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Bodil kom også forbi kirken og dette træ...


Onsdag den 5. februar kl. 18.00
På opfordring arrangerer vi igen fællesspisning . Kom og få et par hyggelige timer
med socialt samvær og god mad. Prisen er 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn
Der er varm mad mellem kl. 18 og 19

Tilmelding til Hanne på tlf. 97981918
Se mere om arrangementet på hjemmesiden www.norsby.dk



Indledning

hejset op i en flagstang. Det er jo ren
underholdning og sjovt, hvis man
kan holde nytårsløjerne på det plan.
Et nyt år er lige begyndt og vi håber, Man har kunnet læse omkring ovenat I alle er kommet godt ind i det nævnte på den næsten nye side på
nye år. Man er jo altid spændt på, facebook, der hedder norsby.
hvad sådan et år byder på og håber
selvfølgelig på det bedste...
Her bliver fortsat skrevet og diskuteret om lidt af hvert, og det er
Der har været forlydende om prob- dejligt at se, at siden bliver brugt
lemer med ulovlige kanonslag, der flittigt og virkelig er til nytte for beblev smidt efter folk og selvfølgelig boerne i Nors-Tved området. Siden
har der også været rapserier rundt sidste blad er medlemstallet steget
omkring, hvor ting er blevet flyttet. til over 300, og det er da skønt at se.
Forhåbentlig er alle tingene igen,
hvor de skal være.
Som man måske har bemærket kører Tidende nu på 10. årgang, så vi
Der har så også været de små sjove har da jubilæum i år. Mange tusinde
ting, som f.eks. en bh, der er blevet TAK til alle dem, der gør det muligt
at få bladet til at køre. Det gælder
først og fremmest erhvervsdrivende, foreninger og institutioner,
der alle bidrager økonomisk til blad
og hjemmeside. Samtidig er det jer,
der sender historier og billeder ind.
Vi er evig taknemmelige på redaktionen over de ting vi får ind, på den
måde skal vi jo ikke ud og lave så
meget, for at få bladet fyldt op.
Vi har fået ny vejformand på Nors
Møllevej og Violvej. Det er Poul
Andersen, der fremover vil dele
bladet ud der. Vi får til tider skæld
ud over nogle vejformænd, der er

lidt sene til omdeling af Tidende.
Husk det er frivillige der deler ud.
Er man utilfreds, så kontakt vejformanden selv, eller endnu bedre, tilbyd din hjælp til at få bladene delt
ud på din vej...
Ellers er det kun tilbage at ønske
alle et rigtig godt og lykkebringende nytår.
Deadline for næste Tidende er 20.
februar.
Hilsen Redaktionen

Kontingent til Borgerforeningen for 2014 kan
indbetales på konto nr. 058-00- 10687
150 kr. for husstanden og 75 kr. for enkelt
medlemskab. Støt op om foreningen og betal

Nors-Tved Borgerforening udlejer flagstænger
æresporte stole borde m.m. Der er nu også
mulighed for at leje et stort rødt hjerte

Redaktion:

Nors - Tved Borgerforening
Henvendelse på tlf.24265822
www.norsby.dk

Susanne Søe-Larsen Tlf. 30 22 10 24 Mail: info@norsby.dk
Eva Madsen		
Tlf. 22 15 79 30 Mail: evamadsen75@gmail.com
Kristian Amby		
Tlf. 97 98 16 85 Mail: ambynors@mvb.net

Kontaktperson:
Hanne Nielsen
Tlf. 97 98 19 18
h.nielsen@mvb.net

Trykket hos Trykkeriet Friheden.

Udlejning af Borgerforeningens
flagstænger, flag, borde hoppeborge mm.
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Igen i år har 3.kl. og 4.kl. Nors skole deltaget i dansk retursystems landsdækkende konkurrence, ”Dåserydderen” og deres
tema i år har været energi. Hvor meget energi bruges på at fremstille en ny dåse, og hvor meget energi bruges på at
genanvende en dåse?

3.klasse: Kom affaldet i skraldespanden
3. kl. har arbejdet tværfagligt med fagene
idræt, musik og natur/teknik, samt haft en
tværuge med 4.kl., hvor emnet hed: ”Pas
på miljøet”. De har arbejdet med
temaerne: affald – vand – energi.
De startede med at samle affald op
omkring skolen og Spar købmanden. Det
var både dåser, flasker, glas, plastik,
cigaretskodder, chips papir og meget
andet.
MEN VILDT – vildt hårdt var det for klassen, da de på egen krop fik at mærke, hvilken energi det kræver at fremstille nye
dåser. Fremstilling af en ny dåse svarer til 100 hop og kun 5 hop for genanvendelse. Klassen hoppede for de 3 dåser som
klassen kunne aflevere i returautomaten. Først hoppede de 15 hop for genanvendelse og dernæst 300 hop for fremstilling
af 3 nye dåser. Men klassen fandt faktisk 17 dåser omkring vores Spar købmand og skole på kun 1 time. Det synes, klassen
egentlig var meget, for var de bare blevet smidt i skraldespanden, ville det have betydet, at klassen skulle hoppe 1700 hop.
VILDT!
I musik har 3.kl. øvet en ”Pas-på-vores-miljø”-sang og danset til sangen. I
kan finde filmen på YouTube ved at søge på: ”Menneske brug din fornuft” –
og i 3.kl. synes de, det er lidt sjovt at følge med i, hvor mange der har set
filmen.
I naturteknik har klassen arbejdet i grupper og lavet 8 collage-plakater, der
er blevet samlet til et stort fællesbillede om henholdsvis glas – plastik –
papir - aluminium.
Plakaten har været udstillet ved vores lokale Spar købmand, netop fordi vi
blev opmærksomme på, at folk er slemme til at smide deres affald omkring
købmanden! Så 3.klasses budskab er: Kom affaldet i skraldespanden – det
er træls at se på i vores natur!
Og mange tak til Spar købmand, Carsten og Sanne for at klassen måtte udstille deres plakat (-og for flødeboller  )


