristian Hansen, Vilhelm Skyttes Vej 27. Medbring litteratur, du vil dele – og kaffe.
Fre. 4/4 kl. 19.30

Optakt til påske m. forskellige påskeaktiviteter hos Tove og Jens
Aage Vinther, Kong Knuds Vej 26

Alle er velkomne. Ret til ændringer forbeholdes.
Programmer og flere oplysninger, Tove Vinther tlf. 8688 0716 vinther@post12.tele.dk
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Nyt fra FHHT
Foreningen Hærvejsherberg i Thorning
2013 har været et begivenhedsrigt år for
foreningen og herberget. Den gode sommer gav et rekordstort besøgstal på over
500 gæster, hvilket er det største besøgstal for de 13 herberger langs Hærvejen.
Så herberget i Thorning med den gode beliggenhed mellem Hald og Kragelund og
de fine indkøbsmuligheder har sin berettigelse. Vore gæster har været glade for de
hyggelige og gode forhold i ”Det gule
hus” med den unikke beliggenhed nær
kirken, i midten af landsbymiljøet med
præstegård, museum, lokalhistorisk arkiv,
forsamlingshus, friluftsscene, hal, ældrecenter og skole.
Denne beliggenhed og historien bag ejendommen som Thornings første skole har
gjort det naturligt for Thorning Menighedsråd at købe ejendommen til sognehus
med indretning af præstekontor og konfirmandstue og fortsat rum for herberg. Muligheden for køb bød sig, da provstiudvalget i Ikast-Brande provsti gav grønt lys
og midler til køb. Menighedsrådet har nu
købt ejendommen af Bertel Bertelsen
med henblik på nedrivning og opførelse
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af et sognehus, hvor der også fortsat skal være herberg.
Inden denne ønskværdige udgang på historien stod FHHT med donerede fondsmidler og rente- og afdragsfrit lån fra Silkeborg Kommune, så foreningen kunne
købe ejendommen. Disse fornemme donationer har foreningen nu takket nej til,
men A.P. Møller og hustru Chastine
McKinney Møllers fond har efterfølgende doneret 100.000 kr. til indretning af
herberget. Nordeas fond i Kjellerup har
doneret 21.500 kr. og Børge Nielsen og
hustrus fond i Viborg 20.000 kr., som
sammen med 100.000 kr. fra Friluftsrådet
kan anvendes til indretning af herberg i
forbindelse med det nye sognehus.
FHHT lejer sig ind i ejendommen og står
for driften i forbindelse med herberget.
Bag foreningen står bestyrelsen, 30 medlemmer og 8 frivillige, der passer herberget og tager imod gæsterne. Bestyrelsen
håber, at mange har lyst til at bakke op
om herberget ved at tegne et årligt medlemskab til 50 kr. og derved støtte et initiativ, der gavner lokalsamfundet.
Bestyrelsen vil også gerne opfordre inte-

resserede til at melde sig som frivillige i
sæsonen, der varer fra 1. juni til 31.
august. Opgaven er sammen med herbergsværten Bertel Bertelsen og Tom Andersen at tage mod gæster, vise til rette,
tage mod betaling, sælge herbergspas,
hjælpe med stort og småt og gøre rent.
Det er spændende og hyggeligt møde de
mange vandrere og cyklister, ja, og ridende, som alle har mange historier i rygsækken. Flere af gæsterne er set i TV MidtVests udsendelse om pilgrimsvandringen
til Trondhjem, som også havde en optagelse fra Thorning.
Kontakt gerne bestyrelsen for medlemskab og frivillighjælper. I bestyrelsen sidder Jørn Nielsen, Bertel Bertelsen, Martin
Svenningsen, Linda Lyngsøe, Tina Frank,

Tom og Ellen Andersen.
Vi ser frem til en god varm sommer med
mange gæster. I Kjellerup Tidendes nyt-

