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Indre Mission
August:
Torsdag d. 21. kl. 19.30
			

Fælles bibeltime i Missionshuset under ledelse af pastor Tina Frank. Romerbrevet kap. 13.

September:
Torsdag d. 4. kl. 19.30
Møde ved Ruth Worm, Silkeborg.
Torsdag d. 11		
Bibeltime i hjemmene. Romerbrevet kap. 14.
Torsdag d. 18. kl. 19.30 Høstfest i Missionshuset ved Henning Hollesen.
			Aulum Seniorkor medvirker
Lørdag d. 20. kl. 19.00
Syng den igen i Gråkjær Arena i Holstebro.
Torsdag d. 25. kl 19.30
Lovsangsaften ved Henrik Dideriksen, Videbæk.
Oktober:
Torsdag d. 2. kl. 19.00
Oktobermøde i Vinderslev Kirke og Missionshus ved pastor
			Frede Møller, Hinge.
Torsdag d. 9.		
Bibeltime i hjemmene. Romerbrevet kap. 15.
Danmissions Kvindekreds
Mandag den 1. september kl. 14.30 er der møde hos Kirsten Andersen, Grågårdevej 14,
Gråskov. Nyt fra Danmission, og med afslutning om ”Kvinder i Bibelen.”
Mandag den 6. oktober kl. 14.30 er der møde hos Bente Nielsen, Nygade 11 a,
Kjellerup. Nyt fra Danmission og med afslutning om ”Kvinder i Bibelen”, som er en
fortsættelse fra sidste møde.
Enhver er velkommen til at være med i kredsen og det gode fællesskab om arbejdet for
Danmission

3

Kvindegymnastik i Thorninghallen
Efter en lang ferie starter kvindegymnastikken igen i Thorninghallen. Vi begynder tirsdag den 23. september om eftermiddagen med start kl. 14.30 og det varer
til kl. 15.30. Gymnastikken ledes af Hanne Tang Sørensen, så kom og vær med
under Hannes kyndige vejledelse. Alle
kvinder unge som ældre opfordres til at
komme og deltage i et dejligt fællesskab
og få rørt alle kroppens muskler. Gymnastikken fortsætter herefter resten at efteråret, vinteren og ind i foråret, hvor vi mødes hver tirsdag kl. 14.30 i den lille sal i
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Thorninghallen til en frisk og dejlig træning til velvære for krop og sjæl.
Vel mødt Aase Rask

Thorningkoret
Sangforeningen ”Thorningkoret” der tæller 27 sangglade medlemmer starter op på
ny sæson onsdag den 27. august i sanglokalet på Thorning Skole. Koret, der er
4-stemmigt, dyrker med forkærlighed den
danske sang både traditionelt og rytmisk,
men vi synger også gospel og andet repertoire. Det gode fællesskab er en mærkesag, og nye medlemmer er altid velkomne.
Vi har i år den glæde at Nordea -fonden

har doneret koret et transportabelt klaver,
som overdrages officielt ved en musikaften i Thorning kirke den 8. oktober, hvor
koret deltager med nogle korsange som
del af det øvrige program.
Klaveret, der længe har været et meget
stort ønske, skal bruges når vi har kor-og
sangarrangementer i omegnen, og når koret ellers er sammen privat for at hygge
sig.
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Thorning Gruppe inviterer til

Spejderdyst

Thorning Gruppe fra Det Danske Spejderkorps (DDS) inviterer til spejderaktiviteter for hele byen lørdag den 6. september. Dagen starter kl. 14.00 med et
stort fælles optog gennem byen anført at
spejderorkestret fra Holstebro, med deltagelse af gadehold fra Thorning by.
Grundideen er at lave en eftermiddag for
hele byen, hvorfor beboerne i Thorning,
indbydes til gadevis at deltage med patruljer af 8-10 deltagere ligeligt fordelt
mellem herrer og damer i alderen 8-99.
Patruljerne må gerne tage deres familier
og venner med som supportere/heppere,
mens der dystes på sportspladsen ved
skolen. Flere detaljer afsløres først efter
sommerferien, men find allerede nu en
”patruljeleder”, der kan samle holdet.
Der vil igen i år være en række sjove og
publikumsvenlige poster (opgaver) for
byens patruljer på sportspladsen. Efter et
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par timers dyst kan alle genvinde kræfter
ved lidt let grillmad.
Thorning by inviteres på denne måde til
at prøve det spejderarbejde, der udvikler
børn og unge uanset baggrund og som har
fokus på kammeratskab, ansvar, friluftsliv, ”det skal være sjovt” og udfordrende.
Et spejderarbejde – hvor børn-leder-børn
og lærer at tage ansvar for egen udvikling
og at indgå i et meningsfyldt, givende
samvær med andre børn og unge.
Spejderdysten afsluttes ca. kl. 1700 med
fælles sejrsceremoni.
Tag hele familien og naboerne med til en
rigtig hyggelig og festlig dag.
--------Med venlig spejderhilsen
Kern
Gruppeleder