”Energiomsætning og dåser”
I år har dansk retursystem fremhævet begrebet
genanvendelse, og hvad det indebærer. Det har 4.
klassen diskuteret og koblet sammen med begrebet
energi og energiomsætning, da det jo netop kræver
energi at fremstille dåser og flasker, og hvor skal
denne energi komme fra?

4. Klasse startede også med at samle affald i vores
lokalområde – også det affald, der var ulækkert!
I natur/teknik har klassen lavet plakater i PowerPoint
om glas, plastik, aluminium.
De har også hoppet, den energi det kræver at
genanvende aluminium for 4 dåser (dvs. 20 hop) samt
hoppet for fremstilling af 4 nye dåser (dvs. 400 hop).
Vi bruger ofte energi uden nærmere at præcisere,
hvilken energiform, der er tale om. Eleverne har derfor
arbejdet med energiomsætning, henholdsvis:
 Vindenergi / bevægelsesenergi på vindmøller
 Vandenergi
 Beliggenhedsenergi fx fra en gyngetur, flyvere, der skal lande eller dæmninger
i Norge
 Kemisk energi, fra benzin, olie eller mad
 Elektrisk energi - elektrisk strøm i en ledning, statisk elektricitet
 Magnetisk energi: energi fra magneter
 Varme-/termisk energi – i fx varmt vand, solfanger
 Strålingsenergi er energi fra solens lys, der bruges til solvarme, solceller
 Energikilder: Vedvarende energi/ fossilebrændstoffer

Thisted kraftvarmeværks solfange-anlæg

Forløbet om energiomsætning og dåserydderen har været medvirkende til at skærpe klassens viden og forståelse for,
hvordan de også selv kan passe på miljøet. Dvs., at de har fået en viden om gode og dårlige vaner, og hvorfor det er vigtigt
at reducere energiforbruget. Det er vigtigt at alle gør en indsats for:








at vi ikke drukner i affald
at efterfølgende generationer også kan leve på en ren jord, og ikke rammes af store naturkatastrofer
at der er rent drikkevand
at vores verden ikke bliver varmere
at isen ved polerne ikke smelter
at vi mindsker drivhuseffekten ved at reducere udslip af CO2
at vi er bevidste om, hvad der kan gøres for at bidrage til den fælles opgave, det er at passe på vores jord

Klassen har optaget meget af det, de har lavet på video, og dette er blevet brugt til at producere deres egen film i Movie
Maker. Klassen har produceret 7 film i alt som også kan ses på YouTube (Bare søg på: ”Energiomsætning og dåser”)
I musik har de sunget og indspillet deres egen sang, der handler om at passe på vores natur og undgå forurening. Denne
sang kan høres i filmen.
I november fik 3.kl. og 4.kl. så svar fra dansk retursystem og dommerne synes, at resultatet var så godt og flot, at begge
klasser har vundet i konkurrencen. I år har konkurrencen været lidt anderledes, idet der fra hver årgang fra 3.-6.kl. har
været 5 klasser som kunne vinde. I år er der omkring 400 klasser, der har deltaget, så jeg er rigtig stolt af, at begge klasser
har vundet. 3.kl. og 4.kl. er to dejlige klasser, der har formået at være gode til at samarbejde, så det er velfortjent at begge
hold har fået 1500 kr. til klassekassen 
Med venlig hilsen
Mette Pedersen, Nors skole

Nyt fra spejderne
Endnu et år er gået og november og sluttedes der af, med en række
december har traditionen tro været fælles lege.
et par travle måneder for spejderne
og grupperådet.
Senioruge
Fra fredag d. 8. november til lørdag
BUSK-gudstjeneste
d. 16. november afholdt vi senioruSøndag d. 27. oktober deltog spe- ge. Her boede alle spejdere fra 14
jderne i BUSK-gudstjeneste i år og op efter sammen i spejderhukirken. Dette var en gudstjeneste, set. I år var vi 15 deltagere. I løbet
hvor indholdet var henvendt til børn af ugen var vi bl.a. til negbinding,
og unge. Deltagerne ved gudstjen- sammen med alle spejdere i grupesten fik i våbenhuset udleveret et pen, hvor der blev lavet neg til den
årlige julestue.

stykke knobtov, disse skulle bindes
sammen i slutningen af gudstjenesten for at symbolisere, at vi er
bundet sammen med Gud.
Gymnastikweekend
Den første weekend i november
afholdt gymnastikforeningen gymnastikweekend. Lørdag d. 2. november var seniorerne en tur i hallen for at underholde en flok glade
børn. Her blev først lavet en række
poster, som børnene skulle besøge
i mindre hold, her var det samarbejde, der var lagt vægt på. Til sidst

