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Trykket hos Trykkeriet Friheden.

Efter en god lang sommer, banker 
efterår og vinter på døren og 
tidsmæssig er vi nu også gået på 
vintertid. Dagene er blevet noget 
kortere, men heldigvis vender det 
allerede om et par måneder igen. 
De mørke aftener har nu også sin 
charme med stearinlys og hygge 
og snart er det juletid, hvor der 
gennem december måned er 
ekstra hygge rundt i de små hjem. 
Specielt børnefamilierne.

Og apropos børnefamilier, så 
har der her de sidste måneder 
været smidt en masse bolde i 
luften af vores byråd. Hvordan 
ser fremtiden ud for vores skole 
og børnehave her i Nors? Er 
de i fare? - Forhåbentlig ikke. 
Som man kan se her i bladet 
har vi masser af børn i Nors. 
Hvorfor skal de ikke have lov 
at blive her i byen indtil og 
med 6. klasse? Mange tilflyttere 
vælger Nors, fordi vi netop har 
en god børnehave og skole og 
ikke mindst gode dagplejere, der 
arbejder sammen og mødes flere 
gange i ugen. Forhåbentlig bliver 
boldene, der er kastet solidt 
grebet igen, og lader os beholde 
vore institutioner.

Det udvalg, der blev nedsat til 
at arbejde videre med fremtiden 

for vores ældrecenter bygning 
arbejder for et tryghedscenter 
i bygningen. Thisted Bolig vil 
byde på bygningen, og man 
håber det hele falder i hak, så 
vi i nærmeste fremtid kan få det 
tryghedscenter etableret, frem 
for bygningerne skal nedrives.

Som man kan læse i denne 
Kirketidende er Øster Vandet 
nu kommet sammen med Nors 
og Tved pastorat. Derfor skal vi 
fremover have uddelt omkring 
100 blade mere i Øster Vandet 
og der vil også komme info ind 
fra foreninger derfra. Det passer 
jo faktisk fint med, at der er en 
del skolesøgende børn i Nors fra 
Øster Vandet, så på den måde 
hører vi jo sammen. Velkommen 
skal der lyde herfra. Vi håber 
vi også fra jer vil få nogle gode 
historier og billeder. ALLE er jo 
velkommen til at sende materiale 
til redaktionen.

Der er denne gang girokort med 
fra Borgerforeningen. Vores 
bestyrelse gør et kæmpe stykke 
arbejde for vore byer, så skynd 
jer at betale, så de har midler at 
gøre godt med. Intet er gratis, 
så de 150 kr. det koster for en 
husstand, vil være givet godt ud, 
og være med til at gøre vores 

område og sammenhold lidt 
stærkere.

Ny vejformand på Gl. Ranselvej 
er Gerda Christensen. Tak til 
dig. - Vi mangler stadig omdeler 
til Ranselvej, så henvend jer 
endelig, hvis nogen skulle have 
lyst til at dele blade ud der.

Der er masser af julearrangementer 
for alle aldre den næste tid. Mød 
op og deltag i herlighederne og 
støt på den måde de foreninger, 
der står for aktiviteterne.

Næste blad er der deadline på den 
20. december. Som sædvanlig 
kommer bladet først i starten 
af det nye år, p.g.a juleferien. 
Vi håber i vil sende masser af 
nyheder og billeder ind så vi kan 
lave et godt blad til jer. Glædelig  
jul og lykkebringende nytår 
ønskes herfra.

Hilsen Redaktionen



Ligesom skolerne hvert år afholder 
motionsløb op til efterårsferien, 
har vi i den kommunale dagpleje 

i Nors i år afholdt ”Dagplejens 
motionsscooterløb”

Motions scooterløb i dagplejen

”Løbet” skulle have været 
afholdt på parkeringspladsen ved 
ældrecentret, men p.g.a. det ustabile 
vejr blev det flyttet til Ingers carport 
og indkørsel, hvor der var pyntet op 
med flag og balloner fra fætter BR. 

Vi startede kl 9.00, alle børn mødte 
op med trafikvest og scooter. Inden 
løbet start fik alle tanket deres 
scooter, og så var der ellers  fuld 
fart over feltet. Enkelte tyvstartede 
og andre havde startvanskeligheder.



Da alle deltagerne havde gennemført 
løbet var der forfriskninger klar. 
Alle fik kanelsnegle, frugtspyd og 
juice.

Senere overrakte Lux flag, balloner 
og diplom til alle  ” Scooterbørnene”  
Det foregik meget højtideligt  med 
håndtryk og høje klapsalver.

En super dejlig formiddag, hvor alle 
gik op i det med liv og sjæl.

På de kommunale dagplejeres 
vegne.

Lux og Inger



Vi har arbejdet med friluftsliv. 
Friluftsliv handler om at være ude 
og bevæge sin krop og få noget 
motion. Friluftsliv handler også om 
oplevelser, livskvalitet og sundhed.

Klassen har prøvet forskellige 
aktiviteter om friluftsliv. Vi har 
cyklet 7 km til Nors sø for at bade, 
spillet fodboldrundbold ved Nors 
sø, spillet volleyball  og hockey 
udenfor og stået på rulleskøjter.

Vi har haft besøg af Verner Bak, der 
har lavet geocaching med os. Vi fik 

først lov til at geocache i Nors. Det 
går ud på, at man følger koordinater 
fra en GPS og her går man enten 
mod nord, syd øst eller vest. Der 
er et kompas, som man følger i 
GPSén. Ved hjælp at GPS skal man 
så finde en skat, der er gemt ud fra 
de koordinater, der er på GPS-en. 

Da vi var blevet bedre til at bruge 
en GPS og forstået reglerne for 
geocaching skulle vi til Bøgested 
Rende og prøve det, som er i et 
mere udfordrende terræn. Det var 
en rigtig god oplevelse.