KFUM og KFUK
Fre. 22/8 kl. 19.00 Aftentur. Arr. Jan og Lisbeth. Afgang P-Pladsen. Medbring kaffe.
Fre. 29/8 kl. 19.30 Bibeltime hos Kristian Hansen, Vilhelm Skyttesvej 27
Fre. 5/9 kl. 19.00 Bålhygge hos Jeppe og Linda Nielsen i ”grusgraven” ved Skivevej
Tir. 9/9 kl. 19.30  	 Distriktsarrangement i Konfirmandhuset i Hinge, Tingskrivervej
28, Hinge, 8620 Kjellerup. ”Ud af Alkohol fængslet” Else og Jan
vil dele ud af deres erfaringer om at være afhængig af alkohol.
Og om hvordan det at være kristen, både har været med til at gøre
det sværere og har været, og er, en styrke. Aftenen koster som sædvanlig 50 kr. incl. kaffebord.
Søn. 14/9 kl. 9.00 Gudstjeneste i Vium Kirke. Efterfølgende brunch hos Tove Sjørslev
og Peter Jensen, Gl. Hærkrovej 10. Skovtur. Medbring kaffe.
Fre. 19/9 kl. 19.30 Bibeltime hos Tove og Jens Aage Vinther, Kong Knuds Vej 26
Amok Disko i Hørup Kirkecenter for børn 3.- 7. kl. i Distrikt Hær
vejen. Bad Taste/Klam aften. http://haervejen.kfum-kfuk.dk/barn-ikfum-og-kfuk/amok-disko/
Fre. 26/9 kl. 19.30 Film/rejseaften hos Jens Aage og Tove Vinther, Kong Knuds Vej 26
Fre. 3/10 kl. 19.30 Hygge- og spilleaften hos Peter Jensen og Tove Sjørslev, Gl. Hærkrovej 10
Fre. 10/10 kl. 19.30 Bibeltime hos Lisbeth og Jan Pedersen, Rosenborgvej 10.
Amok Disko i Hørup Kirkecenter for børn 3.- 7. kl. i Distrikt Hærvejen. Westernaften.
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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Et tilbageblik på 25 års jubilæet i

Thorningegnens Friluftsspil 2014
Bestyrelsen i Thorningegnens Friluftsspil
ønsker hermed at takke for den store opbakning fra alle sponsorer, alle aktive på,
foran og bagved scenen, samt alle tilskuere til årets forestilling ”PIPPI”.
I var alle forudsætningen for, at det var
muligt at opsætte denne musical om den
kække og elskelige vildbasse, Pippi.
Friluftsspillet har sat ny rekord med 4.000
publikummer, som har overværet forestillingen og bogstaveligt talt grint og grædt
sammen med Pippi og vennerne.
Jubilæumsåret startede med en hyggelig
reception i Thorning Forsamlingshus,
hvor tidligere og nuværende aktive i friluftsspillet, byens foreningsliv og andre
institutioner samt forskellige samarbejdspartnere deltog. Efter at have indtaget en
let anretning gik alle ned i ”teatret” og så
premieren på jubilæumsforestillingen
PIPPI.
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Jubilæumsåret bød også på et nyrenoveret
publikumsområde, som stort set fungerede optimalt. Få justeringer vil blive overvejet inden næste års forestilling, og efter
et travlt år ser bestyrelsen frem til at præsentere ”Vinden i Piletræerne” i 2015.
Jubilæumsaktiviteterne og –forestillingen
blev økonomisk bakket op af vores hovedsponsorer, Nordea, Legekæden og Silkeborg Kommune.
Efter en velfortjent sommerferie går foreningens sommerudflugt den 1. august
med Thorning Taxi og Turist til Vilhelmsborg Festspil, hvor vi skal se ”The Sound
of Music”.
Umiddelbart herefter starter den egentlige
planlægning af ”Vinden i Piletræerne”.

