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Stemningsbilleder fra Sommerfesten

Æ´Tæskværk under gudstjenesten
Carsten Kjømn varmer op til auktion

SamBossa Band underholdte i teltet fredag aften

Indledning

Vi er nu snart i september måned,
så det må siges at være længe vi
ventede på sommeren i år. Vi har nu
her i slutningen af august haft nogle
pragtfulde varme dage, men mon
ikke sommerfestudvalget havde ønsket de kom nogle dage før? Sommerfesten var om fredagen ved
at svømme væk i regn, og det var
rigtig synd, om lørdagen fra morgenen af, var det ligeså slemt, men
heldigvis klarede det så op hen på
eftermiddagen.

med en månedstid senere, hvor flere
af de gravide på billederne havde
født. Her kom der samtidig en artikel med omkring fødselstallet i
Thisted kommune. Her var Nors i
top, og det kan vi da helt klart være
stolte af.

Vores lokale købmandspar Carsten
og Sanne syntes det skulle fejres
med nedsættelse på de babyartikler
de forhandler. Så er det man bliver
ekstra glad for at bo i et mindre lokalsamfund, hvor vores købmand
følger med i hvad der rør sig i byen.
Husk at støtte her og også alle de
Vi har fået nye vejformænd, til at andre lokale erhvervsdrivende vi
dele Tidende ud. Vi byder velkom- har på egnen. Det smitter af på udmen til Frits Jensen, der fremover viklingen her, og det har vi i den
deler ud på Ranselvej og Mie Quo- grad brug for.
rning, der tager Kirkebyvej. TAK
fordi i vil give en hånd med.
Der er ved at komme gang i hushandlen igen i vores område og det
I sidste Tidende havde vi billed- viser sig også, at mange gerne vil
er med af gravide/nyfødte i Nors leje hus/lejlighed i byen. Det er jo
Skoledistrikt. Vi havde også sendt rigtig dejligt, at se mange udefrabilleder ind til Thisted Dagblad, da kommende flytte til, så vi kan holvi var enige om, at det var en god de gang i specielt børnehaven og
historie at få med fra Nors. Des- skolen. Vi mangler dog at få gang
værre var de vist ikke helt enige på i salg af byggegrundene, men mon
dagbladet, og billederne kom først ikke det nok skal komme...

Nors Ældrecenter på lokale hænder.
Vi fik lige inden bladet gik i tryk
nyheden om, at det blev Jens og
Anne Marie Frederiksen og Niels
Jørgen Pedersen og Lisbeth Ubbesen, der kom med højeste bud på
plejehjemsbygningen. Vi håber, at
vi i næste nummer kan få mere med
om, hvad der skal ske med bygningen. Navnet på bygningen har de
afsløret bliver Paletten, så mon ikke
det er tegn på, at de er åbne for lidt
af hvert? Tillykke herfra til køberne
og al mulig held og lykke.
Deadline for næste blad er den 20.
oktober. Bladet udkommer ca. 1.
november, og ja, her skal vi jo have
artikler med omkring julen, slet
ikke til at forstå lige nu.
Kom endelig med nogle gode historier og billeder, så vi kan få endnu
et godt blad.
Hilsen Redaktionen

Byens hjertestarter der før sad på plejehjemmet
er nu sat op i venteværelset ved stationsbygningen
og der er sat skilt op udenfor.
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Lægerne i Nors
For et par år siden, var vi i tvivl om
vi fortsat ville have et lægehus i
fremtiden her i Nors. Heldigvis ser
det nu noget lysere ud, og mon ikke
vi får lov at beholde praksissen her.
I hvert fald er det et ungt og harmonisk team vi nu kan møde i Nors
Lægehus.

Egle Kongsøre kom med for 10 år
siden. Efterfølgende kom Morten
Sig Ager Jensen til 1. juli sidste år
og 1. juli i år trådte Maria Kjærgaard
Brolev også til, så vi nu igen har tre
læger i Nors. Det er jo fantastisk når
vi ser, hvordan man mange andre

steder lukker landpraksisser. Morten stammer fra Ringkøbing,
men flyttede allerede for år tilbage
til Thisted og fuldførte studiet herfra. Maria stammer fra Sennels og
flyttede efter endt studie retur til
Thy. De kender hinanden fra nogle
fællesstudier, og er begge glade for
de har valgt en landpraksis.
Lægerne i Nors har ca. 6.000 patienter. Der er oprettet en hjemmeside,
der hedder www.norslæger.dk. Her
kan du bestille tid og medicin. Man
kan også kontakte læger, sygeplejersker og bioanalytiker med IKKE

AKUTTE problemstillinger. Lægehuset har tre sygeplejersker
ansat og også en bioanalytiker,
der tager sig af blodprøver mm.
Derforuden lægesekretærerne, der
tager imod telefonopkald og patienter i klinikken og forefaldende
sekretærarbejde.
Egle, Morten og Maria har ingen
planer om at flytte praksissen, men
spørger man om der er garanti for
den bliver i Nors, kan de ikke love
det 100%, da Regionen jo også har
noget at sige. Vi håber selvfølgelig
de bliver mange år endnu.

Når sandheden skal frem...

Man kan undre sig over så meget.
Man kan undre sig over, at kommunen kasserer børnehavens sandkasse, fordi der ikke er nok sand i.
Og man kan også undre sig over, de
ikke vil levere sand, så den kan lovliggøres. Men når det så er sagt, så
er det omkring 6 år siden, der sidst
er kommet sand i, så det trængte til
at blive udskiftet.

Knipling

Vi er en lille flok damer, der knipler
hver mandag i konfirmandstuen i
Hillerslev fra kl. 13.30 – 16.15.
Hvis det kunne have din interesse,
om du er øvet eller nybegynder,
skal du være hjertelig velkommen.
Vi starter op mandag d. 7 september. Det koster ikke noget. Vi skiftes
til at have kaffe og the med.

Men der er så heldigvis andre muligheder.
Lørdag morgen kl 7.30 startede
3 mand med at grave og en mand
til lastbilen, og klokken 18.30 var
det gamle sand fjernet, og der var
kommet 107 tons sand og 17 tons
faldgrus til gyngerne og diverse.

Hvis der er behov for hjælp, finder
vi også ud af det.
Jeg kører fra Nors hver gang, hvis
nogen har brug for et lift.
Mvh Pia Laursen
Tlf. for mere info 61760680

Men uden hjælp går det ikke. Flg.
har sponsoreret projektet:
AC Truckkørsel
Amiga
Bents VVS
Brdr. Sloth
Clausens Auto
Dykkerstaal
Energicenter Nord
FJ Byg
I/S Gl. Skelsgård
Klip & Krøl
Klippestudiet
KRV Byg
Lars Westergaard
Nempapir
Nors Auto
Nors Bageri
Nors El
Spar
Thy Gocart
Trykkeriet Friheden
Vognmand Henning Pedersen
Vaks Græsslåning

