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Tidende

3. udg. - Årg. 9

Planteaften Velkommen Vandrelauget
i Parken - trods
vind og vejr

til vildtkonsulenten klar med snild
og hans kone
opfindelse

Glimt fra NBK´s modeshow
i Nors Hallen

NBK udtaler, at der igen i år, blev
slået rekord med over 200 betalende
gæster...

Indledning

ende stund bliver der lavet regeringVi er sammen med redaktionen på sindgreb, så vi håber, at man finder
Kirke Tidende blevet enige om, at en ordning alle kan leve med. For
det vil være godt at få hele Tidende børnefamilierne er det i hvert fald
i farver. Så fremover er der kulør på, en lettelse, at børnene igen får en
hele bladet igennem. - Vi håber på, hverdag og de ældste elever kan nå
at billederne denne gang er gode, da at blive klar til eksamen.
vi har arbejdet en del på at få alle
billeder klare og tydelige. Desværre I sidste blad efterlyste vi nytilflyter der stor forskel på, hvordan vi ser tere vi kunne få en snak med om,
billederne på skærmen og hvordan hvordan det var at flytte her til omde ser ud efter tryk. Derfor kan det rådet.
godt være svært at få alle billeder
helt perfekte, men vi prøver på bed- Vi fik et forslag om at kontakte
Hanne og Tommy i Tved, og derved
ste vis...
fik vi lavet en artikel om dem. - Har
Vi har snuset lidt til foråret nu, men du en ide om hvem vi også kan konvil dog absolut gerne have mere takte, eller vil du selv gerne kontakvarme. Det er som om solen ikke tes, så giv endelig lyd. Det behøves
kan få rigtig fat, men omvendt man- ikke nødvendigvis være nytilflytgler vi også vand til haver og mark- tere, men kan også bare være en god
er, da der er meget tørt. Så en bøn historie, man gerne vil fortælle.
er solskin om dagen, så må det godt
regne om natten, så vi kan få liv i Den 25. maj er der arbejdsdag i
Parken. Se mere om det i bladet.
afgrøderne rundt omkring.
Forhåbentlig er der mange, der har
Den kommende weekend er der lyst til at hjælpe denne dag. Det er
konfirmation i Nors og Tved og her ved at være et dejligt område vi har,
håber familierne selvfølgelig på men der vil selvfølgelig løbende
godt vejr. Tillykke herfra til konfir- være nogle projekter, og det er lidt
lettere, hvis vi er en flok der kan
manderne.
hjælpe hinanden. Vi plejer at hygge
Vore lokale lærere har denne gang os rigtig meget og vi lover, at ingen
lidt i omkring konflikten mellem bliver slidt op, så tilmeld dig og få
KL og Lærerforeningen. I skriv- naboen overtalt også...
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Lockout
Siden d. 2. april 2013 har de lockoutramte lærere fra Nors skole
hver morgen stået udenfor skolens
matrikel, klar til at gøre det de helst
vil: undervise eleverne og i det hele
taget passe deres arbejde.
Kommunernes
Landsforening,
KL har lockoutet de overenskomstansatte lærere fra deres daglige
arbejde og stoppet al lønudbetaling.
Dette skridt er taget, fordi KL gerne
vil have lærerne til at sige ja til de
arbejdstidsregler, de mener, skal
være gældende fremover.
Det er en rigtig træls situation for
både elever, lærere og forældre.
Konflikten handler om lærernes arbejdstidsaftale.
Det kan, forståeligt nok, være svært
at se, hvad en lærer egentlig bruger

lærerens undervisning af eleverne.
Mange møder også læreren, når der
er forældremøde, samtaler, skolefest og andre arrangementer omkring klassen. Forældre og elever
får informationer på skoleIntra om
stort og småt, forældrene kontakter
læreren via forældreIntra eller pr.
telefon eller læreren tager kontakt
med forældrene.

- det arbejde, der sikrer, at undervisningen fungerer, at der er høj
kvalitet og at der er udfordringer
til alle eleverne. Disse opgaver skal
løses alene eller sammen med kollegaer på skolen eller hjemme hos
læreren selv.

Forberedelse og efterbehandling
af undervisningstimerne, er nogle
af de allervigtigste dele af en lærers arbejdsopgaver. De er måske
ikke så direkte synlige, men det er

KL ønsker arbejdstidsaftalen ændret, så læreren ikke længere er
garanteret den fornødne tid til de
forskellige arbejdsopgaver. Regeringen har planer om reform på
folkeskoleområdet – den tvungne
heldagsskole, med flere undervisningstimer finansieret af omlægning af lærernes arbejdstid. En
forringelse af lærerens forberedelsestid vil forringe kvaliteten af
undervisningen. Det vil lærerne
ikke sige ja til.

Alle delene er langt hen ad vejen
sikret tid via den nuværende arbejdstidsaftale. Der er sikret sammenDe ”knap så synlige” opgaver er hæng mellem krav og ressourcer
møder, lærerne holder med hinan- og opgaverne er meldt ud før et nyt
den eller med eksterne samarbe- skoleår begynder. Lærerne kan derjdspartnere omkring overordnede for planlægge de enkelte dele ud fra
forhold i kommunen, omkring den ramme, der er fastlagt. Aftalen
skolen, den enkelte klasse eller den bygger på tillid, dialog og samarenkelte elev. Lærerne skal uddanne bejde. Alt dette har hidtil fungeret
sig løbende og tager derfor også på godt på Nors skole. Til glæde for
kurser.
elever, forældre, lærere og ledelse.