Julestue
Søndag d. 24. november stod den
på julestue i spejderhuset. I ugen
op til lavede grupperådet, forældre
og andre hjælpsomme dekorationer
m.m., til at sælge til julestue.
Bæverne og ulvene gik rundt i byen
og solgte juleneg, mens spejderne
passede kagetombola, lykkehjul
mv. i spejderhuset.
Vi har igen i år fået sponsoreret en
masse gevinster til amerikansk lotteri – det er vi meget glade for. De
udtrukne numre fra dette kan ses her
i tidende.
Vi siger tak til de mange, der lagde
vejen forbi spejderhuset denne
søndag, og på den måde støttede
vores arbejde.
Ord til bord gudstjeneste
Tirsdag d. 26. november deltog
bævere og ulve i ord til bord gudstjeneste i kirken. Vi startede med
en kort gudstjeneste henvendt til
børn, hvorefter vi sammen gik over
i sognehuset, hvor vi spiste pasta og
kødsovs.

Juleafslutning
Tirsdag d. 17. december afholdt vi
fælles juleafslutning for alle spejdere i gruppen. Vi var samlet omkring 60 spejdere i spejderhuset. I
løbet af aftenen sang vi julesange,
så sketchs, spiste risengrød, dansede om juletræ og fik besøg af julemanden.
Nytårsparade
Søndag d. 19. januar afholdes der
nytårsparade i kirken kl. 10.30.
Forud for dette er der ”kirkekaffe”
i spejderhuset kl. 9.00.
På spejdernes vegne
Louise Gregersen

Karma Kamma
Det årlige dilettantstykke udmunder hjælp, sammen med den sleske sosig i Kamma Sørensens hjem.
cialchef Gerhard Vielferlohren.
Kamma er kommet på kontanthjælp, Yderligere vil I opleve mis

og er blevet sat på et beskæftigelsesprojekt – Skruen.
Kamma finder ikke projektet interessant. Hun lyver sig syg, i et
håbløst forsøg på, at drive en alternativ klinik, alt imens hun er på
kontanthjælp.
Det altid snaksalige postbud, Titter,
hjælper med at skjule det for kommunen. Sagsbehandler Birthe Niederkær, vil gøre ALT for, at bevise
Kamma snyder sig til sin kontant

forståede overgreb, temperamentsfulde rockere, letpåklædte damer og
mange latterfyldte situationer.

Atterhøj
Når vi ”tager til søen” kan der normalt være tale om to steder. Isbjerg
hvis man skal på en travetur, og om
sommeren er det måske Nebel, der
trækker med en dukkert.

at gengive her:
Hullet som du undrer dig over har
sin egen historie.
Da Nors Sø og Vilsbøl Plantage

ejer af af Diggård, Ernst Birch, som
delvis kompensation for de arealer,
der blev restriktioner på, lov til at
udvinde jordbrugskalk til eget forbrug. Analyser viste senere, at kalcium indholdet var fuldt på linje
med
kalken, de udvinder i Hillerslev.
I dag ville det være utænkeligt, at
man kunne lave den form for handler med Fredningsnævnet, fordi
det samtidig fremgik af fredningskendelsen, at der ikke måtte foretages ændringer i terrænet.
Arealet er i 1959 solgt fra Søgård
af den daværende ejer, Jens Peter
Larsen til Lars Poulsen Diggård.
Tanken var dengang at udstykke
de ca. 14 ha. til sommerhusgrunde,

Men der er en tredje mulighed; Atterhøj. Og medens der kommer flere
og flere turister til Isbjerg, ligger
Atterhøj stadig ukendt for de fleste.
Hindingsiden er både mild og dramatisk, Atterhøj er dramatisk og
giver et godt overblik over søen. Og
her kan man se solnedgangen fra.
Lige efter svinget, ned til skoven,
er der en mærkelig plet. Jeg har tit
undret mig over, hvad det egentlig
er. Man kan også se den på Google
Earth, og sidst, jeg var der, tog jeg
et billede af det og spurgte Esben
Oddershede, hvad det egentlig var.
Og hvad han ellers kunne fortælle
om Atterhøj, for eksempel hvor blev fredet i 1980 (Overfrednavnet kommer fra. Jeg fik følgende ningsnævnets kendelse) fik den
svar fra ham, som jeg har fået lov til daværende

men det satte fredningen en endegyldig stopper for.
Samme år solgte Jens Peter Larsen

Nors Fitness Line
et større areal til Staten ved Overklitfoged Rasmussen. En del af dette
areal syd for det omtalte hul blev
plantet til med hvidgran (monokultur). De træer blev fældet for en 4-5
år siden fordi de var angrebet af jættebarkbillen.

Nu hvor året er gået på hæld, er det
på sin plads at kigge lidt tilbage på,
hvordan det er gået med Nors Fitness Line`s første leveår…. Og det
ser ikke så tosset ud endda.

Eller kig forbi mellem 10.00 -12.00
og få en snak med en af de frivillige
instruktører, og se vores center.