Marokko på
motorcykel

Rent tidsmæssigt blev det april og
maj. Disse måneder er stadigvæk
udholdelige i Marokko, selvom
temperaturen nåede over de 40
Johs Lund Larsen fra Trykkeriet grader da jeg var i Sahara området,
Friheden, Nors har besøgt Marokko og endnu varmere inden i en sort
på en 15.200 km lang motorcykel- motorcykel dragt og sort hjelm!
tur!
Jeg fik planlagt en rute på godt
”Hey Mister, you want to buy some 15.000 km som gik fra Thy til Lonhash from me?”.
don, hvor jeg tilbragte et par dage
Efter næsten en måned i Marokko hos min ældste søn og hans dejlige
var jeg nu tilbage i den nordlige del familie. Dernæst med færgen til
af landet, i byen Chefchaouen. Jeg Calais i Frankrig og ned sydpå til
havde netop spurgt en ung fyr om Nice, hvor jeg besøgte en god ven.
vej til hotellet hvor jeg skulle bo. Videre langs Middelhavet ned genSom det var sket flere gange tidlige- nem Spanien til Almeria hvorfra jeg
re under turen, spildte han ikke tog færgen til Melilla i Afrika. Jeg
tiden på komplicerede forklaringer, havde planlagt 4 uger i Marokko,
men sprang bare op på bagsædet af og retur til Danmark via Andalusien
motorcyklen for at vise vej! Områ- i Spanien, Pyrenæerne i Frankrig,
det jeg befandt mig i, kaldtes RIF og via lilleputstaten Andorra, over
bjergene og er én gigantisk ”hash” til søerne Como, Lago Maggiore
mark. Dyrkning af cannabis er of- og Lugano i Norditalien og endelig
ficielt forbudt, men regeringen ser hjem via Svejts og Tyskland.
lempeligt på det, da det giver arbejde til en masse mennesker! Chef- Udstyrsmæssigt, så havde jeg et
chaouen er dog en herlig lille by på par måneder før turen købt en brugt
45.000 indbyggere, og går ofte un- BMW F800GS motorcykel, som
der navnet ”den blå by” fordi mange
af husene er malet en dejlig indigo
blå farve.
Men tilbage til begyndelsen! For et
års tid siden læste jeg et par artikler
om Marokko, og fik lyst til selv at
køre en tur derned på motorcykel.
Jeg fik overbevist min kone om at
hun sagtens kunne undvære mig i
2 måneder, og Oluf Immersen, min
partner i Trykkeriet Friheden, om
at han sagtens kunne gøre arbejdet
for 2 mand! - Så var det bare med at
få planlagt det hele, før de skiftede
mening!

ville være perfekt både til hurtig
kørsel på autobanen, men også egnet til off-road kørsel på pisterne i
Marokko, som for det meste består
af grus, sten og sand. Jeg fik også
købt telt, madras, sovepose, kogegrej osv. Det letteste jeg kunne
opdrive, for at holde den samlede
vægt så lav som mulig, og gøre det
nemmere at køre på de dårlige veje
i Marokko, og i ørkenen.
Den 2. april, 2015 var der så afgang
fra Thy, i 3 graders varme, og noget der mindede om en orkan. Jeg
var rigtig glad for de opvarmede
håndtag på motorcyklen, der var sat
på absolut højeste temperatur! Det
kunne ikke gå hurtig nok med at
komme sydpå, så trods det dårlige
vejr blev det til 800 km den første
dag.
Efter ”omvejen” til London og Nice,
kørte jeg den 12/4 om aftenen ombord på færgen til Marokko. Det er
en nat-tur på 8 timer. Færgen anløber
rent faktisk ikke Marokko, men
Spanien som har en lille ”enklave”

på Afrika siden. Først efter en køretur på 10 km er man ved grænsen til
Marokko, og man er ikke i tvivl om
at man er ankommet – total kaos,
øjensynligt ikke system i noget som
helst, såkaldte ”fiksere” som hiver i
dig og motorcyklen og insisterer på
at hjælpe dig med at komme hurtigt
ind i Marokko, med de nødvendige stempler og underskrifter i dit
pas – mod betaling naturligvis! Jeg
havde ellers været fast besluttet på
selv at klare det hele, men en time
senere og kr. 200 fattigere, kørte jeg
ind i det ”forjættede” land. Det er
virkelig et kulturchok der møder en
– et andet sprog, en anden skrift på
skiltene (arabisk), lastbiler, biler og
scootere der drøner af sted på kryds
og tværs, tilsyneladende uden system i tingene. På magisk vis virker
det alligevel, og man finder hurtigt
ud af at alle holder øje med hinanden i trafikken, og tager de forholdsregler der er nødvendige for at
komme frem uden skrammer.
Der går mange historier om turister
som kommer gennem paskontrollen
og et par kilometer ind i landet, hvorefter de vender om og skynder sig
tilbage til Spanien igen – det hele
er ganske enkelt for uoverskueligt
og overvældende for dem. Det er
en skam, for Marokko er et utroligt
spændende land, og for hver kilometer du bevæger dig sydpå bliver
det bedre og bedre – færre mennesker, og flottere natur.
Jeg rettede straks hjulene mod sydøst og Sahara ørkenen , hvor jeg
ankom den følgende dag. Det
virkede fuldstændig overnaturligt,

her – få dage efter afgangen fra Thy
– at stå med motorcyklen i ørken
sandet! Har jeg virkelig kørt helt
herned?? Jeg fandt en ”auberge”
som lå på kanten af Sahara ørkenen.
Stedet havde en dejlig svømmepøl,

pizza, kødretter osv. Det smagte
herligt. Berberen foreslog at jeg gik
(kravlede) og på toppen af en af de
nærtliggende, gigantiske og meget
stejle sandklitter for at se solnedgangen. Det blev endnu en dejlig

som straks blev afprøvet. Fra hotellet – der mest af alt mindede om noget fra 1001 nats eventyr – kunne
man vandre direkte ud i ørkenen, og
hilse på såvel kameler som berbere!
Den følgende dag tog jeg en tur
på kamelryg ud i ørkenen, med en
Berber som guide. Turen gik ud til
en lille teltlejr i ørkenen, hvor hans
kone og børn boede, og hvor han
også havde sine dyr, hovedsagelig kameler og geder. Om aftenen
i teltet blev der serveret mynte te
- Marokko´s herlige nationaldrik
(også kaldet berber whisky!) – og
kylling, kartofler og grøntsager
sammen med citroner, tilberedt i
en såkaldt ”tagine”. En tagine er et
lerfad med en konisk top, som man
laver alle former for mad i – omelet,

oplevelse.
Næste morgen gik turen på kamelryg tilbage til civilisationen, hvor
min egen ”kamel” ventede trofast,
så jeg kunne fortsætte turen længere
sydpå på 2 hjul, ned til byen Sidi
Ifni som ligger ud til Atlanterhavet,
og er en rigtig surferby; Marokko´s
svar på Cold Hawaii!
Af andre højdepunkter fra turen skal
nævnes storbyen Marrakech med
det verdensberømte (berygtede!)
torv Djeema el Fna, hvor der bl.a.
fremvises slanger og aber og ellers
foregår alt muligt gøgl. Det ligger
i medinaen, et kæmpestort område
med en labyrint af smalle gyder og
gader – et fantastisk spændende område hvis du vil shoppe eller spise,
fortsættes næste side

og hvor du er 100% sikker på at fare
vild! En anden spændende storby
som jeg også besøgte er Fes. Her
boede jeg i en ”riad” i medinaen, og
var nødt til at parkere motorcyklen
på et torv i nærheden, da der ikke er
plads til køretøjer i de små gyder i
medinaen. Al transport i medinaen
foregår til bens, eller med æsler.
Marokko er et bjergrigt land – taget
fra nord mod syd ligger først RIF
bjergkæden, dernæst Middle Atlas, High Atlas og Anti Atlas bjergkæderne. Jeg kørte ca. 4.000 km i
Marokko, langt de fleste af dem i
spektakulære bjerge, med meget lidt
trafik og fantastiske udsigter. Man
skulle dog sørge for at være virkelig

