Nors-Tved
Øster Vandet

G o d t n y t å r t i l alle...

1. klasse rydder dåserne
Ny hjertestarter i Nors

Nem Papir med endnu
bredere sortiment

Januar - februar 2017
12. årgang

Indledning
Håber alle er kommet godt ind
i det nye år. Al mulig held og
lykke med de forsætter i nu må
have, hver især. Et helt nyt år står
åben for forhåbentlig mange gode
oplevelser og gøremål.
Billeder og artikler i dette blad
viser endnu engang, hvilket dejligt
samfund vi lever i. Der er mange
skønne billeder af skoleeleverne
på Nors skole, der viser hvor aktive
eleverne er, og at de har fokus på
vores dejlige natur. Selvfølgelig er
det lærerne der sætter dagsordenen,

så det er dem, der skal roses for
de initiativer de tager til brug i
undervisningen. Godt gået!
Også stor ros til foreningerne
her omkring. I holder liv i vores
område, og er helt sikkert også en
af årsagerne til, at vi får tilflyttere
til byen. Der er rift om ledige
lejligheder og huse, der er til salg
og det er jo fantastisk. Mange
nytilflyttere er kommet til i året
der gik og herfra skal lyde et varmt
velkommen, og al mulig håb om i
vil blive glade for at bo her.

Vi går nu mod lysere tider og snart
venter foråret. Dog skal vi sikkert
gennem sne og kulde inden solen
igen danser på himlen. Hver årstid
har sin charme...
Kom gerne med masser af
materiale til næste blad. Deadline
er 20 februar.
Alle ønskes et godt
lykkebringende nytår.
Hilsen redaktionen

HUSK: Byens hjertestartere kan findes hos
SPAR lige inden for døren i selve butikken,
til venstre på væggen
samt på muren i gården til Sognehuset
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Dåserydderens
Barometer-indsamling 2016
Skrevet af: Mette Pedersen, Nors skole

YES - det lykkedes 1. kl. på Nors skole at vinde i Dåserydderens Barometer

konkurrence. 1. klasse på Nors skole er kåret som Dåserydderens bedste miljøven
2016.
Seje børn over hele landet har arbe- konkurrencen sluttede, havde vi har desuden lært en masse matema-

Seje børn over hele landet har arbejdet med genanvendelse. Sidste år blev der samlet 24.916 flasker
jdet med genanvendelse. Sidste år omkring 20.000 dåser, men ved tik. Klassen har løbende fulgt med
og dåser. I år blev det til lidt mere. Det samlede antal nåede op på svimlende 160.615 tomme
blev der samlet 24.916 flasker og hjælp af forældre, bedsteforældre i, hvem der var på 1. pladsen, og de
emballager.
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Hvad vandt vi så?
For det første har det været sjovt at deltage. Børnene har lært meget og har været meget optaget af tal.
Fx synes de, at det var sjovt at klassen, der var på sidste pladsen havde 28 dåser. De synes, det var

og tilbage igen (Ikke af 1.kl.). Her
blev der samlet 170 dåser. Det synes
jeg er tankevækkende. Når græsset
bliver slået i vejgrøften bliver det
til mange metalsplinter. En ko kan
dø af disse metalsplinter. Det er indimellem skræmmende, at der ligger så mange dåser i vejkanten. Et
stort ønske herfra er at dåser kommer til genanvendelse og ikke ud i
naturen.

kr. for 600 kg metal. Stor tak til
Henning for, at han ville hjælpe os,
men også vise børnene i 1. kl., hvad
man kan med en lastbil med kran.
Det var de meget optagede af.   
Hvad vandt vi så?
For det første har det været sjovt at
deltage. Børnene har lært meget og
har været meget optaget af tal. Fx
synes de, at det var sjovt at klassen,

1. klasse fik indsamlet hele 37.124
tomme flasker og dåser. Det er de
meget stolte af. Så glæden ved at
være med har været en gevinst.
Mandag den 21. november var en
travl dag. Jeg havde sagt, at hvis
vi var heldige at vinde, så fik de
en overraskelse. Overraskelsen
var kage, champagne, skruer, saltstænger og bolcher. Denne dag
fulgte TV Nord os fra kl. 11.0013.00. 1. klasse var meget dygtige
og arbejdsomme, og vi fik (næsten)
fyldt containeren med dåser.
Tirsdag var en spændende dag.
Nikolaj Stokholm fra Ultras sorte
kageshow kom og overrakte præmien. 1. klasse vandt 2000 kr. til
klassens opsparing. Det var en sjov
oplevelse at få Nikolaj Stokholm på
besøg. Han underholdte med quiz
og en stafet.

Endnu en fantastisk god oplevelse
var da klassen fik besøg af Vognmand, Henning Pedersen. Han var
så flink, at hente alle dåser og køre
containeren til Uniscrap. Vi fik 180

Det har været en fantastisk oplevelse og 1. kl. vil gerne takke mange
gange for hver en flaske/dåse, som
der var på sidste pladsen havde 28 Nors by har støttet op om vores prodåser. De synes, det var sjovt, fordi jekt.
vi har snakket meget om 1-2-3-45 og 6 cifrede tal. Og der er lang
vej fra 28 dåser til 37.124 dåser.

Genplant planeten
Hele Nors skole fik den11. November hjælp af mange forældre og bedsteforældre til at plante 350 træer i
vores bypark. Også borgerforeningen hjalp til med arrangementet.
Der havde været nattefrost og derfor var jorden lidt hård nogle steder,
men plantningen gik forrygende og
dejligt at se en hel parkfuld røde
kinder.
Flere klasser havde arbejdet med emnet skov, træer og klima i undervisningen, derfor var det nærliggende at
de også skulle prøve at plante træer.
Projekt genplant planeten er i øvrigt
et landsdækkende arrangement,
hvor man kan søge om træer til at
plante. Flere forskellige fonde står
for den økonomiske side af projektet.

6. Klasse i naturens klasseværelse
At komme ud i Nationalparken benytter flere og flere klasser sig af,
hvor undervisningen rykker ud i naturen.

undersøgt. Her fandt man hagl, der
var af stål. Blyhaglet har i mange år
været forbudt i Danmark, fordi blyet er giftigt. Desværre skyder man
stadig med bly i mange andre lande
og det er ikke godt for fuglene.

tariatet var klar til at lave lækkerier
af gæs- og rådyrkød med masser af
fløde og smør.