En god skole er en kvalitetsskole
frem for en kvantitetsskole!
På vegne af lærerne på Nors skole
sin arbejdstid på.
det arbejde, der danner baggrund
De mest ”synlige” arbejdsopgav- for hver eneste undervisningstime
er er skolens kerneydelse, nemlig

Troels Hansen

Nytilflyttere...

Tommy foran deres hus i Tved Skov med sin FT Spaniel. De har fældet mange træer omkring huset for at få mere
lys ind og skal efterfølgende have sået græs på det store areal.
Efter 21 år på Bornholm, nærmere
betegnet skoven Almindingen midt
på Bornholm, valgte Tommy og
Hanne Hansen den 1. september
2012, at rykke teltpælene langt mod
nordvest til Tved.

ved flyvevåbnet i Karup og datteren
Lærke 20 år, havde afsluttet gymnasiet og valgte at flytte til Aarhus
for at læse videre.
Derfor passede det også fint, at det
var her i Thy de begge havde mulighed for at få arbejde. Tommy
De var enige om, at skulle de prøve fik arbejdet som vildtkonsulent (i
noget nyt, var det nu. Deres søn Naturstyrelsen Thy) og Hanne er
Nikolaj på 23 år var flyttet og er nu køkkenleder i Nors Børnehus. - De

kommer fra tilsvarende stillinger på
Bornholm.
Alligevel er det selvfølgelig en stor
omvæltning at flytte hertil.
Både Tommy og Hanne er faldet
godt til i Tved og føler de er taget
godt imod her i Thy, som Tommy
betegner som forkantsdanmark og
ikke udkantsdanmark.

De har i kraft af deres arbejde kontakt til mange mennesker hver
dag, og på den måde føler de, at
de allerede nu er blevet godt integreret. Desuden nyder de den frihed
det er ikke at være afhængig af fly
og færge, når de skal længere væk
hjemmefra. Det er dog ikke første
gang de har boet i Jylland. For år tilbage boede de en periode ved Kalø
Vig på Djursland og på Frisenborg
ved Hammel men de har efterhånden boet en del steder rundt i hele
Danmark.
Måske har I allerede set Tommy i
forbindelse med ulvefundet i Thy.
Her var Tommy en del i medierne,
og han var glad for, at han fra Bornholm var medievant, da han her
blev kastet hovedkuls ud i det, da
der selvfølgelig var meget interesse
omkring det man dengang var usikker på var en ulv.
I dag er der jo en del debat omkring

ulve i Danmark. Skal de have lov til
at være her? - Spørger man Tommy
har han klart sin egen mening omkring dette, men den mening holder
han helt for sig selv...
Tommys stilling som vildtkonsulent
spænder vidt. Han administrerer
reservater, rådgiver jagtlejere og
tager sig også af plantagerne i Tved
og Vigsø Plantage.

gennem årene.

Hannes store lidenskab i fritiden er
glaskunst. På Bornholm havde hun
et galleri og det har hun ligeledes
planer om i nærmeste fremtid at
lave i Tved. Hun laver glasfigurer
i det man kalder koldglas og det er
rigtig flotte ting hun kreerer, men
det tager vi lige meget mere om senere, når hun får sit værkstedsgalTommy har siden han var barn været leri op at stå.
interesseret i jagt og fiskeri, så det
er den rigtige hylde, han er landet Nu kender I måske Tommy og
på. Til brug til jagt har han ikke Hanne lidt bedre og ved hvem de er
mindre end fem hunde. Gravhund når I møder dem i byen.
og dværggravhund til rævejagt,
FT Spaniel til fuglevildt, Formel Er du nytilflytter, eller kender du
1 labrador til ande- og gåsejagt og nogle tilflyttere du synes vi skal
hønsehund til rå- og kronvildt.
skrive om, så henvend jer endelig...
Såvel Tommy som Hanne nyder at
spise vildtretter, og de har snakket
om at lave en opskriftssamling med
nogle af alle de retter de har lavet

Hanne og Tommy placeret foran
jagttrofæer og på hylden bag
Hanne står en af hendes mange
glaskunstkreationer. Tommy står
med sidste nye hund, der er en
dværggravhund.

