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Så er det sommer.... - en god dansk 
en af slagsen, som forhåbentlig 
bliver bedre. Men mon ikke vi er 
ligeså heldige som de sidste par 
år, hvor vi jo faktisk havde nogle 
dejlige sommerdage.

Et folketingsvalg er på den anden 
side. Regeringen skifter farve til 
jubel for nogle og til irritation  
for andre. Mon der er den store 
forskel, når det kommer til stykket? 
Forhåbentlig går det hele alligevel.

Vi har brug for et par stykker, der vil 
dele Tidende ud hver anden måned. 
Det drejer sig om Kirkebyvej, hvor 
Mona Søe-Larsen har delt ud, men 
nu er flyttet fra. Derfor søges en 
ny omdeler til vejen, gerne en, 
der bor der. Tak til Mona, der har 
delt bladene ud i omkring 10 år. - 
Vi har stadig ikke fået en omdeler 
til Ranselvej. Kontakt Susanne, 
såfremt du gerne vil give en hånd 
med til en af vejene.

Vi har gennem flere år haft svært 
ved at trække nye læger til byen. Et 
problem som mange landdistrikter 
har haft. Heldigvis ser det nu lyst 
ud, da hele tre relativt unge læger 
har valgt at slå sig ned her i Nors 
Lægehus. Vi ville have haft en 

artikel og billeder med i dette blad, 
men på grund af ferien har det 
været umuligt at fange alle læger på 
en gang. Så vi har forhåbentlig en 
artikel med i næste blad.

Jo, det må siges at køre i vores 
område lige nu. Der er også gang i 
børnefødslerne i Nors Skoledistrikt. 
Mindst 20 børn ser dagens lys her i 
løbet af 2015, og det er da absolut en 
dejlig nyhed. Se mere inde i bladet.

Sankt Hans Aften valgte mange 
at fejre i Parken. En rigtig dejlig 
aften, men hvor Ove Gøttrups 
pludselige død lagde en dæmper på 
det hele. Ove har gennem Vorring 
Maskinstation støttet bladet og har 
været med i Parkudvalget. 

Æret være Oves minde. 

Tankerne går til Ingerlis og Jesper i 
denne svære tid.

Som nævnt tidligere lader 
sommeren vente på sig. Måske kan 
vi så håbe på godt vejr, når årets 
Sommerfest løber af stablen i uge 
33. Husk at støtte op om det lokale, 
hvor mange foreninger i fællesskab 
hjælper hinanden med at stable 
nogle dejlige dage på benene.

Til sidst en stor tak til jer, der sender 
materiale ind til Tidende. Vi vil 
gerne have meget mere, så vi kan 
få lavet et ordentligt blad. Husk 
det til næste gang, hvor deadline er 
20. august. Bladet udkommer ca. 1. 
september.

Fortsat god sommer!

Hilsen Redaktionen



Nederste billede

Fra venstre Maria Svendsen 
(Christian Svendsen), venter barn nr. 
4 har Chris, Magnus og Thor, Jane 
Trauelsen (Christian V. Poulsen), 
nr. 3 har Emil og Niklas, Mathilde 
Laursen og Jesper Jensen barn nr. 1, 
Camilla Holm og Thomas Thinggaard 
nr. 3, har Nicolaj og Melina, Eva og 
Mads Vester barn nr. 2, har Agnes, 
Line Østergaard (Jacob Kragh nr. 
1), Johanna Bojer Schade (Jonas 
Hangård nr. 2), Line Korsgaard og 
Kristian Bojesen nr. 1, Mie Quorning 
og Michael Søe-Larsen nr. 1, 
Henriette og Jesper Møller  nr. 1.

Øverste billede

Fra venstre: Lotte Rasmussen, Bo 
Larsen, venter barn nr. 2 har Kasper, 
Rie Larsen (Thomas Larsen), barn nr. 
2, har Lauge, Michelle Sørensen (Ib 
Sørensen), venter barn nr. 3 har Lærke 
og Klara, Mette Stentoft Klemmensen 
(Daniel Bunk)nr. 1 Mille, Hanne og 
Carsten Christensen, venter nr. 2 
har Magnus , Mona Klamer (Janus 
Klamer), nr. 2 Alma og Liva, Rikke 
Kloster Saustrup (Brian Saustrup), nr. 
3 har Mathilde og Caroline.