årskonkurrence: ”Tip en tier med Tidende
om 2014 ” lyder spørgsmål 4: ”Kommer
der over 500 gæster til herberget i Thorning i 2014?”. Ja, håber vi!
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Mød Messecenter Hernings´ direktør Georg Sørensen, en

resultatskabende kapacitet med visioner
”Min vej fra Viborg til den
opgave, jeg har i dag, hvor
MCH & Herning er kommet på
verdenskortet”.
Tirsdag den 18. februar kl. 19.30
Thorning Forsamlingshus – Blichersvej
35
Billet ved døren: 75,- kr.
Incl. kaffe til medbragt brød.
Arr. Thorning Foredragsforening.
Det er lykkedes for Thorning Foredragsforening, at få en aftale i hus med en af
Vestjyllands mest markante og spændende personligheder, der har været med til
at skabe store resultater både i Herning og
på landsplan.
Det bliver spændende, at høre Georg Sørensen selv fortælle sin livs historie og vi
er forberedte på, at møde en mand både
med jysk lune og en stor evne til kom-
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munikation og lederskab.
I 2013 blev det samlede MCH besøgt at
930.644 gæster fordelt på 459 arrangementer i de 4 lokaliteter: Jyske Bank
BOXEN – MCH Messecenter Herning –
MCH Herning Kongrescenter og MCH
Arena Herning. En stor og alsidig virksomhed, hvor Georg Sørensen har været
ansat siden 1983, hvor han startede som
salgsassistent og derfra arbejdede sig op
til en direktør stillingen i Messecenter
Herning i 1995 for 10 år senere i 2005, at
blive administrerende direktør for hele
koncernen.
I år 2000 fremlagde MCH en udviklingsplan – VISION 2025 – for virksomheden
og regionen med 6 punkter, hvor flere af
målene allerede er nået.:
• God infrastruktur med motorveje.
• Ny hal M, som Skandinaviens største
søjlefri udstillingshal.
• Multiarena - som blev til Jyske Bank
BOXEN.

•

Stadion – som blev til MCH Arena
Herning.
• Oplevelsesland.
• Monorail mellem Centeret og Herning by.
Georg Sørensen lægger desuden energi i
meget bestyrelsesarbejde især omkring
erhvervsudvikling, turisme og oplevelser
og fremsynet infrastruktur. Han var initiativtager til ”Tour de France au Danemark” og støtter Bjarne Riis, som besty-

relsesmedlem i Riis Cycling A/S.
Denne blæksprutte af en erhvervsmand,
er selvfølgelig blevet belønnet for sit initiativ og virkelyst med adskillige priser
både lokalt og nationalt, hvor han lægger
stor energi i at binde hele Danmark sammen i bestyrelsen for VISIT DANMARK.
I 2011 blev Georg Sørensen fuld fortjent,
udnævnt til Ridder af Dannebrogsordenen.
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Indre mission
Februar:
Torsdag d. 13.
Torsdag d. 20.
Kl. 14.00
Kl. 15.30 og kl. 19.30
Torsdag d. 27.
Marts:
Onsdag d. 5. kl. 19.00
Torsdag d. 13. kl. 19.30
Torsdag d. 20.
Torsdag d. 27. kl. 19.30
April:
Torsdag d. 3. kl. 19.30

Vinterferie intet- møde.
Kredsstævne i Kjellerup Menighedshus.
Taler Villy Sørensen, Hammel.
Taler Frans N. Pedersen, Silkeborg.
Bibeltime i hjemmene. Romerbrevet kap.11.
Samfundsmøde i Frederiks. Taler Per Weber, Hinnerup.
Forårsmøde i Thorning ved Anders Dalgaard, Løsning.
Rødekrokoret medvirker.
Bibeltime i hjemmene. Romerbrevet kap. 12.
Taler Preben Sørensen, Viborg.
Taler Helmer Olesen, Fjelstervang som fortæller om ”En
falckredders hverdag”

Danmissions Kvindekreds
Mandag den 3. marts kl. 14.30 er der møde hos Ellen Andersen, Hosekræmmervej 14
Thorning. Nyt fra Danmission.
Afslutning: ”Kvinder i Bibelen”
Mandag den 7. april kl. 14.30 er der møde hos Bente Nielsen, Nygade 11a, Kjellerup.
Nyt fra Danmission.
Afslutning: ”Påskens budskab”.
Enhver er velkommen til at være med i kredsen og det gode fællesskab om arbejdet for
Danmission.
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Gymnastik-afslutning
Lørdag den 29. marts kl. 14-16.30 afholdes der gymnastik-afslutning i Thorning
Hallen for vinterens gymnastikhold.

Kom og vær med til en hyggelig
gymnastik-eftermiddag i Thorning
Hallen.

