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Indledning
Så skriver vi 2015. Og som altid,
skal man lige vænne sig til et nyt
årstal. Håber alle er kommet godt
ind i det nye år. Der var rigtig mange
ude og gå nytårsaften og der blev lavet sjov og ballade i hele byen.
Noget af det var måske sjovere end
andet og mon ikke de små børn og
hundene er glade for, at vi er på
den anden side, hvor der ikke mere
er brag rundt om i byen. - En af de
lidt sjovere løjer var, at Nors Ældrecenter er blevet vinder af gadecup.
Skiltet der var sat op på Nellikevej,
blev flyttet ned til ældrecenteret.
I julemåneden var der mange arrangementer, planlagt af vore lokale
foreninger og institutioner. I kan se
en del billeder i bladet fra disse dejlige sammenkomster, hvor mange
ildsjæle har brugt meget tid på forberedelserne. TAK til alle jer, der
gør det meget skønnere at bo i vores
lokalsamfund.

Vi er også heldige med de erhverv er oppe på 643 medlemmer. En side
der er i området. De støtter mange med mange muligheder, der bliver
foreninger og også bladet her, så vi brugt flittigt.
kan få det til at hænge sammen.
Vi håber dette nye år byder på
Vi kan denne gang sige velkom- mange glade timer i vores dejlige
men til en ny erhvervsdrivende. lokalsamfund. Godt og lykkebrinDet er Arne Sørensen, der har Thy gende NYTÅR ønskes i alle. - Husk
Maskinskovning, hvor man bl.a. materiale til næste blad, skal være
kan købe flis og træ og også kan få redaktionen i hænde senest 20. febfældet træer og få lagt flis. Se Arnes ruar. Bladet udkommer omkring 1.
logo inde i bladet, hvor du kan se, marts.
hvordan han kontaktes. STØT de
lokale erhverv, så vi kan beholde Hilsen Redaktionen
dem alle og gerne få flere til.
Her i foråret er det tid til generalforsamlinger, hvor du også kan
støtte ved at møde op og give din
mening tilkende. Du kan se dato
for flere generalforsamlinger her i
bladet, men hold ellers øje på norsby.dk eller på facebooksiden norsby. - Hvis du er med på facebook
kan du se mange diskussioner og
informationer på denne side, der nu
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Nyt fra spejderne
Negbinding
Mandag d. 10. november afholdt
spejderne negbinding hos Tage Sørensen på Tråbakken. Her blev med
hjælp fra søskende og forældre produceret ca. 400 neg. Traditionen tro
sluttede vi aftenen med sodavand
og æbleskiver.

Julestue
Søndag d. 23. november blev spejdernes årlige julestue afholdt.
Bævere og ulve gik rundt i byen,
hvor de solgte neg og lodder til
amerikansk lotteri. I spejderhuset
kom mange gæster forbi og købte
dekorationer, adventskranse og hyggede sig med æbleskiver og gløgg
i salen. Vi siger stort tak til de, som
har sponseret ting til julestuen. De
udtrukne numre i amerikansk lotteri, samt vindere af diverse konkurrencer kan ses .
Juleafslutning
Tirsdag d. 16. december var der
fælles juleafslutning for bævere,
ulve, spejdere og seniorer. Vi var
samlet ca. 60 spejdere i spejderhuset, hvor der blev sunget julesange,
lavet sketchs, spist risengrød og
julemanden kom på besøg. Vi havde
nogle gode timer sammen, og fik
sagt glædelig jul og godt nytår til hi-

Senioruge
Fra lørdag d. 8. november til søndag
d. 16. november var der senioruge
i spejderhuset. 16 seniorer fra 8.
klasse til 26 år boede i denne uge
i spejderhuset sammen. Samtidig
med at skole og arbejde skulle passes lavede vi en masse sjove ting; var
ude at bowle, i svømmehallen og
deltog i ord-til-bord gudstjeneste.
Lørdag aften sluttede vi af med en
festmiddag, hvor alle var trukket i
deres stiveste puds. Søndag formiddag blev sofaer og toastmaskiner
igen pakket sammen, så spejderhuset lignede sig selv, inden vi sagde
tak for en rigtig god uge.

nanden. Vi starter op igen henholdsvis mandag d. 5. januar med bæver
og spejder og tirsdag d. 6. januar
med ulv.

Nytårsparade
Søndag d. 18. januar er der nytårsparade. Der vil være boller og
kaffe i spejderhuset kl. 9.00. Efter
kaffen følges vi ned i kirken, hvor
der er gudstjeneste kl. 10.30.
På spejdernes vegne
Louise Gregersen
Vinderne af gættekonkurrencer
blev:
stempelvægt: Daniel, Thor G og
Hans Mikkel
Antal knuder: Betty Madsen
Antal grankogler: Erik Møller Madsen
Kinesisk Lotteri (juletræstæppe)
Rød J 150
Amerikansk lotteri:
Lyserød D 34
Hvid K 100 (er afhentet)
Mørkegrøn F 15 (er afhentet)
Orange F 68
Rød B 23 (er afhentet)
Lysegrøn G 58
Blå A 3
Pink J 61
Rød H 89
Grå C 76
Mørkegrøn B 7
Gul E 92
Blå J 47
Orange H 42
Gul A 27
Gevinster kan afhentes i spejder huset, eller man kan kontakte mig på
tlf. 40 24 91 28
Gevinster som ikke er afhentet inden 1.3.2015 tilfalder foreningen.

