
Nors - Tved
Tidende

Maj - Juni 2012 - 3. udgave - Årgang 8

Grå, tunge skyer 
hænger over vort 
ældrecenter...

Deltag i 
Kulturugen, se
programmet her!

Fokus på to nye 
virksomheder i 
Nors



Plante Marked 
v/ Super Spar, Nors 

Vi afholder Plantemarked  
Store bededag, Fredag den 4. maj 

Fra kl. 10.00 til kl. 13.00   
 

Masser af gode Plantetilbud. 
 

Der vil være karrusel til de små og  
overraskelser til alle børnene.. 

 
Vi byder på kaffe til de voksne. 

 
              Vi glæder os til at se jer !! 

 

Kasserne er nu efter opfordring og 
foreskrifter anbragt ved fortove og 
skel som de skal. Mange med stil og 
fornem design - men efter min me-
ning generelt kedelige at se på.
Det kan der nemt ændres på med 
lidt nænsomt kreativitet og person-
lig opfindsomhed. Til glæde for for-
bipasserende.
Måske Nors kunne blive kendt som 

landsbyen der lavede det muntert 
for godtfolk og postbudene inden 
der skal være kulturuge i juni.
Venlig hilsen L. K. A.

Er vi ikke glade for den nye postkasseordning?
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Malerier på udstilling.
Møbler og Maling vil gerne lægge 
væg til lokale kunstneres værker i 
Kulturugen og har i den anledning 
åben til kl. 21.00 hver aften hele 
ugen, så alle kan komme og kigge. 
Har du værker du gerne vil have 
udstillet/solgt skal du selv kon-
takte Hans Palm hos Møbler og 
Maling for nærmere aftale. Vi ved, 
der er en masse talenter inden for 
malerkunsten her på egnen, så vi 
vil glæde os til at se jeres værker i 
Kulturugen.

Ifølge DMI går vi ind i en mild maj-
måned, hvor vi kan forvente om-
kring 20 grader. 
Det er jo dejligt at se frem imod 
forår og sommer, og så må vi håbe 
prognosen holder.

Vi har fået et nyt medlem i ”tværs-
samarbejdet”. – Det er KRV-Byg 
ved Klaus Runge Vestergaard, der 
gerne vil støtte blad og hjemme-
side. Velkommen til ham og hans 
virksomhed. Mere herom kan læses 
i bladet. 

Vi må, inden vi næsten har sagt 
velkommen, sige farvel til Thisted 
Kræmmermarked, der holder sidste 
åbningsdag her i Nors den 13. maj. 
De flytter så til Wilhelmborgsvej i 
Thisted og åbner der 26. maj. Held 
og lykke ønskes herfra til kræm-
merne i de nye lokaler.

Vi har denne gang haft rigeligt med 
materiale til bladet, og det er jo 
rigtig dejligt. Dog er vi blevet nødt 
til at sortere lidt i det indkomne, 
men det er jo bare et positivt prob-
lem. Bliv endelig ved med at sende 
artikler og billeder ind.

I bladet kan du denne gang læse om 
Butik Viv. Den fik en meget kort 
levetid i Nors, da flere mener, der 

ikke er plads til en sex-butik her. 
Dette viser hvor forskellige syns-
punkter man har i et lille landsby-
samfund som Nors. Det skal der ab-
solut også være plads til, men kan 
det være rigtigt, at det skal munde 
ud i voldelige trusler?
Det kan vi jo tage en debat om på 
norsby.dk i debatforum. Her kan vi 
måske også komme ind på hvad vi 
ønsker her i Nors. Vil vi ikke gerne 
have noget mere butiksliv til byen? 

Bliver man forarget over en sexbu-
tik, fordi man føler man har pligt til 
det? Ja, i debatforum er der næsten 
frit slag, men ingen trusler tak…

I år er der jo kulturuge i Nors i uge 
25. En uge med rigtig mange mu-
ligheder for alle aldre. Foreninger, 
institutioner og erhverv på kryds 
og tværs, tager alle del i denne uge, 
hvor du helt sikkert også kan finde 
noget du gerne vil opleve. 

Der har gennem de sidste måneder 
været afholdt en del møder i kul-
turuge-udvalget, hvor det er Borg-
erforeningen, der har stået for ind-
kaldelse. Se program her i bladet.

Nors Ældrecenter er som bekendt 
lukningstruet. Hvad kan vi gøre? 
Som det mindste kan vi møde op til 
Borgermødet på Ældrecenteret den 
8. maj, og håbe på vi får lov at be-

holde det velfungerende plejehjem 
vi har. Kom og støt op – jo flere vi 
er, des bedre. Vi må ikke bare læne 
os tilbage og se et aktiv i byen blive 
lukket.

Næste blad, der er gældende for ju-
li-august udkommer ca. 1. juli, og vi 
skal have materiale ind senest den 
24. juni

Hilsen Redaktionen



KRV Byg v/Klaus Runge Vestergaard

Klaus Runge Vestergaard, 35 år er 
barnefødt her i Nors. Dem der har 
boet længe på egnen, kender helt 
sikkert hans forældre, der havde 
købmandsbutikken på Norsvej fra 
1977-1987. 

Efter Sjørring Skole, kom Klaus i 
lære som elektriker hos Nors El. 
Her blev han udlært i januar 1998.  

Efterfølgende havde han lidt for-
skelligt arbejde i de næste år, hvor 
han i fem år tilbragte hver vinter i 
Norge, hvor han var skiinstruktør. 
– Han arbejdede sideløbende for 
bl.a. Vilsund El, Dragsbæk mar-
garine fabrik og Delaval. Herefter 

kom han til Haaning der er kendt 
for bl.a. butiksindretning og pøl-
sevogne. 
Dem har han stadig arbejde gen-
nem, da han den sidste periode har 
været med rundt i hele Danmark 
og renoveret 150 Shell-stationer. 

Som noget nyt har Klaus ansat en 
tømrer, så de på den måde kan lave 
flere arbejdsopgaver, derfor har 
virksomheden også fået navnet 
KRVByg. 
Både Klaus og hans ansatte har 
også taget uddannelse i solcel-
ler, som jo er meget aktuelt lige 
nu, hvor flere og flere ønsker at 
gå over til den grønne energi og 

derved spare de dyre 
afgifter.
I kan se meget mere 
om virksomheden 
på hjemmesiden 
krvbyg.dk.

Som nævnt har Klaus 
været skiinstruktør i 
Norge i en årrække 
hver vinterperiode 
og han har vist lidt 
en forkærlighed for 
Norge. Efterfølgende 
byggede Klaus også 
en hytte i Norge.

Efter en årrække i 
Thisted valgte Klaus 
og hans familie, at 
flytte tilbage til Nors, 
hvor de nu bor på 
Norsvej 25. Her har 
han selv i hovedtræk 

bygget det flotte hus fra inderst til 
yderst og fået tilplantet den store 
grund. 

Klaus blev for et par år siden gift 
med Sofie, der arbejder på bostedet 
Kvadderkjær i Klitmøller. Sammen 
har de Nikoline på 1 1/2 år.



Automekaniker Carsten Krogsgaard

Der er ingen neonskilte, der viser 
til Carsten Krogsgaards autoværk-
sted på Hindingvej 33. Men ikke 
desto mindre har Carsten drevet 
værksted der siden august 2010. 
Og selvom det eneste skilt der 
røber, der bor folk på vejen, er 
et rør til at putte avisen i, har 
kunderne alligevel fundet derned. 