Se i øvrigt nationalpark Thys hjemmeside (nationalparkthy.dk). Her
kan du finde alt om de arrangementNaturstyrelsen var også med i dette er der sker i nationalparken og al
arrangement ved Nebelsiden af mulig anden information om, hvad
Den 11. November var det 6. Klasse
Nors sø. Bålet var tændt og Martin der rør sig ude i vores baghave.
fra Nors, der var med lærer Mette
Blirup fra Nationalpark Thy sekreSkovsted. Her var der focus på projektet ”Flight of the swans”, der er
et engelsk projekt, om at følge pibesvanen fra sommerkvarteret i Sibirien til vinteren i nordvesteuropa.
Desværre er der ikke så mange ynglende pibesvaner mere, og man er i
færd med at undersøge, om man kan
gøre noget inden de forsvinder helt.
Der blev bl.a. undersøgt gæs sammen med naturvejleder Henrik Bak.
Gæssene blev plukket og kråsen

Indendørsstævne i Norshallen
Siden 1984 (kilde Thisted Dagblad/
Nordjyske) har Nors Boldklubs
fodboldafdeling afholdt indendørs
fodboldstævne i Nors Hallen.
Reglerne her er ikke som i andet indendørs fodbold. Der spilles på store
mål og som følge heraf må målmanden tage bolden med hænderne. Der
er også spændt net bagved målene,
der virker som bande på hele baglinien, så bolden skal være helt oppe
under loftet, før den ryger den vej
ud. Det giver noget forvirring, især
for spillere, der er med for første
gang.
Stævnet har nok ikke forandret sig
meget gennem årene, men i år var
der en nyhed. En af rækkerne var
erstattet af Thy Mesterskab i indendørs fodbold. Der har i flere år
været afholdt Thy mesterskab om
sommeren i almindelig fodbold, så
nu var tiden inden til at holde et indendørs mesterskab. Der blev sendt

indbydelse ud til 10 serieklubber i der til disse kampe en dommer fra
Thy, og alle meldte positivt tilbage. dommerklubben. Thy Mester blev
TFC, der vandt med 6-3 i finalen
Der var lodtrækning til puljerne hos over Vestthy. På trediepladsen kom
Intersport i Thisted, og alle hold KHIF, der vandt over Nors BK.
blev bedt om at stille med mindst
Under hele stævnet var 64 hold i
kamp, fordelt efter alder for de
yngste og rækker for seniorer. Og
stævnet var samme succes, som
det har været de forrige 27 år. Og
mon ikke også Thy Mesterskabet er
kommet for at blive?

én spiller i klubdragt. Der manglede
kun et hold, og efter en times tid
med lodtrækning og hyggelig samvær med diverse, som Intersport var
vært for, afsluttedes lodtrækningen
med et holdfoto.
Søndag d. 18. december skulle
slaget så stå. Og til forskel fra de
andre turneringer i weekenden, var

De muntre motionister
Et år synger igen på sidste vers (i
skrivende stund). Alle har travlt
med juleforberedelserne, gaver,
indkøb og hvad man ellers laver.
Nytåret står også for døren, og
vi er klar til at tage hul på et nyt
og frisk år. Så må vi se hvad det
bringer.
Vi er en del lidt ældre borgere i
Nors og Omegn, der får rørt kroppen nede i Nors Hallen. Vi laver

lidt gymnastik, kædedans, badminton og andre forskellige ting. Ind
imellem holder vi en lille pause,
hvor vi synger et par sange. Man
kan købe en kop kaffe og ellers
bare have hyggeligt samvær.

Vi starter op igen
nede i Nors Hallen
Onsdag den 4. januar 2017
kl. 9.30

Kom og deltag. Alle er velkommen nye som gamle medlemmer.
I ønskes alle et rigtig godt nytår.
Bjarne Andreasen

Nyt fra spejderne
Negbinding
Mandag d. 7. november afholdt
spejderne negbinding hos Arne
Sørensen på Tråbakken. Bævere,
ulve, spejdere og seniorer samt
forældre bandt ved fælles hjælp ca.
300 neg.

Mellem de to arrangementer havde
vi et uheld med brændeovnen i
spejderhuset. Nogle håndklæder lå
på brændeovnen, som var blevet
tændt op. Da vi kom tilbage fra
skoven var spejderhuset fuld af røg.
Vi fik styr på situationen, men årets
festmiddag måtte flyttes.
Julestue
Søndag d. 20. November løb
spejdernes hyggelige julestue af
stablen. Julestuen var godt besøgt.
Bævere og ulve gik rundt i byen,
hvor de solgte juleneg og lodder til
amerikansk lotteri.

Da negene var færdige stod den på
æbleskiver og sodavand.
Senioruge
Fra lørdag d. 5. november til søndag
d. 13. november boede seniorerne
traditionen tro i spejderhuset. 16
spejdere i alderen 14-28 år deltog i
dette års senioruge.
Tirsdag havde vi lånt sangsalen på
skolen, hvor danseinstruktør Maria
Lauridsen kom og underviste os
i standarddans. Det blev en time
med mange grin og 5 nye danse på
repertoiret.
Lørdag var seniorerne i skoven med
grupperådet om formiddagen og til
avisindsamling om eftermiddagen.

Igen i år var der mulighed for at
købe mange flotte dekorationer
og fine hjemmelavede ting som
julepynt, huer og sokker. En stor tak
skal lyde til alle, der har været forbi
spejderhuset i ugen op til julestuen
og givet en hånd med i fabrikationen
af dekorationer. Ligeledes en stor
tak til ”sydamerne”.
I

spejderhuset

var

der

mulighed for at deltage i forskellige
gættekonkurrencer,
spille
i
lykkehjulet samt kagetombolaen. Vi
siger bedsteforældre og forældre en
stor tak for de mange gevinster.
Enkelte gevinster fra amerikansk
lotteri er endnu ikke afhentet.
Numrene kan ses andet sted i bladet.
Juleafslutning
Mandag d. 19. december afholdt
vi fælles juleafslutning for alle
bævere, ulve, spejdere og seniorer i
Nors gruppe. 49 børn og 10 ledere
var mødt op til dette arrangement.
Vi sang forskellige julesange –
bl.a. ”Nu’ det jul igen”, hvor vi
traditionen tro var nede og vende
juletræet ved kirken.
Vi fik besøg af Bodil Lund, som
igen i år havde været så sød at koge
risengrød til os alle sammen.