Babyboom i Nors skoledistrikt?
Byrådet i Thisted opfordrede i sin
tid til, at man bare skal få nogle
flere børn i lokalsamfundene, så

skal vi nok beholde vores skole og Denne nyhed gik faktisk ud til flere
børneinstitutioner.
lande og Thy kom på landkortet flere
steder. - Hvordan går det egentlig
med det i Nors? Har vi mange nye
små borgere i vente i løbet af 2015?
- Er du gravid, eller har født, vil vi
meget gerne høre fra dig, så vil vi
til bladet, der udkommer til 1. maj,
få taget et fælles billede af alle de
kommende mødre og også mødre til
de børn, der er født i starten af 2015.

Bevarelse af Nors ældrecenter
som aktivitets- og tryghedscenter

Vi har afholdt flere møder, hvor vi
har arbejdet med forskellige ideer
til det kommende aktivitets- og
tryghedscenter. Der arbejdes stadig
på udregning af prisen fra Thisted
Bolig og iflg. Søren Skole, ser den
samlede økonomi positiv ud.
Vi vil meget gerne høre fra byens
borgere, hvad er det vi vil med
centeret, hvad er det I som borgere
kunne tænke jer?

Vi påtænker at indkalde til et borgermøde i det nye år, da vi har brug
for jeres meninger vedrørende centeret.
På udvalgets vegne
Jette Berg

Send en mail eller sms med dit navn
og fødselstidspunkt, så vi kan kontakte jer, når det er tid til et fællesfoto. sms til 30221024 eller mail
info@norsby.dk. Håber i alle er
med på ideen.

Julefrokost i Nors Hallen

Lørdag den 22. november blev
vores sportshal ændret til en flot
festsal, da Nors Boldklub afholdte
det årlige julefrokost.

Hallen blev pyntet op med juletræer
med lys og der var flotte lyskæder
ned fra loftet, netop for at give en
hyggelig stemning.
Der var 333 tilmeldte til det års fest
– utrolig flot. Det var 90 mere end
sidste år. Aftenen gik rigtig godt.
Efter spisning og velkomst til de
nye firmaer, som Ole ” elektriker/
husets poet ” gav et slogan med på
vejen, blev der budt op til dans af
Tonight.
Til et sådant arrangement har vi
hjælp af mange frivillige:
Fredag kl. 12.30 møder FJ Byg op

Sæt allerede nu ” kryds ” i kalenderen til næste år . Datoen er den
21 . november og vi er i skrivende
stund allerede ved at arbejde i musik
og mad til næste år. Det er desværre
Lørdag møder der 25 mand kl sådan at Tonight har valgt af gå på
.17:30 for at hjælpe med servering ”pension” så vi skal have dem erved bordene, oprydning af service, stattet.
garderobe, vagter, og barpersonale.
Kl. 02.00 møder der 1 person ind og Jeg vil gerne på Julefrokostens udhjælper med oprydning, hvorefter valg ( som består af Niels Jørgen ”
de sidste hjælpere er hjemme kl. Nordpress”, Anette, Karin og undertegnede) ønske alle et godt og
04.00.
lykke bringende Nytår med tak for
Jeg vil herigennem bringe en meget det gamle.
stor TAK til alle de frivillige hjælpere, som siger ja til at give en hånd Karen Nielsen
med når vi ringer til jer. Uden jer
kan man ikke holde en sådan god
fest, for alle vore trofaste gæster til
” årets julefrokost ”.TAK
med alle mand. De stiller borde,
scene, bar, lys, juletræer etc. op.
Kl. 14.00 møder der yderligere 10
mand og dækker og pynter bordene.

Julehygge på Nors ældrecenter
sammen med en del af beboerne.
Bagefter fik alle børnene en
godtepose som Marie havde lavet.
Dog var det umådelig trist at tænke
på, at det var det absolute sidste jule
besøg nogensinde. Vores dejlige
ældrecenter lukker til august 2015.
Hvad tænker de byrådspolitikere
dog på...hvis de overhovedet
tænker!
Henny, Lux og Inger

Vi er 3 dagplejere fra Nors der
gennem nogle år er kommet på
Nors ældrecenter hver anden tirsdag
formiddag med vores dagplejebørn.
Vi snakker, hygger, leger og synger
til stor glæde for både børn og
beboerne på ældrecentret.