Nyt fra spejderne
Ulve hos bageren
Tirsdag d. 19. marts var ulvene på
besøg hos bageren. Der var forberedt et fint program, hvor vi først
skulle lave ulve af romkugledej, og
derefter ”festkager” af havregryns-

kugle-dej. Kagerne blev bagefter
pakket i æsker, og bragt med hjem.
Fællesweekend
Fra fredag d. 19. april til lørdag d.
20. april afholdt vi fællesweekend
i Nors gruppe, for alle spejdere og
ulve. Turen gik i år til Østerild, hvor
vi havde lånt spejderhuset.
Fredag eftermiddag drog 30 børn
- 18 spejdere og 12 ulve, og 6 ledere af sted fra spejderhuset i Nors.
Da vi ankom til Østerild rejste spejderne en bivuak, som de alle skulle

sove i om natten. Ulvene redte op i
salen i spejderhuset.
Herefter blev de medbragte madpakker nydt på græsplænen – en
smule vind omsust.
Da madpakkerne var spist blev spejdere og ulve delt op i blandede patruljer, som i fællesskab skulle bygge risbåde af granris. Bådene blev
lavet med omtanke, da de lørdag
skulle bære spejderne selv på en
lille sø ved spejderhuset.
Om aftenen stod den først på hyggeligt lejrbål, med skumfiduser og
hvad dertil hører. Midt i lejrbålet
skulle vi pludselig ud at finde guld
og værktøj, som aktivister havde
stjålet ved vindmøllerne. På bedste
vis blev tingene bragt tilbage til deres rette ejermænd – dog ikke uden
kamp, for aktivisterne løb også
rundt i området.
Efter natløbet var det tid at komme
i soveposerne. Dog blev spejderne
vækket nogle timer efter, hvor de

skulle forhindre, at aktivisterne
sprang vindmøllerne i luften.
Lørdag morgen vågnede vi til det
mest fantastiske solskinsvejr, og
efter morgenmaden blev risbådende
testet i søen. Vi slap med få våde
uniformer.
Efterfølgende blev der skrællet kartofler og gulerødder til foliebakkemad. Maden blev nydt i det højeste
solskin og inden vi fik set os om,
var det tid at vende hjem til Nors.
Tak for en rigtig dejlig weekend.
På vegne af spejderne
Louise Gregersen

Planteaften i Parken
Onsdag den 24. april var vi en lille
flok, der trodsede vind og vejr og
fik plantet yderligere læhegn for
vestenvinden i Parken.
Denne gang er der plantet nogle
træer, der skulle være hurtigvoksende, nemlig energipil, poppel og
gran. Vi håber de får godt fat og
med tiden vil danne læ.
TAK for hjælpen til dem, der var
mødt op.
Vi har fået et andepar i søen, så vi
håber der igen i år kommer ællinger,
og at de ikke bliver skræmt væk.
Tænk lige ved det når i lufter jeres
hunde dernede. Samtidig bedes

man samle efterladenskaber op efter
hundene, dette gælder specielt, hvor
man ved andre mennesker færdes.
Ellers er det rigtig dejlig at se, at
Parken bliver brugt og vi håber der

bliver en god lang sommer, hvor
vi kan få stor glæde af arealet. Til
Sankt Hans vil der være indvielse af
fodboldgolf banen.
Hilsen Parkudvalget
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GUDSTJENESTER
Måned/dag

Dato

Nors

Tved

Maj
Søndag

05.

10.30

O)

09.00

O)

Kr. Himmelfartsdag

09.

10.30

Ingen

Søndag

12.

09.00

10.30

Pinsedag

19.

10.30 * K)

09.00

2. pinsedag

20.

Fællesgudstjeneste

Fællesgudstjeneste

Søndag

26.

09.00

10.30

Søndag

02.

09.00 BH

Ingen

Søndag

09.

Ingen

10.30 *)

Søndag

16.

10.30 *)

Ingen

Søndag

23.

Ingen

09.00 BH

Søndag

30.

10.30 K)

19.00

Søndag

07.

09.00

10.30 *)

Søndag

14.

10.30 *)

Ingen

Søndag

21.

Ingen

10.30

Søndag

28.

10.30 K)

09.30

*)

Juni

juli

*)Kirkebil. For at benytte kirkebilen,
O) Se omtale i bladet
K) Kirkekaffe. Dvs. at der efter
Skal man ringe til Thisted Taxa,
gudstjenesten serveres en kop
97920422 senest dagen før kl. 12.00
kaffe i våbenhuset
BH= Benne Holwerda, Hillerslev
Graver i Nors: Jørgen Christiansen tlf.. 24900808
Graver i Tved: Erling Overgaard tlf..
40287389
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Grundet pladsmangel følger
”Siden sidst”, for en længere
periode:
Siden sidst:
Døbte i Nors kirke
Isabella Fries Larsen.
Lauge Hagenau Dahlgaard.
Cecilia Amtoft Jakobsen.
Mathias Dyrbye Nielsen.
Mikki Pretzmann
Kristiansen.
Liva Klamer.
Lukas Bojer Hangaard.
Sara Yde Sørensen.
Josefine Runge Vestergaard.
Oskar Dahl Søe-Larsen
Tillykke!
Døbte i Tved kirke
Kasper Andreas Larsen.
Sara Kragh Pedersen.
Johanna Budde Iversen.
Sebastian Rytter Vester.
Smille Lykke Madsen.
Magnus Holm Christensen.
Tillykke.
Døde /begravede i Nors
Rigmor Johanne Pedersen.
Olga Elfrida Guld.
Du Tran.
Henry Rømer Nielsen.
Anna Kristine Kjær.
Elly Andrea Breum
Plejdrup.
Emma Marie Kristensen.
Thomas Christian
Overgaard.