Da vi var færdige med risengrøden
fik vi endnu et besøg – dette af
også
julemanden. Han havde gaver med
til os alle sammen.
Vi ønskede hinanden en god
juleferie med opstart igen i uge 2.
Nytårsparade
Søndag d. 15. januar kl. 10.30 er der
nytårsparade i Nors kirke. Forud for
gudstjenesten er der morgenkaffe
kl. 9.00 i spejderhuset. Alle er
velkomne!
På spejdernes vegne
Louise Svendsen
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Kommende aktiviteter
D. 19/1: Sogneaften
Årets første sogneaften 2017 løber
af stabelen kl. 19.30 i Sognehuset,
hvor vi får besøg af tidligere overlæge på Thisted sygehus: Berth
Larsen, der vil for tælle om sine
udstationeringer som kirurg i
krigszoner, - bl.a. i Kosovo og
Afghanistan, hvor det ofte har været umenneskelige og primitive
forhold, der har præget arbejdsforholdene.
D 23/1: Sogneeftermiddag.
Sognepræsten vil fortælle om Marie Bregendahl, Jeppe Aakjærs 1.
kone, hendes liv og forfatterskab
og derfor vil vi også synge nogle
af Jeppe Aakjærs sange. Og en
enkelt af Marie Bregendahl noveller skulle der også gerne blive tid
til. Sognehuset kl. 14.30.
Billeder:
1. søndag i
advent
med
krybbespil og
hestevognskør
etur.

8/2: Menighedsmøde.
Det årlige menighedsmøde i NorsTved - Ø. Vandet pastorat afholdes: onsdag den 8. februar 2017
kl. 19.00 i Sognehuset. Formændene for de 3 menighedsråd vil
komme med en kort beretning om
året, der gik, - det samme vil sognepræsten og regnskabsfører Jens
Peter Søndergaard. Efter kaffen
vil Inger Marie Clausen fortælle
om minder fra: Nors i gamle dage.
Så kom og hør noget om, hvad der
rører sig i netop dit sogn og dit
pastorat!
5/3: Gospelkoncert
Som noget nyt vil vi i år prøve at
afholde en gospelkoncert i Nors
kirke, 19.00, hvor vi får besøg af
Klitmøller Gospelkor. Så kom og
bliv en del af en forrygende, rytmisk og musikalsk oplevelse!

Særlige gudstjenester
1/2: ”Alle kirker synger! ”
I Thisted Provsti har vi siden onsdag den 2. marts 2016 afholdt
”salmebogsmaraton” 1 gang månedligt rundt i kirker - nu skal vi
på banen her i Nors! Så kan du
lide at synge salmer, så kom og
syng med kl.19.00 i Nors kirke.
Du kan læse mere udførligt om
”Alle Kirker Synger” på
www.thistedprovsti.dk/
allekirkersynger Vel mødt.
25/2:”Fastelavnsgudstjeneste”
Der afholdes fastelavnsgudstjeneste i Nors kirke lørdag kl. 10.00.
Mød gerne op udklædt både børn
og voksne—jo flere der kommer
udklædt,- jo sjovere er det. Efterflg. tøndeslagning m.m. i Hallen.
7/3: ”Ord til Bord” .
Årets første Ord til bord gudstjeneste, som er en kort gudstjeneste
med max. 3 sange/salmer - og efterflg. fælles spisning i Sognehuset, finder sted kl. 17.00 i Nors
kirke.
Af hensyn til madlavningen er der
tilmelding senest 6. marts til Susanne Rotbøl Pedersen hptransport@mail.dk / 30345265
eller sognepræsten akf@km.dk /
30611008.
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Tved Menighedsråd

Nors Menighedsråd

Ø. Vandet Menighedsråd

Den første søndag i advent var der
højmesse i Tved kirke. En dejlig
solrig søndag hvor kirkeåret startede på ny. En hyggelig måde at
starte året på.
Èt lys tændt i kirkens adventskrans og en god prædiken fra vores præst, Annie.
Første søndag i advent tiltræder
det nye menighedsråd også, og i
Tved er rådet konstitueret som
følger:

Her er det nye menighedsråd i
Nors, som startede den 27.-11.
2016.

Det nye menighedsråd i Ø. Vandet.
Flg. er valgt/genvalgt til det nye
menighedsråd i Ø. Vandet, der
trådte i kraft 1.s.i advent:

Poster
Formand: Mette Fr økjær Andersen
Næstformand/kasserer: Rikke
Lodahl Rasmussen
Kasserer; Mer ete Budde
Kontaktperson: Sør en Ander sen
Kirkeværge: Ander s Knudsen
Andersen
Vi har denne gang som noget helt
nyt et PR udvalg, deres opgave vil
bl.a. være at lægge nyheder på
vores Facebook gruppe Tved by.
Vi glæder os meget til den kommende periode. Læs mere om vores udvalg of ævrig fordeling af
opgaver på facebook siden.

Fra venstre :
Graver: J ør gen Chr istiansen
Suppleant: Br ian Bak
Kasserer: Inger lis Svane
Kontaktperson: Leif Kor sgår d
Kirkeværge: Lasse J ør gensen
Næstformand: Inger Kr ag
Sekretær: Bente Peder sen
Suppleant: Kir sten Sør ensen
Sognepræst:Annie Kr og Foldager
Formand: Susanne Rotbøl Pedersen

Ole Korsgaard Andersen
Bente Oddershede
Esben Knudsen
Steffen Oddershede
Henning Søe.
Menighedsrådet har konstitueret
sig med Bente Oddershede som
formand og Esben Knudsen som
næstformand.
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Måned/dag

Dato

2017:
Januar
1.s.e.H3k.
2.s.e.H3k.
3.s.e.H3k.
4.s.e.H3k.

GUDSTJENESTER
Nors

Tved

Ø. Vandet

08.
15.
22.
29.

09.00
10.30 *)
09.00 K
10.30 BH

Ingen
Ingen
10.30 *)
Ingen

10.30 *)
Ingen.
Ingen.
Ingen.

Februar
Sidste s.e.H3k.
Septuagesima
Seksagesima
Lørdag
Fastelavns søndag

05.
12.
19.
25.
26.

09.00
Ingen
09.00 SK
10.00 NB
Ingen.

Ingen
10.30 *)
Ingen
Ingen
10.30

10.30 *)
Ingen.
Ingen.
Ingen.
Ingen.

Marts
1.s.i fasten
Tirsdag
2.s.i fasten
3.s.i fasten
Midfaste

05.
07.
12.
19.
26.

19.00 NB
17.00 NB
10.30 *)
Ingen
10.30

Ingen
Ingen
Ingen
10.30 *) K
09.00

10.30 *)
Ingen
Ingen.
Ingen.
Ingen.

K) Kirkekaffe. Det vil sige, at der
efter gudstjeneste serveres en kop
kaffe i våbenhuset
Graver i Tved:
Erling Overgaard, 40287389
Ved begravelser Ø. Vandet kirke
henv. til Steffen Oddershede, tlf..
40511295
Graver i Nors:
Jørgen Christiansen, 24900808

Nytårsparade.
KFUM & K spejderne i NorsTved afholder nytårsparade i forbindelse med gudstjenesten i Nors
kirke
Søndag den 15/1 kl. 10.30.