Til jul er der altid gjort noget ekstra
ud af det sidste besøg inden ferien.
D. 9 december var vi inviteret til
julehygge med nisse børn og sang.
Linda i køkkenet havde kogt
risengrød til os alle, og vi spiste

Nyt fra borgerforeningen

Repræsentanter
fra
borgerforeningen har her i efteråret
deltaget i flere møder i forbindelse
med vor skole og børnehus og vi
var med i optoget i Thisted den
8.11 hvor der var demonstration for
Visioner for vækst og bosætning i
Thy. Også i styregruppen vedr. Nors
Ældrecenter har der været holdt
flere møder, hvad det hele ender
med er stadig ikke helt på plads
endnu, men vi håber selvfølgelig
på det bedste, i hvert fald er det
glædelig at vi bevarer både skole
og børnehus.
1.søndag i advent havde vi optog
med hestevogne og nissemand. Vi
var sammen med menighedsrådet
rundt i byen for at
tænde
juletræerne. Da vi kom tilbage til
kirken blev der serveret gløgg og
æbleskiver i våbenhuset, inden vi
gik ind i kirken og så krybbespil
som minikonfirmander opførte.
Det var en rigtig hyggelig optakt
til julen, ca. 100 deltog, så vi
håber det kunne blive en tradition
fremover. Tak til Henrik Slot og
Mitzi for kørsel med børnene i de
flotte pyntede hestevogne og til
byens nissemand Jakob der var
med rundt, og delte karameller ud
til børnene.

fremmøde og stor tak til alle Jer husstands medlemskab koster 150
der har sponseret de mange flotte kr. om året et enkelt medlemskab
gevinster vi havde denne gang.
koster 75kr.
Vi er nu begyndt på et nyt år og
allerede nu er der planlagt en del
arrangementet i borgerforeningen.
Vi starter med fællesspisning på
Nors skole den 19.01. Den 26.1
er der bankospil i Nors Beboerhus
hvor et nyt bankoudvalg starter op
med bankospil, og er der opbakning
nok vil der være spil en gang hver
måned. Borgerforeningen Spejderne
og Gymnastikforeningen arrangerer
som altid fastelavnsfest i Hallen.
Det er i år den 14.02 kl. 10 i Nors
Kirke hvorefter der er tøndeslagning
i hallen hvor gymnastikforeningen
laver en bane. Se også annoncer for
de forskellige arrangementer her
i bladet.
Inden så længe skal vi i gang med
planlægning af årets sommerfest,
musikken dertil er på plads ,
det bliver som sidste år Mygind
Brødrene der skal spille, og det er i
uge 33 som altid.

Vi vil gerne herigennem sige
en stor tak til Jan Christensen i
Tved, der igen i år har givet de
flotte juletræer. Også en stor tak til
vognmand Henning Pedersen og til
F J Byg og Vagn Mose for hjælp til
opsætning af juletræer med lastbil
og teleskoplæsser.

Der var en kuvert med den
sidste Nors-Tved Tidende med
opkrævning af kontingent. Der
er rigtig mange der har betalt, og
også mange nye medlemmer er
der kommet til. Velkommen til Jer
og også velkommen til den nye
menighed i Ø. Vandet, der tæller
ca. 100 husstande, der nu også får
Nors-Tved Tidende hver gang. Vi vil
gerne fra Borgerforeningen opfordre
til at man betaler kontingent, hvis
det ikke allerede er sket.

Den 10.12 holdt vi vores
julebankospil på Nors Kro hvor
ca. 200 deltog. Tak for det flotte

Et medlemskab af Borgerforeningen
er helt uforpligtende, og man er
med til at støtte op om området. Et

Bestyrelsen i Borgerforeningen vil
gerne ønske alle et rigtig godt nytår
og vi håber at ses til kommende
arrangementer. Følg også med
på hjemmesiden www.norsby.
dk og på facebook under Norsby
. Borgerforeningen kan altid
kontaktes på tlf. 24265822 og mail:
ils@privat.dk
pbv. Ingerlis Svane

Betaling af kontingent
til Borgerforeningen
kan overføres til:
Konto nr. 9090 05800 10687
i Sparekassen
Det er også mulig at betale ved
Hanne i Klip&Krøl
Personmedlem: kr. 75,00
Husstandsmedlem kr.150,00
Kontingent beløbet gælder for
perioden 1.10. 2014 -30.09- 2015