Kommunen lovede, at kom der 
børn ville institutionerne ikke lukke 
i de mindre byer. MEN åbenbart 
kan man ikke stole på det. Nu 

viser det sig, at to skoler alligevel 
bliver lukket uanset børneantal. 
Selvfølgelig får man heller ikke 
børn for kommunens skyld, men 
man bør da holde, hvad man lover...

Man må sige der er gang i fødslerne 
her i Nors Skoledistrikt. Mindst 20 
nye er kommet/kommer til verden, 
da der ud over de fotograferede er 
flere vi er bekendte med. Det er 
jo nok til en skoleklasse, så det er 
rigtig godt. Selvfølgelig ville det 
være fint at få til to klasser hver år, 
men måske kan vi håbe vi kommer 

op på det, da der jo heldigvis 
kommer mange tilflyttere med børn 
og vi kender måske heller ikke til 
alle gravide

Et stort TILLYKKE skal lyde herfra 
til de nye/kommende forældre. 
Det er så dejligt med en stor ny 
generation, der holder liv i vores 
lokalsamfund.

Man kan 
da vist godt 
kalde det 
babyboom... 



Sommeren er over os og tiden 
nærmer sig for årets sommerlejre. 
Bævere og ulve skal på lejr i Sen-
nels, sammen med andre bævere og 
ulve, fra Vandet, Hørdum og Sk-
joldborg/Stagstrup.
Spejderne, skal som tidligere nævnt, 
til Sverige.

Fællesweekend
Fra fredag d. 24. april til lørdag d. 
25. april var bævere, ulve, spejdere 
og seniorer fra Nors gruppe afsted på 
fællesweekend. Turen gik til Eshøj, 
til hytten Hjorthøj. Da vi ankom til 
hytten blev der slået telte op til ulve, 
spejdere og seniorer, mens bæverne 
redte op i hyttens sovesal. Rammen 
for weekenden var drama og skue-
spil. Vi startede derfor med at lave 
gipsmasker. Deltagerne skulle de-
refter på aftenløb, hvor en korrekt 
udførelse af posterne udløste replik-
ker til et fælles ”læsestykke”, som 
skulle opføres ved aftenens lejrbål. 
Efter lejrbålet var det tid at komme 
i soveposerne, men efter kun et par 
timers søvn blev de ældste ulve, 
spejderne og seniorerne vækket for 
at komme på natløb. 
Lørdag formiddag startede vi med 
at male gipsmaskerne, inden mad-
lavningen gik i gang. Der blev 
skrællet gulerødder og kartofler, pil-
let løg og hvidløg og hakket pølser. 
Alt sammen blev blandet på en stor 
wokpande. Da frokosten var indtag-
et, var det tid til at sige farvel. 

Sponsorgang 

Lørdag d. 9. maj afholdt vi spons-
organg i Tved plantage med det for-
mål at tjene penge til de store spe-
jderes sommerlejr. Mange trodsede 
vejret og gik i 6 regnfulde timer i 
skoven. 
Der skal lyde et stort tak til alle, der 
har sponseret vores spejdere. Vi vil 
derudover også sige et stort tak til 
alle, der har afleveret jern. 

100 km
Lørdag d. 23. maj kl. 5.00 mødtes 
9 friske spejdere ved spejderhuset. 
De skulle gå 100 km. Turen gik 
over Hinding til Ræhr, Hanstholm, 
Klitmøller, Vorupør, Stenbjerg og 
videre til Svankjær ungdomsskole, 
hvor vi skulle overnatte. Der var 
højt humør, og for hver ottende ki-
lometer, var der forplejning i den 
dertil indrettede servicevogn. 
Vi var fremme på ungdomsskolen 
omkring kl. 21.00. Her blev der 
serveret aftensmad, hvorefter de 
ømme fødder blev forkælet med et 
varmt bad inden sengetid. 
Søndag morgen kl. 6.30 travede 8 
deltagere afsted mod Nors. Gåturen 
var igen præget af højt humør. Alle 
deltagere var i mål ved spejderhuset 
omkring kl. 18.00. 

Strandrensning
Mandag d. 15. juni rensede vi et 
stykke strand ved Kællingdal. Efter 
indsamling af affald, var der infor-
mation om årets sommerlejre i spe-
jderhuset. 