Forud for gudstjenesten inviteres
der kl. 09.00 på kaffe og rundstykker i spejderhuset, Nors.

BH= Benne Holwerda, Hillerslev
HBS= Henning Bjørndal Sørensen
NB= Omtale i Kirketidende
*) Kirkebil. For at benytte kirkebilen, skal man ringe til Thisted
Taxa, 97920422 senest dagen før
kl. 12.00

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
JANUAR—FEBRUAR

Siden sidst

Hjemmesider

Døde / begravelse/ bisatte i Nors.
¨
Anna Kathrine Nørgård Oddershede, Nors.
¨
Knud Erik Jensen, Nors.
¨
Kirstine Harkjær Knudsgaard, Thisted.
Æret være deres minde.

Pastoratets nyhedssider med
arrangementer, nyheder m.v.
¨
www.nors-tved-kirker.dk /
www.sogn.dk /
www.thisted.provsti.dk
¨
www.nors-tved-kirker.dk

Døde/begravede i Tved:
¨
Inge Kristiane Dahlgaard,
Thisted.
Æret være hendes minde.
Døbte i Nors kirke:
¨
Mikkel Grønkær Lund, Hillerslev.
¨
Lukas Borgholm Jeppesen,
Nors.
¨
Johannes Munch Malmberg
Olesen, V. Vandet.
Tillykke.
Døbt i Tved kirke:
¨
Liva Hoxer Sunesen, Ballerum.
Tillykke.

Viet i Tved kirke:
¨
Kamilla Petersen og Allan
Hoxer Sunesen, Ballerum.
Tillykke.

Danmarks sogne og tider for
gudstjenester landet over.
¨
www.sogn.dk
Thisted Provsti og arrangementer
¨
www.thisted.provsti.dk

Telefon - og træffetider.
Jeg kan træffes via:
Tlf:
97981030/30611008.
Mail:
akf@km.dk.
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 28.29. januar og den 18.-19. februar
2017. Embedet passes i mit fravær
af pastor Benne Holwerda, Hillerslev, tlf.: 97-981403.

International gudstjeneste
med sange fra Taizé
torsdag d. 26. januar 2017
kl.19.00
Hillerslev Kirke
Kom som du er – Syng på
dit eget sprog – Tænd et lys
Come as you are – Sing with
us in
your own language – Light a
candle
Behov for transport?
Eller tilbyder du kørsel?
Need a lift? Or if you offer to
drive:
Kontakt Benno Møller Hansen,
Thisted,
tlf. 24662437
(Arr. Hillerslev-Kåstrup menighedsråd
& kirkerne i Thisted provsti)
www.hillerslev-kåstrupsennels.dk

Kirke i Thy

Hillerslev

Et juleeventyr - Grantræet
Langt ude i skoven stod et nydeligt
lille grantræ. Alle, der kom forbi og
så det lille træ, ville tro, at det var
et glad lille grantræ, men det var
ikke tilfældet. I virkeligheden var
det et meget ulykkeligt, lille træ.
Det var ikke så meget på grund af
global opvarmning og syreregn
og den slags, men man kan godt
sige, at det var miljøskadet, for
træet var i virkeligheden et uønsket
træ, fordi far-træ i sin tid havde
glemt at bruge træbeskyttelse.

at det begyndte at ryge, og det var
bare den mindste af de trælaster,
den tillagde sig. De to værste af
rødderne, Lille Birk og Aske, fik
tilmed det lille grantræ ud i en
kriminel løbebane som skovhugger.

Samtidig skulle det lille grantræ
kæmpe med en spirende seksualitet.
Pludselig skulle der ikke mere end
en sagte, lun sommerbrise til, førend
det sitrede i koglerne. Sidste efterår
- efter en voldsom storm - var han
blevet hel rød i barken, fordi han
Mor-træ var flyttet, og det betød ikke kunne se skoven for bare træer;
ikke, at mor-træ ikke kunne lide og den slags havde han ellers kun
far-træ længere: De var bare vokset set i kulørte blade, som lille Birk
fra hinanden, og defor boede mor- havde liggende hjemme på kvisten.
træ nu i en anden skov med en
splinterny fyr. Han havde en meget Der var også problemer med det lille
større gren og et par kogler så store grantræs fætter - ja, det vil sige, han
som rundetårn, og som han aldrig var nu en granfætter fra en anden
kunne holde for sig selv. Han stod gren af familien - han var for nylig
og svajede med dem i tide og utide. sprunget ud, og det lille grantræ
blev meget interesseret i, hvordan
Det lille træ havde svære det dog måtte være. Men så gik farvækstbetingelser.
Da
mor-træ træ fuldstændig i spåner og gav det
flyttede, tog hun rub og stub med sig, lille grantræ en ordentlig gang høvl.
og far-træ fik et alkoholproblem. Tit Hans søn skulle ikke være ‘bøg’.
fik han drukket sig vissen i træsprit
og kom hjem med en ordentlig kæp Heller ikke far-træ var Iængere den
i øret, lugtede af billig parfume og stolte nordmannsgran med store
havde pollen i hele hovedet. Nej, det barkede næver. Han var blevet
lille grantræ var i sandhed ulykkeligt. kroget og knastet og noget tynd
i toppen, så nu havde han fået et
Efterhånden som det voksede skånejob på noget, der hed Junckers,
op og blev ranglet, kom det i hvor han bare stod og vegeterede og
dårligt selskab. Det begyndte at sagde ‘Gooori’, men der var ingen
stamme og i planteskolen kom det der hørte på ham - og det var da
i specialklasse sammen med nogle også noget af en træbehandling at
værre rødder. Det tillagde sig den give hæderlige, gamle graner .....
- for et træ meget uheldige vane,

Det var efterhånden blevet tydeligt
for enhver, at det lille grantræ
havde brug for at blive plantet
om. Defor kom social-skovæsenet
og fjernede det lille grantræ og
satte ham i plejefamilie. Det blev
sat på den allerfineste plads inde i
familiens stue, og børnene kom og
så på det med store øjne og smilede
til det. Men ak, den gode stemning
blev ikke ved. Pludseligt begyndte
plejefamilien højlydt at gøre nar af
det lille grantræ og hænge fjollede,
kulørte papirsager på dets grene,
danse rundt om det og synge
smædesange om dets grønne top og
truede med først at vise det og siden
- gys - at spise det. Og de sang, at
de ville blive ved lige til påske!
Dagen efter var det lille grantræ
ikke spændende længere. Det blev
smidt i rendestenen - ud i den kolde
sne. Hvis ikke den lille pige med
svovlstikkerne har sat ild til det så
-----ja, så er det nok blevet til flis på
genbrugsstationen.
Og moralen: Træerne vokser ikke
ind i himlen, og æblet falder ikke så
langt fra stammen - alle gode gange
træ: GLÆDELIG JUL.