Dagen starter med velkomst ved formand
Thomas Carlson.
Derefter er der fælles faneindmarch med
alle hold. Efter en lille sang er der fælles
opvarmning for alle hold.

Entré kr. 50,- inkl. kaffe og kage. Gymnaster samt børn under 12 år har gratis adgang.

Dagen sluttes af med opvisning af Viborg
- Silkeborg DGI Ynglingeholdet.

Instruktører og gymnastikudvalget siger
tak for sæsonen 2013/2014
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Nyt fra Kirken
Torsdag d. 27. februar kl. 18.30 afholdes
møde for menigheden i Thorning Forsamlingshus.
Thorning menighedsråd indbyder til fællesspisning og samtale om kirken.
Formand for Thorning menighedsråd, Eivind Lihn vil aflægge beretning, og sammen vil vi tale om kirkens liv.
Vel mødt til hyggeligt samvær!
Alle er velkomne
Maden laves af tirsdagsholdet
Tilmelding nødvendig. Skal ske til medlem af menighedsrådet Jørgen Andersen
tlf. 2147 9793 senest søndag d. 24. februar
Kirkebil kan benyttes
Thorning menighedsråd
Søndag d. 30 marts vil vi holde børnegudstjeneste i Forsamlingshuset i Thorning.
Ved denne korte gudstjeneste vil der blive
fortalt bibelhistorie. Vi skal synge et par
sange og herefter skal vi hygge og spise
sammen.
Alle er velkomne. Man må komme selv,
uanset alder. Man kan tage sine forældre,
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bedsteforældre og søskende med.
Børn, som er blevet døbt i 2007 og 2008
vil få særskilt invitation til dette arrangement. I slutningen af februar modtages invitationen, men skulle den mod forventning ikke dukke op, så kontakt sognepræst Tina Frank, tlf. 8688 0002
Søndag d. 30 marts i Vium kirke kl. 14.00
afholdes desuden gudstjeneste, hvor konfirmanderne vil deltage aktivt i gudstjenesten med indslag. Efter gudstjenesten er
der informationsmøde i Vium præstegård
angående konfirmation 2014. Alle er velkomne
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, repeteret og
citeret i århundreder og stadig virker lige
vitale. Men hvad er det egentlig teksterne
siger?
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.

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.

Onsdag 19/2 kl. 19.00:
Om Fadervor i Thorning præstegårds
konfirmandstue ved Juma Kruse.
Tirsdag 4/3 kl. 19.00:

Dato

Thorning

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

10.30 Juma Kruse
Temagudstjeneste om TV2

16. februar Septuagesima

9.00 Juma Kruse

23. februar Seksagesima

10.30

Grathe

14.00 med kaffe

2. marts Fastelavn

9.00

10.30

9. marts 1.s. i fasten

Lukket pga. kalkning

10.30 Juma Kruse

16. marts 2.s. i fasten

Lukket pga. kalkning

23. marts 3.s. i fasten

Lukket pga. kalkning

10.30 Juma Kruse

30. marts Midfaste

11.00 Børnegudstjeneste afholdes i
Forsamlingshuset

(Vium 14.00 konfirmanderne medvirker)

6. april Maria bebudelsesdag

9.00 Juma Kruse

10.30 Juma Kruse

10.30)