Magnus Emanuel Poulsen.
Conny Marie Fast.
Thorkild Jensen.
Magda Katrine Grinsted
Jensen.
Bodil Larsen.
Petra Sigrid Bang.
Kirstine Johanne Hove.
Æret være deres minde.
Døde /begravede i Tved
Hjalmar Mikael Andersen.
Anna Kirstine Søndergaard.
Ole Jakobsen
Æret være deres minde.
Telefon - træffetid præsten
Jeg træffes på tlf.
97981030, hvor der er omstilling til mobil. Man kan
også ringe direkte til min arbejdsmobil, som er:
30611008. Er jeg ikke lige
ved telefonen, kan der indtales en besked, hvorefter jeg
ringer tilbage.
Jeg bestræber mig på, at være på kontoret i Nors præstegård:
Tirsdag fra kl. 12.00Onsdag fra kl. 12.00Torsdag fra kl. 10.00Fredag: efter behov.
men ring gerne for en aftale,
så vi er på den sikre side.
Mandag er min ugentlige fridag.

Ønsker man besøg af præsten, er man meget velkommen til at kontakte mig, så
finder vi helt sikkert et tidspunkt.
Ferie og friweekends.
Jeg afholder friweekend den
31. maj- 3. juni samt ferie i
perioden 17. juni- 25. juni.
Embedet passes i begge perioder af pastor Benne Holwerda, Hillerslev, der kan
kontaktes på tlf.: 97-981403.
Konfirmationsdatoer
og indskrivning.
Vi fortsætter indtil videre
med at afholde konfirmation
i Nors og Tved 1. søndag i
maj
4. maj 2014
3. maj 2015.
Jeg forventer at starte op
med det nye konfirmandhold
2013/2014 lige efter sommerferien, og da jeg selv
holder sommerferie i de 3
sidste uger i august, bliver
det i uge 36. De kommende
konfirmander, - altså nuværende elever i 6. kl. på Nors
skole, vil modtage et brev
med flere oplysninger inden
sommerferien.
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”Pastor Ingen”

Når ”pastor Ingen” begynder
at optræde i gudstjenestelisten hen over sommeren,
skyldes det hverken, at der
er kommet en ny præst til
provstiet eller at jeres egen
sognepræst er begyndt at
”falde af på den” men derimod, at jeg vikarierer for
kollegaer i provstiet, der
holder friweekends og sommerferie, - fortrinsvist i Ø.
og V. Vandet, hvorfor der
kun afholdes 1 gudstjeneste
her i pastoratet.
Danske Kirkedage 2013.
Alle kan deltage på
Danske Kirkedage
Der er mulighed for at tilmelde sig ’hele pakken’ fra
torsdag den 9. maj til søndag
den 12. maj, eller vælge at
være med én enkelt eller to
af dagene. Tilmelding inden
1. april sker på
www.kirkedage.dk, hvor
man også kan finde det samlede program og alle praktiske oplysninger om arrangementet. Henvendelse kan
også ske til kirkedagenes sekretær Christen Staghøj Sin-

ding: css@km.dk eller tlf.
40 34 90 96.
Fælles friluftsgudstjeneste
i Thisted Provsti
2. pinsedag
Friluftsgudstjenesten for menighederne i Thisted Provsti
holdes 2. pinsedag, - altså
den 20. maj kl. 11.00 ved
Nors Sø.
Prædikant i år er sognepræst
Annie Krog Foldager, NorsTved Pastorat.
Læsningerne og altergangen
forestås af andre af provstiets præster.
Thisted Kirkes Drenge- og
Mandskor medvirker under
ledelse af organist og kantor
Preben Nørgaard Christensen.
Vi glæder os til at mødes
med menighederne fra hele
Thisted Provsti til denne
pinsegudstjeneste i det fri.
Medbring tæppe/stol og gerne evt. kaffe/frokostkurv.
Sommerkoncert
i Tved kirke.
Søndag den 30. juni kl.19.00
Ved organist Henrik Svane
og kirkesanger Lilian Andersen.