Loppemarked
Vi har været så heldige at få et stort 
loppemarked. Lige nu er vi i gang 
med at pakke tingene ned, og stille 

dem op i spejderhuset. Lørdag d. 
11. juli fra kl. 10.00-16.00 vil der 
derfor være kæmpe loppemarked i 
spejderhuset, med fine ting til gode 
priser. 
Kom ned og gør en god handel! Der 
vil løbende være åbent i spejderhu-
set. Tiderne vil blive slået op i Face-
book gruppen Nors by. 

Nye spejdertider
Grundet ledernes arbejdstider har vi 
været nødt til at flytte lidt rundt på 
spejdertiderne til kommende sæson. 
Tiderne er nu som følger:

Mandag kl. 16.30-18.00: 
Ulv (2.-4.kl)

Mandag kl. 18.30-20.30: 
Spejder (5.kl og op)

Tirsdag kl. 16.30-18.00: 
Bæver (0. kl og 1.kl)

Torsdag kl. 19.00-21.00: 
Senior (8. kl og op)

Der er opstart for nuværende, bæ-
vere, ulve, spejdere og seniorer 
mandag d. 10. august kl. 
16.30-18.30.
Fra mandag d. 17. august køres 
møderne efter de nye spejdetider. 
Her er alle, der har lyst, velkomne 
til at møde op. 

På spejdernes vegne
Louise Gregersen

Nyt fra 
spejderne



Erik Jensen stoppede som land-
måler i 1992. Det sidste han lavede 
var måle ud til naturgas, og da det 
var færdigt, var der ikke mere arbe-
jde. Som han siger, hele Danmark 
var målt op, og den smule der man-
glede, kunne nogle få mennesker 
gøre. Moderne teknik og ikke 
mindst GPS gjorde de fleste land-
målere overflødige.

Erik havde da været ved faget i 
næsten 30 år. Han havde allerede 
fået en del erfaring fra hæren, hvor

han beregnede, hvor kanoner skulle 
skyde. Ikke helt det samme, men 
det lignede dog! Han var glad for 
livet som soldat, men hans kones 
pludselige død satte en stopper for 
det. Han stod da alene med en søn 
på 1½ år, og det var ikke foreneligt 
med et liv i felten.

Så efter 7 år i forsvaret, hvor han i 
mellemtiden var avanceret til pre-
mierløjtnant, fik han så mulighed 
for at blive landmåler. Og Eriks 
første arbejde var Kystvejen fra 
Klitmøller til Hanstholm.

Og da det var slut, fik han arbejde 
hos en entreprenør. Det var ikke så 
længe, for han brød sig ikke om at 
skulle bestemme over andre. Det 
havde han ikke haft problemer med 
som officer, men det var længe 
siden. Så han fik arbejde som gart-
ner på Kristianslyst, hvor han var 
5 – 6 år. Et arbejde, han var meget 
glad for. 

Herefter blev han i 98 pedel i Sk-
joldborg skole, og da den blev ned-
lagt i 2011 kom han til Sjørring 
skole. Her havde han i forvejen ar-
bejdet, da Skjoldborg ikke var stor  
nok til en fuldtids pedel.

Og her er han såmænd endnu, sel-
vom han er gået på pension. 19 tim-
er om ugen.

Erik har altid været en samler. Som 
alle andre drenge samlede han på 
frimærker, men også på cigaret-
pakninger, barberbladsomslag og 
mavebælter fra cigarer. Og man kan 
vist godt sige, Erik har en vis sam-
lemani, for i dag har han en sam-

ling af Teknobiler, dampmaskiner 
og andet gammelt legetøj. Soldater 
og modeltog. Meget af det er ting, 
der skulle have været kasseret, men 
som Erik har repareret. Han har 
også repareret for legetøjsbutikker.

Og det er ikke kun legetøj. Skufferne 
er fulde af regimentsmærker og 
medaljer. Jernkors fra første og an-
den verdenskrig. Magen til det, kor-
poral Hitler selv fik og som han

senere delte så rundhåndet  ud af
Og samlingen bærer også præg af 
Eriks arbejdsliv. Våben og målein-
strumenter. Og et par gamle regne-
maskiner. 