Dernæst omkring Atterhøj.
Det er en bronzealderhøj fra omkring år 1500 før vor tidsregning.
Bygget op af græstørv som højene
blev den gang.
Der er 7 gravhøje på Søgårds jord,
hvilket fortæller, at området har
været et attraktivt sted for bosætning. Her var det forholdsvis let at
finde føden. Jorden var frugtbar og
søen rig på fisk.
Atterhøj ligger 28 m over søen, som
igen ligger 14 m over havet.

Når du melder dig ind, vil du blive
mødt af en instruktør, der tager en
snak med dig og derudfra sammensætter et personligt træningsprogram, som tilgodeser de behov, du
netop har.

Betal for 12 måneders medlemskab
og få den 13. og 14. måned gratis.
Pris 1500 kr. (ca. 107 kr./pr. måned)

Vi vil i forbindelse med Åbent hus
være vært med kaffe og frugt, og
Vi er efterhånden oppe på 100 med- et super godt tilbud til kommende
lemmer i alderen 15 – 80 år, og det medlemmer
Nu er der plantet igen med en kom- der kendetegner vores medlemmer
Betal for 6 måneders medlemskab
bination af nåle - og løvtræer for at er, at det er Hr. og Fru Nors.
og få den 7. måned gratis. Pris 900
give en bedre diversitet, helt i tidens
Derfor er der også plads til dig!!!!
kr. (ca. 130 kr./pr. måned)
ånd.

Navnet Atterhøj kan jeg ikke relatere til noget specifik. Den er et enkelt sted benævnt Hattehøj uden det
giver nogen særlig mening.
Det er Esbens ord! Det eneste jeg vil
tilføje er, at jeg har slået jættebarkbillen op. Den er slet ikke på Wikepedia, men ifølge ”Skovdyrkeren”
bliver den 7-9 mm lang og yngler
under barken på levende sitkagraner. Og det er ganske tankevækkende at så lille et dyr, der ikke
engang er i verdens største opslagsværk, er i stand til at vælte skove.

Vi kan gøre det så billigt, fordi vi
ikke er et kommercielt center, men
en forening med egen bestyrelse
Det kan være alt fra at ville tabe sig, og frivillige, ulønnede instrukbedre kondition, mere overskud og tører, som sammen med resten af
velvære, trimmet krop etc.
foreningslivet her i Nors skaber muligheder for et aktivt lokalmiljø.
Derudover har du mulighed for, når
medlemskabet er betalt, at deltage Tag et kig på vores hjemmeside
på vores holdtræning – pt. mandag www.norsfitnessline.dk
og tirsdag.
Med disse ord ønskes I alle et godt
Derfor vil vi gerne invitere dig til nytår.
ÅBENT HUS lørdag den 11. januar.
Fra kl. 9.00 -13.00
Vi ses i Nors Fitness Line den 11.
januar.
Kom og vær med til cirkeltræning
kl. 9.00-10.00 0g igen kl. 12.0013.00. – ALLE kan være med!!!!!

NORS-TVED
KIRKETIDENDE
JANUAR - FEBRUAR 2014

Siden sidst
Døbte i Nors kirke:
Agnes Garcia Kjærulf Vester.
Tillykke!
Døbte i Tved kirke:
Sander Severinsen Sørensen.
Tillykke!

Døde /begravede, Nors.
Anna Elisabeth Sternow, Øster Vandet.
Astrid Oline Lukassen, Nors.
Aksel Peter Sørensen, Sennels.
Kurt Ole Jensen, Thisted.
Ewald Jensen, Nors.
Æret være deres minde.

Døde /begravede, Tved.
Unavngivet drengebarn, Tved.
Æret være hans minde.

Baby-salmesang.
I løbet af foråret vil der blive sendt indbydelser
ud til forældre her i pastoratet med spædbørn i
alderen 3 mdr.-1 år. Indbydelserne gælder deltagelse i baby-salmesang. Forløbet vil som sidst
komme til at strække sig over 8 gange af ca. 50
min.´s varighed og vil komme til at foregå i Nors
kirke. Her vil vi synge enkelte vers af vore dejlige salmer/sange og kombinere det med små sanselege. Ud over sognepræsten deltager organist
Niels Junget.

Telefon - og træffetider.
Jeg træffes på tlf. 97-981030, hvor der er omstilling til mobil. Man kan også ringe direkte til min arbejdsmobil,
som er: 30611008. Er jeg ikke lige ved telefonen, kan man indtale en besked, hvorefter jeg ringer tilbage snarest.
Jeg kan ligeledes træffes via mail: akf@km.dk.
Jeg forventer at være på kontoret i Nors præstegård: Tirsdag: fra kl. 10.00, Onsdag fra kl. 08.00,
Torsdag fra kl. 08.00, Fredag: efter behov.
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 friweekends den 3.-5. januar og 15.-16. februar. Embedet passes i disse perioder af pastor Benne
Holwerda, Hillerslev, der kan kontaktes på tlf.: 97-981403.

NORS-TVED
KIRKETIDENDE
JANUAR - FEBRUAR 2014

GUDSTJENESTER
Måned/dag

Dato

Nors

Tved

Januar
Onsdag, Nytårsdag.
Søndag, Helligtrekongers søndag
Søndag, 1.s.e.H3k.
Søndag, 2.s.e.H3k.
Søndag, 3.s.e.H3k.

01.
05.
12.
19.
26.