Nyt, 1 måned abonnement
Det er nu muligt at tegne 1 måned abonnement for 250 kr. Dette er tænkt som et tilbud til
dem som gerne vil prøve om fitness er noget for dem. Det er også for vores medlemmer
som har børn der kommer hjem i de forskellige ferier og som har efterspurgt en mulighed
for at træne sammen. Vanlig procedure ved tilmelding, som kan læses på vores hjemmeside , www. norsfitnessline.dk
Det er altid muligt at kontakte Erik Nielsen telefon nr. 49 11 21 27 og lave en aftale om
medlemskab og instruktørtime
Team ”Dunk” Bevarelsesværdige mænd og kvinder
Vi fortsætter med vores nye hold her efter jul. Det er til dig der ønsker at røre dig, og et hold
for alle M/K’er som slås med vægt, kondition og diverse skavanker.
På dette hold kan alle deltage og instruktionen er på netop dit niveau. Du kan også takke ja
til et tilbud om at blive vejet og målt. Har du lyst til social samvær hvor du får din puls op
og med garanti et smil på læberne, så kom hver mandag kl. 16.30 til kl. 17.30, første gang
efter jul den 5. januar. Kom og vær med!
20. Januar 2015 kl. 19.00
Afholder Nors Fitness Line i fitness centeret, et foredrag med Gerda Brun som er uddannet
sygeplejerske og sundhedsplejerske og har en bachelor i human ernæring, Gerda Brun har
25 års erfaring med vejledning omkring overvægt.
Emnet vil være: Kost og Motion
Kom og få en masse viden omkring de små og måske lidt større ændringer for dig, der måske kan gøre en forskel at forlænge og forbedre et godt liv. Foredraget er gratis for medlemmer, men tag din nabo eller en god ven med, ikke medlemmer skal betale 50 kr. Der vil være et let traktement efterfølgende
Nors Fitness Line
Der er ingen mulighed for at træne den 20.1 2015 fra kl. 18.30 til kl. 20.30 grundet vores
arrangement med Gerda Brun
Generalforsamling i Nors Fitness Line.
Vi afholder generalforsamling tirsdag den 24 februar kl. 19.00 i Nors Hallens mødelokale.
Dagsorden i henhold til vedtægter.
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Oversigtskalender sogneeftermiddage og sogneaftner og lign.
Måned
Januar
Februar
Februar
Marts
Marts

dato/kl.
den 19. kl. 19.30
den 04. kl. 19.00
den 25 kl. 19.30
den 11. kl. 14.30
den 16. kl. 19.30

sted
Sognehuset
Sognehuset
Sognehuset
Sognehuset
Sognehuset

Titel
Sogneaften/Fortælling fra studietur
Menighedsmøde, ”Fortælling Mands Minde”
Sogneaften, ”Min tid som sygehuspræst”
Svend Sørensen fortæller
”Tro møder tro i hverdag og til fest”

De forskellige arrangementer omtales i uddybet form andet steds i Kirketidende.
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
Menighedsmøde.
Onsdag den 4. februar afholder der menighedsmøde for Nors, Tved og Ø. Vandet menighedsråd. Det er et krav
at der 1 gang årligt afholdes en slags ”generalforsamling” hvor menighedsrådene skal fortælle hvad de har bedrevet og hvilke tanker der er for fremtiden, så kom og hør det.
Efterfølgende vi tidligere provst Henning Sørensen fortælle om ”Mands Minde” set med hans øjne.
Sogneaften.
Onsdag den 25. februar vil sognepræst Sigrid Kjær fortælle om hendes tid som sygehuspræst i København
Sogneeftermiddag.
Onsdag den 11. marts kl. 14.30 vil Svend Sørensen fra Thisted museum komme og fortælle om vores egn.
Sogneaften
Mandag den 16. marts kommer Karin Vestergaard og under emnet ”Tro møder tro i hverdag og til fest”, fortælle om hendes erfaring fra mødet mellem kristne og muslimer i Ikast sogn.
Telefon - og træffetider.
Med mindre jeg har ferie, er jeg aldrig længere væk end at jeg kan træffes på tlf. 97-981030
( omstilling til mobil ). Man kan også ringe direkte til min arbejdsmobil, som er: 30611008 eller jeg kan kontaktes via
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 20. - 24. februar 2015 og ferie i perioden: 2. marts - 8. marts 2015. Embedet passes i nævnte perioder af pastor Benne Holwerda, Hillerslev, der kan kontaktes på tlf.: 97-981403.
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Gudstjenester
Måned/dag
Januar

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

Søndag, 1.s.e.H3k
Søndag, 2.s.e.H3k
Søndag, sidste søndag e. H3k

11.
18.
25.

16.00 NB
10.30 NB *)
09.00 K

Ingen
Ingen
10.30 *)

10.00 NB
Ingen
Ingen

01.
08.
14.
15.
22.

Ingen
10.30 *)
10.00 NB
Ingen
09.00 BH

19.00 NB
Ingen
Ingen
10.30 *)
Ingen

10.30.
Ingen
Ingen
Ingen.
Ingen

01.
08.
15.
22.
24.
29.

09.00 K
09.00 BH
10.30 *)
Ingen
17.00 NB
10.30

Ingen
Ingen
Ingen
10.30 *)
Ingen
09.00

10.30
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Februar
Søndag, Septuagesima
Søndag, Seksagesima
Lørdag
Søndag, Fastelavn
Søndag, 1.s.i fasten
Marts
Søndag, 2.s.i fasten
Søndag, 3.s.i fasten
Søndag. Midfaste.
Søndag, Mariæ Bebudelsesdag
Tirsdag
Søndag, Palmesøndag

BH= Benne Holwerda, Hillerslev

NB= Uddybende omtale i Kirketidende.