I geocaching er det vigtigt at forstå, 
at man ligger skatten tilbage på 
samme sted, som man har fundet 
den. Det er også vigtigt at lukke 
skatten ordentligt, så der ikke 
kommer vand i skatten. I geocaching 
er reglen også, at hvis man tager en 
ting i æsken, så skal man selv ligge 
en ting tilbage af samme værdi. 
Herved tømmes ”skatten” ikke og 
forhåbentlig kan mange få glæde 
af at finde skatte. På www.geo-
kort.dk kan man se, hvor mange 
skatte der er i Danmark – og der er 
rigtig mange  

På www.geocaching.com kan melde 
sig ind, og det er gratis. Herved 
kan man få mange glæder med sin 
familie. Desuden er det muligt at få 
en app som GPS til telefonen.   

For at vi kan bevare det grønne flag 
for Nors skole er en af opgaverne 
at informere i vores lokale område, 
og netop derfor skriver vi et brev 
til Nors-Tved tidende. Klassen skal 
gøre en aktiv indsats for at forbedre 
mulighederne for vores område. 

Derfor har klassen bl.a. lavet en 
undersøgelse på skolen om de 
forskellige friluftslivsaktiviteter, 
som eleverne på Nors skole har 
prøvet jfr. diagram. Vi har også 
fundet ud af, hvor mange der kan 
lide at være ude hele året. 80% af 
skolens elever kan lide at være ude 
hele året, 16% ved det ikke og kun 
4% kan ikke lide at være ude. 

Friluftsliv i 5.kl.

Søjlediagram over friluftsliv i 3.A.

Kan du lide at være ude hele året?

Ja: 80%   Nej: 4 %    Ved ikke: 16%



Vi kunne godt tænke os, at alle sy-
nes, det er sjovt at være ude. Vi har 
spillet hockey udenfor, hvor vi lånte 
hockeystave, og det var der man-
ge, der syntes, der var sjovt. Derfor 
har klassen søgt et legat ved skole-
mælk på 5000 kr. som vi får svar 
på sidst i oktober, hvis vi er heldi-
ge at få legatet. Vi vil sætte meget 
stor pris på at få et hockey sæt, som 

klasserne kunne låne på skift, så alle 
får en mulighed for at prøve at spille 
hockey i frikvarterene. 
Derudover har vi spillet volleyball, 
og det synes alle var sjovt.  Men vi 
spiller over en snor lavet af sam-
menbundne sjippetove, der er bun-
det fast imellem to træer, og derfor 
har vi også søgt et volleyballnet.  

Det har været nogle sjove og 
lærerige uger med friluftsliv.

Med venlig hilsen 5. Kl. på Nors 
skole

Skrevet af Laura, Camilla, Pernille 
og deres klasselærer i 5.kl.   



Fredag d. 20. juni blev det årlige 
cykelsponsorløb afviklet. For nogle 
kom dette ret uventet, da det altid 
har ligget i forlængelse af Nors 
byfest. Men, i år ønskede vi at 
afvikle det anderledes, da vi synes, 
der findes så mange andre gode 
aktiviteter til byfesten, at det kan 
være svært at vælge imellem, hvad 
man ønsker at deltage i. Derfor tog 
vi multibanen og dens græsareal i 
brug til dette års cykelsponsorløb. 

MEN sikke en dejlig opbakning, 
der alligevel blev fundet frem 
denne dag. Godt 40 cyklister 
deltog, hovedsageligt børn. De 
kørte på Nors Kirkebyvej mellem 
17-19. Vejret var nogenlunde, 
dog var der en del modvind østpå. 
Dette tacklede børnene dog ganske 
fortrinligt, og der blev bare kørt 
igennem. Hver gang børnene nåede 
målstrengen, efter hver 2 km, stod 
formanden for NBK klar med 
megafon og heppede på børnene. 
Det gav dem selvtillid og overskud 

til at ville nå i mål endnu engang. 
Ialt blev der cyklet godt 27.000 
kroner ind, hvilket var lidt mere 
end sidste år. Sidste år cyklede de 4 
voksne 4500 kroner ind samt Nors 
erhverv center gav et engangsbeløb 
på ca. 3000. Disse midler fik vi 
ikke i år, derfor må det siges at 
være ekstra flot, at vi fik cyklet så 
mange penge ind. TUSIND TAK 
til cyklisterne og deres sponsorer 
samt de frivillige hjælpere:-)  

Efter løbet var der mulighed for 
grill selv ved vores telt. Vi solgte 
pølser til formålet, drikkelse og 
vafler. Der var god opbakning, og 
folk hyggede sig. Børnene legede 
på multibanen og på skolens 
anlæg. Tak for lån af området samt 
diverse ting, borde, bænke o. lign  
 
En times tid efter løbet var slut, 
blev det gjort op, hvem der havde 
vundet de forskellige kategorier. 
Der var mulighed for at vinde i 
følgende kategorier. 0-7 år for 

flest indkørte penge. Her blev 
vinderen August Kleine Thomsen 
med godt 1000 kr. Han vandt et 
gavekort til biografen for 2 voksne 
med sodavand og popcorn. Flest 
indkørte kilometer gik til Simon 
Pedersen, der cyklede 36 km. Han 
vandt et gavekort til biografen for en 
person med sodavand og popcorn. 
2 pladserne i disse kategorier fik 
en slikkurv. I kategorien 8-17 år 
kørte Anton Musmann Andersen 
flest penge ind med knap 4000 kr. 
WOW. Han vandt derfor også et 
gavekort til biografen for 2 med 
sodavand og popcorn. Flest kørte 
kilometer stod Kristian Kjær for 

med 40 km. Han vandt et gavekort 
til biografen for en person med 
sodavand og popcorn. Derudover 
blev der tilfældigt udtrukket 10 
vindere af en sodavand/slikpose. 
 
Det skal lige siges, at I mange 
kategorier var der rift om at 
vinde, da mange lå meget tæt:-) 
 
Tak for en rigtig hyggelig 
eftermiddag og aften. Vi glæder 
os til næste år, hvor vi håber 
på endnu flere deltagerer. 