For selvom beliggenheden er lidt 
speciel, er det ikke en perlegrus-
mekaniker der bor der. Det er et 
moderne autoværksted, der følger 
med tiden. 

Ingen mekanikere kan kende alle 
biler, og dog alligevel, for med 

computeren kan Carsten både 
måle og finde fejl. Han kan gå ind 
i en database og se, hvad andre 
biler af samme slags har fejlet, og 
hvordan man skal udbedre fejlene. 
Til mindste detalje, i hvilken ræk-
kefølge bilen skal skilles ad, og 
hvilket værktøj man skal bruge. 
Og han kan bestille reservedelene 
samtidig, der kan blive leveret på  
værkstedet fire gange om dagen. 

Foruden computeren har han alt 
muligt specialværktøj på værkst-
edet, blandt andet til vedligehold-
else af  aircondition.
Og der er næsten ingen grænser 
for, hvad han kan lave. Da han 

er på kurser flere gange 
om året, og løbende får 
opdateringer til com-
puteren, er ingen fejl 
fremmed for ham. Han 
udfører service og repa-
ration af alle bilmærker 
samt klargøring til syn, 
og da han har den faglige 
udstyr og viden, kan man 
roligt stille bilen herned. 

Og om det er Carsten eller 
en autoriseret værksted 
der stempler i servicebo-
gen, har ingen betydning 
for bilens garanti.  

Og medens bilen er til 
reparation kan han stille 
lånebil til rådighed.



- Hvorfor lukke et meget velfungerende plejehjem?

- Hvorfor lukke et plejehjem, og dermed fjerne de ældre fra deres nærmiljø, hvor de altid har boet, og hvor 
  deres omgangskreds stadig bor, og har mulighed for at komme på besøg?

- Hvorfor lukke et plejehjem, hvor de ældre og deres pårørende er meget glade for at bo/være?

- Hvorfor lukket et plejehjem, hvor det IKKE er et problem at leje boligerne ud?

- Hvorfor lukke et plejehjem, og dernæst rive det ned, hvor bygningerne er super gode og billige i drift?

- Hvorfor lukke et plejehjem, og så risikere et friplejehjem, som er meget dyrere for kommunen?

- Hvorfor lukke et plejehjem, som er en alle tiders og attraktiv arbejdsplads?

- Hvorfor lukke et plejehjem, hvor arbejdsglæde og moral er meget høj?

- Hvorfor lukke et plejehjem, hvor der er en god økonomi og et MEGET lavt sygefravær?

- Hvorfor lukke et plejehjem, hvor der er rigtig mange aktiviteter, for både beboer, pårørende og byens 
  pensionister?

- Hvorfor lukke et plejehjem, hvor plejestandarden er meget høj?

- Hvorfor lukke et plejehjem, hvor maden er veltillavet og meget rost?

- Hvorfor lukke et plejehjem, og derved lave endnu mere UDKANTS DANMARK end der er? 

- HVORFOR LUKKE ET PLEJEHJEM SOM THISTED KOMMUNE KAN VÆRE MEGET STOLTE AF?
  
SÅ KÆRE POLITIKKERE - TÆNK JER GODT OM!
 
På vegne af beboerne og personalet på Nors Ældrecenter - Sigrid Bang og Karen Marie Kristensen

HOLD FINGRENE FRA NORS ÆLDRECENTER!

Hun er kendt fra TV-MidtVest. 
Hun fortæller levende og humoris-
tisk om, hvordan det er at flytte på 
landet, når man er vant til bylivet. 
Hun er selv forfatter og gym-

nasielærer, men også kendt som 
en underholdende foredragsholder. 
Samtidig er hun landmandskone 
med hvad dertil hører. 
Mød op og hør hendes fortællinger i 

Foredrag  med Marianne Jørgensen
Sognehuset onsdag den 20. juni kl. 
19.00



En initiativgruppe efterlyste for 
kort tid siden frivillige, der gerne 
ville være med til at køre med de 
gangbesværede på Nors Ældrecen-
ter i kørestole.

10 frivillige har indtil videre 
tilmeldt sig til, hver anden fredag i 
ulige uger, at møde op på Ældrecen-
teret og tage dem, der har lyst med i 
kørestole rundt i byen i samlet flok. 

Efterhånden som vejret tillader det, 
er det meningen eftermiddagskaf-
fen skal medbringes og indtages un-
dervejs.

Såfremt flere, også i de private 
hjem, har lyst til at komme med i 
enten kørestol eller med rollator, 
er der også plads til det. – Det var 
en fryd at se de ældre, der havde 
forventningsglæde i øjnene og det 

Skubbeklubben…

samme gjaldt også skubberne, der 
på denne måde får noget friskt luft 
på en god måde. 

Der kan selvfølgelig også altid bru-
ges flere skubbere, så der er nogle 
afløsere. Henvendelse kan ske på 
Ældrecenteret.



I påskeweekenden den 7. og 8. april 
blev der afholdt DM i Styrkeløft på 
Røgerivej i Armigas tidligere lo-
kaler.
Det var vores lokale klub Teutonia, 
der stod for arrangementet og de fik 
stor ros af deltagerne, der kom fra 

hele Danmark.

Mange frivillige tog en tørn i løbet 
af weekenden og selvfølgelig også 
op til arrangementet, der kræver 
god planlægning. - Jan Trauelsen, 
der er en af hovedmændene i Teu-
tonia var godt tilpas med stævnet, 
men kunne dog ikke selv deltage 
denne gang.

Derimod var der flere unge del-
tagere fra Teutonia, som klarede sig 
ret godt. - Frederik Nordentoft blev 
nr. 6 i 83 kg-klassen. - Jens Sønder-
gaard blev nr. 3 i 74 kg-klassen - 

DM i styrkeløft
Andreas Svane nr. 4 i 83 kg-klassen 
og Søren Pedersen fik også en fin 
placering i sin vægtklasse.

Søndag var det de lidt ældre, der var 
i kamp, hvor Teutonia ingen havde 
med denne gang. - Der blev dog sat 

mange personlige rekorder og også 
DM-rekorder af bl.a. en 72-årig 
løfter fra Aarhus. -

Godt klaret af Teutonia, og mon 
ikke de er klar til at afholde et mes-
terskab igen...

Til kulturugen i 2002 fik Gunnar 
den ide, at der burde være noget 
musik på programmet. 

Han kontaktede Ellen og Jørgen Al-
strup, som straks var med på ideen. 

Der blev hængt nogle plakater op i 
byen, hvor musikere blev efterlyst, 
og så blev Ballerum Tæskeværk 
dannet. Nu er der så gået 10 år, og 
tærskeværket kører stadig. 

Navnet fandt Bertel på. Han vidste 
nemlig, at der før havde været et 
orkester ved det navn. 

Orkestermedlemmerne er skiftet 
lidt ud siden og der er kommet flere 
til. Ret hurtigt blev der en udbry-
dergruppe, ”det ny Tærsk’værk”, 
som ville spille Shadows-musik. 
”Det gamle Tæsk’værk” spiller 
mest melodier af ældre dato. Giro 
413 som Ellen kalder det. Men det 
spænder jo også vidt.

De øver som regel den sidste tors-
dag i måneden, og spiller for hvem, 
der vil høre det. Det er mest ple-
jehjem, ja de vil endda gå så vidt, 
som til at sige, at de næsten er fast 
husorkester på Sct. Mortensgaard i 
Ydby.