K) Kirkekaffe. Det vil sige, at der
efter gudstjeneste serveres en kop
kaffe i våbenhuset

*) 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.
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Omtale af de forskellige gudstjenester
Fastelavnsgudstjeneste
Der afholdes igen i år fastelavnsgudstjeneste i Nors kirke, nemlig lørdag den 14. februar 2015 kl. 10.00. Man
er selvfølgelig mere end velkommen til at møde op udklædte, og det gælder også de voksne, jo flere der kommer udklædte,- jo sjovere er det. Efterflg. tøndeslagning i hallen, - se anden annoncering.
Fra ord til bord.
Sidste chance for - i vintersæsonen og for få penge - at spare besværet med aftensmaden kommer nu: Tag
familien med til en ”Fra ord til bord” gudstjeneste i Nors kirke.
Datoen er: tirsdag den 24. marts 2015 kl. 17.00. Efter en meget kort børnegudstjeneste i kirken, samles vi i
Sognehuset, hvor vi spiser aftensmad sammen. Vi satser - som sidst - på at være færdige ca. 18.30 / 19.00.
Alle er meget velkomne. Pris voksne: 20,- kr, - børn gratis.
Tilmelding senest den 23. marts til undertegnede: sms 30611008 eller mail: akf@km.dk eller til
Susanne Rotbøl Pedersen: sms tlf.: 30345265 eller mail: hp-transport@mail.dk.
Hellig 3 kongers gudstjeneste
Søndag den 11. januar 2015 kl. 16.00 afholdes en kor t familiegudstjeneste i Nor s kir ke, hvor det bliver
beretningen om ”Vismændene fra Østerland”, der kommer til at stå i centrum. Tag varmt tøj på, da gudstjenesten, - hvis vejret tillader det  - indbefatter kirkegårdsvandring med lygter m.m.
Kyndelmisse gudstjeneste.
Søndag den 1. februar 2015 kl. 19.00 afholdes der tr aditionen tr o ”Kyndelmisse gudstjeneste”
i Tved kirke, - en gudstjeneste, der foregår ved det levende lys´ skær, og som har sit fokus på dé traditioner,
der fra gammel tid hører Kyndelmisse til.

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 ser ver es der kaffe og r undstykker i spejderhuset.
KFUM & K spejderne i Nors-Tved afholder nytårsparade i forbindelse med gudstjenesten i Nors kirke, søndag
den 18. januar kl. 10.30. For ud for gudstjenesten inviter es der kl. 09.00 på kaffe og r undstykker
i spejderhuset, Nors
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Gravermedhjælper ved Nors kirke.
Stillingen som gravermedhjælper ved Nors kirke ønskes besat pr. 02.03.2015. Det er et tidsbegrænset job, der
løber fra 02.03.2015-31.12.2015. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst på området. Ansøgning sendes til Nors menighedsråd, - kontaktperson Leif K. Andersen. Mail adresse: korsgaard3@ofir.dk.
En ny epoke er startet 
I skrivende stund kæmper 2 mænd – i haglvejr – med at få mit præstekontor gennem næsten 1 år løftet op på
en trailer for at køre det tilbage til Thisted. Og dermed er en ”epoke” i mit præsteliv i Nors bragt til en ende 
og en ny er startet. Den startede sådan set allerede 2. s. i advent, hvor jeg blev indsat som sognepræst i Ø.
Vandet sogn, - 3. s. i advent holdt vi åbent hus i den nybyggede præstebolig i Nors, og dagen efter flyttede jeg
ind. Og jeg vil gerne takke alle de mange mennesker, der i den forbindelse gjorde et kæmpe stykke arbejde
for, at begge dage skulle forløbe så godt som overhovedet muligt, - og det blev 2 særdeles festlige dage. Vi
havde en rigtig hyggelig indsættelse i Ø. Vandet kirke og efterflg. frokost i Nors sognehus. Og det var også
dejligt at se, at så mange - søndagen efter - viste interesse for at se pastoratets nye præstebolig. Og jeg vil gerne sige jer allesammen tak for alle de mange hilsner, som jeg har fået i begge anledninger: blomster, dekorationer, krukker, - ja gaver i det hele taget. Og I må bære over med mig, hvis jeg ikke får udtrykt et personligt
tak, - det er rigtig mange navne at huske og rigtig mange mennesker at skulle genkende  Men tusind tak skal
I have alle sammen.
Mvh. Annie Krog Foldager.
.Siden

sidst…

Vielse i Nors kirke:
Karina Futtrup Højgaard og Dennis Mogensen,
Ø. Vandet.
Tillykke!
Døbte i Nors kirke:
Lasse Futtrup Mogensen, Ø. Vandet.
William Ravn Madsen, Nors
Alma Løgsted Førby, Nors.
Tillykke.
Døde /begravede, Nors.
Anette Thinggaard Nielsen, Nors.
Aase Madsbøll, Nors.
Æret være deres minde.

”Fra ord til bord”
Stemningsbillede fra den 12. november, gudstjeneste med
efterfølgende spisning. Der var næsten fuldt hus.