NKB støtteforenings 
årlige cykelsponsorløb



Nyt fra spejderne
Efterårsløb
Fra fredag d. 19. september til 
søndag d. 21. september deltog 4 
patruljer fra Nors i efterårsløb, som 
i år blev afholdt i Vestervig. 
Vi stillede op med to B-patruljer og 
to C-patruljer. 
Løbets tema var ”Grib chancen”. Vi 
var på stjerneløb, hvor man skulle 
gribe chancen i forhold til hvilken 
sværhedsgrad man ”turde” vælge 
inden for forskellige spejderrelat-
erede opgaver. 
Vi kom hjem med en 1. og en 2. 
plads hos både B- og C-patruljer. 
Grøn fejde
Lørdag d. 27. september deltog bæ-
vere og ulve i Grøn fejde i Frøstrup. 
Vi skulle ”Spare med kloge Åge” og 

blev derfor stillet over for en række 
poster, der udfordrede os i bl.a. at 
spare strøm, sortere affald og trans-
portere vand uden at spilde. 

Vi deltog med to bæverfamilier og 
fire ulvebander. Vi fik en 2. og en 3. 
plads i ulverækken. 
Banko
Mandag d. 13. oktober afholdt vi 
vores årlige bankospil i Nors hallen. 
Omkring 170 mennesker mødte op 
for at spille med om de fine gevin-
ster. 
Vi siger en stor tak til alle vore 
sponsorere samt de som mødte op 
for at spille, og den vej igennem 
støtter vores arbejde. 
Avisindsamling
Lørdag d. 15. november afholder vi 
avisindsamling rundt i byen. Pap og 
aviser lægges ud til vejen. Ønsker 
man at få hentet aviser på landet kan 
Louise kontaktes på tlf. nr. 23 32 85 
26.

Julestue
Søndag d. 23. november afholder vi 
traditionen tro julestue i spejderhu-
set på Holmevej 19 fra kl. 10-15. 

Bævere og ulve sælger neg rundt i 
byen fra kl. 10. 
Kom og køb årets adventskrans, 
kalenderlysdekoration eller juletræ. 
Der vil som altid være kagetombo-
la, amerikansk lotteri og æbleskiver 
og gløgg.
Vi håber at se rigtig mange til en 
hyggelig dag i spejderhuset. 
Nytårsparade
Søndag d. 18. januar kl. 10.30 er 
der nytårsparade i Nors kirke. I den 
forbindelse er der kaffe og brød i 
spejderhuset kl. 9.00.

På spejdernes vegne
Louise Gregersen 
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Oversigtskalender sogneeftermiddage og sogneaftner og lign. 
Måned   dato/kl.   sted   Titel 
November   den 10. kl. 18.00  Sognehuset  Mortensaften 
December   den 10. kl. 14.30  Sognehuset  Jule/sogneeftermiddag 
December   den 14. kl. 10.30  Nors Kirke  Åbent hus 
Januar 2015  den 19. kl. 19.30  Sognehuset  Sogneaften/Fortælling fra studietur 
De forskellige arrangementer omtales i uddybet form andet steds i Kirketidende. 

Jule -sogneeftermiddag. 
Der afholdes julehygge i Sognehuset onsdag den 10. december kl. 14.30. Og det er som sidst, organist Niels 
Junget der sammen med sognepræst Annie Krog Foldager vil styre slagets gang. Kom og vær med til en hyg-
gelig opstart på julehøjtiden. 

Pastorats ændring / navneændring. 
I forlængelse af de strukturændringer, der er planlagt for Thisted provsti, lægges Ø. Vandet sogn fra 1.søndag i 
advent, - den 30.11.2014 - sammen med Nors-Tved pastorat, som altså bliver et 3.sogns pastorat med 1 fuld-
tidspræstestilling. Og det nye pastorat kommer til at hedde: Nors-Tved-Ø. Vandet pastorat. Nors og Tved 
menighedsråd vil gerne byde Ø. Vandet velkommen i det nye pastorat med håbet om et godt samarbejde. 

Fællesspisning Mortens Aften mandag den 10 november kl. 18.00 i Sognehuset. 
Traditionen tro inviteres til Mortens aften, hvor der serveres andesteg. 
Der kan købes vin, øl og vand til rimelige priser. 
Pris for mad: 110 kr.  
Underholdning ved Michael Møller 
Tilmelding senest den 3. nov. til: Susanne R. Pedersen tlf. 30 34 52 65 
eller Gunnar Smed tlf.. 97 98 18 12 mail: gunnar@familiensmed.dk 

Præsteindsættelse i Øster Vandet Kirke søndag den 7.12 kl 10.30 
Det er med megen stor glæde at byde alle velkommen til præsteindsættelse af vores nye præst, Anni Krogh 
Foldager, søndag d. 7.12. 2014 kl. 10,30. 
Provst Mariann Amby indsætter Anni. 
Efterfølgende er Øster Vandet menighedsråd vært ved en lille frokost i Nors Sognehus. 
Alle er velkommen og vi ses.     Øster Vandet menighedsråd. 
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 Gudstjenester 
Måned/dag   Dato  Nors    Tved     Ø. Vandet 
 
November 
 
Søndag, 21.s.e. Trin.  09.  09.00 BH    Ingen     --- 
Onsdag    12.  17.00 NB   Ingen     --- 
Søndag, 22.s.e. Trin.  16.  Ingen    10.30     ---  
Søndag, s.s. i kirkeåret  23.  10.30 * )   Ingen     --- 
Søndag, 1.s.i advent  30.  15.00 NB   10.30 *)    Ingen 
 
December 
 
Søndag, 2.s.i advent  07.  19.00 NB   Ingen     10.30 NB 
Søndag, 3.s.i advent  14.  10.30 NB *)  Ingen     Ingen. 
Søndag, 4.s.i advent  21.  09.00 BH   Ingen     Ingen. 
Onsdag, juleaften   24.  15.15    16.30     14.00 
Torsdag, juledag   25.  10.30    Ingen     Ingen 
Fredag, 2. juledag  26.  Ingen    10.30 *)    Ingen 
Søndag, julesøndag  28.  09.00 BH    Ingen    Ingen   
 
Januar 
 
Torsdag, nytårsdag  01.  16.00 K    Ingen     Ingen 
Søndag, H3kongers søndag 04.  09.00    10.30     Ingen 
Søndag, 1.s.e.H3k  11.  16.00 NB   Ingen     10.00 NB 
Søndag, 2.s.e.H3k  18.  10.30 NB *)  Ingen     Ingen   
 
 

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

Graver i Nors: 
Jørgen Christiansen, 24900808. 