Der vil blive lejlighed til at
høre: liflig orgelmusik og
dejlig solo sang, og så vil
der selvfølgelig også være
mulighed for selv at få rørt
sang stemmen i form af fællessalmer.
Vel mødt.
Samarbejde i Menighedsrådene Nors og Tved
I øjeblikket har Nors og
Tved menighedsråd et meget
tæt samarbejde omkring
”Projekt ny præstegård”.
Det er besluttet at den gamle
præstegård skal rives ned og
at en ny skal bygges.
Der har været afholdt en
konkurrence mellem 3 arkitekter, som alle har fremlagt
deres forslag til en ny præstebolig.
Det vindende arkitektfirma
blev ”Rødbro og Frederiksen”, som havde et meget
spændende projekt.
Der er nu taget initiativ til at
tilrette det vindende forslag
så det passer med de krav
der vil være gældende.
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Billedgudstjeneste i Tved
Vor nye sognepræst havde taget initiativ til en billedgudstjeneste i Tved Kirke 2. påskedag kl.
19.00. Annie Krog Foldager havde udarbejdet et program for aftenen. På indersiden var gengivet et betagende maleri af Kristus på korset. Intet navn på maleren, men det fik vi fra prædikestolen:
”Maleriet har jeg været fascineret af i mange år uden at vide, hvem maleren var. Det var en
overraskelse for mig, da jeg fandt ud af, at maleren var den spanske Salvador Dali, født 1903,
død 1989. Han er mest kendt for meget surrealistiske billeder.
Mange af hans malerier har øde strande i fødebyen Figueres som baggrund. Det gælder også
”Kristus på korset”. Omkring 1950 konverterede Salvador Ali til katolicismen. Derefter gik
han over til religiøse motiver. ”Kristus på korset” er malet i 1951. Det hænger på Kelvingrove
Art Gallery and Museum i Glasgow.
Salvador Dali har forklaret, at han fik inspiration til maleriet i en drøm. Der skulle ikke være
nagler, intet blod og ingen tornekrone.
Galleriet i Glasgow købte maleriet i 1963 for 8200 pund. Det blev i 1961 beskadiget af en besøgende, der var utilfreds med, at det var set oven fra i stedet for neden fra. Maleriet blev restaureret så godt, at det i dag er vanskeligt at se, at det har været beskadiget.”
Alt det og mere til hørte vi om i Tved Kirke 2. påskedag 2013. Det var en berigende oplevelse
– og nu venter vi på næste billede.
Jørgen Miltersen
Sogneftermiddag i
Sognehuset onsdag den
15.maj kl. 14.30
Forhenværende borgmester Johan Svaneborg fra Vust kommer med godt humør og sin violin for at holde sangeftermiddag og fortælle om sin tid i socialudvalget på ældreområdet i
gammel Fjerritslev Kommune
Mission Afrika
Mandag den 6. maj kl. 14.00
afholdes møde hos Ejnar Madsen, Søholdtvej 4, V. Vandet
Mandag den 3. juni kl. 14.00
afholdes mødet hos: Martha
Bang, Frydebovej 21, Nors

Folkekirkens nye logo
Folkekirkens logo er første del af folkekirkens fælles visuelle
identitet. Det er den grundlæggende ide, at den visuelle identitet
skal kunne bruges sammen med vores lokale kirkers egen logo..

		

Nors Ældrecenters aktivitetskalender				
		

Arrangementer:

Maj
Onsdag den 01.05. kl. 14.00
Alm. klub.		
		
			
Onsdag den 08.05. kl. 13.30
TUR UD I DET BLÅ.
					
Vi starter med kaffe på Nors
					Ældrecenter, og kører derefter
					
”ud i det blå.” Hjemme ca. kl.16.30.
					
Pris pr. person 75 kr. TILMELDING NØDVENDIG
Onsdag den 15.05 kl. 13.30

Besøg af REPORTO – sundt fodtøj.

Onsdag den 15.05. kl. 14.30

Arrangement for ældre i Sognehuset.

Onsdag den 22.05. kl.14.00
Demonstration af ALOE VERA produkter – cremer, deo osv.
			
Onsdag den 29.05. kl. 14.00
Foredrag v. Birthe Kirk
					
(afdøde Wolle Kirks kone)
					
Hun fortæller om sit liv i Afrika.
					Pris 50 kr. inkl. kaffe.
Torsdag den 30.05. kl. 14.30

Gudstjeneste.

Juni:
Onsdag den 05.06.			

Ingen klub p.g.a. grundlovsdag.

Onsdag den 12.06. kl. 14.00
					

ÅRETS UDFLUGT
Vi besøger Aalborg Zoo, hvor der er gode adgangsforhold for
handicappede og gangbesværede.
Pris pr. per. 160 kr inkl. tur i handicapvenlig bus, entre,
					og 3 stk. håndmadder,
					Afgang fra Nors kl. 10.00.
Hjemkomst til Nors. ca. kl. 16.30.
					TILMELDING NØDVENDIG senest d. 10/6

Onsdag den 19.06. kl. 18.00

Alm. klub

Onsdag den 26.06. kl. 14.00

Sankt Hans
Bål og æbleskiver til kaffen.

Onsdag den 27.06. kl.14.30

Gudstjeneste.

Bemærk: Høreomsorgs-konsulent Annie Bovbjerg kommer på centret den 12.06. kl. 10-12.
		
Aktivkomitéen består af følgende:
Formand Kirsten Nielsen, Peder Christiansen, Henning Bang,
Inger Obel, Rosa Jensby, Grethe Thinggaard.
Beboerrepræsentant: Ulla Gasberg. Supp. Marie Nielsen.
Næste møde i aktivkomiteen er den 29.05. kl. 10.00.
Er der nogen, der har lyst til at komme og spille kort med husets beboere?
Vi mangler èn til at vande/passe husets blomster – er der én der har tid, og lyst til det?
					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

Nyt fra Nors
Vandrelaug
Da Skov- og Naturstyrelsen ikke
er videre flinke til at opsætte borde
og bænke på rastepladserne i Nationalparken, har Hartvig Johansen
udtænkt en løsning på problemet.
Nu kan alle laugets medlemmer sidde ned og drikke deres medbragte
kaffe.
4 stk. 40 cm. brede hylder hæftes
med et snuptag på sider og ender
på traileren, og danner borde og 4
lette bænke medbringes. Så er der
Når kaffen er drukket, tages borfin plads til 20 personer. Samtidig er
dene af og lægges i traileren samder plads til grillen eller ølkassen i
men med bænkene.
samme trailer.
Nors Vandrelaug tæller i øjeblikket

ca. 25 deltagere, men der er plads
til flere.
"Vandrecafeen", som den kaldes,
kan lejes på tlf. 97981038.