Publikumsområde – foto v. Per Lybæk Larsen

Publikumsområde – foto v. Hanne V. Christensen
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Thorning Pensionistforening
Onsdag den 10. september er der ½ dags
udflugt til Møltrup Optagelseshjem. Der
er afgang fra skolens P-plads kl. 13.00.
Pris pr. person er 160,00 kr. Tilmelding til
Morten Petersen tlf. 8688 0191 eller Gunhild Sørensen tlf. 8688 0630, senest fredag den 5. september.
Onsdag den 8. oktober kl. 14.00 på Bakkegården holder vi efterårsfest med smørDigital post
Er du klar til Digital Post fra det offentlige?
https://www.borger.dk/Sider/post.aspx
Fra 1. november 2014 vil alle modtage
deres post fra det offentlige i en digital
postkasse på computeren, medmindre
man er blevet fritaget. Vi afholder i år et
par korte kurser for at få de sidste med.
Kurserne afholdes af Susanne Bendtsen
Munk og Tove Sloth Vinther, begge tidligere lærere på Thorning Skole.
Det første par gange er for fuldstændig
nybegyndere på computeren, hvor vi starter helt fra bunden med at tænde og slukke, skrive lidt, sende mail o. lign.
Hvis du i forvejen har en mailadresse,
som du kan bruge på alle computere, så
medbring din mailadresse, kode osv. ellers opretter vi en. Her kan vi også bestille NEMID på nettet, hvis du ikke har fået
det. Hertil skal du bruge
kørekort eller pas. Du
kan også få dit NEMID i
Borgerservice på kommunen eller via din bank.
Dette kursus bliver 25/9
og 9/10 kl. 14.30.-
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rebrød, vin og kaffe.
Pastor Emeritus Bent Ole Pedersen kommer og fortæller om ”Mennesker jeg har
mødt på min vej”.
Tilmelding til Morten Petersen tlf. 8688
0191 eller Gunhild Sørensen tlf. 8688
0630, senest søndag den 5. oktober. Der
skal betales entré
Med venlig hilsen bestyrelsen.

17.00, så du kan nå at øve lidt ind imellem gangene. Det foregår i EDB-lokalet
på kontorgangen på Thorning Skole.
Den 30/10 og 6/11 kl. 14.30 – 17.00 afholder vi så et kursus, som handler om at
komme på og bruge digital post og andre
ting på borger.dk – (forbindelsen til kommune osv.) Til dette kursus skal du medbringe NEMID.
Tilmeld dig til Tove Vinther tlf. 86880716
og 41424874 senest 19. sept. til det ene
eller begge kurser.
Disse fire datoer vil der kl. 16.00 være fri
adgang til at komme og bruge en computer og få lidt hjælp, hvis du bare går i stå
ved en enkelt ting eller har brug for gentagelse, hvis du tidligere har prøvet. Gå
ind for enden af cykelskuret, da hoveddøren er låst.
Vel mødt!

Museum Silkeborg BLICHEREGNEN
OBS! St. St. Blichers fødselsdag den 11.
oktober fejres i år den 16. oktober, sæt
kryds i kalenderen!
Broderede skriftsteder og KK44:
Hvert år i uge 44 afholdes KK44, festival
for kultur og kristendom, i Silkeborg
Kommune. Hvert år har sit tema, i år er
det ”et vigtigt møde”. Museet i Thorning
deltager med to arrangementer: Onsdag
29. oktober fortæller Lise Marie Nedergaard om folkemindesamleren Evald Tang
Kristensen, og lørdag 1. november holdes
bindestue med oplæsning af nogle af St.
St. Blichers fortællinger.
Museet deltager også med en udstilling af
broderede skriftsteder (bibelord) i museets kaffestue under titlen ”Frygt ikke – tro
kun”. Hvis nogle af Blichfangs læsere har
et sådant broderi og er villige til at udlåne
det til udstillingen, vil vi meget gerne høre om det og vise det sammen med museets egne broderede bibelord.
Udstillinger på museet i Thorning:
Sommerens særudstilling, ”Gamla svenska lapptäcken – Old Swedish Quilts”, vises sidste dag søndag 31. august. Udstillingen viser antikke svenske sengetæpper
lånt fra Åsa Wettres samling. Teknikken
med at danne mønstre med små stofbidder stammer fra Europa, den blev meget
populær blandt udvandrerne i Amerika og
udviklede sig til folkekunst. Der er meget
kulturhistorisk stof i disse tæpper, og størstedelen af dem stammer fra det 19. århundrede, der netop er museets fokusperiode.