Graver i Tved: 
Erling Overgaard, 40287389. 

 
BH= Benne Holwerda, Hillerslev 

K) Kirkekaffe. Det vil sige, 
at der efter gudstjeneste ser-
veres en kop kaffe i våben-
huset 

 
NB= Uddybende omtale i Kirketidende.   
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Juleoptog, juletræstænding og krybbespil  
30. november / 1.søndag i advent, med start ved Nors kirke kl. 15.00.  
Vi starter kl. 15.00 v. Nors kirke med optog gennem byen. Vi går via Kirkebyvej op ad Norsvej, hvor vi tæn-
der lysene på juletræet v. Trykkeriet. Så går vi videre op ad Norsvej til Vendbjerggård, hvor vi tænder det næ-
ste juletræ. Så går vi via Vendbjerg, Bakken, Stationsvej og Kirkebyvej tilbage til kirken, hvor vi tænder det 
sidste juletræ (ca. 16.00). Medbring gerne selv fakler til optoget J  Derefter serveres der gløgg / saftevand og 
æbleskiver i våbenhuset. Og imens gør årets mini-konfirmander sig klar til at opføre et lille krybbespil for jer i 
Nors kirke, hvilket indbefatter, at vi vil synge et par advents - og julesalmer før, under og efter krybbespillet. 
Kom og vær med til en festlig og hyggelig optakt til julemåned 
På vegne af Borgerforeningen og Nors Menighedsråd. 

Hellig 3 kongers gudstjeneste 
Søndag den 11. januar 2015 kl. 16.00 afholdes en kor t familiegudstjeneste i Nors kirke, hvor  det bliver  
beretningen om ”Vismændene fra Østerland”, der kommer til at stå i centrum. Tag varmt tøj på, da gudstjene-
sten indbefatter kirkegårdsvandring med lygter m.m. 

Nytårsparader. 
KFUM & K spejderne i Ø. Vandet afholder Nytårsparade i forbindelse med gudstjenesten i Ø. Vandet kirke, 
søndag den 11. januar kl. 10.00 (NB. tidspunktet). Efter  gudstjenesten serveres der  kaffe og rundstyk-
ker i spejderhuset. 
KFUM & K spejderne i Nors-Tved afholder nytårsparade i forbindelse med gudstjenesten i Nors kirke, søndag 
den 18. januar kl. 10.30. Forud for  gudstjenesten inviteres der  kl. 09.00 på kaffe og rundstykker  i spej-
derhuset, Nors  

Fra ord til bord. 
Spar besværet med aftensmaden og tag i stedet for familien med til en ”Fra ord til bord” gudstjeneste i Nors 
kirke J. Datoen er: Onsdag den 12. november kl. 17.00. Efter en meget kort børnegudstjeneste i kirken, samles 
vi i Sognehuset, hvor vi spiser aftensmad sammen. Vi satser på at være færdige ca. 18.30 / 19.00. Alle er vel-
komne. Pris voksne: 20,- kr. - børn gratis. Tilmelding til sognepræsten senest den 11.november men gerne før 
på tlf. 97-981030 eller send en sms til 30611008 eller skriv en mail til akf@km.dk. 

De 9 læsninger. 
Ved aftengudstjenesten i Nors kirke Søndag den 7. december kl. 19.00 afholdes det traditionsrige: 
”De ni læsninger”, hvor både Nors voksenkor under ledelse af Ellen Alstrup og årets konfirmander vil 
medvirke med henholdsvis korsang og tekstlæsning. Kom og vær med, - og få gennem både toner og tekst en 
hyggelig optakt til advents- og juletiden. 

Omtale af de forskellige gudstjenester: 
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Siden sidst… 
 
 
Døde /begravede, Nors.  
Peter Pedersen, Nors. 
Orla Kristen Pedersen, Nors. 
Georg Søe, Nors. 
Inger Elisabeth Lund Kappel, Nors. 
Jørgen Sand Gregersen, Nors. 
Daniel Skjoldborg Isaksen, Aarhus. 
Inga Marie Christensen, Nors. 
Æret være deres minde. 
 
Døde/begravede, Tved.  
Eva Lauridsen, Ribe. 
Benny Bunch Dalgaard, Tved. 
Æret være deres minde. 

Åbent hus  
 
Indtil videre har byggeriet af den nye præstebolig 
i Nors fulgt tidsplanen takket være dygtige 
håndværkere. 
Derfor forventer vi at afholde: 
Åbent hus søndag den 14. december 
umiddelbart efter gudstjenesten i Nors kirke kl. 
10.30. Menighedsrådene vil være værter ved et 
lettere traktement. 
Alle er hjertelig velkommen. 
 
Nors - Tved - Ø. Vandet menighedsråd. 

Sogneaften. 
Mandag den 19.1 2015 kl. 19.30 vil sognepræst i Nørhå Torben Bech Hansen fortælle og vise lysbilleder fra 
sin studietur med præstehøjskolen til Afrika, Kenya og Zambia 

Kirkelig velsignelse i Nors kirke: 
Kristina Yde og Morten Skovsted Sørensen, Ø. Vandet.  
Anita Stentoft Pedersen og Bo Rotbøl Pedersen, Ø. Vandet. 
Tillykke! 
 
Døbte i Nors kirke: 
Kian Margon Trauelsen, Nors. 
Valdemar Schytte Bjerregaard, Nors. 
Sean Kolthoff Kristensen, Nors. 
Tillykke! 
 
Vielse i Tved kirke:  
Ane Overgaard og Tommy Krogh Larsen, Aalborg. 
Tillykke! 
 
Døbte i Tved kirke: 
Felix Filip Mose Gregersen, Vang. 
Tillykke! 