Modelbygger 
og samler



Og han har ikke kun repareret tog, 
han har selv bygget togvogne. 2 
modeller af vognene fra Thisted-
Fjerritslev bane. 

Erik er meget fascineret af småting. 
Så fascineret, at han selv bygger 
dem. Han har lavet 2  dukkehuse 
med møbler, kakkelovn og seng. 
Enkelte møbler har han dog ikke 
selv lavet. Børge Mogensen stole 
og spisebord, Wegners gynges-
tol og et sengetæppe i patchwork. 
Men ellers er der parketgulve, vin-
deltrappe og elektrisk lys med led-
ninger i sugerør. Alt i målestoksfor-
holdet 1:12.

Lige i øjeblikket laver Erik knive. 
Bladet køber han dog, men skæfte 
og skede er hjemmegjort. Det 
startede med han fik en tand fra 
en kaskelothval. Og sådan en skal 
jo bruges, så det blev Eriks første 
kniv. Siden er det blevet til mange.
Hvad det næste bliver, ved Erik 
ikke, men han har meldt sig til et 

fotokursus til efteråret, så hvem 
ved?
Der kan ses flere billeder fra Eriks 
samleliv på www.norsby.dk.

Nu er det igen muligt at købe mal-
ing og tilbehør i Nors. Butikken lig-
ger på Røgerivej 8, men med ind-
gang fra Norsvej.

Anni er i butikken mandag, onsdag 
og fredag fra 9.00-12.00.
Såfremt du ikke lige har mulighed 

Atlas Malerfirma nu med butik
for at handle inden for åbnings-
tiderne, så ring til Halla på telefon 
21765252.

Foruden maling og tilbehør sælges 
der også islandske lammeskind i 
butikken.



Vi er 3 dagplejere der gennem de 
sidste år har været på besøg på “Nors 
ældrecenter” hver anden tirsdag for-
middag sammen med børnene. 

Idag tirsdag d. 16/6 har vi også 
været der og som sædvanlig havde 
vi en dejlig formiddag. Vi hyggede 
sammen med Stinne og Marie som 
er de 2 sidste beboere og det perso-
nale der er tilbage. 

Onsdag d. 13maj holdt de 
kommunale dagplejere over hele 
landet ”Dagplejedag” 

Her i Nors var dagplejerne samlet 
ved beboerhuset.

På grund af rigtig dårligt vejr 
startede vi dagen indenfor. Her 
forberedte vi middagsmaden og 
heldigvis blev vejret bedre og vi 
kunne komme udenfor og lege. 

Der blev lavet ”Svensk pølseret” og 
indbagt Pizza over bål. Da børnene 
havde sovet middagssøvn kom 
forældrene og så var der kaffe og 
hjemmebag til alle.

Trist Tirsdag

Vi fik is og saftevand, men sikke 
dog en trist anledning NU ER DET 
SLUT!!
Vores ældrecenter LUKKER og slut 
er det med dejlige formiddage som 

Dagplejedag 
i Nors

børnene beboerne og vi dagplejere 
har nydt sammen.
TRIST TRIST TRIST.
 
Henny, Lux, Inger og alle børnene

En dejlig dag - på trods af det meget 
skiftende danske sommervejr.

Vi ønsker alle en go sommer fra 
børn og dagplejere i den kommunale 
dagpleje i Nors. 
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Baby-salmesang. 
Et er, at man tilbyder babysalmesang, - 
hvad vi gjorde for 3. gang her i foråret, - 
noget ganske andet er jo: dukker der over-
hovedet nogen op? Og ja, det gør der. 
Først 4 tilmeldte, så 6 og 2. gang, vi mød-
tes, så var der faktisk 8 babyer, - og så 
selvfølgelig deres mødre. Og vi hygger os i 
ca. ¾ time i Nors kirke med salmer og san-
ge, og derefter er det så som regel tiden, 
hvor der skal fyldes, - både på de små, - 
der ammes og gives mad alt efter alder og 
temperament, og når de er fodret af, så er 
det os andre, der får lidt næring i form af 
en kop the eller kaffe og en småkage, - og 
selvfølgelig en god snak om løst og fast, 
inden det er tid at skilles igen. En rigtig 
hyggelig og dejlig og opløftende oplevelse.  