Nors Genbrug.
Efter en lang vinter glæder vi os til forår og sommer.
Den 22. april fik vi sommertøjet frem i butikken.
Kom og se hvad vi har, og støt en god sag!
Vi har åben hverdage fra 10.00-17.00 oglørdage fra 10.00-12.00.
Vi ses. God sommer!
Ønsker alle på Nors Genbrug.

Program for Indre Mission
Maj:
Onsdag den 1. og torsdag den 2. kl., 19:30 i Thisted Missionshus
v. journalist Annette Ingemansen, Fredericia.
Torsdag den 23. I Sognehuset. Preben Sørensen, Viborg.
Torsdag den 30. Samtalemøde hos Martha Bang.
Juni:
Torsdag den 13. Samtalemøde hos Lillian Larsen.
Onsdag den 19. Teltmøde i Vildsund, kl. 19:30
Torsdag den 20. Teltmøde i Vildsund, kl. 19:30
Fredag den 21. Teltmøde i Vildsund, kl 19:30
Lørdag de 22. Teltmøde i Vildsund, kl 19:30
Søndag den 23. Teltmøde i Vildsund, vistnok kl 15:00???
Juli:
19-26. Bibelcamping i Hurup
Med venlig hilsen

ALLE ØNSKES EN GOD SOMMER

Lillian Larsen

Have- og vedligehold
Anlægsgartner
Træfældning- og skovarbejde
Rengøring
Pedel- og varmemester
– alt for både private og erhvervsdrivende!
Holmevej 14, Nors · 7700 Thisted
Tlf. 2219 0981 · witdahls@witdahls.dk
www.witdahls.dk

Nors Gymnastikforening
...afsluttede sæsonen 2012/13 med
en flot opvisning fredag, den 15.
marts.

Kaffen gav tydeligvis de voksne
mulighed for en hyggelig snak
Sidst men ikke mindst havde vi fået mens børnene legede på nogle af
besøg af TIK´s Senior Mix, der kom redskaberne. Det synes børnene var
mægtigt sjovt, og det var skønt at se
med et stort hold.
de store børn tage sig af de mindre.
Der blev svedt mindst ligeså meget
som til selve opvisningen...
Til opvisningen var der ca. 250 betalende gæster, hvilket gymnastikforeningen var godt tilfredse med.

Hallen summede af snak og god
stemning.

Der var fem lokale hold med:
Mini-fræs
Mini-mix
Store-mix,
Rope Skipping og
Zumba.

Hele bestyrelsen glæder sig til næste
sæson, og håber på at se såvel nye,
Alle gjorde det godt og det var en som “gamle” gymnaster..
rigtig flot opvisning.
Efter opvisningen solgte hallen kaffe og brød.

Nyt fra Borgerforeningen
Borgerforeningen har holdt generalforsamling og i den forbindelse
var der indkaldt til borgermøde, for
at vi gerne ville høre hvad der ønskes af nye tiltag i byen.
Der kom rigtig mange gode ideer og
forslag frem, som vi i bestyrelsen
vil arbejde videre med.

Sommerfestudvalget er i fuld gang
med at planlægge sommerfesten
, der igen i år er i uge 33, så x i
kalenderen i denne uge, hvor byens
foreninger går sammen om at arrangere nogle gode dage, og husk
det er mulig at holde familiefesten
gadefesten og lign. i teltet lørdag aften, vi reserverer gerne bord, musikken er bestilt, det er i år Mygind
Brødrene der underholder.
Sommerfestudvalget har rigtig
mange hjælpere at trække på , men
har du også lyst til at give en hånd
med, på den ene eller anden måde
så sig endelig til.

Det er meningen at der skal laves
en del i Parken , blandt andet skal
vi have lavet legeplads og boldbane
lavet sandkasse og bålplads, på
stykket øst for læbæltet, lagt fliser
under bordebænkesæt m.m. Vi har
været rundt på forskellige skovlegepladser i området, for at få ideer til
hvordan legepladsen kan laves og Undertegnede har her i vinter delhvad vi kan sætte op, vi skal jo taget i 5 kursusaftener arrangeret
hele tiden tænke på sikkerheden.
af Landsbygruppen under ”Landsbypiloterne” . Formålet var samDer skal plantes nede omkring søen men med deltagere fra andre borgså vi kan få noget læ, det går en erforeninger i Thy at få ny viden
arbejdsgruppe i gang med , men værktøjer og netværk til udvikling
derforuden er der planlagt en ar- af landsbyen. Alle kurser var støttet
bejdsdag i Parken den 25/5 kl.9.00 af Lag Thy Mors og har været gratis
hvor vi håber at der er mange der og meget lærerige at deltage i .
vil deltage, se også på hjemmesiden
om det, det er også der man melder Borgerforeningen ønsker alle en
til med hvad man gerne vil hjælpe rigtig god sommer og kan altid konmed.
taktes på tlf. 24265822 eller mail:
ils@privat.dk
Parkudvalget er også i gang med at p.b.v. Ingerlis
gøre det sidste klar på fodboldgolfbanen, der er indvielse af banen og
legepladsen til Sankt Hans, hvor vi
igen i år sætter telt op og om eftermiddagen har forskellige aktiviteter
inden vi om aftenen arrangerer fællesspisning og Sankt Hans bål. (se
annonce her i bladet)