Det sker i Vandet 
 

28. december:  Juletræsfest i Sognegården kl. 19.. Arrangeret i fællesskab af lokale foreninger 
11. Januar  Nytårsparade i Ø. Vandet kirke kl. 10.  kaffe og rundstykker i spejderhuset bagefter 
15. februar: Fastelavnsfest   Der startes med fastelavnsgudstjeneste kl 13. i V. Vandet kirke og efterfølgende tøndeslagning i  
Sognegården. Arrangeret i fællesskab af de lokale foreninger 

 
PRÆSTINDSÆTTELSE 

I ØSTER VANDET KIRKE SØNDAG D. 7. – 12. 2014.10.30 
Det er med megen stor glæde at byde alle velkommen til præsteindsættelse af vores nye præst, Annie Krogh Foldager, søndag d. 7.- 12. 2014 
kl. 10,30.  Provst Mariann Amby indsætter Annie. 
Efterfølgende er Øster Vandet menighedsråd vært ved en lille frokost i Nors Sognehus. 
Alle er velkommen og vi ses.  Øster Vandet menighedsråd. 

 
Borgerforening 
28. december: Juletræsfest      Juletræsfest i Sognegården kl. 19.00. Arrangeret i fællesskab af lokale foreninger 
10. januar: Øl brygning i Sognegården  Kl. 10-15. Har du lyst til at være med til at brygge øl sammen med Vandet Øllaug, 
 så meld dig til denne hyggelige dag. Der vil være prøvesmagning af øllet før Vinterfesten.  
Pris medlemmer: 50 kr / ikke-medlemmer 75 kr inkl. let frokost.   Tilmelding til Anette senest 4/1. 
15. februar: Fastelavnsfest   Der startes med fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning i Sognegården. Arrangeret i fællesskab af 
de lokale foreninger. 
 
Møder i Danmission 
onsdag den 10/12 2014 kl. 14.30 hos Louise Krøyer, Hundborgvej 42, Thisted 
onsdag 21/01 2015 kl. 14.30 hos Marget  Rysbjerg, Nørre Mølle 33, Thisted 
ingen møde i februar    Alle interesserede er hjerteligt velkomne! 
 
KFUM / KFUK møder 
28.12.14  Juletræsfest i Sognegården 
16.01.15 Nytårskur hos Lissy og Aage Bang, Klitmøllervej 78, Vester Vandet 
27.02.15 Generalforsamling hos Conny Poulsen, Refsvej 73 st. th., Thisted 
 
BIBELTIME MED START KL. 19.30 - hos: 
03.12.14 hos Betty og Svend Aage Damsgaard, Skolevænget 11, Thisted 
07.01.15 hos Hanne og Martin Guld, Sejlhøjvej 13, Vester Vandet 
03.02.15 Vi deltager på KFUK i Thisted v/Gunnar Andersen, Øster Vandet Det nytter at hjælpe … 
03.03.15 Vi deltager på KFUK i Thisted v/Finn Feilan, Hanstholm Pilgrimsvandring og retræte 
 

 

          Spejder Nyt.                                                                                            Her er lige en lille opdatering fra spejderne i Vandet.                                                                              
Vi har, efter omlægningen af Ø. – og V. Vandet sogne, fået mulighed for at komme ud til hele det område, som vore spejdere kommer 
fra. Vandet gruppe er en lille gruppe med ca. 35 medlemmer, men dækker et stort geografisk område med Torsted, Sjørring, 
Hundborg, Vang, Skinnerup, Nors og selvfølgelig Ø. og V. Vandet. I øjeblikket kører vi med 3 afdelinger: bæverne 0. – 1. klasse, ulvene 
2. – 3. klasse og spejderne fra 4. klasse og opefter. Vi er så heldige at være rigtig tæt på sø og skov, så derfor foregår mange af vore 
aktiviteter der. Det at bruge og færdes i naturen på en ordentlig måde, er noget af det vi vægter meget højt. Sammenhold, 
kammeratskab og spejderfærdigheder er en selvfølge, når man er med som spejder i Vandet. Gruppen ledes af voksne engagerede 
ledere, og vore døre er altid åbne for nye spejdere.  Siden sidst.                                                                                                                                             
Her i sensommeren har vi rigt brugt vore kanoer på Vandet Sø, med nogle rigtig gode ture for alle enheder. På Grøn Fejde, i Frøstrup, 
havde vi et par hold med og sammen med bævere og ulve fra hele Thy havde de en fantastisk dag. Her i den kommende weekend 
deltager vi sædvanen tro i JOTA / JOTI. Der er en event, hvor vi over radio og internet snakker med spejdere over hele verden. Med 
vores kalde- signal OZ3JAM får vi forhåbentlig kontakter rundt på alle kontinenter.                                                                                                                                                      
Vores Julestue, 1. søndag i advent er vi langt henne med forberedelse til. Fredag d. 21. nov. kl. 19,00 binder vi adventskranse m/m i 
spejderhytten, og her vil vi meget gerne have rigtig mange hænder til at hjælpe. Julestuen I Sognegården d. 30. nov. kl. 13 - 16 er et 
tilløbs stykke for hele egnen. Her vil I, i Det grønne hjørne kunne købe kranse, dekorationer m/m, i den overdådige basar vil der være 
gevinster for enhver smag, spejdercafeen disker op med hjemmelavede æbleskiver og gløgg m/m og på scenen vil spejdertombolaen 
give dig mulighed for den hel store gevinst. Det er en eftermiddag du ikke må gå glip af. 

 Følg os på Facebook: Vandet spejdergruppe.                                                                                             Alle onsdage 18.30 – 20.00 bæver-
, ulve- og spejdermøde. (husk tøj efter vejret)                             Husk alle (små, store, forældre og andre) er altid velkommen i 
spejderhytten på Toftholmvej.                    Gruppeleder: Steffen Oddershede tlf. 97 97 71 50, mail: steffenoddershede@mail.dk 



Borgerforeningen inviterede den 
2. september til borgermøde for 
at få nogle bud på hvad vi kan 
bruge Nors Ældrecenter til når den 
ikke mere skal være plejehjem. 
Til mødet deltog alle 5 politikerer 
fra social og sundhedsudvalget 
og ca. 170 borgerer. Der kom 6 
forslag frem og der blev nedsat en 
styregruppe der vil arbejde videre 
med hvilke muligheder vi  har . 
Der er efterfølgende holdt  2 møder 
i styregruppen hvor også Thisted 
Bolig har deltaget.