koncentreret under kørslen, eftersom der stort set ingen autoværn
findes – dvs. frit fald på adskillige
hundrede meter, hvis ulykken skulle
ske!
Jeg havde mange andre spændende
oplevelser i Marokko, som der desværre ikke er plads til at berette om
her i bladet. Jeg optog en del film på
et Go-Pro kamera monteret på min
hjelm, og er i gang med at få lavet
en ”se-værdig” beretning om turen.
Jeg må sige at alle de forventninger
jeg havde før turen, blev indfriede.
Jeg mødte mange interessante rejsende på motorcykel, bl.a. en 58
årig amerikansk kvinde, som var
på vej jorden rundt alene, og havde

været på farten i over 2 år. Jeg blev
virkelig udfordret på turen, og fik til
fulde tilfredsstillet både min køreog eventyrlyst. De to spørgsmål jeg
oftest blev stillet var: Kører du helt
alene? …og Er du virkelig kørt på
motorcykel helt fra Danmark?
Jeg kan i høj grad anbefale Marokko
som rejsemål for motorcyklister,
der har mod på at prøve noget, der
er lidt ud over det sædvanlige. Marokko ligger geografisk tæt på Europa, men er på næsten alle måder
en helt anden verden. Overvejer du
en tur til Marokko – ikke nødvendigvis på motorcykel – er du meget
velkommen til at kontakte mig for
flere oplysninger om landet.

Nyt fra spejderne
Bæver/ ulve sommerlejr
Fra onsdag d. 1. juli til lørdag d.
4. juli var 12 bævere, 20 ulve og
8 ledere fra Nors gruppe afsted
på fælles bæver/ulve sommerlejr

med andre bævere og ulve fra Thy.
Lejren blev afholdt i Sennels, hvor
vi fra lejrpladsen havde direkte adgang til fjorden.
Torsdag udnyttede vi dette og brugte hele dagen – i bagende solskin
– ved fjorden. Der blev badet, sejlet på tømmerflåde, fisket og lavet
strandkunst.
Torsdag aften ved lejrbålet blev
Rasmus ringet op af politiet. De
kunne fortælle ham, at der var nogle terrorister i området, og at de
meget gerne ville have vores hjælp
til at fange dem. Kort efter hørte vi
en båd lægge til ved stranden og derefter gik den vilde jagt på terroristerne.
Om fredagen blev vi inddelt i 10
nationer. Vi brugte formiddagen på
at lave flag og kostumer. Om efter-

middagen var der åbningsceremoni,
hvor den olympiske flamme blev
båret ind. Derefter dystede vi i discipliner som skiskydning og bobslæde.
Sidst på formiddagen lørdag kom
forældrene og spiste deres medbragte frokost, inden lejren var forbi.
Sommerlejr i Sverige
27 spejdere fra Nors gruppe drog
om aftenen, torsdag d. 23. juli, afsted mod Grenaa. Herfra skulle vi
sejle til Varberg.
Fredag eftermiddag skulle vi afprøve Tree top walking i Isaberg.
Her var mange forskellige udfordringer i trætoppene.
Fredag aften ankom vi til en hyggelig campingplads i Mariannelund,

hvor vi skulle overnatte til mandag.
I dette område fik vi set verdens
største rokkesten, Kathult, hvor
Emil fra Lønneberg filmene er
optaget, Smålands højeste punkt,
samt en 20 meter dyb kløft.
Mandag aften ankom vi til Vollsjö,
hvor vi skulle bo resten af lejren,
hos vores venskabsgruppe.
Tirsdag morgen blev vi hentet af to
af gruppens ledere. Vi skulle ud at
sejle i kano. Om eftermiddagen så
vi Skånes største vandfald og nogle
så vildsvin i et vildsvinereservat.
Onsdag besøgte vi en middelalderborg. Om aftenen skulle vi mødes
med vores venskabsgruppe i et friluftsbad, hvor vi grillede, badede og
legede.

refter lederne skulle tidligt i seng, skulle deltagerne finde ord inden i
da vi allerede skulle køre til færgen flødeboller og sætte dem sammen
til en sætning. Til sidst skulle der
kl. 4.00.
laves bål i en tønde på en vippe. Når
Fredag eftermiddag var vi igen holdende mente bålet var godt nok,
hjemme ved spejderhuset i Nors, skulle det hejses op ved at fylde
med en helt masse fede oplevelser vand i tønden på den anden ende af
vippen. Bålet skulle så brænde en
i rygsækken.
snor over. Vinderne af årets holddyst blev Klip & krøl.
Byfest
Spejderne deltog igen i år i Nors byfest. Fredag brugte vi på at pionere Angående holddyst vil vi meddele
allerede nu, at vi kun ønsker at afvores stand.
holde dysten næste år, hvis der komLørdag blev der bagt pandekager mer minimum seks hold. Vi ligger
og lavet popcorn over bål. Om ef- mange ressourcer i holddysten og vi
termiddagen afholdt vi den årlige synes, at der har været for lidt opholddyst. 4 hold havde i år valgt at bakning de seneste år. Der vil næste
deltage – stor tak til dem. Holdende år være en bindende tilmelding. Er
blev kastet ud i udfordringer som der ved sidste tilmelding ikke seks
borddækning uden hænder og for- hold, finder vi på andre aktiviteter.
skellige former for stafetter – den Så tænk allerede nu over, om du
kan samle et hold. Det kunne være
ene med promillebriller.
sammen med dine kollegaer, naboer
I finalen skulle holdene først lade eller venner. Holdet skal bestå af 5
deltagere, der minimum er fyldt 14
år.
Vi håber at flere vil støtte op om
holddysten, så vi fortsat kan afholde
den.
Banko
Sæt allerede nu kryds i kalenderen
mandag d. 12. oktober, hvor spejderne afholder bankospil, med
mange flotte gevinster, i Nors hallen kl. 19.00.

Torsdag var vi om formiddagen i en
På spejdernes vegne
grotte, der hvor den var dybest, var
Louise Gregersen
12 meter under jorden. Om eftermiddagen var vi i en elgpark, hvor vi
kørte rundt i tog blandt elgene. Om en ”blind” lave en lagkage. Derefter
aftenen lavede vi festmiddag, hvo- skulle 15 par sokker parres. Dernæst
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Baby-salmesang.
Vi prøver endnu engang at indbyde til babysalmesang i Nors kirke, - indbydelsen gælder spædbørn op til 1
år. Forløbet vil komme til at strække sig over 6 gange i september og oktober. Det vil foregå torsdag formiddage, og hvert forløb varer ca. 50 min. Vi vil synge enkelte vers fra vores store og dejlige sangskat og kombinere
det med små sanselege. Ud over sognepræsten deltager organist Olga Jeppesen. Skulle der være tidligere deltagere, der har lyst til at være med endnu engang, er I velkomne, hvis der er plads. (Vi kan max. være 8 i koret
). I kan bare sende mig en mail på AKF@KM.DK senest den 10. september.
Telefon - og træffetider.
Jeg kan træffes på tlf. 97-981030 eller 30611008.
Jeg kan endvidere 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 ferie fra mandag den 21. september til
og med mandag den 28. september og friweekend:
7.-8. november.
Embedet passes i disse perioder af pastor Benne
Holwerda, Hillerslev, tlf.: 97-981403.