Det blliver altså en jubilæumskon-
cert, de giver ved Kulturugen. Efter 
planen skal det være ved søen Sct. 
Hans eftermiddag. Det vil glæde 
dem, hvis der dukker mange op.

Æ´ Tæskværk



Fra venstre, forreste række: Jens Rasmussen og Heidi Oddershede, spiller begge på harmonika. Ellen Alstrup 
blofløjte, klarinet og sang. Bagerste række: Bertel Rasmussen, harmonka og sang, Jens Clausen, harmonika. 
Jørgen Alstrup, bas, harmonika, banjo og mandolin. Svend Larsen, violin. Egon Andersen, mundharmonika og 
savblad. Aage Nielsson, bas. Jens Ottesen, trommer og sang. Tonni Møller, guitar og banjo.

Lingeri, mm butikken, som har haft 
til huse i Tveds tidligere købmand-
shandel i et års tid, åbnede sidst i 
april i den gamle købmandsbutik på 
Norsvej. – Det blev dog kun for et 
par dage, da indehaveren af butik-
ken fik flere trusler pr. telefon om at 
lukke, da den slags ikke skulle have 
til huse i Nors… - Derfor er alle 
varerne igen flyttet til Tved, hvor 
interesserede stadig kan komme på 

indkøb. Indehaver Vibeke Madsen 
fortæller, at de stadigvæk vil give 
gaver til foreningerne, hvis de er 
interesserede til bankospil og lig-
nende. De er dog noget chokerede 
over disse trusler og fortæller, at de 
på ingen måde vil genere nogle. De 
har aldrig tidligere været ude for, at 
folk er så forargede, at de ligefrem 
kommer med slemme trusler. Der-
for valgte de også at pakke ned med 

det samme, da de ikke er interesser-
et i ballade overhovedet.
Købmandsparret Carsten og Su-
sanne er også rystede. De fortæller, 
at de ikke var klar over der var an-
det end undertøj i butikken, da de 
lejede ud til Butik Viv, men indrøm-
mer dog, set i bakspejlet, de måske 
har været lidt naive. De tager dog 
også afstand fra disse trusler, og 
håber på, at alt nu ligeså stille falder 
på plads, så alle er tilfredse.

Butik Viv tilbage i Tved…



 
 NORS-TVED 

KIRKETIDENDE 
 

MAJ - JUNI 2012 

 GUDSTJENESTER 

 
*) Kirkebil. For at benytte kirkebilen bedes 
man ringe til Thisted Taxa, 97920422, senest 
lørdag kl. 12. 
 

K ) Kirkekaffe. Ved gudstjenesten i Nors kir-
ke d. 27. maj og d. 29. juli serveres en kop 
kaffe i våbenhuset. 
LH: Leif Hvass, Sennels 
AKF: Annie Krog Foldager, Hillerslev. 
MNY: Maibrit Nygaard, Vester Vandet 

 
 
Sognepræst, provst, Henning Bjørndal Søren-
sen, Hindingvej 1, Nors, tlf. 9798 1030. 
hebs@km.dk. -  Træffes bedst mellem kl. 
11:30 og 12:30. - www.nors-tved-kirker.dk 
 
Gravere: 
Nors kirke: Jørgen Christiansen, 2490 0808 
Tved kirke: Erling Overgaard, 4028 7389 

  Nors  Tved  

4. maj Bededag -  10:30 * LH 

6. maj 4. s. e. Påske 10:30 Konf 9:00 Konf 

13. maj 5. s. e. Påske 9:00  10:30  

17. maj Kristi Himmelfartsdag -  10:30  AKF 

20. maj 6. s. e. Påske 10:30  * LH -  

27. maj Pinsedag 9:00 K 10:30  

28.  maj 2. Pinsedag kl. 11:00 - Gudstjeneste for hele provstiet i Christiansgave, Thisted. 

3. juni Trinitatissøndag 10:30  9:00  

10. juni 1. s. e. Trinitatis 9:00  10:30 * 

17. juni 2. s. e. Trinitatis 10:30  * AKF -  

24. juni 3. s. e. Trinitatis 9:00  10:30  

1. juli 4. s. e. Trinitatis -  10:30 LH 

8.juli  5. s. e. Trinitatis 10:30 * AKF -  

15. juli 6. s. e. Trinitatis -  19:00 MNY 

22.juli 7. s. e. Trinitatis 10:30 AKF -  

29: juli 8. s. e. Trinitatis 9:00 K 10:30 * 

5. aug. 9. s. e. Trinitatis 10:30  9:00  



NORS-TVED 
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MAJ - JUNI 2012 

 
 

Om Kirkeklokken 
i Tved 

 
I året 1498 støbte Peter Hansen i 
Flensborg en kirkeklokke. 
Den blev hængt op i det  nyop-
førte tårn i Tved. Ved opførel-
sen af tårnet var brugt kvader-
sten fra kirkens vestgavl, men 
de slog ikke til, og der måtte 
suppleres med marksten fra om-
liggende jorder. Tårnet blev ikke 
så solidt som selve kirkebygnin-
gen.  
I 1700-årene trængte tårnet til en 
omfattende restaurering. Det 
ville blive en bekostelig affære, 
men på den tid var der velha-
vende folk på Skjelsgård: Peder 
Koldkær og Dorthe Bonderup.  
De bekostede restaureringen. Til 
gengæld fik de deres bogstaver 
P K og D B sat på nordsiden af 
tårnet. Endvidere årstallet 1799. 
Siden har mange troet, at tårnet 
blev bygget i det år.  
 
Beboere i sognet, som følte sig 
knyttet til kirken, skiftedes til at 
ringe, men som tiden gik, blev 
det vanskeligere at få nogen til 
det.  Og nu er det en del af gra-
verens arbejde. 
 
Det er gået godt, men det koster 
penge. Folk med forstand på 
økonomi snakker meget om no-
get, de kalder recession, og fra 

højere sted lyder det: Har I ikke 
hørt, at robotter kan mere end at 
støvsuge. De kan også ringe 
med kirkeklokker. Tiden må 
være inde til at går over til auto-
matisk ringning.   
 
Men den gamle klokke fra 
Flensborg er skrøbelig, og træ-
værket i tårnet har det ikke for 
godt. Det skulle jo nødig gå som 
i Klitmøller juledag 1936. Da 
der blev ringet til gudstjeneste 
kl. 2 om eftermiddagen, faldt 
klokken ned ved det første slag. 
 
Lad os være forsigtige. Lad der 
fortsat være levende mennesker 
til at ringe med kirkeklokken i 
Tved.   
 
Jørgen Miltersen, Tved. 
 

 
 

Eftermiddags 
sammenkomst. 

Onsdag d. 9. maj kl. 14:30. 
Plantør Ib Nord Nielsen, der er 
en meget dygtig fotograf, fortæl-
ler og viser billeder fra den flot-
te natur og det fantastiske og 
betagende dyre- og planteliv i 
Nationalparken.  
Alle er velkomen. 
 

Mission Afrika: 
Mandag d. 7. maj kl. 14:00 hos 
Ejnar Madsen, Søholtvej 4. 
Mandag d. 4. juni kl. 14:00 hos 
Elly Holm, Nors Møllevej 3. 

 



Hvad 
laver man 

i et menighedsråd? 
 