Borgerforeningen og flere borgerer 
her fra byen  har indsendt hørings 
svar vedr. udviklingsplanen for 
dagtilbuddet, alle indsendte  kan 
læses på kommunens hjemmeside. 
Det er rigtig  dejlig  at der er så 
mange  her i byen der kæmper for 
at vi kan bevare børnehus og skole. 

Der bliver fællesspisning på  skolen  
mandag den 19. januar og er der 
opbakning og stemning for det, vil 
vi holde det en gang hver måned de 
første måneder næste år. Der vil i 
næste Tidende være oplysninger om 
arrangementet, men reserver datoen 
allerede nu.

Borgerforening holder traditionen 
tro bankospil på Nors Kro . 

Det bliver i år den 10. december. Se 
også annonce her i bladet.

Vejformændene har denne gang en 
kuvert med Tidende rundt. Det er 
den årlige opkrævning af kontingent 
til borgerforeningen.

Vi håber at såvel nye som gamle 
medlemmer vil støtte op om 
foreningen .Vil man ikke være 
medlem er det også mulig at 
indbetale et støttebeløb, enten på 
girokortet eller ved overførsel til 
konto. Bruger du ikke pc kan du 
betale ved Hanne i Klip&Krøl.  
Alle  beløb modtages med tak og 
bestyrelsen vil bruge pengene på 
bedste vis til gavn for både Nors 
og Tved. Prisen er den samme 
som tidligere år, 150 kr. for hele 
husstanden og 75 kr. for enkelt 
medlemskab. Girokortet er uden 
medlems nummer og adresse   men 
bliver registreret  på samme måde 
som det plejer  ved kassereren  ved 
indbetalingen. Det er for at gøre 
det lettere for vejformændene ved 
omdelingen.

Borgerforeningens bankoudvalg 
holder bankospil den 24.11. i 
beboerhuset. Det bliver sidste gang 
i denne omgang, da udvalget ikke 
ønsker at fortsætte. Udvalget vil 
gerne  her i gennem takke for den 
opbakning der har været ,og håber 
at se rigtig mange her sidste gang. 
Se også annoncen her i bladet.

Her om efteråret  er det tid for 
en masse arrangementer rundt 
omkring så følg med på byens  nye 
hjemmeside www.norsby.dk  og  på 
Facebook siden   Norsby  og her i 
Tidende.

Borgerforeningen kan altid 
kontaktes enten på tlf. 24265822 
eller mail  ils@privat.dk 

Pbv  Ingerlis Svane

Nyt fra Borgerforeningen

 
Byfesten i Tved var 1. lørdag i 
september som den plejer at være 
– vejret var næsten perfekt hele 
dagen. 

I år var der rigtig mange som var 
fraværende pga andre aftaler – 
desværre for dem. 

Igen i år havde vi en rigtig dejlig 
dag med forskellige aktiviteter – 
hygge – snak. Cykelringridning, 

Byfest i Tved

guldgravning, banko, havetraktor 
ræs mm. Tombola og amerikansk 
lotteri om aftenen, efter at vi havde 
spist aftensmad. 

I år var der blevet indkøbt en 
ny lyskæde som blev indviet. 
Lyskæden kan lejes for 50 kr.

Marie/ Lone.



Næste messe og  modeshow i hallen 
er 6. marts 2015. 
Det er med et udvidet program 
i anledningen af showets 10 års 
jubilæum. Messen starter kl.  17.00, 
og modeshowet har fået Tina Siel 
som konferencier.

Udvalget kan godt bruge en 
ekstra hånd til praktiske formål 
og i udvalgsarbejdet. Her er en 
beskrivelse af, hvad de laver 
imellem showene:

Vi er 5 i udvalget.
Der bliver holdt ca. 8 møder, -alt 
efter behov.
Modeshowåret starter med 

evalueringsmøde snarest efter 
mødeshow er afholdt. 
Ris og ros, hvad var godt, hvad var 
skidt og hvad kan gøres bedre til 
næste år. Hvem (butikker /firmaer) 
skal med næste år

Midt i oktober sendes invitationer 
ud til butikker og virksomheder
November opsamling på 
tilmeldinger, evt. reminder.

December skal der sendes 
indkaldelse til informationsmøde, 
der bliver afholdt midt i januar. På 
det møde skal vi have at vide, hvor 
mange modeller der skal bruges og 
hvor meget plads, udstillerne skal 
bruge
- Sidst i januar skal alle modellerne 
være fundet
Først i februar skal der findes 
hjælpere til dagen, både til opstilling 

Modeshow i 
Nors hallen

og oprydning når vi er færdige
Midt i februar skal billetter ud i 
butikkerne, og der skal hænges 
opslag op, lave plan over hallen 
med hensyn til stande og scene.
Pakke amerikansk lotteri ca. 250 – 
300 bundter af 10 stk.
Dagen før dagen kommer Nykøbing 
Service Udlejning med borde.
På dagen begynder vi kl. 12.30. 
Der skal opstilles sceneborde til 
kaffeborde til udstillere, laves kaffe 
og udtrækning af amerikansk lottei.

Har du lyst til at give en hånd med, 
eller vil høre lidt mere om det først, 
er du velkommen til at kontakte 
Mads eller Kim.

Mads Blak  29268499 
Kim Langgaard  22372424   



Holmevej 14, Nors · 7700 Thisted
Tlf. 2219 0981 · witdahls@witdahls.dk

www.witdahls.dk

Have- og vedligehold

Anlægsgartner

Træfældning- og skovarbejde

Rengøring 

Pedel- og varmemester

– alt for både private og erhvervsdrivende!

Thy Fælles Pløjestævne afholdes 
hvert år af  Thy Landbo Ungdom, 
Nordthy 4H, Thy Køre Selskab og 
Motor- og Traktorklubben Jylland. 
Og i år var det Michael Dalgaard, 

Pløjestævne

Skårupgård i Øster Vandet, der 
lagde jord til. Og der skal meget jord 
til, da der var omkring 80 pløjere i 
en utal af afdelinger. 
Jeg kunne i hvert fald ikke overskue 
dem!