16.00.
09.00 BH
17.00 Familiegudstjeneste
10.30 *) Nytårsparade.
Ingen

Ingen
Ingen
10.30 *)
Ingen
10.30

Februar.
Søndag, 4.s.e.H3k.
Søndag, Sidste s.e.H3k.
Søndag, Septuagesima
Torsdag
Søndag, Seksagesima.

02.
09.
16.
20.
23.

10.30
09.00 K
09.00 BH
17.00 ”Ord til bord”
10.30 *)

19.00 Kyndelmisse
10.30 *)
Ingen
Ingen
Ingen

Marts
Lørdag
Søndag, Fastelavn.
Søndag, 1.s. i Fasten.

01.
02.
09.

09.00 Fastelavnsgudstjeneste Ingen
09.00 K
10.30 *)
10.30 *)
Ingen

BH= Benne Holwerda, Hillerslev

*) Kirkebil. For at benytte kirkebilen,
skal man ringe til Thisted Taxa,
97920422 senest dagen før kl. 12.00

K) Kirkekaffe. Det vil sige, at
der efter gudstjeneste serveres en
kop kaffe i våbenhuset
Graver i Nors:
Graver i Tved:
Jørgen Christiansen, 24900808. Erling Overgaard, 40287389.

NORS-TVED
KIRKETIDENDE
JANUAR - FEBRUAR 2014

Familiegudstjenester.
”Hellig 3 kongers gudstjeneste”
Søndag den 12. januar 2014 kl. 17.00 afholdes en familiegudstjeneste, hvor det bliver beretningen om
”Vismændene fra Østerland”, der kommer til at stå i centrum. Tag varmt tøj på, da gudstjenesten indbefatter
kirkegårdsvandring med lygter m.m.
”Fra ord til bord.”
Vi afholder endnu en ”Fra ord til bord” gudstjeneste: Torsdag den 20. februar kl. 17.00 i Nors kirke. Efterflg. inviteres der på aftensmad i Sognehuset, så man undgår selv at skulle stå ved ”kødgryderne” denne aften.
Vi satser på at være færdige ca. 18.30 / 19.00. Pris voksne: 10,- kr, - børn gratis. Tilmelding til sognepræsten
senest den 18.februar på tlf. 97-981030 eller send en sms til 30611008 eller skriv en mail til akf@km.dk.
”Fastelavnsgudstjeneste”
Der afholdes igen i år fastelavnsgudstjeneste i Nors kirke, nemlig lørdag den 1. marts kl. 09.00. Man er selvfølgelig mere end velkommen til at møde op udklædte, - og jo flere der kommer udklædte,- jo sjovere er det
”Kyndelmisse gudstjeneste”.
Søndag den 2. februar kl. 19.00 afholdes der traditionen tro
”Kyndelmisse gudstjeneste” i Tved kirke, - en gudstjeneste, der ikke blot
foregår ved det levende lys´ skær men også har lyset som tema i både
tekst og toner.
Sogneeftermiddag.
Onsdag den 26.-2. 2014
kl. 14.30, hvor Leif Korsgård Andersen vil fortælle om sine ture til Hviderusland, og hvad det er de
kører med.
En beretning om et stort
humanitært arbejde som
gør en stor forskel for de
mennesker det berører

Mortens Aften.
Et stemningsbillede fra Mortens Aften, hvor vi var samlet ca. 50 stk. til en dejlig menu fra
Nors Kro, andesteg med alt hvad der hører til.
Underholdning blev varetaget af ”Bertel og Venner”

NORS-TVED
KIRKETIDENDE
JANUAR - FEBRUAR 2014

Sidste nyt fra Nors menighedsråd.
Vi har haft et eftertrykkeligt besøg af stormen (Bodil) som vælte en af kæmperne ved Sognehuset og ca. 30.
store gran træer i skoven på Vendbjerg, så der forestår en større oprydning,
Vi arbejde med bygning af en ny præstegård og nedbrydning af den gamle præstegård som skal være ryddet til den
1. marts, hvor man kan gå i gang med bygning af den nye
præstegård.
Der har været afholdt licitationen den 19. december og den
blev vundet af F J Byg, Nors, som vi håber at få et godt
samarbejde med.
Vores præst Annie har haft rigtig travlt før jul med babysalmesang, mini konfirmander, store konfirmander. ”Syng julen ind” i Tved kirke. I Nors kirke ”De ni læsninger”, med
Nors voksen kor og årets
konfirmanderne. Gudstjenester for skolen og plejehjemmet , og 3 gudstjeneste juleaften.
Sogneaften
Den 19.-3. 2014 afholdes
der sogneaften, hvor
Henrik Bolt Jørgensen vil
fortælle om, ”Vore kirker
i Thy i ord og billeder”.
Mere om dette i næste
nummer af Nors Tved
Tidende
Præstens kontor.
Annies kontor vil, når man begynder nedbrydning af Præstegården, blive et
container kontor som får plads på gårdspladsen.
Så Annie vil være i blandt os.
Nors menighedsråd ønsker alle et godt og velsignet nytår og på gensyn i
det nye år

Hvorfor egentlig gå i kirke?
Der var en Morsingboen der
blev spurgt hvorfor han gik i
kirke, han sagde, ”det var for at
bede hans bønner og gå til alters og synge salmer”, ”hvad
med prædiken”? Hvortil han
svarede, ”Det var sommetider
at den forvirrede mere end den
forklarede”.
Det er fortalt af den gamle biskop i Aalborg, som derfor altid sagde til de nye præster,
”Husk at læse teksten klar og
tydeligt”

Undulatmirakel...