Hestevognstur i Tved plantage.
Igen i år var der hestevognstur i Tved plantage den
5. august.
Der blev bagt pandekager over bål og det var en stor
succes,

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
SEPTEMBER - OKTOBER 2015

Oversigtskalender sogneeftermiddage og sogneaftner og lign.
Måned
dato/kl.
sted
Titel
September
den 15. kl. 19.30
Sognehuset
Tidligere chef for jægerkorps Jens Mandø
Oktober
den 08. kl. 19.30
Sognehuset
Rikke Kirk fortæller om HomeStart
Oktober
den 21. kl. 14.30
Sognehuset
Sognepræst Knud Bonde
November
den 03. kl. 19.30
Sognehuset
Bjarne Nielsen Brovst
November
den 10. kl. 18.00
Sognehuset
Mortens Aften, spisning
De forskellige arrangementer omtales i uddybet form andet steds i Kirketidende.
Sogneaften.
Den 15. september kl. 19.30 i Sognehuset vil tidligere chef for jægerkorps Jens Mandø fortælle om sin spændende karriere gennem 33 år i forsvaret, hvor han har bestrede forskellige lederposter. Det absolutte højdepunkt i hans militære karriere var funktion som chef for Jægerkorpset i 4 år fra 1993 til 1997
Sogneeftermiddag ”Rødder og vinger”
Den 21 oktober kl. 14.30. Billedfortælling fra de frisiske øer med udgangspunkt i Mandø beliggende midt i det
vadehav, der i 2014 af UNESCO blev udpeget som verdensarv.
Foredraget er en hyldest til livsmodet og bliver levende gennem historier fra min families liv på øen gennem
tiderne
En aften med Bjarne Nielsen Brovst.
Han har en stor læseskare i sit folkelige forfatterskab, hvad end det er romaner, digte, fortællinger, biografier
eller løgnehistorier.
Hans romaner tager udgangspunkt i konkrete episoder i hans liv, som han så har digtet videre på.
Biografierne er alle om mennersker, som har fascineret ham og de er kendetegnet af en meget grundigt forarbejde, da han sætter en ære i at alle historiske fakta er i orden. Han er Danmarks bedste fortæller
Kom til en rigtig god fortælle aften med forfatter Bjarne Nielsen Brovst
Den 8. oktober kl. 19.30 kommer Rikke Kirk fra Home-Start i Sognehuset .
HOME-START er et internationalt netværk, som blev grundlagt i Storbritannien for 35 år siden. Det blev
etableret her i landet i 2006. Det findes nu i 20 lande over hele verden. Lokalafdelingen i Thy startede i det
små i 2008 med Lokalkoordinator Rikke Riis Kirk, med støtte fra De Frivilliges Hus i Thisted.
Fællesspisning Mortens Aften den 10 november i Sognehuset.
Traditionen tro inviteres til Mortens aften, hvor der serveres andesteg. Der kan købes vin, øl og vand
Pris for arrangement oplyses ved tilmelding senest den 3. nov. til: Susanne R. Pedersen 30345265 eller mail:
hpvognmand@gmail.com. Eller Gunnar Smed tlf.. 97 98 18 12 mail: gunnar@familiensmed.dk
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Gudstjenester
Måned/dag

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

September
14.s.e.Trin.
15.s.e.Trin.
16.s.e.Trin.
17.s.e.Trin.

06.
13.
20.
27.

09.00 K
10.30 *) NB
Ingen
09.00 BH

Ingen
Ingen
10.30 *) NB
Ingen

10.30 *)
Ingen.
Ingen.
Ingen.

Oktober
18.s.e.Trin.
19.s.e.Trin.
20.s.e.Trin.
21.s.e.Trin.

04.
11.
18.
25.

Ingen.
10.30
09.00 K
10.30 *) NB

14.00 NB
09.00
10.30 *)
Ingen

10.30 *) NB
Ingen.
Ingen.
Ingen.

November
Alle helgens dag
Onsdag
23.s.e.Trin.
24.s.e.Trin.
Sidste søndag i kirkeåret

01.
04.
08.
15.
22.

16.00 *) NB
17.00 NB
09.00 BH
10.30 *)
09.00 K

09.00 *) NB
Ingen
Ingen
Ingen
10.30 *)

10.30 *) NB
Ingen.
Ingen.
Ingen
Ingen.

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.
Alle Helgens søndag den 1. november
Ved alle 3 gudstjenester Alle Helgens søndag kl.09.00 i Tved kirke, kl. 10.30 i Ø. Vandet kirke og kl. 16.00 i
Nors kirke, vil vi, efter prædikenen, ved navns nævnelse mindes de mennesker, vi har mistet her i vores 3 sogne siden sidste Alle Helgen samt dem, som måtte være kommet til vores kirker eller kirkegårde udensogns fra.
Familie / BUSK gudstjeneste søndag den 25. oktober kl. 10.30!
I lighed med tidligere år afholdes der sidste søndag i oktober i Nors kirke en BUSK gudstjeneste, - altså en
familiegudstjeneste, hvori bl.a. KFUM spejdere og årets konfirmander vil være involveret. BUSK står for
Børn-Unge-Sogn-Kirke, en gudstjeneste på børnenes
præmisser . Så reserver allerede nu:
Høstgudstjenester.
Der afholdes høstgudstjeneste i Nors kirke søndag den
13. september kl. 10.30,Tved kirke søndag den 20. september kl. 10.30 og i Ø. Vandet kirke søndag den 4. oktober kl. 10.30. Ved alle 3 gudstjenester er der høstindsamling, hvor de indsamlede beløb vil blive tilsendt sociale og velgørende organisationer. Ved høstgudstjenesten
i Nors kirke er man meget velkommen til at medbringe
lidt af årets ”høst” i form af: frugt, grøntsager, marmelade, bagværk o. lign. De skænkede gaver vil efter gudstjenesten blive solgt ved en auktion, det indkomne beløb vil
blive tilsendt velgørende formål.
Friluftsgudstjeneste i Tved
”Fra ord til bord” onsdag den 4. november kl. 17.00
Så er vore dygtige ”køkkendamer” igen klar ved gryderne, hvilket betyder, at efter ”Fra ord til bord” gudstjenesten i Nors kirke, samles vi i Sognehuset, hvor vi spiser aftensmad sammen. Vi forventer at være færdige
ca. 18.30 / 19.00. Alle er velkomne. Pris voksne: 20,- kr, - børn gratis. Ord til bord gudstjenesten er en meget
kort gudstjeneste for bør n i alle aldr e, Tilmelding senest den 2. nov. til Annie Foldager : sms 30611008,
mail: akf@km.dk, eller Susanne Rotbøl Pedersen: sms tlf. 30345265 mail:hpvognmand@gmail.com.
”Kirken i skoven” søndag den 4. oktober.
Reserver søndag den 4. oktober, for da skal vi bl.a. en tur i skoven! Vi mødes på parkeringspladsen ved Tved
kirke kl. 14.00, og så vil tidligere klitplantør m.m. Ib Nord vil tage os med på en lille vandring i Tved klitplantage og fortælle om det, vi ser. Vi slutter af i Tved kirke kl. ca. 15.00, hvor vi vil synge et par salmer / sange,
og hvor sognepræsten vil fortælle lidt om kirkens historie. Tved menighedsråd sørger for kirkekaffe. Alle er
hjertelig velkommen.
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Opstart af ”hyggeeftermiddage” i Nors sognehus.
På baggrund af et samarbejde mellem den tidligere ”Aktiv komité” ved Nors Ældrecenter og Nors-TvedØ.Vandet menighedsråd, vil vi forsøgsvis afholde 2 månedlige hyggeeftermiddage i Nors Sognehus, og hvor
dén sidste eftermiddag hver måned bl.a. vil indeholde en kort andagt / gudstjeneste i Sognehuset. Vi slår dørene op kl. 14.00 og regner med at slutte ved 16´tiden. Man vil kunne købe kaffe og kage: pris 25,- kr. Tag strikke - eller sytøjet med, eller hvad du nu lige beskæftiger dig med. Der vil også være fsk. spil / kort, der kan
spilles, eller man kan bare sidde og hyggesnakke. Vi tænker også, at der skal synges et par sange undervejs, og
ellers er vi yderst modtagelige for gode ideer. Tilbuddet henvender sig til pensionister i alle aldre eller andre,
der lige kunne tænke sig en frieftermiddag i hyggeligt samvær med andre.
Foreløbige datoer: Tirsdag den 8. september kl. 14.00; tirsdag den 29. september kl. 14.00; tirsdag den 6. oktober kl. 14.00 og tirsdag den 27. oktober kl. 14.00. Har man brug for transport, kan man ringe til Christian
Sand på tlf. 97981324. Så tag naboen under armen og vær med til at bakke op om et nyt initiativ 

Siden sidst:

Døde /begravede, Tved.
Marie Sofie Mikkelsen, Thisted.
Aksel Kolstrup, Hanstholm.
Holger Søndergaard, Tved.
Æret være deres minde.
Døbte i Nors kirke:
Nanna Marie Lund Nordentoft,
Nors.
Tillykke.