Det sker i Vandet
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. december var der præsteindsættelse i Ø.
Vandet kirke hvor sognepræst Anni Foldager blev
indsat af Provst Mariann Amby på vegne af biskop
Henning Toft Bro
Efter gudstjenesten var Ø. Vandet menighedsråd vært
ved en lille frokost i Nors Sogne hus
Det var en glædens dag og vi ser fra Ø. Vandet
menighedsråd frem til et godt samarbejde med Anni
Foldager samt de øvrige menighedsråd i det nye
pastorat Nors – Tved – Ø. Vandet

Borgerforening

15. februar: Fastelavnsfest Der startes med fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning i Sognegården. Arrangeret i
fællesskab af de lokale foreninger.
28. februar: Vinterfest i Sognegården.
Årets fest i lokalområdet! Aftenen starter kl.18 hvor der er smagning af øllet fra brygningen i januar. De, som har lyst til at smage og
hygge med lidt snacks er velkomne. Festen starter kl. 19.00, hvor menuen står på helstegt pattegris m/tilbehør. Vi opfordrer igen alle
brygmestre af kryddersnaps til at medbringe ”guldet” til festen, hvor dette fremvises og testes/smages af gæsterne som et hyggeligt
indslag. Pris medl. 200 kr / ikke-medl. 230 kr.
Tilmelding til Anette - 42809304 / anb@privat.dk og Ruth - 97977001 / ruthbjoernskov@hotmail.com

Møder i Danmission

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

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:
03.02.15 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.

Nu er det lige før, Juleaften. Hos spejderne er vi gået på juleferie, og starter op igen onsdag d. 7. jan. kl. 18,30 med legeaften i
Sognegården.
Ellers gik vores julestue i Sognegården 1. søndag i advent over alt forventning. Der var
stuvende fyldt med købelystne og glade folk. Alt blev udsolgt og alle havde en hyggelig eftermiddag. Tusind tak til alle jer der støttede
op om julestuen.
Søndag d. 7. dec. var vi med til præsteindsættelse i Ø. Vandet Kirke af vor nye præst Annie Krog Foldager. Med faner og provst blev
Annie behørigt indsat. Spejderne vil gerne benytte lejligheden til at byde Annie velkommen, og ser frem til et godt samarbejde.
Program for de næste par måneder:
11. jan. kl. 10.00 har vi Nytårsparade i Ø. Vandet Kirke. Efterfølgende er der kaffe og rundstykker i spejderhytten. Alle er velkommen.
23. – 24. jan har vi fælles gruppe weekend.
15. feb. Fastelavn. Vi starter i V. Vandet Kirke kl. 13.00 til fastelavns gudstjeneste, og herefter tager vi alle i Sognegården til
tøndeslagning, fastelavnsboller, kaffe/kakao og meget mere. Mød op til en hyggelig eftermiddag.
Hver onsdag holder vi møde for alle enheder fra 18.30 til 20.00 i spejderhytten på Toftholmvej. Alle er altid velkommen.
Gruppeleder: Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail: steffenoddershede@mail.dk

Borgerforeningens Bankoudvalg holder Bankospil i
Nors Beboerhus mandag 26. januar kl.19.00

Der spilles om kødpakker gavekort og lign. Også amerikansk lotteri.
Vi håber at se rigtig mange denne aften, der er første gang med det nye bankoudvalg.
Alle er velkommen, Vel mødt
Hilsen Bankoudvalget og Nors-Tved Borgerforening

Et skær af et
sommerhusmareridt
Af Knud Erik Meyer Ibsen

Midt i denne skønne forvirring
dukker pludselig en mand op, som
også påstår, at han har lejet
sommerhuset.

Kan Tage holde løgnen kørende?
Hvad har en slagter at gøre i
sommerhuset? Og er der en
sommerhusopsynsmand, når der er
allermest brug for det?
Kom og oplev dette humoristiske
opførelse af ”Et skær af et
sommerhusmareridt” og få svar.

Tage har lejet et hyggeligt sommerhus,
hvor han har inviteret sin elskerinde
Bitten med op. Det viser sig at Tage og
Bitten har to vidt forskellige
forestillinger om, hvad det indebærer.

Til sin store forskrækkelse opdager
Tage, at hans svigerforældre, har lejet
sommerhuset ved siden af. Tage prøver
med stor frustration at holde Bitten og
sine svigerforældre adskilte. Han må
derfor holde hovedet koldt.

Fastelavnsfest Lørdag den 14. februar

Arrangementet starter i Nors Kirke med gudstjeneste kl. 10.00 for udklædte børn og man må
gerne tage far mor og bedsteforældre med. Efter gudstjenesten følges vi ad op til Hallen hvor
der er tøndeslagning
Kl.10.45

(bemærk at tidspunktet er rykket en time af hensyn til børnene)

Børnene deles op i aldersklasser hvor der er præmier til Kattekonge og Kattedronning i hver
klasse
Der er også præmier til de to bedst udklædte. Efter tøndeslagning er der fastelavnsboller juice
kaffe og te
Gymnastikforeningen laver aktiviteter for børnene og der er masser af musik i Hallen.
Vi slutter kl. 13.00 Det hele koster 30 kr.
Vi glæder os til at se alle de flotte udklædte børn

Fastelavnshilsner

Spejderne Gymnastikforeningen og Nors-Tved Borgerforening

Fællesspisning på Nors skole
Mandag den 19. januar 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 kl. 19

(så er du ikke lige klar kl. 18.00 kan du bare komme senere)

Menu: det er ikke bestemt endnu men det er helt sikkert noget der smager godt, og det
bliver en varm ret + dessert og kaffe med småkager.
Tilmelding til Hanne på tlf. 97981918
Vel mødt – alle er velkommen
Mvh. Bestyrelsen Nors-Tved Borgerforening.