Jeg er en dreng på knap 9 år, som
har en tam australsk blå undulat ved
navn Pipper, som jeg fik i foråret
som stor unge.
Hun er ude (inde i huset) hver eneste
dag for at flyve rundt og elsker at vi

snakker med hende. Hun kan godt
lide at spille med lille bold med mig
eller få køretur ovenpå lille Legobil.
Pipper sidder ofte på min skulder
eller oppe i håret. Mor og jeg brugte

lang tid på at gøre hende håndtam.
Hun er meget fortrolige og tillidsfuld. I det hele taget er masser af tålmodighed og kærlighed en dyd. Hun
vil kæle hver dag. Vi leger hver dag.
Hun sidder og tigger om kæl, leg og
hyggesnak. Hun kommer drønende

synge. Hun kan blive op til 11 år og
jeg er meget glad for hende.
En efterårsdag i godt lunt vejr var
mor kørt hjemmefra og lod Pipper
stå alene ude. Da hun kom hjem,
havde nogen eller noget desværre

hen til lågen når jeg kommer og så væltet buret ned – og buret delt sig
skal vi kæle, lege eller snakke.
i to. Der var ikke spor efter Pipper
desværre.
I sommers elskede hun at stå i buret
på bordet under vores overdækkede Da der ingen fjer var, som efter
terrasse og høre de andre vilde fugle kamp med en kat, ledte vi efter hen

de i nabolaget. Desværre forgæves.
Da jeg var meget ked af det, skaffede mor i løbet af 3 dage en en
gelsk grøn undulat unge hos en
mand i Thisted med navnet Immer.
Vi døbte derfor min nye undulat
unge Immer!
Mor havde på Facebook skrevet, at
vi havde mistet vores tamme undulat Pipper. Hun er Facebook venner
med Vibeke fra Spar købmanden,
som heldigvis havde set opslaget.
Vibeke ringede fra Spar til os, om vi
forsat manglede Pipper.
En sød maler fra Atlas i Nors havde
nemlig afleveret en undulat i en
skotøjsæske i butikken. Maleren
havde gået nede ved NJA Møbler
og malet udhæng. Pludselig havde
tamme Pipper sat sig på hendes
skulder, ifølge Vibeke, da Pipper
sikkert var glad for en venlig menneske sjæl. Maleren havde derefter
afleveret hende hos købmanden.

Vi fik hurtigt hentet Pipper hjem efter tre dage rundt om i Nors på egen
hånd. En stor tak igen til Vibeke og
den ukendte maler.
Pipper var sulten og meget kælet.
Hun var måske lidt chokeret over
den nye undulat i hendes hjem – sit
bur. De blev dog hurtigt venner.

Pipper, selv om han er yngst.
I starten havde vi dog Immer i et
lånebur, indtil vi ligeledes fik gjort
ham tam som Pipper. I dag bor de
sammen i Pippers bur.
Indimellem er de lidt kærester og
har svært ved at undvære hinanden. Han synger og kvidrer (larmer)
mere end Pipper.

Immer er en større variant af den almindelige undulat, som oprindeligt
blev fremavlet til udstillingsbrug af Immer kunne ikke flyve i starten, da
engelske opdrættere, deraf navnet han var en stor unge. Han var med
Engelsk Undulat.
ude i haven på græsplænen. Dét tør
vi ikke mere, efter han har lært at
Den er kendt for, at være mere rolig flyve.
og medgørlig end sin mindre
Vi kan vel ikke være heldig med
artsfælle, gøres let tam og er meget éndnu et mirakel?
velegnet som hobby- og kæledyr.
Derfor er Immer også større end
/Anton Musmann Rasmussen 2.a

Nyt fra Borgerforeningen
Borgerforeningen vil gerne på
denne måde takke alle sponsorer
og alle der mødte op til vores julebankospil den 11.december på Nors
Kro.

for 2014, rigtig mange har betalt
,men også mange mangler endnu,
det kan nås endnu, betal kontingentet og vær med til at støtte op om det
der sker i byen.

Her ved starten af det nye år vil vi
Også en stor tak for hjælp til opsæt- gerne fra bestyrelsen takke alle der
ning af juletræer, der i år blev gjort på den ene eller anden måde har
to gange, pga. stormen Bodil. Tak til hjulpet i det gamle år, vi håber at vi
Henning Pedersen FJ Byg og Vagn også må trække på Jer i årets løb.
Mose for hjælp med kørsel, tak til
Jan Christensen og Else Berg for ju- Bestyrelsen ønsker alle et rigtig
letræer.
godt nytår!