Døde /begravede, Nors.
Ove Gøttrup Christensen, Nors.
Gerda Nicoline Christofferen, Nors.
Marie Hartvig Nielsen, Thisted.
Brian Seirskilde Munk, Nors.
Ove Vestergaard Sørensen,
Hanstholm.
Æret være deres minde.
Døbt i Tved kirke:
Mille Stentoft Bunk, Tved.
Tillykke.

Døde / begravede, Ø. Vandet.
Alfred Thorvald Jensen, Thisted.
Æret være hans minde.
Viede i Nors kirke:
Miriam Vang Floutrup og
Christian Vestergaard Sørensen, V.
Vandet.
Pernille Rahbek og
Steffen Poulsen Vutborg,
Nykøbing Mors.
Anni Elga Saray og
Jørgen Christian Markussen, Nors.
Tillykke.

Mini-konfirmander.
I løbet af efteråret vil de nye 3.´klasses elever på Nors skole blive tilbudt et mini-konfirmandforløb bestående
af 10 x 1½ time. Forløbet kommer til at foregå i Sognehuset i Nors og vil blive fordelt således, at vi mødes 6
gange før jul og 4 efter. Eleverne vil modtage en indbydelse i løbet af september / oktober, og der forventes
opstart efter efterårsferien.

Nors Gymnastik forening
Nu er gymnastiksæsonen for 2015/2016 skudt godt i gang d. 31.08.2015. Alle er
velkomne til at deltage på vores hold og man er også meget velkommen efter
opstart.
Der vil igen i år blive afholdt gymnastik weekend hvor vi overnatter i hallen og laver
en masse sjov gymnastik. Programmet for weekenden kommer ud på
www.norsgymnastikforening.dk
Tilmelding til weekenden foregår også over hjemmesiden.
Nors Gymnastikforening har været med til at hjælpe til Nors byfest og vi har været
glade for at være en del af det som binder byen sammen på kryds og tværs. Vi vil
gerne takke for alle frivilligt arbejdende og hjælpende hænder der har bidraget til
byfesten.
Der er desværre sket en fejl i vores opstartsfolder som er delt ud i jeres postkasser.
Store hoppedag er ikke torsdag i uge 42 men torsdag i uge 7 som det har været de
tidligere år.
Vi glæder os over at den nye sæson er skudt i gang og håber at se en masse glade
mennesker i hallen.
Ønske om en god gymnastik sæson til alle nye som gamle medlemmer fra Nors
Gymnastikforening.
Sæsonstart 31.08.2015
Hold

Dag

Tid

Ledere

Tlf.

Pris

Badminton

Mandag

18:00-21:00

Kontaktperson Susanne Bakke

21 64 48
24

2000,- pr. bane

Børne Dance
2.-5. kl.

Mandag

18:00-19:00

Tina Lund Andersen

25 31 99
23

500,-

Voksen Dance
(Zumba
inspireret)
6. kl. og op

Mandag

19:00-20:00

Tina Lund Andersen

25 31 99
23

650,-

Rope Skipping
3. kl. og op

Tirsdag

15:30-16:30

Helle Hove Andersen
Andrea Weje
Theresa Immersen

30 31 80
23
42 43 52
88

500,-

Mor-far-barn
0-3 år

Tirsdag

16:30-17:30

Karina F. Mogensen
Mia Yde Hegelund

51 33 99
07
20 96 70
19

1 barn 500,2 børn 600,-

Mini Fræs
3-4 år lille og
mellemgr. I
børnehave

Tirsdag

17:30-18:30

Karina F. Mogensen
Mia Yde Hegelund

51 33 99
07
20 96 70
19

500,-

Mini mix
1.-3. kl.

Onsdag

17:00-18:30

Maja Vestergård Yde
Thor Gravesen
Dennis Hvass Jensen

21 71 01
53
28 14 85
33
22 37 16
55

550,-

Mix Spring
4. kl. og op

Onsdag

18:30-20:00

Maja Vestergård Yde
Annie Mærkedahl
Rasmus H. Andersen

21 71 01
53
23 72 96
62
21 38 40
74

550,-

Mega Fræs
5-6 år
Ældste grp.
Børnehave samt
0. kl

Torsdag

17:00-18:00

Nadja F. Bodin
Kristian Jensen
Stine Gregersen

28 55 50
87

500,-

29 61 85
19

Hanstholm Løbet
Den 1. august afholdtes Hanstholm
Løbet for 15. gang, og som de andre
gange startede løbet i Nors. Hvis du
ikke har hørt om det før, er det fordi
du ikke kører på knallert.

med den langsomste knallert forrest,
så der ikke bliver for stor spredning
i feltet. Bjarne kører bagerst, så han
kan holde øje med alle kører den
rigtige vej. En servicevogn er også
med i tilfældet af motorstop, men
den blev der heldigvis ikke brug for.

Primus motor for arrangementet er
Bjarne Nielsen, der startede løbet
i 2001. Dengang var der 11 del- Turen gik over Vandet, Klitmøller
og Hanstholm, hvor der holdes en
længere is pause på havnen, hvorefter der forstættes mod Vigsø over
Hamborg. Herfra sættes kursen til
Nors Sø for endelig at slutte igen
ved Trykkeriet.
Alle havde en hyggelig tur. Vejret
var godt, og der blev fortalt nogle
gode røverhistorier. Hvad mere kan
tagere, og det er så stille og roligt man næsten forlange?
blevet til omkring 50. Flest mænd,
men også kvinder, der har gjort det
til deres hobby at køre på knallert.
Deltagerne kom blandt andet fra så
fjerne steder som Læsø, Randers og
Spjald.
Det hele starter ved 10 tiden med
fælles morgenkaffe hos Bjarne.
Starten går klokken 10.30 cirka,
hvor hele kortegen sætter i gang

Søgård

Søgård er formentlig den ældste
gård i sognet. Den er første gang
omtalt i historien i år 1392 som
Søborg. På det tidspunkt ejet af en
fru Kirsten.
Det er dog meget sandsynligt,
at gården kan føres tilbage til
middelalderen eller måske endnu
længere tilbage til vikingetiden
omkring år 1000.
Søborg blev i 1441 afbrændt af
bondehæren. Samme skæbne led
adelens højborg, Aagaard ved
Fjerritslev. De var ret militante,
bønderne dengang, i det nordjydske.
Den daværende kong Kristoffer
tilbød bønderne frit lejde. Det tog
thyboerne og morsingboerne imod,
men vendelboerne forskansede sig
i Husby Hole bag en tredobbelt
vognborg. Det kostede dem livet,
da kongen tredje pinsedag den 6.
juni 1441 satte hæren ind for at gøre
en ende på bondeoprøret ved Sankt
Jørgens Bjerg.
Det er herfra citatet fra folkevisen
om slaget ved Husby Hole stammer:
Først rømmer de morsingboere
og så de forrædere fra Thy.
Efter da stod de vendelboere,
de ville ej fly.
Søgård blev opført igen, ikke i
borgstil, men som herregård med
et jordtilliggende sandsynligvis på
omkring 2000 ha.
I de følgende godt 200 år var det
slægten Lunnov og Ovesen Rød,
der drev gården.

fællesskab mellem to andre gårde
Digegård og Nebelgård, da ejerne
var giftet ind i hinandens familier.
I 1810 blev Søgård udstykket.
Hovedparcellen på 16 tdr. hartkorn
blev solgt til Christian Holst. Han
døde imidlertid allerede i 1813,
hvorefter hans søn Poul Holst
overtog gården.