Torsdag d. 1. marts indbød me-
nighedsrådene til menighedsmø-
de i Sognehuset Nors. Ifølge 
Lov om Menighedsråd skal me-
nighedsrådet hvert år aflægge 
beretning om årets gang i me-
nighedsrådet og om arbejdet i 
og ved kirkerne. 
Opgaverne i et menighedsråd 
deles ud mellem medlemmerne, 
og ved mødet blev der berettet 
om følgende: 
 
Kirkeværge Agnes Dahl: 
Kirkeværgens opgave er løben-
de at tage vare på de opgaver, 
der dels skal holdes øje med og 
dels skal udføres med henblik 
på at holde bygningen ved lige. 
Hvert år skal menighedsrådet 
afholde et kirkesyn, hvor byg-
ningen gås igennem, men forin-
den mødes kirkeværgen og gra-
veren for at komme med et op-
læg til dette syn. 
Kirkeværgen har også et tæt 
samarbejde med graveren om-
kring spørgsmål om gravsteders 
vedligeholdelse, hvor det i nogle 
tilfælde kan blive nødvendigt at 
gøre folk opmærksom på mang-
lende vedligeholdelse. 
Af større anlægsopgaver kan 
nævnes: automatisk klokkering-
ning, indgangsportalen er blevet 

istandsat, et område mod øst på 
den nye kirkegård er blevet ind-
rettet til begravelse og urnened-
sættelse med steni plæne. Den 
gamle præstetavle er fyldt ud. 
Vi arbejder med at tage stilling 
til, hvordan en ny skal se ud. 
 
Kontaktperson Leif Korsgaard:  
Jeg er valgt internt i menigheds-
rådet til at være kontaktperson. 
Kontaktpersonen er på valg 
hvert år. Det er mit 6 år i den 
funktion. Nors kirke og kirke-
gård er andet end kirkelige 
handlinger.  Det er også en ar-
bejdsplads for 6 medarbejdere. 
Heraf er 4 fastansatte, Henning 
Sørensen medregnet. Der er to 
honorar-lønnede organister, der 
afløser hinanden. 
Menighedsrådet er ifølge lov-
givningen arbejdsgiver for de 
ansatte, men ikke for Henning 
Sørensen , hans arbejdsgiver er 
stiftet og kirkeministeriet. 
Kontaktpersonens opgave er at 
være med til at formidle et godt 
samarbejde mellem menigheds-
råd og medarbejdere og om-
vendt. Jeg opfatter det person-
ligt som en udfordring og meget 
vigtigt, at kirke og kirkegård er 
en god arbejdsplads for medar-
bejderne. 
Nogle af de opgaver, der har 
været i det forløbne år har væ-
ret: 
Stillings opslag og svar til næ-
sten 100 ansøgere, da vi sidste 

år pr 1 april ansatte Jimmy Eng-
berg som gravermedhjælper. 
Jimmy fratrådte her i januar og 
februar, men har søgt og fået 
ansættelse igen her pr. 1 marts. 
Så er der de lovbestemte medar-
bejderudviklingssamtaler, så-
kaldte MUS-samtaler, som jeg 
skal holde med tre ansatte. Det 
gør vi om sommeren, hvor alt er 
dejligt lyst og grønt. 
Der skal også holdes et fælles 
medarbejder møde, som vi har 
sammen med Tved sogn i sept. 
oktober. Her er en fast dagsor-
den vi orienterer og drøfter ud 
fra, men nye ideer og uafklarede 
spørgsmål kan også komme 
frem og bringes til en løsning, - 
det havde vi god held med ved 
sidste møde. 
Ved uafklarede personale-
spørgsmål har jeg rigtig god 
hjælp ved henvendelse til prov-
stiets personalekonsulent, som 
er godt inde i overenskomst-
mæssige spørgsmål. Hun har 
også en stor menneskelig ind-
sigt. Konfliktløsning har vi hel-
digvis haft meget lidt af i året 
der er gået. 
På kirkegården skal det fysiske 
og psykiske arbejdsmiljø være 
så godt og sikkert som muligt, - 
derfor skal arbejdspladsvurde-
ringen (APV) revurderes hvert 
2. år. Det har arbejdstilsynet 
bestemt. Den fik vi gennemgået 
i samarbejde med graveren her 
sidste sommer. 
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Det er det væsentlige, jeg kan 
berette fra årets gang, som jeg 
synes har været præget af godt 
samarbejde og god fortrolighed 
- medarbejdere og menigheds-
råd imellem. 
 
Graver Jørgen Christiansen 
fortalte om årets gang, således 
som det forløber både på kirke-
gården og i kirken. 
Ud over at holde gravsteder 
ved lige er der også en del an-
dre opgaver, bl.a. vedligehol-
delsesopgaver både ude og in-
de. 
 
Mødeudvalget ved Else Ras-
mussen: 
Alle de medlemmer af Nors og 
Tved menighedsråd, der har 
lyst, er velkomne i mødeudval-
get. Først i det nye år bliver der 
indkaldt til et møde.  Her bliver 
der så foreslået mange forskel-
lige emner, som man kan bruge 
til både sogneeftermiddage og 
sogneaftner m.m. et år frem. 
Der kommer mange forslag på 
bordet og man drøfter sig frem 
til nogle forslag. 
Derefter deles opgaverne ud til 
medlemmerne, der får den op-
gave at kontakte 1 eller flere af 
de foreslåede for om muligt at 
få en aftale i stand, om tids-
punkt, emner og hvad fore-
dragsholderen skal honoreres 
med.. 
Det tager som regel et par mø-
der, før alle detaljer er på 

plads, og vi når frem til det 
endelige program. Det er nogle 
meget hyggelige møder, hvor 
der drøftes, hvad vi gerne vil 
med vores mødeaktivitet. 
 
Præstegårdsudvalget ved Le-
ne Westergaard. 
Efter at vi er blevet færdig med 
den store opgave at bygge Sog-
nehuset og taget mange beslut-
ninger omkring udseende og 
indretning, har der ikke været 
ret meget aktivitet i præste-
gårdsudvalget, hvilket bl.a. 
skyldes at vi afventer, hvad der 
skal ske med præsteboligen i 
forlængelse af det kommende 
præsteskifte. 
 
Formand Gunnar Smed: 
Ud over at afholde menigheds-
rådsmøde ca. en gang i måne-
den, hvor vi har drøftet og ta-
get beslutninger omkring man-
ge af de ovennævnte sager, er 
vi også begyndt at orientere os 
frem mod, at vi skal have en ny 
præst. Henning og Lisbeth hol-
der til oktober, så det blev 14. 
år, vi fik den glæde af dem. 
Vi håber at få lov til at søge ny 
præst engang kort efter som-
merferien, således at valg af ny 
præst kan være overstået, inden 
det kommende valg til menig-
hedsråd i november måned. 
I forbindelse med præsteskiftet 
skal præstegården renoveres. 
Huset er uden sokkel, der er 
tykke massive mure og uisole-

rede gulve samt blød masonit 
på alle væggene, hvilket er me-
get usundt at bo i. Vi har haft 
nogle indledende møder med 
arkitekt, men vi tager ikke en-
delig stilling, før vi har haft et 
møde med biskoppen om, 
hvorvidt den kommende sog-
nepræst også skal være provst i 
provstiet. 

Siden sidst 
Døbte: 
Sophia Schytte Bjerregaard, 
Vænget 8. 
Merle Maria Meinertz Søe-
Larsen, Dalen 1. 
Tillykke! 
 