Bliv frivillig
eller leder
i Nors
Gymnastikforening

Har du lyst til at give en hånd
ved diverse arrangementer
eller er der måske
gemt en leder i dig, der bare
venter på at blive udfordret,
så kontakt
formand
Borgerforeningen er i gang med Pbv. Ingerlis
planlægning af næste års aktiviteter.
Helle Hove Andersen
Det første arrangement i det nye år Tlf.24265822 mail ils@privat.dk
30318023
er Bankoudvalgets bankospil i Nors 					 hellehoveandersen@mail.dk
Beboerhus den 13.januar kl. 19.00.
og aftal nærmere
Se annonce her i bladet.
Da vi i efteråret holdt fællesspisning på skolen blev vi opfordret til
at gentage det, og det gør vi den 5.
februar.
Vi opfordrer derfor alle som kunne
tænke sig en hyggelig og uformel
aften med socialt samvær til at deldage. Der vil komme nærmere oplysninger om arrangementet på hjemmesiden www.norsby.dk
Vi holder som altid sammen med
spejderne, fastelavnsfest i hallen,
det er i år den 1. marts se annonce
andet sted i bladet.
Sidste gang Tidende blev uddelt var
der en kuvert med, med opkrævning
af kontingent til Borgerforeningen

Hjemmenes aften
JANUAR
20. jan: Optiker Ole Larsen, Thisted viser lysbilleder og 		
fortæller om en familie-/jagttur til Afrika.
FEBRUAR
17. feb: Kirsten og Eskild Agger, Thisted fortæller og viser lysbilleder
fra en tur til Egypten.
MARTS
17. marts: Sognepræst Line Kjær Nielsen, Thisted fortæller om hendes
tid som fængselspræst.
Alle aftener er i Sognehuset kl. 19.30 og alle er velkomne!

Generalforsamling
Nors Juniorklub
Tirsdag den 11. marts 2014

Der kommer desværre ikke så mange børn i juniorklubben i Nors i denne sæson.
Den nye skolereform, giver juniorklubberne nogle udfordringer, vi frygter at dette kommer til at lukke
vores lille klub.
Klubben giver ellers børnene mulighed for fællesskab med hinanden, deltagelse i forskellige aktiviteter,
fri leg m.m., alt sammen under opsyn af voksne. Klubben udfylder helt klart et tidsrum, hvor mange
børn ellers ville være overladt til sig selv.
Det er – som i andre klubber og foreninger – lovpligtigt at afholde en årlig generalforsamling, ellers
kan og må klubben ikke fortsætte.
Det er naturligvis ikke lovpligtigt at møde op som forældre, men vi håber alligevel at almindelig
interesse og nysgerrighed omkring jeres børns fritid, giver jer lyst til at møde op.
Ingen bliver valgt i bestyrelsen mod deres ønske, så bare mød op, jo flere jo bedre.
Maria Fage (modtager ikke genvalg) og Susanne Bakke (modtager genvalg) er på valg i år.

Vi mødes:

Tirsdag den 11. marts 2014 kl. 19:00
Nors skole, lærerværelset
Vel mødt 
Venlig hilsen
Bestyrelsen i Nors Juniorklub

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Valg af stemmetæller
Valg af dirigent
Formandens beretning ved Susanne
Regnskabsaflæggelse ved Alex
Fastsættelse af kontingent
Godkendelse af budget
Indkomne forslag
Valg af suppleanter
Valg af revisor og revisorsuppleanter

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



























































































































































Ny forening i Nors
medlemmer. De har konstitueret sig
således:
Formand: Else Rasmussen
Næstformand: Jan Madsen
Kasserer: Trine Jonasen
Foreningens formål er, at tilrettel- Sekretær: Sophie Lodahl
ægge og økonomisere det årlige dil- Menig medlem: Rikke Rasmussen
Suppleanter: Inge Marie Sekkelund
ettantstykke i Nors.
og Tim Sommer
Umiddelbart efter blev der holdt Revisor: Niels Jørgen Pedersen
ordinær generalforsamling, hvor
foreningen valgte fem bestyrelses
Der er blevet holdt stiftende generalforsamling, af ny forening i Nors.
Foreningen har fået navnet Nors
Dilettantforening.

Udtrukne numre julestue 2013

Udtrukne numre amerikansk lotteri

Orange

J

58

Rød

E

3

Grå

C

74

Mørkegrøn

B

85

Lysegrøn

H

65

Lyserød

F

95

Grå

D

8

Lysegrøn

G

1

Pink

H

31

Orange

C

23

Lyserød

G

50

Gul

F

100

Mørkegrøn

B

60

Gul

E

42

Udtrukket nummer kinesisk lotteri

Rød

K

150

Generalforsamling
Nors Vandværk afholder
generalforsamling
På Nors Kro
Torsdag den 27. februar
kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne
.
Forslag skal være formanden
i hænde senest 8 dage før.
Nors Vandværk A.m.b.A.
Kaj K. Andersen
Vendbjerg 18
7700 Thisted
tlf. 97981671
mobil 30129781

Gevinster, der ikke er afhentet inden 1.
marts 2014 tilfalder foreningen.

Generalforsamling

Norshallen afholder generalforsamling
Onsdag den 26 februar kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne .
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Formand Ole Christensen
Norsvej 45 7700 Thisted.
Tlf. 25136039.

KFUM og KFUK holder generalforsamling
Tirsdag d. 18. Februar kl 19.00
hos Emma og Mogens, Diget 4
Derudover holdes der Hyggehjørne for de voksne fredag d. 10.
Januar og 21 Februar fra kl. 19.30 hos Alex, Hindingvej 2
Vores altid hjælpsomme og
skønne Vera, ønskes hjertelig
tillykke med de 60 år,
tirsdag d. 21. januar 2014.
De kærligste hilsener fra
Hans Jøren, Jane og Anja

Godt Nytår.
Tak til alle
der har sat en pose
eller sæk tøj m. m.
ved vores dør i årets løb.