Heldigvis var vejrguderne med 
stævnet, og alle fik en god dag ud 
af det. De kom ikke kun for at vinde 
men også for hyggens skyld, så der 
blev snakket meget og røget mange 
piber tobak. En af de udenbys del-
tagerne betroede mig, at ”der altid 

var godt styr på det i Thy og så har 
I noget rigtigt godt jord at pløje i.”

Næste år afholdes stævnet på Ros-
vang.

Der kan læses mere og ses flere 
billeder på http://thyfaellesploejes-
taevne.dk og http://www.skaarup-
gaard.ambysbilleder.dk



!
!

!  

Bankospil i Nors 
Beboerhus

Borgerforeningens Bankoudvalg holder Bankospil  
i Nors Beboerhus, mandag d. 24. november kl.19.00  

 Dørene åbnes kl.18.00 
Der spilles om kødpakker gavekort og lign. 

Vi håber at se rigtig mange denne aften 
Det bliver sidste gang i denne omgang. 

Alle er velkommen        Vel mødt 
Hilsen Bankoudvalget og Nors-Tved Borgerforening

Borgerforeningens 

Julebankospil på Nors Kro  
Onsdag den 10-12 kl. 19.00 

Der er igen denne gang rigtig mange flotte gevinster 
sponsoreret af erhvervsdrivende og private. 
Borgerforeningen håber at se rigtig mange til en 
hyggelig aften 

Vel mødt  -  alle er velkommen   

Med venlig hilsen Nors-Tved Borgerforening       !                                  



Fra uge 43 vil instruktør tider i Nors Fitness Line være som følgende: 
 
Mandag kl. 07.30 – 08.30 Lis Grønhøj 
Mandag kl. 19.00 - 20.00 Sofie Krogh 
Mandag kl. 17.00 - 18.00 Tine Berg 
Tirsdag kl. 17.30 - 18.30 (cirkeltræning med tilmelding) Lene Enevoldsen 
Onsdag kl. 19.00 - 20.00 Alice og Torben Grønhøj 
Torsdag kl. 17.30 - 18.30 (Bodyfit med tilmelding) Maria Knudsen 
Torsdag kl. 19.00 - 20.00 Tina Lund 
Lørdag kl. 08.30 - 09.30 (cirkeltræning) Lene Enevoldsen 
Det er muligt at kontakte Erik Nielsen telefon nr. 41 70 21 27 
og lave en aftale om medlemskab og instruktørtime 
Nyt tiltag 
Oprettelse af hold, Team ”Dunk” Bevarelsesværdige mænd og kvinder 
Til dig der ønsker at røre dig, er dette hold for alle M/K’er som slås med vægt, kondition og 
diverse skavanker. 
Har du lyst til social samvær hvor du får din puls op og med garanti et smil på læberne. 
På dette hold kan alle deltage og instruktion er på netop dit niveau. Nærmere info på vores 
hjemmeside snarest: , www.norsfitnessline.dk  og opslag ved købmanden og Nors Hallen 

Årets julegaveide. 
Giv et 6 måneders eller et 1 års abonne-
ment fra Nors Fitness Line  i julegave. 
Vi pakker gerne pænt ind og leverer. 
Henvendelse til: 
Karen Berg tlf. 61 65 17 47 

20. Januar 2015  
Afholdes et foredrag med Gerda Brun som er uddannet sygeplejerske og sundhedsplejerske 
og har en bachelor i human ernæring, samtidig har hun 30 års erfaring i at undervise og vej-
lede. Har 25 års erfaring med vejledning omkring overvægt. Besøg Gerda’s hjemmeside 
sundhedspaletten.dk Emnet vil være: Kost og Motion 
Kom og få en masse viden omkring de små og måske lidt større ændringer for dig, der må-
ske kan gøre en forskel at forlænge og forbedre et godt liv..  
Nærmere info på vores hjemmeside, www.norsfitnessline.dk , i løbet af november måned 



Nors KFUM og KFUK holder Adventsfest i Sognehuset 

Onsdag d. 3 december kl. 19.30. 

Anne Mette Grønborg Sørensen,der er præst i Thisted taler.  
 

”Alle er velkomne”

AMERIKANSK LOTTERI FRA SOMMERFESTEN. 
Der er stadig 4 uafhentede gevinster fra Sommerfesten. 
9. Traktor: Orange K 17 
14. 2 Fl. rødvin: Blå E 84 
22. Strygejern: Orange J 34 
26. Løbehjul: Grå F 7 
 
Gevinsterne kan afhentes hos  
KLIP & KRØL 
Norsvej 76 Nors. 
Er gevinsterne ikke afhentet senest d. 1-1-15,  
så tilfalder de foreningerne bag Sommerfesten. 
TAK FOR JERES STØTTE!

BASAR    
på Nors Ældrecenter

Lørdag den 22.11. 

kl. 10 til 16.

Mange fine præmier på 
skrivebøger, tombola og 

amerikansk lotteri.

Udover mange fine gaver 
fra lokale sponsorer, er der 
også flotte præmier i form 
af, juletræstæppe og meget 
andet,lavet af lokale damer.

Kom og støt en god 
sag. Overskuddet går til 

arrangementer for husets og 
områdets pensionister!

Indre Mission
Torsdag, den 6. november
Møde hos Ingeborg Skårup

Onsdag, den 19. november
Sangaften v/Aage Lilleøre, 
Harboøre

Torsdag, den 27. november
Møde hos Lillian Larsen

Onsdag, den 3. december
Adventsfest, 
Anne Mette Grønborg 
Sørensen taler

Onsdag, den 10. december
Adventsfest i Hillerslev Mis-
sionshus.

Vi ses i det nye år!

Hjemmenes aften
Hjemmenes aften er gået i samarbejde med Nors / Tved og Øster 
Vandet menighedsråd og sammen arrangere aftner  i Nors Sognehus, 
hvor alle er meget VELKOMMEN.  Hvis intet andet bemærkes ,er 
det altid kl. 19.30

Onsdag d. 19 nov.
Sang og musikaften ,hvor ÅGE LILLEØRE , og pianist fra Harboøre 
kommer og synger viser ,sange og salmer, for og sammen med os  på 
deres helt egen måde. Sidst de var i Nors  havde v i en rigtig glad 
aften, og dagene efter gik og nynnede på mange af de skønne ,måske 
glemte sange og viser vi fik opfrisket . 