(Vium

Thorning kirke forventes lukket på grund af kalkning fra mandag d. 4. marts til og med
mandag d. 31. marts
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Foreningen Norden Kjellerupegnen
2013 blev året, hvor foreningen kunne
markere sit 70 års jubilæum med et festligt arrangement i forbindelse med generalforsamlingen i marts og et herligt venskabstræf i august, hvor 15 nordiske gæster deltog fra venskabsforeningerne i
Hagfors, Sørum og Lapua. Gæsterne indkvarteredes privat, da dette er en del af
oplevelsen ved at være med i det nordiske
og er med til at give besøget en ekstra dimension. Det blev indholdsrige dage med
godt samvær , udflugt på egnen, bl.a. til
Grundfos, Tangeværket, Hinge Ostemejeri, Vinderslev Kirke og Blicherstenene i
Sandgårdsparken. Der var tid på egen
hånd og bestyrelsesmøde på
Blicheregnens Museum, hvilket gav mulighed for at se Museet, Thorning Kirke,
Hærvejsherberget og Ældrecentret Bakkegården. Festaftenen blev holdt på
Pramdragerkroen i Ans, hvor sangerinden
Maja Kjær Jakobsen på smukkeste vis
underholdt med sang og violinspil. De
finske gæster fik mulighed for at deltage i
Valgmenighedens Grundtvigs-gudstjeneste og koncert om søndagen inden hjemrejsen.
I 2014 har Foreningen Norden i Sørum
indbudt til træf i anledning af 200 året for
Norges selvstændighed, og i programmet
indgår en spændende udflugt til Eidsvoll,
hvor Norge den 17. maj i 1814 proklamerede sin selvstændighed. I Sørum ligger
det historiske sted Blaker Skanse fra 1700
tallet. Det er i dag et kulturelt samlingssted, og her besøges en udstilling af den
berømte Sørum-kunstner: Guttorm Guttormsgård.
Træffet finder sted i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag i dagene 29. maj til 1.
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juni. Torsdag og søndag er rejsedage.
Træffet er ikke kun for medlemmer, men
også for folk med interesse for det nordiske, og bestyrelsen hører gerne fra interesserede. Planlægningen af turen er gået
i gang, og rejsemåden vil afhænge af deltager antallet. Silkeborg Kommune har
igen i år tildelt foreningen et aktivitetstilskud på 10.000 kr., som foreningen øremærker til venskabsbysamarbejdet, og det
vil give mulighed for at holde rejseomkostningerne nede. Bestyrelsen ser frem
til en herlig tur til Sørum, hvor gæstfriheden er stor.
Træffet vil være sidste arrangement i indeværende sæson, men inden da er der
mulighed for at deltage i to spændende
foredragsaftener. Den 25. februar kl.
19.30 fortæller Hans Raun Iversen om
”De nordiske folkekirker” i Ans Kirkecenter, og den 18. marts kl. 19.30 fortæller Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen
om ”Nordisk længsel- et møde med folkekulturen i Sven Havsteen Mikkelsens
rejsedagbøger og billedverden” i Thorning Forsamlingshus. Der holdes generalforsamling den 31. mats kl. 19.00 i Hørup
Kirkecenter, hvor der gives orientering
om træffet i Sørum, og efterfølgende byder aftenen på ”Nordiske oplevelser”,
hvor bestyrelsen viser billeder fra jubilæumstræffet og ture i Island, til Færøerne
og Nordkap. Foreningen Nordens blad
”Norden-Nu” er netop udkommet med sit
tilbud om spændende nordiske rejser.
Bladet kan fås på Kjellerup Bibliotek, ligeledes sæsonprogrammet 2013-2014, og
oplysninger om foreningen, også om
medlemsskab kan altid fås hos formanden
Ellen Andersen.

Nordisk længsel
Møde med folkekulturen i
Maleren Svend HavsteenMikkelsens Rejsedagbøger og
billedverden”
Mød Havsteens´ svigerdatter etnolog
Mette Eriksen Havsteen-Mikkelsen tirsdag den 18. marts kl. 19.30 i Thorning
Forsamlingshus.
Foredragsholderen har udgivet en bog
med samme titel, hvor hun beskriver
Havsteen-Mikkelsens` søgen efter noget
oprindeligt, noget urnordisk i byggestil, i
levevis, ja, i kultur og i sind. Denne søgen

og længsel vil vi få et indblik i via rejsedagbøger, skitser og malerier.
Det er en velkendt sag, at Havsteen-Mikkelsen ikke brød sig om det, der kom sydfra, og han sagde engang, at han ikke
kunne male syd for Ejderen. Han søgte
mod nord. Det nordiske var det han
stræbte efter, den nordiske folkekultur,
det stolte nordiske menneske.
Billet ved døren kr. 75,- incl. traktement.
Arrangementet er et samarbejde mellem
Foreningen NORDEN Kjellerupegnen Thorning Menighedsråd Blicheregnens
Museumsforening og Thorning Foredragsforening.
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Så er det snart tid til den årlige generalforsamling i Lokalrådet.
Den afholdes i marts måned, uge 13.
Se den endelige dato i Kjellerup Tidende
senere.
Dagsorden ifølge vedtægterne:
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
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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

Hendes Verden - nu med 6
Er mænd tossede… og er kvinder det også?
Har kvinder selvironi… og har mænd det
ikke?
Er kvinder (altid) sexede… og vil mænd
bare altid ha´ det?
Sådan former nogle af forestillingens temaer sig, til Kvinde-Cabareten, der løber
af stablen den 7. og 8. marts 2014 i Thorning Forsamlingshus.
Med helt nye gener – og helt nye scener!
Og vi er bare så klar!
Som overskriften antyder, ja, så er gruppen udvidet med 2 nye kvinder.
Endog 2 meget kvalificerede af slagsen,
headhuntet med græstrimmer og tættekam.
Det drejer sig om Camilla Nyizsnyanszky. og Bonnie Mikkelsen, men det
kan man jo se og høre, når man kommer
og ser forestillingen.