Træpiller hos NemPapir
Det er nu mere en 4 år siden vi gik
online, og NemPapir har endda
fået en lillesøster – webshop NemLiving, der er målrettet de private
kunder.

kvalitets træpiller Södra.
Södra er en kæmpestor svensk koncern med stor milliardomsætning,
der udover biobrændsel fremstiller
konstruktionstræ til byggerier i hele
verden, tryk- og brandimprægneret
Sortimentet er også blevet udvi- træ, beklædningstræ, profilbrædder,
det gevaldigt, og du finder hos os råvarer til papirindustrien, trægulve,
ikke kun kontorartikler, men også mm.
møbler, brugskunst, masser af varer til børn, belysning, cykler mm. Södra mener selv at deres træpiller
Vi fik lavet rigtig gode aftaler med er absolut det bedste af hvad man
store grossister i ind- og i udlandet, kan få på markedet. Og det kan man
der sikrer os de bedste varer til godt give dem ret i, fordi pillerne
vores kunder.
fremstilles af svensk træ og kun af
træ. Udover det er Södra’s træpiller
For at følge med tiden og de nye et miljørigtigt og miljøneutralt valg,
tendenser har vi følehornene hele som ikke efterlader ”CO2-fodafttiden ude og af og til prøver noget ryk”, fordi ved afbrænding frigiver
nyt. Det resulterede blandt andet træpillerne ikke mere kuldioxid end
i at vi blev forhandler af svenske træet har optaget under væksten.

AKTIV NETVÆRK NORS

Der er nu gået næsten et år siden
AKTIV NETVÆRK NORS blev
stiftet, og som det fremgår af programmet her i bladet, er der en del
aktiviteter i gang nu, og der kommer
flere i 2017.

Foreningen har base i Palletten og
har fået indrettet et træværksted i
kælderen, hvor der er mulighed for
at lave forskellige ting som fuglehuse, opslagstavler, lysestager, foderbrætte, bordskånere m.m.
Der er endvidere mulighed for at
lære trædrejning.
Der er mulighed for at få hjælp, idet
det er en uddannet tømrer, der er
tovholder for værkstedet.
Der starter nye hold op efter nytår

Vil man vide endnu mere om Södra
og træpillerne er man velkommen
til at besøge Södra’s hjemmeside.
Slutteligt vil vi sige, at mangler man
træpiller til at holde sig varm hele
vinteren, er man velkommen til at
komme forbi og købe. Vi leverer
endnu ikke pillerne til kunder, men
vi arbejder på at finde en løsning –
og har du nogle ideer er du velkommen til at kontakte Ole!

med start tirsdag den 3. januar (se EDB – IT er kommet for at blive
åbningstider andet steds i tidende). og udvikles hele tiden, og foreningen vil gerne være med til at gøre
Desuden starter et malerhold med flere fortrolige med programmerne,
amatørkunstnere, så hvis du går derfor starter vi et kursus (nok mest
med en lille kunstmaler i maven for ældre) hvor man bliver undervist
er du meget velkommen. Der er i det mest brugte: tastaturet, sende
en tovholder på holdet, men ellers og modtage mails, skrive et brev,
gælder det om at inspirere og hjælpe hente post i E-boks, Netbank, finde
hinanden og ellers gerne få glæde af oplysninger på Google.
det sociale i samværet .
Vi ønsker alle et godt nytår og håber
Der starter ligeledes et begynder- det nye år må blive lige så godt som
hold med strik og hækling. Grete det sidste.
Amby vil være behjælpelig, så hvis
du er interresseret så mød op ons- Med venlig hilsen
dag den 4. januar. Medbring selv Bestyrelsen
det, du vil arbejde med.

Der må være en udkant

Niels Jørgen inviterer borgmesteren
og den lokale verdenspresse hjem
til Vera, for at præsentere nedrivningen.
Kommunens tilsynsførende finder
ud af at Veras søn sidder i byrådet,
og vil pludselig give Vera al den
hjemmehjælp hun ønsker.
Vera er enke og bor alene i Nors’ Vil det lykkes Niels Jørgen, at rive
største skændsel af et hus. Hendes sit fødehjem ned?
Søn Niels Jørgen sidder i byrådet
og ønsker at sætte sit fingeraftryk
i kommunen, og vil gøre brug af
partiets nedrivningspulje og rive
sit fødehjem ned. Her sætter Vera
hælene i og ved hjælp af sin hjemmehjælper og madudbringer, prøver
hun at spolere Niels Jørgens plan.
Lulu flytter derfor ind hos Vera.
Lulu er nonne og sproglærer og
driver sin forretning i privaten.

Kan man drive sprogskole i Nors?
Går borgmesteren til sprogundervisning?
Disse og mange flere spørgsmål kan
I få svaret på til det humorfyldte dilettantstykke i 2017.
Se omtale og tidspunkt andet sted i
bladet.

Hjertestarter ved Sognehuset i Nors
Via samarbejde har Menighedsrådet, Borgerforeningen og Grundejerforeningen Søstjernen fundet
økonomisk mulighed for at indkøbe
en hjertestarter. Alle var enige om,
at hjertestarteren skulle være til rådighed døgnet rundt, hvorfor der
er indkøbt et skab, der kan holde
den temperatur, der er påkrævet til
udendørs opbevaring.
Hjertestarteren hænger på muren
inde i gården på Sognehuset. Der er
alarm på, så der bliver varskoet, hvis
nogen forsøger at åbne skabslågen.
Vi håber selvfølgelig ikke, at der
bliver behov for at benytte hjertestarteren, men vi glade for at kunne

være med til, at Nors igen er udstyret med en hjertestarter, der er
tilgængelig døgnet rundt.
Der vil komme nyt vedr. mulighed
for kursus i førstehjælp/brug af

hjertestarter. Det vil blive opslået
en gang efter nytår.
Kirkegraver Jørgen Christiansen er
kontaktperson vedr. praktiske oplysninger på tlf. 24 90 08 08.