Døde: 
Ole Brix Nielsen, Bakken 5. 
Roald Kristensen, Kirkebyvej 
18. 
Lars Peter Andersen Fisker, 
Vendbjerg 10. 
Mary Katrine Dahl Jeppesen, 
Kirkebyvej 18. 

 
Friluftsgudstjeneste 

2. pinsedag 
afholdes i år i anlægget Christi-
ansgave i Thisted. kl. 11. 
Henning Bjørndal Sørensen, 
Nors, prædiker og i øvrigt med-
virker præsterne Line Kjær Ni-
elsen, Thisted, og Anna-Maria 
Sloth, Tømmerby samt Nordvest 
jysk pigekor. 



Program Kulturugen 17. - 23. juni 2012
Søndag den 17. juni:
Kl. 10.30: Gudstjeneste Nors kirke.
Kl. 14.00: Fortælling i Tved Kirke om kirken v. Henning Sørensen.
Kl. 14.30: Medbragt kaffe indtages på skovlegepladsen bag kirken i Tved. – Der vil være mulighed for at lave pan 
     dekager over bål.
Kl. 14.30:Hestevognstur i skoven fra legepladsen. Voksne kr. 20,00 – børn kr. 10,00.
Kl. 15.00: Guided tur i skoven fra legepladsen v. Henrik Bak. 

Mandag den 18. juni:
Virksomhedsbesøg:
Kl. 15.00-21.00 ”Klar Besked Skilte”, Røgerivej 
Kl. 17.00- 19.30 Hvidbjerg vinduet 
Kl. 18.00-21.00 Nors El  
Kl. 18.00-21.00 Møbler og Maling holder ekstra åbent. Malerier udstilles af lokale kunstnere.
Kl. 18.30-20.30:Åbent Hus Spejderne 

Tirsdag den 19. juni:
Kl. 14.30 Inger Marie Andersen, foredrag om demens ud fra hendes bog ”Fra Skæbne til Liv”. På Nors Ældrecenter.
Kl. 15.30-17.00: Leg m. redskaber mm i hallen for børn.
Kl. 15.30-17.00: Undervisning i Hjertestarter v. Falck på Nors Ældrecenter.
Kl. 17.00-18.30 Mad til både børn og voksne til kr. 25,00 til og med 12 år og kr. 50,00 for voksne sælges i    
          sangsalen. Øl, vand og vin kan ligeledes købes.
Kl. 18.30-21.30 Scanning af gamle billeder. – Medbring gamle billeder, så vi kan få dem scannet til arkive-  
            ring. Beskrivelse af billeder skal gerne medfølge. Lokalhistorisk arkiv i Thisted kommer på   
            skolen og scanner billederne.
Kl. 18.30-21.30 Workshops på skolen:
          Fotokursus, Malerværksted og billedudstilling
          Patchwork, andet håndarbejde udstilles i aulaen, hvor du også selv kan prøve at sy. 
          Prøv at lave punge og tasker af aviser, tegneserier, bordpapir eller lignende
          Udstilling af gamle billeder i sangsalen.
Kl. 18.00-21.00 Møbler og Maling ekstra åbent – maleriudstilling lokale kunstnere.
Kl. 19.00-22.00 Ungdomsklub – Kom og prøv en klubaften! - Klubben deler pølsekuponer ud til 6.-9. klasse.

Onsdag den 20. juni:
Kl. 12.00-14.00: Dagens Middag Nors Kro. 50,00 kr.
Kl. 18.00-21.00  Møbler og Maling ekstra åbent – maleriudstilling lokale kunstnere.
Kl. 19.00-21.00: Klub 19 Hindingvej 2 åben for interesserede børn.  For alle børn fra 3. klasse. Fri adgang og  
                sodavand til alle.
Kl. 19.00 i Sognehuset: Foredrag: Marianne Jørgensen (Fra bykone til bondekone, om det at flytte ud på landet, hvor  
   ALT er anderledes - se beskrivelse her i bladet...). Underholdning ved Nors Voksenkor.
         Pris incl. Kaffe og brød kr. 60,00.



Kulturuge 17. - 23. juni 2012
Torsdag den 21. juni:
Kl. 12.00-14.00 Dagens Middag Nors Kro. Kr. 50,00
Fra kl. 14.00: Pileflet med Hanne Overgaard som underviser hos Kirsten Nielsen, Norsvej 49. Alle er velkomne i 
løbet af eftermiddagen.

Virksomhedsbesøg:
Kl. 14.00-16.00 Nors Bageri
Kl. 15.00-16.00 Trykkeriet Friheden.
Kl. 15.00-21.00 ”Klar Besked Skilte”, Røgerivej
Kl. 15.00-17.00 Armiga
Kl. 18.00-21.00 Møbler og Maling ekstra åbent  – maleriudstilling lokale kunstnere.
Efter kl. 19.00 Teutonia åbent hus med gratis træning.
Kl. 19-22: Ungdomsklub. Knallertværksted v. Niels J. Westergaard og Bjørn Sommer, makeupkursus v. Lene og 
Laura Yde. Pølsekuponer udleveres til 6.-9. klasse. Voksne er også velkommen til at kigge ind i klubben denne aften.

Fredag den 22. juni:
Kl. 12.00-14.00: Dagens Middag på Nors Kro. Kr. 50,00.
Kl. 18.00-21.00 Møbler og Maling ekstra åbent  – maleriudstilling lokale kunstnere. 
Kl. 19.00 Modeshow i Genbrug, hvor der er tøj til halv pris. Kaffe, brød og vand.

Lørdag den 23. juni:
Kl. 13.00 starter aktiviteterne i Parken, hvor du også hele dagen kan købe pølser, burger og drikkevarer. I løbet af 
eftermiddagen er der Kaninhop, Rollespil med fremstilling af Våben, Bål, hvor der kan laves popcorn, Ansigtsmal-
ing, Crocket (KOM OG PRØV DET!)
Kl. 13.30 Springopvisning m. heste v. Claus og Lene Westergaard..
Kl. 14.00 Stærkmandsopvisning v. Thomas Kær og Henrik Warming
Kl. 15.00 Ballerum Tæskværk underholder.
Kl. 15.00 Kaffe og brød til billige penge.
Kl. 18.00 Fællesspisning med medbragt madkurv. Pølser, Burger og drikkevarer kan købes og der tændes   op under 
grillen.
Kl. 20.00 Båltale + båltænding 

Der vil senere komme en folder rundt til alle husstande omkring Kulturugen og hold også øje på norsby.dk. Her vil 
komme yderligere information omkring de forskellige aktiviteter.

Hjælpere til Kulturugen!
Har du lyst til at give en hjælpende hånd i løbet af 
ugen, er du meget velkommen til at kontakte Hanne 
på tlf. 97981918. 
Vi har brug for hjælpere til flere forskellige ting. 
F.eks. Smøre sportsboller, lave salat og mange andre 
ting. Ring og hør nærmere...

Musikere/sangere eller andet under-
holdning til lørdag aften i Parken.
Det kunne jo være rigtig hyggeligt at få noget under-
holdning i forbindelse med Sankt Hansbålet lørdag 
den 23. juni. - Har du lyst til at underholde, så kontakt 
Hanne på tlf. 97981918



Nors Ældrecenters aktivitetskalender

                    Arrangementer:
  
Maj:
Onsdag den 02.05.  kl. 18.00  FORÅRSFEST! 
      Tilmelding nødvendig.
      