Sakristiet i Nors Kirke blev i denne
periode anvendt som gravkammer
for skiftende ejere af Søgård.
På prædikestolen i kirken, som er
fra tidsrummet år 1590 – 1600, er
de fire evangelister indrammet, men
også den daværende ejer af Søgård
Las Ovesens adelsvåben med
inskriptionen: L O. – Bogstaverne
D I Dækker formentlig over
hans hustru med efternavnet ….
Jensdatter.
På skødet til Søgård er anført
Søgård Sædegård og dertil antallet
af tdr. hartkorn, der hører til. Det
gælder også flere ejendomme i Nors
Havreland, der førhen har haft en

vis tilknytning til Søgård.
Sædegårdsprivilegiet bestod primært i skatte- og tiendefrihed og
varede frem til 1765.
Den første hartkornsvurdering kom
i 1664. Den var et redskab, som blev
anvendt ved skatteligning, baseret
på en vurdering af jordens bonitet
og ydeevne sat i relation til arealets
størrelse.
Metoden er for længst forladt
og erstattet af en ejendoms – og
grundskyldsvurdering.
Op gennem 1700 – tallet var der i
mange år samarbejde og til dels

Han er indtil videre den længst
levende ejer af Søgård, idet han
først efter 60 år i 1883 overlod
gården til sine sønner. Han levede
til 1887.
Poul Holst byggede i 1858 det
nuværende stuehus, delvis på de
gamle fundamenter. Tømmeret til
det nye stuehus blev tilhugget i
Norge og sejlet hertil på den tids
skudefart mellem Thy og Norge. På
østgavlen står Poul Holst´s initialer
P H 1858.
Søgård har haft en spændende
historie gennem mange hundrede
år. Også de sidste 150 år har budt
på store omvæltninger, men den
beskivelse må vente til en anden
god gang.
Esben Oddershede

Program Hjemmenes aften
Tirsdag den 15. september

Jens Mandø i Sognehuset

Torsdag den 8. oktober		

Rikke Kirk fortæller om Home Start

Torsdag den 29. oktober		
Gunnar Andersen,Ø.Vandet, der er gammel Nors dreng, 		
					fortæller om AKO´s nødhjælp til Rumænien
Vel mødt, Lillian Larsen

Nyt fra Borgerforeningen
Endnu en sommerfest er vel overstået og igen i år blev det til nogle
rigtige gode dage på trods af at
vejrguderne bestemt ikke var med
os.

Vi vil gerne fra Borgerforeningen
og sommerfestudvalget sige en stor
tak til alle der har hjulpet på den ene
eller anden måde. Også en stor tak til
alle der har givet gaver til bankospil
og auktion. Tak til spejderne og
gymnastikforeningen for godt samarbejde under hele forløbet. Tak
til Ballerum Tærskeværk for deltagelse med festlig musik både fredag

og til morgenkaffe lørdag. Også tak
til vores købmand der igen i år var
auktionarius ved auktionen . Tak
til alle Jer der havde bagt kager til
kagekonkurrencen, de var flotte alle
sammen og det var svært at være
dommer.

kommer til at ske med vores plejehjem og håber der snart kommer
en afgørelse der kan være til gavn
og glæde for byen.
Borgerforeningens banko udvalg
starter op med bankospil igen den
28. september se annonce andet
sted i bladet.
Borgerforeningen ønsker alle en
god sensommer og håber at ses til
kommende arrangementer. Vi kan
altid kontaktes på tlf. 24265822
eller mail ils@privat.dk

Der blev ved sommerfesten solgt
amerikansk lotteri, de blev først
udtrukket lørdag eftermiddag og da
det ikke var alle der havde købt der
var tilstede der, bringer vi de uafhentede gevinst numre her i bladet.
Borgerforeningen venter lige som
mange andre spændt på hvad der Pbv Ingerlis Svane

Der var engang...
da to store byggerier var på alles
læber i den lille by Nors.
Aftenspadsereturen gik dér forbi,
og alle havde en mening.
Nogle synes det var alt for stort.
Andre at de skulle være byttet rundt
skolen og alderdomshjemmet.
Nej for så kunne de gamle jo ikke
sove for togene! Byggerierne blev
færdige og taget i brug- alt synes
godt og årene gik. Der var forandringer i samfundet, men en ting
var ganske vist. Der var andagt på
”hjemmet” med lokale kræfter hver
aften.
Senere blev det til mandag aften,
også selvom det var snestorm. Den
trofaste skare fik brug for arvtagere.
Vi ”unge” ældre tog traditionen til
os. Vi kom mandag aften på skift,
og holdt aftensang, for og med beboerne på ” hjemmet”, som det

!
!

fortsat hed i vores bevidsthed. Aftensang betød fortællinger, oplæsning, sang, musik og et fadervor”
i pagt” Jenny var den trofaste samarbejdspartner.

nok. Vi var ventet! Vi de” yngre”
ældre vil sikkert savne stilheden,
det at være ventet og det at kunne
give lidt til vore ældre bysbørn, er
helt fantastisk, men sådan blev det
og sådan er det.

Måske kneb det lidt engang imellem
med at komme derned,- men når vi Med aftensangshilsen
var indenfor dørene blev tiden stille. Else og Inger Marie.
Glæden ved at mødes og den varme
og taknemlighed der mødte os, var

!

Ny sæson
Så er alle instruktørerne i vores lokale motionscenter Nors Fitness Line klar til en ny sæson. Er du allerede
medlem, men trænger til at få lavet et nyt program eller få ny inspiration, kontakt en af instruktørerne, de er
klar til at hjælpe.
Er du ikke medlem, er du velkommen til at komme ned og få en uforpligtende snak med en af vores friske
instruktører og se motionscenteret.
Vi kan tilbyde deltagelse på flere hold om ugen og er du først medlem, kan du frit deltage på alle holdene og
ellers benytte motionscenteret hver dag fra kl. 05.00 til kl. 24.00
Du kan læse mere om de forskellige hold på vores hjemmeside, www. norsfitnessline.dk under nyheder og her
kan du også melde dig ind. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte en af instruktørerne.
Du finder navne og telf. nr. på hjemmesiden. Det er aldrig for sent at begynde at motionere!
Du er også velkommen til at kontakte.
Erik Nielsen telf. nr. 49 11 21 27
5 vigtige grunde til at styrketræne.
Styrketræning er afgørende for dit helbred ligegyldig hvor gammel du er. Gennem hele livet mister vi
muskelmasse hvis vi ikke bevæger os. I gennemsnit mister vi 8 % af vores muskelmasse fra 40 års alderen.
Muskeltab kan påvirke en persons energi og evne til at udføre daglige aktviteter såsom at gå en tur, rejse sig
fra en stol eller løfte genstande. Derfor er det vigtigt at træne de store muskelgrupper i ben, hofte, ryg, mave,
skulder og arme mindst 2 gange om ugen. Du få også styrket dine knogler ved styrketræning.
Dit stofskifte bliver bedre når du øger din muskelmasse og du forbrænder herved flere kalorier,
også når du sover.
Mavemusklerne støtter din rygsøjle, dine benmuskler støtter dine knæ osv. Stærke muskler er afgørende for at
beskytte dig mod skader.
Så uanset din alder, så meld dig ind i vores lokale motionscenter og få råd og vejledning af en af vores dygtige
instruktører, de står klar til at hjælpe dig.
Søges.
Vi kan godt bruge 1 til 2 nye instruktører, som er seriøs og stabil og har lyst til at bruge 1 eller 2 timer om
ugen i motionscenteret. Kontakt Erik Nielsen telf. nr. 49 11 21 27