Nyt fra Borgerforeningen

og vi håber at ses til de kommende
arrangementer. Følg med i hvad der
sker igennem hjemmesiden www.
Den 1.søndag i advent havde Borg- på hjemmesiden og Facebook for
norsby.dk og på Facebook under
erforeningen sammen med Me- mere info når vi nærmer os .
Norsby .
nighedsrådet juleoptog med hestevogne og julemand. Vi gik rundt i Der var en kuvert med i den sidste
Borgerforeningen kan altid kontakbyen for at tænde juletræerne. Da vi Nors Tved Tidende med opkrævning
tes på tlf. 24265822 eller mail til
kom tilbage til kirken blev der serv- af kontingent. Rigtig mange har beils@privat.dk
eret gløgg og æbleskiver i våben- talt, og også mange nye medlemmer
huset, inden vi gik ind i kirken er der kommet til .
Pbv. Inger Lis Svane
og så krybbespil med minikonfirmanderne og sang julesalmer. Det Vi vil gerne fra Borgerforeningen
Betaling af kontingent til
var en rigtig hyggelig optakt til opfordre til at man betaler kontinBorgerforeningen kan overføres til:
julemåneden hvor godt 100 deltog. gent, hvis det ikke allerede er sket.
Konto nr. 9090 05800 10687
Et medlemskab af borgerforeninDet er også mulig at betale ved
Det var 3.gang vi havde dette ar- gen er helt uforpligtende og man er
Hanne i Klip&Krøl
rangement og vi håber at det også med til at støtte op om området. Et
Personmedlemsskab :
75 kr.
fremover bliver en fast tradition. husstandsmedlemsskab koster 150
Husstandsmedlemsskab: 150 kr.
Tak til alle der deltog og tak til kr. og et enkelt koster 75 kr.
Kontingent beløbet
Henrik Slot der havde arrangeret
gælder for perioden
hestevognskørsel og til julemand Bestyrelsen i borgerforeningen vil
1.10 2016- 30.09. 2017
Jakob, der var med rundt og delte gerne ønske alle et rigtigt godt nytår
karameller ud. Vi vil også gerne
her igennem sige en stor tak til Jan
Christensen Tved, der igen i år har
Aktiv Netværk Nors afholder ordinær generalforsamling
sponseret de flotte juletræer, også
torsdag den 9. februar 2017 kl. 19.00 i Palletten.
en stor tak til vognmand Henning
Pedersen og FJ byg for hjælp til op- Dagsorden:
sætning af træerne, med lastbil og
teleskoplæsser.
1
valg af stemmetæller og dirigent

GENERALFORSAMLING

Den 15.december holdt vi vores
store julebankospil på Nors Kro,
hvor ca.200 deltog. Tak til alle
sponsorer for de mange flotte gevinster vi havde denne gang.
Vi er nu begyndt på et nyt år og
allerede nu er der planlagt en del arrangementer i Borgerforeningen. Vi
arrangerer som altid sammen med
spejderne Fastelavnsfest i Nors Hallen. Det er denne gang lørdag den
25. februar, følg med i annoncering

2.
Formandens beretning, herunder aftaler med Pallettens ejer
3.
Foreningens regnskab
4.
indkomne forslag
5.
fastsættelse af kontingent for aktive medlemmer
6.
valg af formand for 2 år (uaktuel)
7.
valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år:
		
Ole Westergaard, ønsker ikke genvalg
		
Gitte Bertelsen, ønsker ikke genvalg
		
Hanne V. Nielsen, ønsker ikke genvalg.
8.
valg af 2 suppleanter for 1 år
9.
Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
10.
Eventuelt.
Bestyrelsen

Nors Havreland Skole
på udflugt til Sjørring Vold 1937
I 1934 var der cirka 3.5 mill. indbyggere i Danmark. Altså 2 mill.
færre end i dag. og en stor del af
befolkningen dengang må have
været børn. Dette billede fra Havreland Skoles udflugt til Sjørring,
kan i hvert fald fremvise over 60.
Ud fra de mange drenge med slips
vil jeg tro, det har været lige efter
konfirmationen, hvorfor børnene er
stadsmæssigt påklædt.

håret og ind i ørerne, og når de så
var kommet seng, skulle der smøres
madpakke, og tasken skulle pakkes.
Der skulle også en flaske saftevand
med, så der ikke skulle købes noget
undervejs. Pengene groede jo ikke
på træerne!
Og når den store dag oprandt, var
man klar ved trinbrædtet længe før
skinnebussen kom. Børnene blev
kontrolleret helt ind i toget, og der
kom formaninger til det sidste. Og
Dengang var en udflugt til så fjernt børnene var ligeglade, de glædede
et sted som Sjørring jo langt fra sig bare til at komme afsted.
en hverdagsbegivenhed. Mødrene
havde forberedt turen i dagevis. Tø- 1. ukendt 2. Ingvard Kristoffersen
jet skulle være klar, vaskes og stry- 3. Maren Kristoffersen 4. Kristian
ges. Der var måske også en knap, Boyer Larsen 5. Ingeborg Boyer
der skulle syes i, og nu var der vel Larsen 6. Astrid Horsfeldt Poulsen
ingen huller på albuerne? Aftenen 7. Dagmar Dalgaard 8. Ove Søfør skulle børnene vaskes, også rensen 9. Lars Sørensen 10. Hen-

ning Sørensen 11. Anna Nielsen
12. Katrine Nielsen 13. Edith
Jepsen 14. Gerhard Hyldgaard 15.
Chr. Bak 16. Peder Knudegaard
17. Kr. Skaarup Nielsen 18. Alfred
Didriksen 19. Lars Peter Fisker
20. Jens Goul Jensen 21. Agner
Jensen 22. Magda Hyldgaard 23.
Clara Dalgaard 24. Mariane Fisker
25. Ingeborg Horsfeldt Poulsen
26. Frans Horsfeldt poulsen 27.
Anna Horsfeldt Poulsen 28. Lærer
A. Knudsen Andersen
29. Else Skaarup 30. Inga Christensen 31. Edith Poulsen 32.
Mary Poulsen 33. Elna Bach 34.
Oline Fisker 35. Inga Nielsen 36.
Knud Børge Andersen37. Helge
(feriebarn) 38. Chr. Clausen 39.
Nelly Jepsen 40. Peter Jepsen 41.
Nanna Jepsen 42. Gudrun Clausen
43.Anna Fisker 44. Gudrun Dahlgaard 45. Ester Fisker 46. Jens
Jensby 47. Anne Marie Christensen
48. Elly Christensen 49. Peder Plejdrup 50. Gurli (feriebarn) 51. Jens
Bach 52. Johs. Fisker 53. Ingvard
Larsen 54. Anders Fisker 55. Mads
Chr. Didriksen 56. Martinus Larsen
57. Aksel Ørgaard Andersen 58.
Niels Bak 59. Laurids Ørgaard
Andersen 60. Ole Madsen 61. Chr.
Peter Larsen
Dette er bare ét at de billeder vi sidder med hver anden onsdag, når vi
ser på gamle billeder på Palletten.
Har du lyst til at være med, og/eller
har du gamle billeder fra området er
du meget velkommen til at deltage.
Vi mødes i ulige uger kl. 10. Første
gang d. 18. januar. Og derefter d. 1.
februar, 15. februar og 1. marts.
Kig ind og få en kop kaffe.