Med vished om,
at det vil komme ud af landet
og fattige mennesker til gavn
i Østeuropa.
Venlig hilsen
Leif K. Andersen
Skrænten 3
Nors

Klub 19. holder selvfølgelig åben
hver onsdag aften kl. 19.00 til 21.00 og på Hindingvej 2,
og nu er klubben også for børn fra 2. klasse
og stadig til og med 6 klasse,
Hilsen
Alex Dahl Jensen

Indre Mission
JANUAR
8. jan: Bedeuge i Hillerslev v/ P.H.
Poulsen, Thisted
9. jan: Bedeuge i Nors v/ S.P.
Thomsen, Kallerup
23. jan: Samtalemøde hos Sigfred
Kristensen
28. jan: Missionsuge:
Benny Kusk, Aalborg taler
og synger.
29. jan: Lisa Bremer, Gøttrup taler
og underholder.
30. jan: P.H Poulsen, Thisted taler
FEBRUAR
20. feb: Samtalemøde hos Jens Kr.
Bøjesen
27. feb: Kredsmøde i Hillerslev

MARTS
3. marts: Nordthy mandskor
4. marts: Pastor Claus Olsen, Fur
6. marts: Pastor Østerby Jørgensen, Galtrup, Mors
7. marts: Missionær Henrik Did
riksen, Skive.
13. marts: Generalforsamling v/
Tage Grønkjær, Klitmøller
27. marts: Forårsfest v/ Åge
Lilleøre, Harboøre.

De Muntre Motionister
Endnu et år er gået på hæld, og vi er klar til at tage hul på et helt frisk og ubrugt.
Håber alle har haft en god jul og et godt nytår.
Efter al den gode mad, er det jo nok godt at komme igang igen med at røre musklerne,
og få lavet lidt gymnastik.
Vi starter derfor op igen nede i Nors Hallen.
Tirsdag den 7. januar 2014 kl. 9.30
Glæder os til at se jer alle igen nye som gamle medlemmer.

Nors Genbrug 20 år
Vi fejrer 20 års jubilæum den 21. januar.
Der vil være kaffe og småkager til alle,
der kommer i butikken, hele dagen.
Jubilæumsudsalg i uge 3 og 4 fra den 13. januar-25. januar.
Alt sælges Kontingent
til halv pris på
22 og i butikken
Norsvej
til Norsvej
Borgerforeningen
for 2014
kan28.
Kom og
gør en god
en god10687
sag
indbetales
påhandel
kontoog
nr.støt
058-00Alle ønskes et rigtig godt nytår og tak for det gamle.
150 kr. for husstanden og 75 kr. for enkelt
Med venlig hilsen bestyrelsen

medlemskab. Støt op om foreningen og betal

Nors-Tved Borgerforening udlejer flagstænger
æresporte stole borde m.m. Der er nu også
mulighed for at leje et stort rødt hjerte
Henvendelse på tlf.24265822

Gymnastikweekend i hallen
herskede en dejlig hyggelig stemning, hvor alle hjalp hinanden og hyggede sig med hinanden, på kryds
og tværs af aldersgrænser og klassetrin, -så dejligt at se! Mange tak for
lån af jeres børn. Sidst vil vi takke
Thy Lækagesporing for sponsoreSidst på eftermiddagen om lørdagen ring af vandflasker til alle, Withunderholdte Spejderne med gode og dals for gaver til de frivillige ledere.
udfordrende lege, som fængede alle Sidst men ikke mindst, en stor tak
børn. En kæmpe stor tak til Spe- til Nors Bageri for lækkert brød til
morgenmaden.
jderne for det indslag!
Den første weekend i november
måned, var der samlet ca. 50 unge
friske børn i Nors Hallen til Gymnastikforeningens årlige gymnastikweekend. Man kunne vælge mellem
rope skipping og spring gymnastik.

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

Efter aftensmaden hyggede børnene sig med fri leg, film eller snak.
Søndag blev der øvet til opvisningen, som alle forældre var inviteret
ned til i forbindelse med afhentningen. Alle gik op i det med liv og
sjæl, og hele weekenden igennem


Spejderne og Borgerforeningen arrangerer fastelavnsfest i Nors Hallen

Vi starter kl. 9.00 med gudstjeneste i Nors Kirke for udklædte børn og man må gerne tage far mor eller
bedsteforældre med. Derefter er der tøndeslagning i Hallen kl. 10.00
Børnene deles op i aldersgrupper og der er præmier til både kattekonge og dronning i hver gruppe
Der er også præmier til de to bedst udklædte
Efter tøndeslagningen er der fastelavnsboller kaffe te og juice til alle
Det koster 30 kr. at deltage
Vi glæder os til at se alle de flotte udklædte børn
Der vil være masser af aktiviteter, musik og sjov i hallen. Vi slutter kl. 12.00

Fastelavnshilsner
Spejderne Gymnastikforeningen og Nors-Tved Borgerforening


















































Deadline for næste blad er den 20. februar 2014