Program Indre Mission

September:						Oktober:
Guldbryllup.
Henning
BangBojesen		
har guldbryllup den 16. 10.
3.
I Hillerslev - v. Dansk bibelinstitut
1.Emma og
Møde
v. J.Kr.
Mon
de
fejre
det
i
campingvognen?
10.
Møde v. Elly Holm				
8.
Møde v. N.F.H. Larsen, Skødstrup, i Hillerslev
14.
Møde v. Villy Sørensen, Hundborg
21.
ØnskerSogneeftermiddag
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Vel mødt, Lillian Larsen

Det sker i Vandet
Møder i Danmission
23 . September hos Louise Krøyer, Hundborgvej 42,,Thisted
18. november hos Margit Rysbjerg, Nørremølle 33. Thisted
Alle interesserede er hjerteligt velkomne!

21. oktober hos Inge Vangsgaard, Klitmøllervej 41, Vester Vandet
9. December hos Rita Nørgaard, Bakken 4. Nors

PROGRAM for Vandet-Skinnerup KFUM & KFUK
FAMILIEKLUB: Lørdag d. 12. sep. Distrikt Thy Mors afholder LOPPEMARKED – kl. 10-13 hos Brdr. Sloth, Bødkervej 20, Silstrup Kontakt: Egon
61308147 / Svend Aage 81748558
Fredag d. 25. sep . Vi tager i skoven og finder svampe – kl. 18.00 med start på p-plads v/Årbjerg
Søndag d. 4. okt. Før kirkegang drikker vi morgenkaffe – kl. 9.00 hos Conny Poulsen, Refsvej 73 st. th., Thisted Fredag d. 23. okt. Vi laver
glaskunst – kl. 19.00 vi mødes på Hvidhøjvej 1, Næstrup
Lørdag d. 14. nov. Voksenstævne på Nr. Nissum Efterskole – kl. 13.00
Fredag d. 20. nov. Tema-aften ”Omkring Jesushistorierne” – kl. 19.00 v/Anne Marie Nande, i aulaen, Toftholmvej 1, Vester Vandet
Mandag d. 28. dec. Juletræsfest i sognegården – kl. 19.00
BIBELTIME kl. 19.30: Onsdag d. 2. sep. hos Conny Poulsen, Refsvej 73 st. th., Thisted
Onsdag d. 7. okt. hos Betty og Svend Aage Damsgaard, Skolevænget 11, Thisted
Onsdag d. 4. nov. hos Hanne og Martin Guld, Sejlhøjvej 13, Vester Vandet
Tirsdag d. 1. dec. Vi deltager på KFUK i Thisted – ”Hvad livet lærte mig” v/Henning Sørensen, Nykøbing Mors

Spejder – Nyt.
Sep. – Okt. 2015
Her medio august er sommeren endelig kommet. Hvor er det dejligt med de sommerlige dage vi i øjeblikket har, og med de
muligheder det giver. Lige nu, er det lige før, vi sætter det nye spejderår i gang. Her den 19. i denne måned starter vi op. I
første omgang med 3 enheder, nemlig bæverne, 0. – 1. klasse, ulvene, 2. – 3. klasse og spejderne fra 4. klasse og opefter. Vi
inviterer bredt, vi dækker et stort område og vi håber på der dukker en masse nye op sammen med vore nuværende spejdere.
Gruppen vil gøre alt for fede oplevelser, spejder færdigheder af enhver art, kort sagt: Giv vore spejdere en masse til at putte
ned i rygsækken, som kan tages frem i det videre liv.
Inden vi gik på sommerferie, var vi sammen ned spejdere fra Hørdum, Nors og Skjoldborg/Stagstrup på sommerlejr i
Sennels. I alt 80 var vi af sted med aktiviteter som en hel dag på og i fjorden, fiskeri, tømmerflåde, vaders, kunstværk af
materialer fra bredden m/m. En dag med spejderolympiade, hvor kreativiteten forandrede spejdernes nationalitet til deltagere
fra 10 forskellige lande. Mad over bål, en selvfølgelighed. Og til enhver sommerlejer hører også en smugler jagt, denne gang
med stor opmærksomhed fra fiskerikontrollen.
Ellers går vi efteråret i møde med deltagelse i Distriktets forskellige arrangementer. BUSK - og ord til bord gudstjenester er på
tegnebrættet.
Hver onsdag mødes vi i spejderhytten på Toftholmvej kl. 18.30 – 20.00.
Alle er altid velkommen i spejderhytten, også til en prøve aften.
Gruppeleder: Steffen Oddershede Tlf. 97977150
Mail: steffenoddershede@mail.dk

Vandet-Skinnerup Borgerforening

Aerobic/gymnastik
Opstart mandag d. 31. august kl. 18.00-19.10 i skolens lokaler.
Tilmelding via Thyboernes aftenskole tlf. 97937797
13. september: Fælles udflugt for hele familien
En udflugt for hele familien. Første stop er Skarregård på Mors, hvor vi har bestilt en guidet rundvisning. Entre og
rundvisning 40 kr som betales til deltagende bestyrelsesmedlem. På Skarregård nydes også egen medbragt
eftermiddagskaffe. Derefter kører vi mod Hanklit for en naturoplevelse, frisk luft og lidt motion, hvorefter vi har bestilt mad og
bord på Øst Vildsund Færgekro. Kroen serverer snitzel til ca. 200 kr (afhængig af antal deltagere), som betales individuelt på
stedet.
Tilmelding til Kristian tlf. 49112141 / gk@klit28.dk senest 6/9.
Kl.13.00 Afgang fra Sognegården i biler Kl.14.00 Skarregård guidet rundvisning Kl 15.00 Medbragt eftermiddagskaffe
Kl.16.00 Afgang mod Hanklit Kl.17.30 Spisning på Østvildsund Kro
8. oktober: Kvindeaften
Indhold ikke fastlagt endnu. Forslag modtages gerne.
23. oktober: Herreaften – madlavning & hygge
I år skal mændene have sin egen aften! En fredag aften med god mad & hygge.
Vi starter kl. 17.30, hvor en køkkenchef vil guide deltagerne i fremstilling af aftenens menu. Efter madlavningen skal maden
naturligvis smages. Egne drikkevarer medbringes. Pris for medlemmer 100 kr / ikke-medlemmer 150 kr.
Tilmelding til Finn tlf. 40195398 / finnpoulsen21@gmail.com senest 16/10.
21. november: Klippe-klistre-kreativ-julehygge-dag
Vi mødes til en hyggedag for både voksne og børn i klasselokalet v/aulaen. Deltagerne medbringer selv, hvad de har lyst til at
arbejde med fx silkepapir, pap/papir, gran, ler osv. Borgerforeningen gi’r kaffe, saftevand og vafler.
Tilmelding til Linea 22646985 / lillesoeholt@hotmail.com senest 15/11.