Spejder- Nyt
Peters jul starter med: ”Jeg glæder mig i denne tid, nu falder julesneen hvid” Med disse ord,
kan man godt drømme om en rigtig hvid jul. Her i skrivende stund, medio dec., står solen højt
på himlen, temperaturen er 8-9 + gr., så læs Peters jul og kom i julestemning.
Endnu et år er gået på hæld, og nu skriver vi 2017. Så er det tid til at stoppe op, og gøre status
på det år, som vi netop har sagt farvel til. Her hos spejderne i Vandet er vi blevet flere, dejligt.
Vores engagerede ledere gør en storartet indsats for at gøre vore møder i spejderhytten så gode
som muligt. Vi prøver alle på at give vore spejdere så god en ballast med på deres videre færd
i livet. Kammeratskab, det at være noget for hinanden, løse opgaver sammen, værne om vores
dejlige natur og bruge den, er noget af det vi vægter højt. Her i forsommeren holdte vi vores
50 års jubilæum i gruppe.
En flot milepæl for vores gruppe, som ser frem mod de næste 50 år.
1. søndag i advent afholdte vi vores årlige julestue i Sognegården. Igen blev det en kæmpe
succes. Masser af folk lagde turen forbi, og købelysten var stor. Aldrig før har vi haft så flot en
basar, grønt hjørne og tombola. De hjemmelavede æbleskiver med gløgg blev et tilløbs stykke.
Resultatet af julestuen gav en pæn overskud. Men det kommer ikke af sig selv. Rigtig mange
hænder har været i gang.
Tusind tak til alle, der på den måde støtter spejderne i Vandet.
Her i det nye år starter vi op med en kæmpe lege aften for alle spejdere i Sognegården d. 11.
jan. Nytårsparaden d. 15. jan. bliver i år i V. Vandet Kirke. Vi starter i spejderhytten kl. 9.00
med rundstykker m/m, og herefter tager vi til kirken til gudstjeneste kl. 10.30. Her vil vi bære
fanerne ind til en gudstjeneste.
Alle spejdere med forældre, søskende og andre er meget velkommen.
Her i det nye år ser vi frem til at tage vores nye bålhytte med 2 shelter i brug, og ellers bliver
det nye års helt store begivenhed, SL2017. Mere om det senere.
Hver onsdag holder vi møde for alle enheder fra 18.30 til 20.00
i spejderhytten på Toftholmvej. Alle er altid velkommen.

Med det vil vi gerne ønske alle et rigtigt godt Nytår
Gruppeleder: Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail: steffenoddershede@mail.dk

Program for Aktiv Netværk Nors
Januar – februar 2017
Dag
1. mandag i måneden

Torsdag 10.30 – 12.00
Torsdag 19.00 – 21.00
Torsdag 19.00 – 21.00

Aktivitet
Kontaktperson
Fællessang kl. 19
Kaffe og kage kr. 20
Træværksted / tømmerværksted. Trædrejning og Leo Pedersen. Tlf. 30 48 12 86
små træopgaver som fuglehus, foderbrætte og lign.
Der må påregnes udgifter til materialer
Knipling og nørklerier
Lene Enevoldsen. Tlf 21 13 21 94
For øvede og nybegyndere
Nørklerier
Aase Christensen Tlf. 52 60 78 80
Patchwork, strik, hækling eller bare social
Rita Pedersen Tlf. 61 67 11 90
Lokalhistorie. Start 18. januar
Kristian Amby Tlf. 91 53 79 50
Gamle billeder og historier
Madlavning for modne mænd. Start 11. januar
Lene Enevoldsen Tlf. 21 13 21 94
Med hjælp fra Lene. Tilmelding kræves
Træværksted / tømmerværksted. Trædrejning og Niels Christensen. Tlf. 40 28 14 49.
små træopgaver som fuglehus, foderbrætte og lign.
Der må påregnes udgifter til materialer
Kort- og brætspil
Gitte Bertelsen Tlf. 24 21 29 65
Strik og hækling for begyndere
Grete Amby Tlf. 24 60 35 42
Nørklerier
Grete Amby Tlf. 24 60 35 42
Alle former for håndarbejde
Stolegymnastik
Lene Enevoldsen Tlf 21 13 21 94
Få rørt alle muskler. For alle, uanset alder og køn
IT. Hjælp til IT problemer
Jens Ottesen Tlf 52 42 16 36
IT undervisning
Dennis Hvass Jensen Tlf. 22 37 16 55
Malehold
Siri Gravesen Tlf. 30 24 41 37

Torsdag 12. jan. 14.00
Torsdag 26. jan. 14.00
Torsdag 9. feb. kl. 19.00
Torsdag 23. feb, kl. 19.00

Arrangementer
Hans O. Vester fortæller ”Fra kongehus til bedemand”
Tur til Thisted Museum
Generalforsamling. Se dagsorden andet sted i bladet
Ole Westergaard fortæller

Tirsdag 9.30. - 12.00

Tirsdag 14.00 – 16.00
Tirsdag 19.00 – 21.30
Onsdag i ulige uger
10.00 – 11.30
Onsdag i lige uger
10.30 – 13.00
Onsdag 9.30. - 12.00

Onsdag 13.30 – 16.00
Onsdag 19.00 – 21.00
Torsdag i ulige uger
14.00 – 16.00
Torsdag 10.00 – 11.00

Følg i øvrigt med på www.norsby.dk, opslag hos handlende og i Tidende

De muntre motionister
Der afholdes generalforsamling
onsdag den 22. februar 2017
kl. 9.30 i Nors hallen.
Dagsorden i henhold til vedtægterne.
P.B.V. Bjarne Andreasen

Spejdernes Julestue

Kinesisk lotteri
Rød		
B
Blå		 A

78
157

Amerikansk Lotteri
Hvid		
A
Orange		
E
Pink 		
B
Grøn		
F
Gul 		
D
Rød		
H
Blå		 J
Orange		
D
Lysegrøn
A
Grå 		
K
Pink		
C
Rød 		
J
Pink 		
A
Mørkegrøn
K
Orange		
F
Rød		
G
Lysegrøn
B
Gul		 F
Grå 		
E
Mørkegrøn
C
Blå 		
H

17
94
68
36
1
77
43
11
89
52
25
51
100
84
46
79
19
30
22
3
67

Alle gevinster på gætte konkurrencer /skrivebog er afhentet
Gevinster kan afhentes
i spejderhuset:
Mandag
16.30-18.00 og 		
		18.30-20.30
Tirsdag
16.30-18.00
Torsdag
19.00-21.00

Nors KFUM og KFUK
afholder hyggehjørne
hos Alex, Hindingvej 2
Fredag d.27. Januar
kl. 19.30
og
Fredag d. 24. Februar
kl. 19.30

PALLETTEN
Ønsker alle et rigtig godt nytår.
Tak til alle der har bakket os op og deltaget i vores
arrangementer i 2016.