Arbejdslørdag
i Parken
Parkudvalget og Borgerforeningens
bestyrelse har besluttet sig for at afholde en arbejdsdag i Parken, hvor
vi håber, at DU har lyst til at hjælpe.
Det er lørdag den 25. maj fra kl.
9.00 til midt eftermiddag. Der vil
selvfølgelig være mad og drikke til
det arbejdende folk.
Vi har delt arbejdet ind i følgende
grupper:
1. Fliser ved bålplads og bordebænkesæt (ansvarlig Poul Møller
Madsen)
2. Legeplads øst for pavillonen:
ramme om sandkasse, ny bålplads,
fodboldmål, borde-bænkesæt (Ansvarlige Martin Sørensen, Ove Thygesen og Gunnar Smed)
3. Bekæmpelse bjørneklo, klokgolf
(Ansvarlig Ole Møller)
Såfremt der er mange der tilmelder
sig, kan vi sagtens finde andre arbejdsopgaver også. - Du tilmelder dig
til Susanne på tlf./sms 3022 1024
eller mail info@norsby.dk. Skriv
hvilken gruppe du gerne vil hjælpe.
Tilmelding senest 20. maj.
Navnene på de tilmeldte vil ligge på
norsby.dk, så man der kan se hvem
det arbejdende folk vil bestå af. Vi
håber at høre fra dig.
Hilsen Parkudvalget og Borgerforeningen

Generalforsamling i Nors Hallen
Der blev afholdt generalforsamling På valg til bestyrelsen var Claus
i Nors Hallen den 21. februar 2013. Westergård, Helle Gravesen og Torben Andersen.
Formand Claus Westergård berettede om årets gang i hallen, hvor Claus og Helle ønskede ikke genden største ændring var, at der blev valg.
etableret Nors Fitness Line med
egen bestyrelse og økonomi.
Følgende blev valgt.
Anne Marie Foldager,
Norshallen stod for ombygningen, Carsten Krogsgård og
hvorefter Nors Fitness Line betaler Torben Andersen.
en husleje til Hallen.
Kristian Amby blev valgt til SupKasserer Helle Graversen frem- pleant.
lagde regnskabet. Hallen kom ud
med et underskud på 126.195,00 kr. Helle Geertsen blev valgt til revisor.

Formand: Ole Christensen.
Næstformand: Jens Frederiksen.
Kasserer: Anne Marie Foldager.
Sekretær: Torben Andersen.
Menig: Carsten Krogsgård.
Menig: Flemming Kær.
NBK: Jan Nielsen.
NGF: Parly Bojesen.
Skole: Claus Bøegh.
M.V.H.
Ole Christensen Norsvej 45 7700
Thisted.
Tlf. 25136039.

Den største grund til underskuddet Efterfølgende konstituering.
var ombygningen af motionscentret
der kostede 205.000,00 kr.

Generalforsamling i Nors Gymnastikforening
Nors Gynmastikforening afholdt marbejde med Nors Hallen og Nors
generalforsamling, den 20. marts Fitness line og har lavet et tilbud
til de unge mellem 12-15 år. Det
2013.
består i 10 tirsdage hvor de unge
Formand Helle Hove Anderen bød mennesker får sved på panden og
velkommen og berettede om årets en masse sjov. Programmet er forbegivenheder i Gymnastikforenin- skellige aktiviteter, med både yoga,
gens regi.
zumba, naturfitness, sjipning og
forskellige aktiviteter i hallen.
I den forgangne sæson, har Gymnastikforeningen haft syv hold, Kasserer Rikke Busted fremlagde
fordelt på seks børnehold og et en- regnskabet. Foreningen kom ud
kelt voksenhold. Derudover bad- med et lille overskud på kr. 3.000,minton. Samlet set har vi haft en tilbagegang på medlemstallet, hvilket På valg til bestyrelsen var
kan ses på økonomien.
Rikke Budsted,
Susanne Bakke,
Som noget nyt har vi indgået et sa- Lars Larsen,

Anna Røjbæk.
Anna ønskede ikke genvalg.
Følgende blev valgt:
Rikke Busted, Susanne Bakke,
Lars Larsen, Parly Bøjesen og Ina
Søgaard Andersen.
Siden har bestyrelsen konstitueret
sig, og ser nu således ud:
Formand: Helle Hove Andersen
Næstformand: Susanne Bakke
Sekrætær: Berit Oddershede
Kasserer: Rikke Busted
Menige medllemmer: Eva Madsen,
Lars Larsen og Parly Bojesen.
Suppleant: Ina Søgaard Andersen.