Den musikalske ledsagelse er ny i år, og
hvem det er, kan man se på vores Facebook side, Hendes Verden Cabaret - hvis
man ellers kan se, hvem der gemmer sig !
Begge aftener starter med en lækker, let
anretning først, dernæst Cabaret i ca. 2 x
1/2 time, formedelst 185kr. Og det er billigt!
Billetter kan blandt andet købes hos Spar
Købmanden i Thorning.
Derudover arbejder vi på evt. netsalg.
Nyheder om billetsalg kan læses på Facebook.
Man kan møde ”Hendes Verden” hos
Spar købmanden i Thorning, fredag den
21. februar 2014 kl. 16.30. KOM OG
GI´ET DYT I BAMSEN!
GLÆD JER! Og kom og vær med til en
”slem herlig” aften, med grin og gråd –
skøn musik og sang – og med optræden i
(noget nær) verdensklasse !
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Rejsegilde ved nybygning af indgangsparti til

Thorningegnens Friluftsspil
Thorningegnens Friluftsspil fejrer i år 25
års jubilæum.
I den anledning nedsatte bestyrelsen i
2011 et udvalg, som skulle stå for forskønnelse af indgangsparti og publikumsområde.
Mange gode kræfter blev sat i gang – og
meget kunne siges og skrives om hele
forløbet…
Kort fortalt, så er trin 1 i projektet næsten
færdiggjort, og der blev holdt rejsegilde
på et nyt indgangsparti, som nu står færdigt på ”byggepladsen” i Erhvervshuset
Midtjylland.
Den 22. januar holdt Friluftsspillet rejse-

gilde for inviterede gæster omkring projektet og foreningen. Heriblandt LAGSilkeborg, Silkeborg Kommune, Nordea
som hovedsponsor og pressen.
Det blev en hyggelig aften med taler, pølser, håndbajer og rejsekrans, sådan som
det hører sig til ved et rejsegilde.
Friluftsspillet havde finansieringen på
plads – og var således indstillet til at
modtage tilskud fra LAG-Silkeborg. Man
havde søgt og fået bevilget den nødvendige medfinansiering hos Silkeborg Kommune samt NordeaFonden, så alt var klar
til opstart af den praktiske del af projektet.
Desværre fik Friluftsspillet nogle uventede udfordringer omkring økonomien, idet
der kom afslag fra Natur-Erhvervstyrelsen. Bestyrelse og udvalg undersøger nu
mulighederne for det videre forløb, og er
taknemmelige for, at NordeaFonden og
Silkeborg Kommune har fastholdt deres
del af tilskuddet.
Anden del i trin 1 er et planlagt indgangsparti til selve teatret. Dette må genoverve-
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jes.
Trin 2 består af indvielses/jubilæumsaktivitet umiddelbart før premieren på jubilæumsforestillingen.
Trin 3 er en koncert i området, arrangeret
af Thorning Borgerforening og Thorning
Idrætsforening. Koncerten er nu aflyst.
Bestyrelsen har indsendt en klage til NaturErhvervstyrelsen og forventer, at ansøgningen bliver taget op til ny behandling.
Filialdirektør Per Carlson, Nordea kom i

sin tale ind på, hvor vigtigt, det er for lokalområdet med de mange ildsjæle og de
mange initiativer til nye tiltag. Han påpegede, at det er kendetegnet for ildsjæle, at
man ikke bare giver op, når der kommer
benspænd – som f eks en manglende bevilling, men fortsat klør på. - Og det er lige hvad, der er sket.
Hele holdet bag stykket er i fuld gang
med prøverne – så glæd jer til den dejlige,
sprudlende og festlige familieforestillig
PIPPI, der har premiere d. 7. juni.
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