Gymnastikweekend
Så er det igen tid til sæsonens gymnastikweekend i Nors Hallen.
Det bliver d. 17. – 18. januar 2015
Vi håber at se rigtig mange gymnastik-glade børn denne weekend.
Vi gentager succesen fra tidligere.
Gymnasterne kan derfor igen tage en kammerat med til gymnastikweekenden,
vedkommende behøver ikke gå til gymnastik selv,
men have lyst til at få en sjov og spændende weekend.

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

De Muntre
Motionister

KFUM og KFUK holder hyggehjørnet for de voksne
fredag d. 23. januar og 20. februar kl. 19.30
hos Alex, Hindingvej 2

Jeg sidder her, hvor vi nærmer os jul
og tænker på den gode mad vi skal
have: andesteg, flæskesteg, gås eller
hvad det kan være. Julefrokoster
bliver det jo nok også til, og hygge
med familie og venner.
Så kommer nytåret med den festivitas, som den nu indeholder. Så er
det da rart at tænke på at vi har en
mulighed for at komme af med de
ekstra kilo, der måske er løbet på.
Vi starter nemlig op til Gymnastik
og hyggeligt samvær nede i Nors
Hallen Tirsdag den 6. januar kl.
10.00. Kom og vær med til et par
hyggelige timer. Alle er velkommen
nye som gamle medlemmer.
Generalforsamling afholdes tirsdag
den 10. februar kl. 10.00.

Tirsdag d. 17. februar afholdes der Generalforsamling kl.
19.00 hos Emma og Mogens, Diget 4.
Børneklubben Klub 19. har følgende på programmet
onsdage fra kl. 19 til 21.00
7. Januar Nytårsdisko
14. Januar Stearindryp og Fedtkugler
21. Januar Musikquiz
28. Januar Vi går i filt m.m.
4 Februar Spille/hygge aften
11. Februar Ingen Klub/Vinterferie
18. Februar Fastelavnsfest
25. Februar Vi bygger biblen i Lego
7. Marts. Legeaften
Hilsen
Alex Dahl Jensen

Håber I alle har haft en glædelig jul
og godt nytår til alle.

Nors Genbrug

Hilsen
Bjarne Andreasen

Kom og se, hvad vi har af gode ting og sager,
tøj, sko, tasker, møbler og meget mere.
Alt er til halv pris,
både hos Sigfred Norsvej 22 og i butikken Norsvej 28.
Alle ønskes et godt nytår og tak for det gamle.

!
!

Med venlig hilsen
Nors Genbrug

!

Nors Ældrecenters aktivitetskalender
Arrangementer:

Januar:
Onsdag den 07.01. kl. 14.00 Eftermiddag m. sange og musik v/Michael Møller.
						
Onsdag den 14.01 kl. 14.00 Bankospil 1 plade 10 kr. – 3 plader 25 kr.
Onsdag den 21.01 kl. 14.00 ”Billeder, fortællinger og sange fra Thy”
				
v/Anna og Svend Hamborg.
			
Onsdag den 28.01 kl. 14.00 Alm. klub
Torsdag den 29.01. kl. 14.30 Gudstjeneste
Februar:
Onsdag den 04.02. kl. 14.00 Bankospil

Onsdag den 11.02. kl. 14.00 Fastelavn Vi slår katten af tønden, og spiser hjemmebagte fastelavnsboller.
Onsdag den 18.02. kl. 14.00 Pasgaard Tøjservice kommer med et stort udvalg af tøj.
Onsdag den 25.02. kl. 14.00 Se film m/Per Hansen hvor han besøger nogle”originaler” i Vestjylland.
Torsdag den 26.02. kl. 14.30 Gudstjeneste
Tak til alle der støttede og gav gaver til basaren.
Tak til alle der hjalp både før og under basaren.
Tak til alle der besøgte basaren.
Vi havde en dejlig dag.
Bemærk: Høreomsorgs-konsulent Annie Bovbjerg kommerpå centret den 23.01.15. 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
Kære alle sammen!
11.02.15. kl. 10.00.
Den 14. januar har jeg sidste arbejdsdag på Nors Ældrecenter.
Åbningstider i Terapien: 			
Det er med et vist vemod jeg forlader en dejlig arbejdsplads,
Mandag: kl. 9 – 15
gode beboere, borgere og kollegaer.
Tirsdag: kl. 9 – 15
Jeg har haft 9 fantastiske år i Nors.
Onsdag: kl. 9 – 16.30 – klub 14 – 16.30
Den 15. januar starter jeg som aktivitetsmedarbejder
Torsdag: kl. 14.30 – 21
på Fjordglimt i Sennels, hvilket jeg glæder mig til.
Fredag: kl. 9 – 13.
Jeg vil hermed sige tak for godt samarbejde til alle, jeg har mødt
					
på min vej.
Her er du altid velkommen!
Med venlig hilsen Gerda Jacobsen.