Krocket i Nors
Krocket er en aktivitet for alle aldersgrupper.
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
havecrocket.

Bestyrelse i
Nors-Tved
Borgerforening

Spillet går ud på, at to makkere ved
at hjælpe hinanden, når først gennem alle buer, får krokceret de andre kugler på banen og kan afslutte
spillet ved at ramme pinden først.

Der er mixstævner i Thy, Mors og
Salling, hvor vi har hold med.

Krocket spilles på en bane på 20
* 30 meter markeret med en snor.
Der spilles normalt med fire kugler,
hvor spillerne med rød og gul kugle
danner makkerpar, ligesom blå os
sort er makkere.

Kontingent er 100,00 kr. for et år, og
vi har crocketkøller du kan låne. Har
du lyst til at prøve crocketspillet er du
meget velkommen.

Vi spiller på Vendbjerg tirsdage kl.
13-16 og torsdage kl. 9-12.

Bankospil i Nors Ungdomshus

Nors-Tved Borgerforenings Bankoudvalg afholder Bankospil i Nors Ungdomshus

Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig på flg.
måde
Formand Hanne Nielsen
Næstformand Bodil Gaba
Kasserer og sekretær Ingerlis Svane
Medlem Martin Sørensen
Medlem Ove Thygesen
Medlem Helmar Thonsgård
Medlem Maibritt Petersen
1. suppleant Kresten Amby
2. suppleant Susanne Søe

Onsdag d. 15/5-13, kl. 19.00
Der spilles om kødpakker gavekort og lign.
Der kan købes kaffe brød sodavand og slik
Vel mødt
Hilsen Bankoudvalget

NORS MC

Til alle, som har lyst til at køre motorcykel.

Tur-kalender for 2013 med afgang fra 1.2.3. Statoil Nors kl. 18.30 tirsdage i
ulige uger.
21.03. Dyrehavsbakken åbner.
23.03. Stumpemarked i Herning
28.03. Sæsonstart i THY Skærtorsdag kl. 12.00 fra Nors til Thisted havn, der køres kl. 13.00, en
lille tur i det lokale. Turen ender hos klubben MC Stompers på Hundborgvej 122 kl. ca.
14.00, hvor der kan købes kaffe & kage samt pølser med tilbehør, og fås en sludder med alle
MC vennerne.
09.04. Tur i det blå
23.04 Tur i det blå
26.04. Fårup Sommerland åbner – gratis entre for alle på MC (www.mcfaarupsommerland.dk/ )
30.04 Afgang fra Nors kl. 17.30 - Tur ved Ole W. til Borbjerg Mølle Kro, hvor vi spiser.
(http://www.borbjergmill.dk/det-sker/motorcykel-og-fly-traef-2013.html )
07.05. Tur ved Carsten Schultz
21.05. Tur ved Jørn Birch
04.06. Afgang kl. 18.00 – Tur til Haverslev (mellem Aggersund og Brovst) ved Henning Bang.
18.06. Tur ved Esben Oddershede
21.06 Le Mains 2013 – (fredag til søndag) Kontakt evt. Ole W.
02.07. Tur (bestemmes af de fremmødte p.g.a. sommerferie)
16.07 Tur (bestemmes af de fremmødte p.g.a. sommerferie)
17.07. Skagen Træf (onsdag – søndag)
30.07. Tur (bestemmes af de fremmødte p.g.a. sommerferie)
08.08. Thy Træf (fredag – søndag)
13.08 Tur ved Bertel Rasmussen
27.08. Tur ved Kim Brændekilde
11.09. Tur Esther og Arnfred Toft – (Træskibe i Thisted)
24.09. Tur ved Ole Westergaard
16.11. Stumpemarked i Herning.

God sæson og mange MC-hilsener fra Dorte og Ole Møller, 4086 6897, ole@nors-el.dk

Lokale vindere i Super Spar-konkurrencer...

Malthe Frydenskov
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Konfirmation

Oplev Hanstholm Vildtreservat
på nært hold og hør
Naturstyrelsens vildtkonsulent
fortælle om livet i reservatet
11. maj kl. 6.00-9.00.
Tag med på vandretur
i den tidlige morgenstund.
Fra Nors Sø går vi til kanten af
Hanstholm Vildtreservat.
Hvis vejret er med os, og vi formår at
færdes stille, har vi mulighed for at se traner, tinksmed, kronvildt, råvildt, ræv mm.
Husk kikkert, kaffe og siddeunderlag.

Søndag den 5. maj bliver
Emma Gregersen,
Bangsmindevej 4,
konfirmeret i Tved Kirke.

Turleder: Vildtkonsulent Tommy Hansen
Pris: 50 kr.
Tilmelding og betaling via
http://booking.visitnordjylland.dk
Mødested: P-pladsen ved sydsiden
af Nors Sø. Kør ad Agerholmvej
fra krydset i Vester Vandet.

En morgen
i Nors...
Et billede fra en flot morgen,
hvor lærerne igen havde håbet på at kunne få lov til at
undervise byens børn på
skolen, som kan skimtes i
baggrunden.

Deadline for næste blad er den 25. juni 2013