Onsdag den 09.05. kl. 14.30 Arrangement for ældre i Sognehuset.  
   
   
Onsdag den 16.05. kl. 14.00  Alm. Klub.m/spil og hygge.

Onsdag den  23.05. kl.13.30   Blå Tur
                             i bus og private biler. 
       Tilmelding nødvendig.

Torsdag den 24.05. kl. 14.30 Gudstjeneste.

Onsdag den 30.05. kl. 14.00 Foredrag m/Esben Oddershede. ”Mands minde”.

Juni:
Onsdag den 06.06. kl. 14.00  Vi holder Grundlovsmøde m/pølser og brød.  
                                         Gerda læser en historie.

Onsdag den 13.06. kl. 14.00   Udflugt til Nors Sø. Vi tager kaffe/brød med.
                                     Kørsel i private biler og bus.
                                     Tilmelding nødvendig tlf. 99174080.

Tirsdag den 19.06. kl. 14.30    I forbindelse med Kulturugen kommer Inger Marie Andersen  
(Bemærk TIRSDAG)  på N.Æ. og fortæller om sin bog ”Fra Skæbne til liv”.   



                                              Desuden besøg fra Lokal
                                          Historisk Arkiv og undervisning i brug af hjertestarter.
                                                Se øvrige aktiviteter i kulturugen andet steds i bladet.                                          
              
Torsdag den 21.06. kl. 14.30  Gudstjeneste

Onsdag den 27.06. kl. 12.00 Grill og Sankt Hans fest
     Køkkenet griller og vi slutter af med Sankt Hans bål og
     Paradis Is fra Kvix.

 
 Vi planlægger at lave et hyggehjørne på 1. sal (Den gamle stue),
 hertil  skal vi bruge nogle ”antikke” møbler. Skulle der være nogen I Nors der har møbler  
 i kan undvære, så vil vi gerne høre fra jer.
 
 UDFLUGT bliver den 1. august, og vi planlægger en tur til Fur.

 Bemærk: Høreomsorgs-konsulent Annie Bovbjerg kommer
 på centret den 09.05. kl. 10-12.  
  
 Aktivkomitéen består fra 2011 af følgende:
 Formand Kirsten Nielsen, Peder Christiansen, Leif Korsgård,
 Jytte Westergaard, Anne-Lise Jensen.
 Beboerrepræsentant Sigrid Bang.
  
 Næste møde i aktivkomiteen er den 12.06. kl. 10.00.
 
   
 Åbningstider i Terapien:  
 Mandag:  kl. 9 – 15
 Tirsdag:   kl. 9 – 15
 Onsdag:   kl. 9 – 16.30 – klub 14 – 16.30
 Torsdag:  kl. 14.30 – 21
 Fredag:    kl. 9 – 13.
 Aktivitetsmedarbejder: Gerda Jacobsen
   

Indsamling af tøj
Da vi igen i år kan se frem til at få besøg 
af Tjernobyl-børnene, vil vi gerne samle 
tøj ind til dem.

Har du tøj liggende, som du eller familien 
ikke bruger mere, modtager vi det med 
glæde på Nors Ældrecenter inden midten 
af juli.
Henvendelse til Gerda Jacobsen, Tak!



Det har længe stået på ønskesedlen 
at få lavet kælderen i stand og få in-
drettet værksted  
Det ser nu ud vil at det snart 
lykkedes. Lørdag, d. 14/4 var en 
gruppe forældre og bestyrelsesmed-
lemmer samlet og fik kælderen tømt 
og fyldt op med sand og derefter 
bliver der lagt beton og isoleret og 
indrettet så der bliver plan med gul-
vet i salen. Det er meningen,
at de unge skal have mulighed for at 
stå og makke og skrue derude.

Der har d. 13/4 været holdt In-
troaften i ungdomsklubben hvor 6 
og 7 klasser var inviterede. det var 
en rigtig god aften hvor de unge fik 
lov at komme og prøve alle de til-
bud Ungdomshuset  har at tilbyde.

Meningen med Introaftenen var 
selvfølgelig, at vi håber at få endnu 
flere medlemmer, og at de unge vil 
blive i byen . Ungdomsklubben er 
jo et fristed hvor de unge kan kom-
me og koble af og hygge sig med 
kammeraterne.

Som det også fremgår for program-
met til Kulturugen vil ungdom-
sklubben holde klubaftener både 
tirsdag og torsdag, denne uge, hvor 
der bliver delt pølsekuponer ud til 
6-9 klasse, og der bliver knallert-
værksted og makeup kursus torsdag 
aften. Voksne er også meget vel-
kommen til at kigge ind.

Venlig hilsen 
Bestyrelsen Nors Ungdomshus

Nors Ungdomshus

Motionstilbud  Tid   Mødested  Kontaktperson
De Muntre Motionister tirsdage 9.30  Nors Hallen  Martin Jensen  tlf. 9798 1692

Krocket   tirsdage 13.00  Bjerget 12  Bent Thomsen  
    torsdage 9.00     tlf. 9798 2664   

Vandreklubben Nors  mandage 14.00 iflg. program  Emma og Hartvig tlf. 9798 1038

Krocket er en aktivitet for alle al-
dersgrupper. Krocket er et taktisk 
spil med spænding. Krocket giver 
motion og frisk luft samt mulighed 
for hyggelige timer blandt venner. 
Krocket er et anderledes spil end 
havekrocket.
Spillet går ud på, at to makkere 
ved at hjælpe hinanden, når først 
gennem alle buer. Får krockeret de 
andre kugler på banen og kan afs-
lutte spillet ved at ramme pinden 
først. – Man spiller på en bane på 
20x30 meter markeret med en snor. 
Der spilles normalt med fire kugler, 
hvor spillere med rød og gul danner 
makkerpar, ligesom blå og sort er 
makkere.
Der er mixstævner i Thy, Mors og 
Salling, hvor vi er velkommen til at 
deltage. Der er også turnering, hvor 
vi har hold med. – Vi spiller tirsdage 
kl. 13.00-16.00 og torsdage kl. 9.00-
12.00. – Kontingent er 100,00 for 
et år, og vi har krocketkølle du kan 
låne. Har du lyst til at prøve krock-
etspillet er du meget velkommen. 
Husk også vi er i Parken lørdag den 
23. juni i forbindelse med Kulturu-
gen. Her har du også mulighed for 
at være med.

Kroket



Nors-Tved Borgerforening indbyder til 
Borgermøde på Nors Ældrecenter 

den 8. maj, kl. 19.30          

Plejeboligplan –hvad betyder det for vores plejehjem?

Skal vores plejehjem 
lukkes eller hvad sker 
der?

Der er udarbejdet en pleje-
boligplan som en del af budget 
2012 for at finde besparelser i 
år og de næste år. 

Der er 4 modeller at arbejde 
med og fælles for dem alle er 
at det foreslås at specialerne 
samles og antallet af specialp-
ladser øges. 

Antallet af aflastningspladser 
samles og der bliver akutplad-
ser, der vil blive trygheds plad-
ser som en ny boligform, med 
lav personaledækning

Hvad det hele ender med er 
uvis. Lige nu og frem til 16/5 

er sagen i høring og den en-
delige beslutning træffes en-
gang sidst i juni 2012

Muligvis kan vi ikke gøre ret 
meget her i Nors men vi kan 
prøve at fortælle den gode his-
torie, og hvad det betyder for 
os alle at have et plejehjem i 
byen. 
Fortælle at der er noget der 
hedder livskvalitet og tryghed. 