Onsdag, den 3. december
Adventsfest, Anne Mette Grønborg Sørensen taler og underholder

Mandag, den 19. januar 2015
Sognepræst Torben Besk Hansen, Nørhå fortæller og viser lysbilleder 
om indtryk fra Afrika,- Kirke og samfund i Kenya og Zambia, stude-
tur med Præstehøjskolen.

Mandag d.29 DEC. VANDET SOGNEGÅRD, Lisa Bremer
Fælles juletræ for børn og voksne  KL.19,00,hvortil vi alle er inviteret.
Godteposer til børnene.    



Nors Ældrecenters aktivitetskalender

Arrangementer: 
November: 

Onsdag den 05.11. kl. 12.00   Fællesspisning Gule ærter m/ tilbehør 75 kr.

  

              Kl. 14.00   Valg til Aktivkomitéen      

Torsdag den 13.11 kl. 19.00     Dilettant ”Tilsted dilettanter” opfører”Den muntre Tankstation” 
    Efter forestillingen serveres der”Teatersnitter”.Pris pr. person 75kr.  
    Tilmelding nødvendig.

Onsdag den 19.11 kl.14.00     Alm. klub

Lørdag  den 22.11. kl. 10-16    BASAR (Se annonce andet sted i bladet).

Onsdag den 26.11. kl. 13.00   Indsamling af dekorationsmaterialer i skoven. Der serveres boller og  
    varm chokolade,  når vi kommer tilbage til Nors Ældrecenter.  
    Tilmelding nødvendig

Torsdag den 27.11. kl. 14.30.   Gudstjeneste

December:   

Onsdag den 03.12. kl. 12.00   Julefrokost Køkkenet laver de traditionelle juleretter. Pris 138 kr.  
    Der kan købes drikkevarer. Kom og vær med til en hyggelig 
eftermiddag.      Tilmelding nødvendig.

Onsdag den 10.12. kl. 14.30     Juleafslutning i Sognehuset. 

Onsdag den 17.12. kl. 14.00               Julehygge med gløgg, æbleskiver og julegodter.   
                                                        Pakkespil – husk pakke til 20 kr. 

Tirsdag den 23.12. kl. 14.30               Julegudstjeneste 
 
Bemærk:  Høreomsorgs-konsulent Annie Bovbjerg kommer på centret den 26.11.14.  kl. 10-12.  

Aktivkomitéen består af følgende:     Formand  Rosa Jensby,  Leo Pedersen, Henning Bang, Inger Obel,  
                                                        Bente Christensen. Suppl. Christian Sand og Inge Lise Lukassen.

Beboerrepræsentant:                           Ulla Gasberg og  Marie Nielsen.

                                                        Næste møde i aktivkomiteen er den 10.12. kl. 10.00. 

Åbningstider i Terapien:                     Mandag:  kl. 9 – 15 
                                                        Tirsdag:   kl. 9 – 15 
                                                        Onsdag:   kl. 9 – 16.30 – klub 14 – 16.30 
                                                        Torsdag:  kl. 14.30 – 21 
                                                        Fredag:    kl. 9 – 13.

Aktivitetsmedarbejder: Gerda Jacobsen



Mor og far blev gift i Nors Kirke den 30/8 
Tillykke fra Cecilie, David og Elias

  

Bangsbo Living holder åbent alle fredage i november. 

Kom og bliv inspireret,  

samt se vores nye udvalg af lamper.  

 Fra kl. 12.00 til 17.00 Fredag d. 07/11-2014 

 Fra kl. 12.00 til 17.00 Fredag d. 14/11-2014 

 Fra kl. 12.00 til 17.00 Fredag d. 21/11-2014 

 Fra kl. 12.00 til 17.00 Fredag d. 28/11-2014 

Vi ses 

Med venlig hilsen  

BangsboLiving.dk

 

Vil du prøve FLOORBALL  

så har du nu chancen, da vi er en flok raske yngre herrer, 

der træner  

hver onsdag kl. 20.15 

i Nors Hallens Gymnastiksal. 

Kom ned og prøv - 

der er godt kammeratskab samtidig med, 

at vi får sved på panden 

For nærmere information: 

ring til Niels på tlf.. 

22 19 09 81 



Snerydning 
Sæson 2014-2015 

Igen i år tilbyder vi snerydning og saltning af såvel pri-
vate fortove og indkørsler samt ved erhvervs bygnin-
ger, I Nors by og omegne.  

Ring eller mail for nærmere information til Niels fra 
Witdahls på tlf. 

22 19 09 81 

witdahls@witdahls.dk 

TIL PRIVATE SAMT ERHVERV, SOM SØGER:

Vinter opbevaring af :

DANMARKS 
BILLIGSTE M2 PRISER

=
NORS ERHVERVSCENTER A/S

Kent Bang Andersen:  40921915

FRA: 
1 til 1.500 m2

BÅDE
VETERANBILER

SUPER FLOTTE KONTORLOKALER: 

PRODUKTIONS-/LAGER LOKALER: 

FRA: 
1 til 3.000 m2

DERFOR KONTAKT OS 
OG FÅ ET GODT TILBUD HOS: 

Mads Bang Andersen: 30143081

Norserhvervscenter@gmail.com  - Kirkebyvej 4 Nors DK-7700 Thisted

CAMPINGVOGNE

(NOTE: I OPVARMEDE LOKALER)

Nors Genbrug
Nors Genbrug er klar med vintertøjet og modtager gerne tøj af alle slags. Også baby- og børnetøj. 

Vi afhenter gerne møbler, også dødsboer. 

Ring og aftal tid, butikkens telefonnr. er 97982666, Sigfred tlf. 97981252 og Bo Tlf. 40813172.

Med venlig hilsen  
Nors Genbrug



Deadline for næste blad er den 20. december 2014

22.11.14 

Billetpris:   295,- 

Billetbestilling på tlf. 40 27 53 11 

Sidste frist 7.11.2014 