Der afholdes
Generalforsamling
tirsdag den 28. Februar
kl. 19 hos
Mogens og Emma Diget 4.
Hilsen
Alex Dahl Jensen

Tak til bestyrelsen i Aktiv netværk Nors for det store
arbejde i gør for at der bliver aktivitet på Palletten.

Nytårsparade

Tak til alle medlemmerne af foreningen.

Søndag d. 15. januar
er der nytårs-parade.

Vi håber at se jer alle og måske flere i det nye år.

Der vil være boller og kaffe
i spejderhuset kl. 9.00.

SE HER – fødselsdagsfest
Står du og skal holde børnefødselsdag for en flok skønne og livlige unger,
har du nu mulighed for at holde festen i Nors Hallen.
Gymnastiksalen og mødelokalet står til rådighed i 3 timer,
køkkenet kan bruges som anretterkøkken.
Prisen er 800 kr. incl slush ice
Der kan lejes redskaber fra gymnastikforeningen for ekstra 200 kr.
Ring og hør nærmere på tlf. 40 79 15 49

Efter kaffen følges vi ned
i kirken, hvor der er
gudstjeneste kl. 10.30.

Hilsen Spejderne i Nors

Ny GLAD-instruktør
Fysioterapeut, Lene Larsen bliver certificeret GLAD-instruktør
efter kursus i Odense i januar.
Hun udbyder efterfølgende GLAD-kursus for folk
med slidgigt i knæ og hofter.
Er du interesseret, ring til Hanstholm Fysioterapi 9796 2860.

Nyt fra Ø. Vandet Kirke
Efter konstituering af det nye menighedsråd i Ø. Vandet
er opgaverne fordelt på følgende måde:
Formand, historisk udvalg:
Bente Oddershede
Næstformand, bladansvarlig, børne/unge udvalg, aktivitets udvalg:
Esben Knudsen
Intern kasserer, sekretær, børne/unge udvalg:
Henning Søe
Møde udvalg, historisk udvalg, børne/unge udvalg:
Ole Korsgaard Andersen
Kirkeværge, kontaktperson:
Steffen Oddershede
Menigt medlem:
Annie Foldager
Extern kasserer, regnskabsfører:
Mona Jensen

Borgerforeningens
Udlejning
Har du brug for stole, borde,
flagstænger eller æresport
kan du leje det af
Borgerforeningen
til meget rimelige priser.
Vi har 10 nye borde og 50
nye polstrede stole
samt æresport med flagstænger og skilt eller stort
rødt hjerte.
Stole 10 kr. og borde 30 kr.
pr. stk.
Tillykke Skilt og Flagstænger 30kr.
Rød Hjerte 100 kr.
Ring til Ove Thygesen
på tlf. 24679933

Generalforsamling
Nors Hallen afholder
generalforsamling
tirsdag d. 21. februar 2017
kl. 19.30
Dagsorden ifølge vedtægterne
Forslag skal være formanden
i hænde senest 8 dage før.
Formand Ole Christensen
Norsvej 45, 7700 Thisted
Tlf. 25 13 60 39

Så har vi taget hul på et nyt år 2017 og vi vil gerne ønske alle vores nuværende og kommende medlemmer et rigtigt godt og lykkebringende nytår.
I Nors Fitnes Line er det nu tid til at forberede sig på det kommende foråret og måske er der kommet lidt på vægten efter den netop overstået jul, så er der alle muligheder for
at træne sammen med andre medlemmer.
Det kan være svært at motivere sig selv til at komme i motionscenter alene og det kan være svært at komme ud i denne mørke tid hvor solen går tidligt ned. Her tilbyder vi
mulighed for at træne på vores mange hold. Vi har stadig stor succes med vores yoga hold og holdet afvikles i skolens sangsal. Her er der plads til flere deltagere og du kan
stadig nå at være med, der er adgangen til sangsalen via skolens hovedindgang.
Som det fremgå af nedenstående skema er der mulighed for holdtræning alle hverdag på nær fredag og søndag.
Hold- og instruktørtider i Nors Fitness Line 2017
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

08.00 - 09.00
Instruktørtime
Lis
Tlf.20413626

17.00 - 18.00
HOLD
Cirkeltræning
Instruktør:
Lene E.
Tlf.
21132194

17.30 - 18.30
HOLD
Yoga
Instruktør:
Halla
Tlf.
21765252
Medbring
yogamåtte &
tæppe

17.00 - 18.00
HOLD
Bodyfit
Instruktør:
Lene H.
Tine B
Tlf.
61791747

08.30 – 09.30
HOLD
Generel styrke/
afspænding/
udstrækning
Instruktør:
Maria Tlf.
22418658

Fredag

Lørdag
08.30 - 09.30
HOLD
Cirkeltræning
Instruktør:
Lene E.
Tlf.
21132194

Har du brug for en instruktør på andre tidspunkter end ovenstående, kan Lone Gregersen kontaktes på tlf. 40478487. Første gang du deltager på hold er det gratis,
efterfølgende kræver det medlemskab for at være med. For yderligere oplysninger se vores hjemmeside www.norsfitnessline.dk eller vores gruppe på Facebook, Nors Fitness
Line. Du kan også kontakte Erik Nielsen telefon 49112127
Generalforsamling i Nors Fitness Line
Vi afholder generalforsamling onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.00 i Nors Hallens mødelokale. Dagsorden i henhold til vedtægter

			NORS GENBRUG holder udsalg i uge 3 og 4
fra tirsdag den 17. januar til lørdag den 28. januar
			
				
Alt sælges til halv pris
			
Møbler, tøj, ting og sager oppe og nede ude og inde.
			
			

ALLE ønskes et rigtigt godt nytår
Med Nytårshilsner NORS GENBRUG Norsvej 28

Deadline for næste blad er den 20. februar 2017