Det bliver der mulighed for d. 
8/5 kl. 19.30 på Nors Ældre-
center hvor Nors-Tved Borg-
erforening indbyder til borg-
ermøde, hvor vi håber at rigtig 
mange vil komme!

Vi har indbudt borgmesteren 
og flere politikere til at kom-
me og fortælle og besvare 
spørgsmål

Og vi vil opfordre til at man 
møder op og tager del i de-
batten - det er nu her i høring 
perioden vi har mulighed for at 
påvirke politikerne, og derved 
beslutningen. 

Efter d. 16/5 er det for sent!

Borgerforeningen er denne af-
ten vært ved kaffen.

Pbv.. Ingerlis Svane



I sidste nummer af Tidende annon-
cerede vi vores generalforsamling, 
og opfordrede til at møde op og 
høre hvad det er vi i Borgerforenin-
gen går og laver. 
Der var, ud over bestyrelsen, mødt 
12 op, og det er skuffende, at der 
ikke er større opbakning, håber det 
bliver bedre til kommende arrange-
menter
Vi skal jo prøve at holde gang i byen 
og alle hjælpes ad, så ikke det hele 
går i stå!

Lige nu gælder det vores plejehjem. 
Her vil Borgerforeningen også gøre 
hvad vi kan for at den ikke lukkes. 
Der vil blive holdt et Borgermøde 
på Nors Ældrecenter d 8/5 kl.19.30, 
hvor Borgmesteren og flere andre 
politikere vil komme og fortælle og 
besvare spørgsmål. Mød op denne 
aften og tag del i debatten. Det er nu 
vi skal kæmpe for at vi kan beholde 
vores plejehjem.
Se også omtale andet sted her i 
bladet

Borgerforeningen har sammen med 
andre foreninger og firmaer samt 
private holdt flere møder for at plan-
lægge den kommende Kulturuge. 
Det bliver en uge hvor der hver dag 
vil være en eller flere arrangementer 
og som slutter af med Sankt Hans 
aften i Parken. 
Se foreløbig program andet sted 
i Tidende, men sæt allerede nu tid 
af til et eller flere arrangementer i 
ugens løb, der er rigtig mange gode 
oplevelser at få.
Vi er ligeledes begyndt at plan-

lægge Sommerfesten, og flere har 
spurgt om datoen, det bliver 16.-18. 
august, så sæt allerede nu x i kalen-
deren.

Der har den 14. april været holdt 
POSEFEST i Hallen, hvor Borger-
foreningen har stået som arrangør. 
Borgerforeningen blev af en initia-
tivgruppe spurgt om vi ville være 
arrangør for festerne, der er for unge 
fra 8. kl. og op til 18 år, og det ville 
vi gerne, fordi vi gerne vil, at de 
unge bliver i byen frem for at tage 
til Frøstrup eller Hanstholm hvor 
der også bliver holdt den slags fes-
ter. Efter Nors bal er stoppet man-
gler der et sted med opsyn, hvor de 
unge mennesker kan gå i byen. 

Der var til det første arrangement 
ca. 110 unge, og det gik rigtig godt, 
uden spor ballade. Posebal er en fest 
hvor de unge må medbringe max. 4 
genstande hver, og hvor der er kon-
trol og opsyn af mange voksne, så 
det er helt sikkert et betrykkende 
sted at sende de unge hen.

I ugen op til påske fik vi sat flag-
stænger op i byen, vi har i år købt 
nogle flere glasfiber flagstænger
og vimpler samt en 5 m flagstang 
der skal op i Parken oppe ved pavil-
lonen. 

Da vi holdt Bankospil i efterår blev 
det bestemt at overskuddet, skulle 
bruges til et nyt telt, og det har vi 
nu fået købt, og skal have indviet til 
Kulturugen og Sankt Hans i Parken. 
Der er ligeledes købt nye klapstole.

Nyt fra Borgerforeningen Bestyrelsen i Borgerforeningen 
blev konstitueret som følger:   
Formand:  Hanne Nielsen
Næstformand:  Martin Sørensen
Kasserer: Ingerlis Svane
Helmar Thonsgård
Maibritt Petersen
Ove Thygesen
1.suppleant Kr. Amby
2.suppleant Susanne Søe

Borgerforeningen kan kontaktes 
på tlf. 24265822 eller på mail ils@
privat.dk 
p.b.v. Ingerlis Svane

I forbindelse med Kulturugen hold-
er vi ”modeopvisning” på Nors 
Genbrug fredag den 22. juni kl. 
19.00. Der er kaffe, kage og soda-
vand til børnene og tøjet er til halv 
pris denne aften. Vel mødt.

Hilsen Bestyrelsen Nors Genbrug

Nors Genbrug



Sankt Hans aften i Parken  
den 23/6 kl. 18.00

Nors-Tved Borgerforening holder som sidste år Sankt Hans aften i Parken i Nors

Det sker i forbindelsen med kulturugen hvor der hele eftermiddagen er aktiviteter i Parken. Vi sætter vores 
nye telt op og har borde og klapstole men kan ikke garantere siddepladser til alle derfor er det en god ide at 
medbringe tæpper/stole.

Kl. 18.00  er der fællesspisning med medbragt madkurv. Pølser, burgere og drikkevarer kan købes hele  
  eftermiddagen og aftenen. Vi har tændt op i grillen.
Kl. 20.00 er der båltale, og derefter tænder spejderne bålet. 

Vi håber at der er nogle der har lyst til at tage et instrument med så vi kan
få musik/sang lørdag aften

Vi håber på godt vejr, og at rigtig mange vil deltage i festlighederne.

Se også annonce på hjemmesiden norsby.dk senere
Hilsen Nors-Tved Borgerforening

På mine ture med humanitærhjælp 
til Hviderusland er jeg blevet budt 
på forfriskning i form af afkølet 
birkevand.
Jeg syntes det smagte godt med en 
sødlig og rund smag, så det ville jeg 
forsøge at tappe af vores egen træ 
her i foråret.
Her i marts trækker træet meget saft 
op, og et boret hul på 10 mm kan 

nemt give 5 liter, eller mere i døg-
net.
Birkesaften skulle indeholde for-
skellige gavnlige vitaminer og 
mineraler og man kan sagtens tåle 
at drikke det i rimelig mængde.
På mig synes det at have en opkvik-
kende virkning.
Venlig hilsen 
Leif Korsgaard Andersen

Drik birkesaft



Spejderfest & grupperådsvalg
Mandag den 5. marts afholdte vi 
årets spejderfest med fællesspis-
ning, underholdning og årets gener-
alforsamling og valg til vores grup-
peråd (forældrebestyrelsen). Der 
var enkelte medlemmer af grup-
perådet, der ikke modtog genvalg. 
Derfor skulle vi finde nye medle-
mmer. Det viste sig heldigvis at 
være en forholdsvis nem opgave. Vi 
skulle finde 2 personer, 3 personer 
meldte sig. Generalforsamlingen 
valgte ikke at afholde kampvalg, 
men grupperådet blev en person 
større end planlagt. 

Det er jo en fantastisk ting for os le-
dere at mærke den opbakning blandt 
forældrene. Vi glæder os til at ar-
bejde sammen med det nye grup-
peråde i det følgende år.