Lørdag 6. september åbner efterårets udstilling, ”Kjærtegn til hånden – votter,
vanter, pulsvanter”. Som titlen siger,
kommer en stor del af udstillingen fra
Norge. Inger Anne Utvåg og Edith Skjeggestad fra Højskolen i Oslo og Akershus
har indsamlet luffer, vanter, håndledsvarmere, alt varmt og fint til hænderne både
til arbejde og fest. De norske ”håndbeklædninger” suppleres af midtjyske fra
museets magasiner, og der vises også på
nutidig brug af denne traditionelle form
for håndarbejde.
Ture med natur- og kulturhistorisk indhold:
Tur til Kong Knaps Dige: Torsdag den
21-8-2014 kl. 19-21. Naturvejleder Lars
Nygaard fra AQUA Sø- og Naturcenter
og museumsinspektør Karen Boe fra Museum Silkeborg Blicheregnen er turledere
på en tur langs et stykke af hærvejen til
Kong Knaps Dige. Mødested: Sdr. Knudstrup rasteplads på hovedvej A13. Turen
er gratis, og der er ikke tilmelding.
Tur i Krabbes Grønne Ring: Torsdag den
4-9-2014 kl. 19-21. Naturvejleder Lars
Nygaard fra AQUA Sø- og Naturcenter
og formidler Nils Arne Iversen fra Museum Silkeborg Blicheregnen guider en tur i
Krabbes Grønne Ring i Kjellerup. Mødested: P-pladsen ved Sygehuset, Vestergade, Kjellerup. Turen er gratis, og der er
ikke tilmelding.
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Strik langs Hærvejen: Søndag den 7. september kl. 13-ca.16.30 går vi en efterårstur ved Hampen sø sammen med museet i
Herning. Vi ser på Hærvejens gamle forløb og på planter og svampe, der kan bruges til farvning. På turen genopliver vi

den gamle tradition at strikke, mens man
går (strikketøj er dog ikke obligatorisk).
Mødested: Vester Palsgaard Skovmuseum. Pris 50 kr. inklusive kaffe og kage.
Tilmelding nødvendig.
Strik med perler, januar.
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Nyt fra kirken
Koncert i Thorning Kirke
tirsdag d. 19. august kl. 19:30
Karsten Holm med band vil underholde
med en koncert med titlen” Cash i kirken”.
Engle og dæmoner blander sig med countrymusik og amerikansk musikhistorie,
når sangeren Karsten Holm & band leverer ”Cash i kirken”. En musikalsk fortælling om Johnny Cash og den evige kamp
mellem det religiøse og tilværelsens
skyggesider, der var en enorm drivkraft
for ham som kunstner.
”Cash i kirken” handler om Johnny Cash
og de indre kampe, han hele sit liv udkæmpede, og som udmøntede sig i de formidable sange og fortolkninger, han efterlod til denne verden. Karsten Holm fortæller om Cash’ tro, hans dæmoner, stofferne og alkoholen, hans kamp for at holde misbruget nede - den evige kamp mellem det gode og det onde.
Det er fortællingen om, hvordan Gud redder ham, da han beslutter at begå selvmord i en grotte. Cash ser lyset (Guds
lys), da hans egen lommelygte dør ud.
Det er fortællingen om hans forhold til
kærligheden, sin elskede og familien – og
til de udstødte og de fattige. Cash var forkynder på sin egen måde, og hans eftermæle er historien om en kunstner med
hundrede procent autenticitet.
Som sædvanlig synger Karsten Holm, og
foruden sin stemme og guitar medbringer
han også disse tre forrygende musikere:
Martin Blom – diverse guitarer og kor
Bjørn Bønne Petersen – kontrabas og kor
Knud Erik Fuddi Steengaard - violin
Entre 75kr.