Kære Signe

Min glade og super smukke
datter, samt søster og papsøster
Signe L. Pedersen

Program Indre Mission
Så byder vi igen velkommen til et nyt år,og håber det igen
vil bringe mange gode og lyse timer.
Januar:
Tirsdag d. 13
Onsdag d. 14
Mandag d.19
Onsdag d. 28
Torsdag d. 29

Bedemøde i sognehuset
"
"
i Hillerslev
Torben Beck Hansen, Nørhå
Henning Fillipsen , Koldby
Nordthy Mandskor taler og synger

Februar:
Torsdag d. 5 Møde hos Jens Kr .Bojesen
Torsdag d. 19 Møde hos Sigfred Kristensen
Onsdag d. 25 Sigrid Kær, Sennels

fylder 10 år
tirsdag den 13. januar 2015.
Stort tillykke fra:
Mor og Michael
Christina og Sofie
Lucas og Jasmin

Marts i Hillerslev:
Mandag d. 2
Tirsdag d. 3
Onsdag d. 4
Torsdag d.5

Ole Dahl og Skive koret
Peter Nord, Frøslev
Peter Sørensen, Viborg
Grete Friberg , Allingåbro

Godt nytår til alle.

Generalforsamling
Nors Hallen afholder generalforsamling
onsdag den 25. februar 2015 kl. 19.30
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før.
Formand Ole Christensen
Norsvej 45 7700 Thisted
tlf. 25136039

Dilettantforeningen
i Nors
Afholder generalforsamling
den 19. marts kl. 19.00
på Nors Kro
Nærmere herom i
Thisted Posten
og på Norsby.dk

Generalforsamling
Nors Vandværk afholder generalforsamling
på Nors Kro
torsdag den 26. februar 2015 kl. 19.30.
Dagsorden iflg. 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

Gymnastikopvisning
Som noget nyt prøver vi, at ligge den lokale gymnastikopvisning
en søndag formiddag.
Der har i flere år været ønske om at flytte den væk fra fredag aften,
da mange børn, ifølge deres forældre, er trætte fredag aften.
Gymnastikopvisning i Nors hallen bliver derfor søndag d. 22. marts 2015.
Fælles indmarch kl. 10.00.
Vi håber på at se rigtig mange gymnaster og tilskuere i hallen denne dag.
Lørdag d. 21. marts er der børnestævne i Thy hallen,
hvor Mini mix spring, mix spring og rope skipping deltager.

UDLEJNINGER

LAGER RUM - KONTORLOKALER

VI HAR NETOP NU LEDIGE LEJEMÅL TIL RÅDIGHED

OMRÅDETS BEDSTE PRISER
TIL PRIVATE
Har du brug for sikker opbevaring af dine ejendele eller et ekstra
lager til din virksomhed, er det hurtigt og nemt at leje et
depotrum hos Nors Erhvervscenter.

Fra 1. februar 2015 tilbyder vi:
Depotrum fra ca. 10m2 og op.
Palleopbevaring/-håndtering i reoler, startende fra 1 palle.
Alt i isolerede lokaler og med egen dørnøgle, så man kan komme
og gå, præcis som man vil.

TIL ERHVERV
Vi har 3.000 m2 i et godt erhvervsmiljø, velegnet til lager eller
produktion, som kan opdeles efter behov.
Lagerhotel med lagerhåndtering vil også være en mulighed.
Kontorlokaler i varierende størrelser i fantastisk stand.
Kontakt os for et godt tilbud på.
Mads Bang Andersen
Tlf: 30 14 30 81
Niels Jørgen Andersen Tlf: 20 97 15 77
Kent Bang Andersen
Tlf: 40 92 19 15
eller på: norserhvervscenter@gmail.com

Nors Erhvervscenter A/S
Kirkebyvej 4 - Nors - 7700 Thisted
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Eftermiddagsfo
restilling kl. 14
.00
Aftensforestillin
g kl. 18.30
Eftermiddag: Billetpris 30 kr. incl. Kaffe og kage.

Aften: Billetpris 100 kr. Medbring selv
madkurv og service.
Nors Kro tilbyder Dilettantplatte til 75 kr.
Samt smørrebrød til 20 kr./stk.
(Bestilles senest 12/2 på kroen)
Efter aftenens forestilling og spisning, spilles der
op til dans, af Jens Peter Knudsen.
Billetbestilling til aftenens forestilling sker ved Else Rasmussen,
på tlf. 4068 1465
Billetter til eftermiddagens forestilling købes i døren.

HUSK HUSK 10 ÅRS JUBIL ÆUMS

Messe og Modeshow
i Nors hallen

Udvidet program i anledningen af 10 års jubilæum
Fredag den 06. marts 2015 kl. 17.00
Konferencier : Tina Siel

Følg os på Facebook under: messe og modeshow i Nors Hallen 2015

Deadline for næste blad er den 20. februar 2015