Sædvanen tro kom Henning Sø-
rensen og fortalte en godnathistorie 
inden vi gik hjem.

Diamant-kurser
Nors Gruppe kunne i påskeferien 
sende 2 spejdere på Diamant-kursus 
på Thorup Hede. Diamant er et un-
gdomskursus for de virkelig hårde. 
Aktiviteterne er ikke for tøsedrenge 
og det var bestemt 2 seje drenge, der 
kom hjem fra diamant, mange op-
levelser og erfaringer rigere, som i 
fremtiden vil blive nogle fantastiske 
spejder-ledere.

Fællesweekend
13. – 14. april var der fællesweek-

end for alle store og små spejdere 
i Nors gruppe. I år havde vi lånt 
spejderhuset i Vandet. Fredag aften 
lavede alle spejderne strandstole, så 
der var gang i save og boremaski-
ner. Alle var delt ind i hold, så de 
store spejdere kunne hjælpe de min-
dre spejdere.

Herefter var der gang i bålet og 
der blev hygget med popcorn og 
snobrød. Da det blev mørkt læste 
Henrik godnathistorie. Midt i his-
torien hørte vi en bil køre forbi 
med hvinende dæk og Casper kom 
løbende og meddelte, at nogle ban-
ditter havde stjålet vores mad. Ud-
sigten til en spejdertur uden mad, er 
ikke lige sagen, så ulve og spejdere 
måtte hjælpe med at få maden sam-
let sammen igen.  Men man skulle 
passe på og maden skulle gemmes 
godt i f.eks. vanter, lommelygter 
eller lign. for banditterne fangede 
spejderne og tog maden fra dem, 
hvis de opdagede det. For nogle var 
denne oplevelse lidt grænseover-
skridende, men alle var ved godt 
mod og kunne efterfølgende be-
rette, at det bare var de store senior-
spejdere, der var banditterne og at 
det bare var Tim, der havde brændt 
dæk af. 

Herefter fik ulvene en god nats søvn, 
men de store spejdere fik kun en god 
time, inden de atter blev vækket og 
skulle på et rigtigt natløb på Søholt 
Savværk. Her skulle spejderne ud 
på Robinson-ekspedition og de blev 
guidet igennem adskillige udfor-

dringer.
Endelig kunne spejderne få et par 
timers søvn i bivuakken inden det 
igen blev lyst og en ny dag kunne 
begynde.

Om lørdagen var det tid til en skat-
tejagt med indbyggede sjove lege 
og konkurrencer. Til frokost skulle 
spejderne lave mad på trangia. Spe-
jderne blev igen delt op i hold efter 
princippet, at store spejdere hjælper 
de små spejdere. På denne måde fik 
alle lært at bruge en trangia og fik 
lavet en rigtig god frokost.

Det var et rigtigt hyggeligt døgn 
og det var nogle glade, trætte og 
beskidte børn og unge vi kunne 
sende hjem lørdag eftermiddag. Jeg 
tror alle mand efter sådan en week-
end glæder sig til de kommende 
lejre i foråret og til sommer.

DM i Spejder
I weekenden 20.-22. april var 18 
spejdere fordelt i 3 patruljer på 
kvalifikationsrunden i ”DM i spe-
jder” på Thorup Hede Spejdercenter 
i Dronninglund.

Temaet for dette års DM var de 
sorte riddere og Det Hellige Krus.  
De sorte riddere har gennem mange 
hundrede år passet på Det Hellige 
Krus og har gemt det rundt om-
kring i verden. Det Hellige Krus 
er nu kommet til Danmark og De 
Sorte Riddere havde brug for hjælp 
til at passe på Kruset. Dette gøres 
naturligvis bedst af Danmarks bed-

Nyt fra spejderne



ste Patruljer. Derfor skulle alle spe-
jderne på DM kæmpe om at bevise, 
hvem der var Spejdercentrets bedste 
patrulje. Et forbillede for alle spej-
dere er Peter Svupstik og Bøffelpa-
truljen, derfor skulle der på bedste 
Peter Svupstik-stil konkurreres i de 
gode gamle spejderfærdigheder; pi-
onering, madlavning, koder, samar-
bejde m.v.

Det blev til rigtig flotte placeringer 
og alle 3 patruljer gik videre til fi-
nalen, som kommer til at foregå på 
Houens Odde Spejdercenter, hvor 
alle de bedste patruljer i hele landet 
skal konkurrere.

Jungledyrene fik en 1. plads i a-
kategorien.

Falkene fik en 2. plads i a-katago-
rien.

Ørnene fik en 1. plads i b-katago-
rien.

Spejderne fra Nors gjorde et godt 
indtryk på Thorup Hede Spejder-
center; spejderne blev hurtigt kendt 
som nogle sjove, dygtige unge men-
nesker fulde af godt humør, godt 
kammeratskab og sjove og skøre 
påfund – og det må jo gøre enhver 
gruppeleder meget stolt! 
Det er rigtigt godt gået spejdere – 
og ledere!!
Jeg ønsker jer rigtig meget held og 
lykke i finalen på Houens Odde!

Åbent hus hos spejderne 18. juni
I forbindelse med kulturugen i Nors 
holder spejderne åbent hus mandag 
den 18. juni kl. 18.30 – 20.30. Her 
vil der være gang i bålet og der vil 
blive lavet spejderaktiviteter. 

På spejdernes vegne, Tina Bak.



Deadline for næste blad er den 24. juni 2012

NORS MC   
 
Til alle, som har lyst til at køre motorcykel. 
 
 
 
 
Kørselskalender for 2012 med afgang fra 1.2.3. Statoil Nors kl. 18.30 tirsdage i 
ulige uger. 
 
04.05. Fårup Sommerland åbner – gratis entre for alle på MC (www.mcfaarupsommerland.dk/ ) 
08.05 Tur ved Jørgen Alstrup 
22.05. Tur ved Jørn Birch 
29.05. Afgang kl. 17.00 - Tur til Borbjerg Mølle Kro. (www.borbjergmill.dk/262-326-

motorcykeltraef_og_bikeraftener.htm) 
05.06.  Afgang kl. 18.00 – Tur til Haverslev (mellem Aggersund og Brovst) ved Henning Bang. 
19.06. Tur ved Ole Møller 
???? Afgang kl. 18.00 - Skive Havn  
03.07. Tur (bestemmes af de fremmødte p.g.a. sommerferie) 
17.07 Tur (bestemmes af de fremmødte p.g.a. sommerferie) 
18.07. Skagen Træf (onsdag – søndag) 
31.07. Tur (bestemmes af de fremmødte p.g.a. sommerferie) 
10.08. Thy Træf (fredag – søndag) 
14.08 Tur ved Arne Andersen 
28.08. Tur ved Ester og Arnfred 
11.09. Tur Esben Oddershede – Træskibe i Thisted 
25.09. Tur ved Ole Westergaard 
27.10. Stumpemarked i Herning. 
 
God sæson og mange MC-hilsener fra Dorte og Ole Møller, 4086 6897, ole@nors-el.dk  

 

 

Indre Mission  
  3. maj – Kredsmøde i Vang.
10. maj – Samtalemøde hos J. Kr.  
     Bojesen.
24. maj – Jens Højbjerg, Koldby,  
     taler og synger i Sogne 
     huset.

6. -7. juni – Vildsundmøde.
   14. juni – møde i Hillerslev.

God Sommer
Hilsen Lillian Larsen