Nors Voksenkor
Vi starter igen onsdag d. 16/9-15 kl. 19:00 – 21:00
på Nors skole i sangsalen.

Nors Genbrug
Vi har lige fået en masse "nye
gamle" ting og sager i glas, porcelæn m.m. ind. Kom og se måske
der er lige det du står og mangler.

 Vi er et blandet kor med 40-50 medlemmer med både dame og
herrestemmer i alderen fra 15 år og opefter.
 Vores repertoire er meget blandet, lige fra rock'n roll til salmer på
både dansk og andre sprog.
 Vi medvirker ved forskellige arrangementer, bl.a. cafeaften og ”De ni
læsninger” i kirken.
 I koret er der plads til alle, og man kan deltage uden at aflægge
optagelsesprøve.
 Der er plads til både sjov og alvor.

Mød endelig op, - nye, såvel som ”gamle” sangere!

For yderligere information kontakt
Ellen Alstrup
tlf. 97 98 17 06
mob. 51 51 17 06

Åbningstider:
Mandag lukket.
Tirsdag, onsdag, torsdag & fredag
kl. 10 - 17.
Lørdag
kl. 10 - 12.
Vel mødt i
Nors Genbrug.

Nors KFUM og KFUK
holder Hyggehjørnet hos Alex,
Hindingvej 2, fra kl. 19.30
på følgende datoer:
Fredag d. 9. Oktober og
Fredag d. 6. November.
Hilsen
Alex Dahl Jensen

Tillykke

Pia Gade Jensen
fylder 40 år
den 15. september.

De Muntre Motionister.
Så er det blevet august, og vi nærmer os den tid, hvor vi skal i gang med
motionen igen. Når man sådan ser tilbage, hvor blev så lige sommeren
af, eller hvad man nu lige skal kalde det vejr vi har haft i maj, juni og
juli. Men nu er børnene startet i skolen, og det ser ud til, at sommeren
rigtig er kommet. Så det er med at nyde det, mens vi har det. Men som
sagt, så starter vi op igen TIRSDAG DEN 1. SEPTEMBER KL. 9.30
I NORS HALLEN. Håber alle møder op friske og veloplagte, nye som
gamle medlemmer. Husk alle er velkommen, så hvis i ser nogle, der
måske keder sig en lille smule, så tag dem med ned til lidt motion, sang
og fællesskab.
Kender i en, eller har i selv lyst til at være instruktør for os, vil vi meget
gerne høre fra jer. Kontakt: Birthe tlf. 9798 1553, Ellen tlf. 5137 3976
eller Bjarne tlf. 9798 1646.
På bestyrelsens vegne
Bjarne Andreasen

Emma og Henning Bang
har guldbryllup
den 16. oktober.
Mon de fejrer det
i campingvognen?
Ønsker jer
hjertelig tillykke.

LAGERLOKALER - KONTORER
måske

Skal din VIRKSOMHED ligge her!
Er tiden ikke til nybyggeri! Så har Nors Erhvervscenter løsningen på dit pladsproblem.
Mangler du lokaler til din virksomhed, et showroom eller blot billig lagerplads.

SÅ ER DET HER DET SKER. OMRÅDETS BILLIGSTE M2 PRISER.

RING OG FØRHØR OMKRING DE MANGE MULIGHEDER VI KAN TILBYDE INDENFOR:

LAGERLOKALER - KONTORER - SHOWROOM

OPBEVARING AF CAMPINGVOGNE
VETERANBILER & MINDRE BÅDE
Oplagres tørt og godt for vinteren.
Pris pr.stk. 1.200,- kr.+moms.

Bryllup

Annie og Christian Saray
blev gift i Nors Kirke,
den 8. august 2015.

(»først til mølle» plads til ca. 50 stk.)

FØLGENDE TIDSPUNKTER & DATOER FOR INDLEVERING:
Fredag Kl. 15.00 - 17.00:

Den 02.10.15 & 30.10.15

Lørdag Kl. 10.00 - 12.00:

Den 03.10.15 & 31.10.15

:Send venligst en SMS besked eller giv et kald med oplysninger om, hvornår man ønsker
: t komme.
a
: B: Ved SMS husk navn.
N

Mads tlf: 30 14 30 81

Kent tlf: 40 92 19 15

Ved yderlige spørgsmål venligst kontakt:
Kent Bang Andersen eller Mads Bang Andersen
Tlf: 4092 1915 eller 3014 3081 - e-mail: norserhvervscenter@gmail.com

Niels Jørgen tlf: 20 97 15 77

Nors Erhvervscenter A/S
Kirkebyvej 4 - Nors - 7700 Thisted

SOMMERFEST!
Amerikansk lotteri der blev solgt på pladsen fredag og lørdag.
følgende numre/gevinster er ikke afhentet. :-)
Kan afhentes hos Klip & Krøl Norsvej 76.
Stor Tak til alle sponsorer.
1. Edison Gulvlampe+væglampe. Nors El + Bolighuset. Rød F nr. 22

Kobberbryllup

Elena og Hans Jonasen,
Bakken,
fejrede kobberbryllup
d. 1. august.
Festen blev holdt i 60-stil.

2. Hårplejeprodukter.

Klip & Krøl.

Grøn J nr. 37

3. Bruder Traktor.

J. Hundahl.

Grå K nr. 18

7. Gavekort 500 kr. Spar

Mads Willadsen.

Gul C nr. 83

9. Gavekort 200 kr. Bryggen

Bryggen.

Lyserød G nr. 7

12. Plejeprodukter.

Lene Yde.

Pink B nr. 30

21. Tæppe+sammenpl. Smed tæpper+Blomstertorvet.

Lysgrøn G nr. 5

22. Købmandskurv + 2 fl. vin. KRV Byg + Hinding Auto. Grå D nr. 73
TILLYKKE.

Borgerforeningens Bankoudvalg starter op efter sommerferien
med Bankospil i Nors Beboerhus
Mandag den 28.september kl.19.00
Der spilles om kødpakker gavekort og lign. Også amerikansk lotteri.
Vi håber at se rigtig mange denne aften.
Alle er velkommen
Vel mødt
Hilsen Bankoudvalget og Nors-Tved Borgerforening

IRSK AFTEN I NORS HALLEN :
IRISH SLICE - et stykke af Irland - tilbyder alle FOLKEMUSIKINTERESSEREDE at få
en fantastisk musikalsk oplevelse her i vores del af Thy.
Irish Slice spiller musik, der har dybe rødder i den Irske folkemusiktradition. Det er
de kendte sange, man bare ikke kan lade være med at synge med på - det er de
smukke stille ballader og de svingende instrumentale, hvor især violin og harmonika
er fremherskende . Det er musik, man bare ikke kan lade med at synge med på!
Det sker i

NORS HALLEN 19. sept.
spisning kl. 18:00
A
Hvor UTROLIGT det end lyder, tilbydes
musikken og maden til

KUN 250 KR.
Vi er overbeviste om, at arrangementet
bliver et TILLØBSSTYKKE, hvorfor det nok
vil være klogt at bestille billetter NU på

Tlf. : 40 27 53 11

Menuen denne aften er selvfølgelig

IRSK :

Irsk oksekødkvæg - langtidsstegt,
Irsk lammekølle - hvidløg og krydderurter,
3 slags lækre irsk inspirerede salater,
2 slags kartofler,
Rødløgstzatziki,dressing og brød og m.m.

senest d. 10. sept.

Irish Slice
Arrangører: Nors Hallen - Nors Fitness Line - Nors Gymnastikforening og Nors BK

Deadline for næste blad er den 20. oktober 2015