Billetter kan bestilles på tlf. 4085 8493,
eller købes i våbenhuset.
Sensommermøde
i Thorning Kirke og Forsamlingshus
Søndag den 31. august kl. 9.30 i kirken.
Prædikant Tina Frank.
Kl. 10.30 i forsamlingshuset. Kaffe,
rundstykker m.m.
Foredrag af Søren Gade kl. 11.00. Emne:
”Hvad har kristendommen betydet for mit
liv?”
Pris: 75 kr. Gerne tilmelding, dog ikke
nødvendigt, til Ellen Andersen. Tlf. 8688
0689.
Søren Gade er tidligere forsvarsminister. I
dag adm. direktør i Landbrug og Fødevarer.
Søren Gade udtaler i et interview den 22.
februar 2014 i Kristeligt Dagblads artikelserie ”Før søndagen”, at ”Troen er som et
sennepsfrø, der vokser op til et træ, hvorunder der kan søges læ”.
Denne erfaring sammen med en positiv
livsholdning har været med til at bære
igennem både i personlige og arbejdsmæssigt svære perioder i livet.
I 2008 mistede Søren Gade sin kone og
efterfølgende sin far, svigermor og faster
og erfarede, at troen gav læ og mod til at
komme videre i livet sammen med sine
børn. Troen var med til at forklare det
uforklarlige og at sætte sorgen i rammer.
Som forsvarsminister i perioden fra 2004
til 2010 kom han på sine rejser til Afghanistan og Kosowo tæt på feltpræsterne,
som var dem, mange soldater søgte læ
hos. Hos præsterne mødte han en enorm
empati, som gik begge veje. At være forsvarsminister indebar også deltagelse i
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begravelser af unge soldater. Dette påvirkede ham som menneske, satte troen i relief og affødte en meget stor respekt for
de unge mennesker, der satte livet på spil
i fredens tjeneste.
Sensommermødet afholdes traditionen tro
sammen med Thorning Foredragsforening, og alle er velkomne.
Indskrivning
af et nyt hold konfirmander og høstgudstjeneste
Søndag d. 14. september kl. 10.30.
Igen i år ser vi frem til at indbyde årets
kommende konfirmander til en festlig
gudstjeneste i Thorning kirke. Efterfølgende er der indskrivning og informationsmøde i Thorning forsamlingshus, hvor
menighedsrådet er vært for en let frokost
for forældre og konfirmander. I begyndelsen af det nye skoleår vil de kommende
konfirmander modtage skriftlig indbydelse.
Frilufts- og høstgudstjeneste
i Gråmose.
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Vi ser frem til igen i år at holde gudstjeneste i det fri, omgivet af halmballer. Det
er tredje år i træk vi rykker kirken udenfor i Gråmose, og i rammerne af blå himmel og grønne træer holdes gudstjeneste
med altergang. Trompetspiller medvirker.
Efterfølgende byder menighedsrådene på
let frokost
Arrangementet er gratis!
I tilfælde af dårligt vejr rykkes ind i
Grathe kirke.
Vel mødt til en anderledes og festlig
gudstjeneste.
Minikonfirmander årgang 2014
Igen i år vil vi her fra Thorning-Grathe
indbyde til et minikonfirmand-forløb. Vi
har endnu ikke fastsat forløbets gang og
tidspunkt. Grundet den nye skolereform,
er der endnu et par detaljer som skal falde
på plads.
I slutningen af august måned vil kommende minikonfirmander, som går i tredje
klasse pr. post modtage indbydelse et forløbet.

Gudstjenesteliste
Dato

Thorning

Grathe

17. august 9.s.e.t.

10.30 Jørgen Husted

9.00 Jørgen Husted

19. august tirsdag

19.30 Koncert m. Carsten Holm

24. august 10.s.e.t.

9.00

31. august 11.s.e.t.

9.30 Efterfølgende sommermøde m. Søren Gade

7. september 12.s.e.t.

10. 30 Jørgen Husted

14. september 13.s.e.t.

10.30 Høst og indskrivning

10.30

21. september 14.s.e.t.

9.00 Jørgen Husted
10.30 Høst Gråmose

Sang og gudstjeneste på Bakkegården
Hver tirsdag fra kl. 10.00 er der kaffe og sang på Bakkegården i fællesskab med Thorning kirkes organist.
Den sidste tirsdag i måneden holdes gudstjeneste, hvor også kirkesanger og præst er
med
Alle er velkomne

Nyt fra Foreningen Norden
Indbydelse til foreningens 71. sæson.
Forsommeren bød på venskabstræf i
Sørum, hvor venskabsforeningerne fra
Kjellerupegnen, Hagfors og Lapua var inviteret i anledning af, at Sørum Lokallag
af Foreningen Norden kunne fejre 25 års
jubilæum.
Vejret viste sig ved den lejlighed fra sin
ypperste side, så deltagerne fik en farverig, forårsfin modtagelse i et ekstra flot
pyntet Norge, der just havde fejret 200
året for deres første grundlov. Sørum ligger kun 30 km fra Oslo og tæt ved Eidsvoll, hvor grundloven blev til. Det var
dejligt at mødes med nordmænd, svenskere og finner og føle sig hjemme både
sprogligt og med samme omgangsformer

og humor i de gæstfrie hjem.
Hagfors i Sverige har allerede inviteret til
næste års venskabstræf, og Lapua i Finland har annonceret træf i 2016. Medlemmer af foreningen kan således se frem til
muligheden for at træffe gæstfrie nordiske venner i de kommende år. Men også i
”dagligdagen” kan man have glæde af og
få oplevelser ved at deltage i arrangementerne i årets løb.
Sæsonen lægger ud med dagudflugt i bus
til Gjellerup Kirke, hvor der er rundvisning ved Bitten Damgaard. Turen går videre til Søby Brunkulslejer og finder sted
torsdag den 4. september md start på
Agertoften i Kjellerup.
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I november er arrangeret koncert sammen
med Musikforeningen Polyfon, hvor Rasmus Lyberth, der er opvokset i Nuuk, og
siden 1969 har satset på en musikkarriere,
som bl.a. har givet ham Foreningen Nordens hæderspris, spiller og synger på
Skoletorvet i Mosaikken i Kjellerup.
Koncerten finder sted torsdag den 6. november.
Allerede herefter, mandag den 11. november holdes for 15. gang Skumringstid
i Norden, hvor temaet er ” Trold i Norden”. Udgangspunktet er Stefan Spjuts
bog Stallo, hvor handlingen foregår i
Lapland. Denne aften vises også den prisbelønnede norske film ”Veiviseren”, som
er den første samiske film, der er blevet
produceret. Handlingen er inspireret af
samiske sagn, hvor karelske og russiske
røvere ved list overvindes af en samisk
vejviser.
Tænker man på ferierejse til Gotland eller
har besøgt øen i Østersøen, vil det være
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en god ide at tage til Ans Sognehus tirsdag den 24. februar, hvor pens. Sognepræst og Gotlandskender Thorben Striib
Sparre fortæller om Kirkekunst og natur
på Gotland og ledsager fortællingen med
et væld af fine billeder. Aftenen arrangeres sammen med Grønbæk Menighedsråd
i sognehusets smukke lokaler.
Torsdag den 12. marts er der generalforsamling. Den holdes i Hørup Kirkecenter,
og efterfølgende er der billeder og beretning fra jubilæumstræffet i Sørum i 2014.
Programmet, som trykkes i samarbejde
med Foreningen Norden Silkeborg, udsendes til medlemmerne i august. Alle er
velkomne til arrangementerne, også i Silkeborg, og program kan fås på Kjellerup
Bibliotek, på Blicheregnens Museum eller ved henvendelse til ordfører Ellen Andersen, Thorning, som også gerne oplyser
om foreningen.

Det sker i Thorning Foredragsforening
sæt allerede nu X i kalenderen
Sensommermøde søndag den 31. august kl. 9.30 i kirken prædiker Tina Frank. Kl. 10.30 i forsamlingshuset kaffe/rundstykker
og foredrag med Søren Gade over emnet: ”Hvad har kristendommen betydet for mit liv ?” Billetpris ved døren 75,- kr. incl.
kaffe & brød.
Arr.Thorning Menighedsråd & Thorning Foredragsforening.

SPIL DANSK tirsdag den 28. oktober kl. 19.30 som et led i
SPIL DANSK I HELE DANMARK, har vi hyret det berømte
par Bente Kure & Leif Ernstsen til en medrivende musikalsk viseaften med humor, holdning og fællessange.
Billetpris ved døren 75,- kr. incl. kaffe & brød.
P.s. som noget nyt, sælger vi vin, øl & sodavand.
Arr. Thorning Foredragsforening

17