NYT-NYT-NYT! 
Der plejer at køre bus fra Nors Ældrecenter og Frydebovej til sogneeftermiddagene i Sognehuset, og selv om 
Ældrecenteret desværre lukker senest den 1.-8. 2015, har vi besluttet, - som noget NYT - at vi fortsat vil arran-
gere buskørsel til sogneeftermiddagene, men nu for alle, som har behov, - og det gælder inden for alle 3 sogne. 
Det kræver blot, at man tilmelder sig til Thisted taxa, tlf. 97920422, senest dagen før kl. 12.00. Forsøget gæl-
der sognearrangementerne den 5.8.2015, den 21.10.2015 og den 9.12.2015. Derefter vurderer vi, om ordnin-
gen skal fortsætte.                   Nors-Tved og Ø. Vandet menighedsråd  

Pilgrimsvandring 
Vores lille uofficielle pilgrimsgruppe i Thy planlægger to pilgrimsvandringer hver sommer, - den første er lø-
bet af stablen, nemlig den 6. juni. Men vi arbejder på en ny pilgrimsvandring: lørdag den 5. september og med 
udgangspunkt i Ræhr Kirke og slutpunkt i Nors Kirke. Denne pilgrimstur bliver lidt anderledes; vi forsøger 
nemlig at arrangere hestevognskørsel fra Ræhr Kirke til parkeringspladsen ved Isbjerg. På den måde kan man 
også deltage, selvom man ikke kan klare eller har lyst til at gå en lang distance. Til gengæld bliver vi nødt til 
at have tilmeldinger og opkræve en deltagerbetaling til hestevognen. Hold øje med annonce i Thistedposten og 
på: www.hanstedkirke.dk  
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 Gudstjenester 
 
Måned/dag    Dato   Nors   Tved    Ø. Vandet 
Juli 
5.s.e.trin.     05.  09.00 SK   Ingen    Ingen 
6.s.e.trin.     12.  10.30 *)   Ingen    Ingen 
7.s.e.trin.     19.  Ingen    10.30 *)NB  Ingen 
8.s.e.trin.     26.  09.00 K   Ingen    10.30 *) 
 
August 
9.s.e.Trin.     02.  09.00 BH   Ingen    Ingen 
10.s.e.Trin.     09.  10.30 BH   Ingen    Ingen 
Lørdag     15.  09.00 NB   Ingen    Ingen 
11.s.e.Trin.     16.  Ingen    10.30 *)NB  Ingen 
12.s.e.Trin.     23.  10.30 *)   Ingen    09.00 *) 
13.s.e.Trin.     30.  Ingen    09.00 BH   Ingen 
 
September 
14.s.e.Trin.     06.  09.00 K   Ingen    10.30 *) 
15.s.e.Trin.     13.  10.30 *) NB  Ingen    Ingen 
16.s.e.Trin.     20.  Ingen    10.30 *) NB  Ingen. 

*) Kirkebil.  For at benytte kirke-
bilen, 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 
SK= Sigrid Kær 

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

 
NB= Uddybende omtale i Kir -
ketidende. 
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Omtale af de forskellige gudstjenester. 
Friluftsgudstjeneste i Tved. 
Hvis vejret er med os søndag den 19. juli kl. 10.30 og søndag den 16. august kl. 10.30, så flytter vi gudstjene-
sterne ud på kirkegården, og nyder de fredfyldte omgivelser sammen. Skulle dét mod al forventning regne de 
pågældende søndage, så afholder vi selvfølgelig gudstjenesterne i kirken. Vi har klapstole, men vil du hellere 
sidde på et tæppe eller din egen klapstol, så medbringer du bare selv.   
Høstgudstjenester. 
Der afholdes høstgudstjeneste i: 
Nors kirke, søndag den 13. september kl. 10.30, 
Tved kirke, søndag den 20. september kl. 10.30.  
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 velgø-
rende 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 gudstjene-
sten blive solgt ved en auktion, og det indkomne beløb vil også blive givet til ovennævnte formål.  

 
Konfirmationsforberedelse efteråret 2015. 
De nye forhandlinger mellem Thisted Provsti og Thisted Kommunes Børne- og Familieafdeling mundede i 
april måned 2015 ud i flg. rammeaftale: Konfirmationsforberedelsen for skoleåret 2015/2016 placeres i efter-
året 2015 i morgentimerne,- i alt 14 x 2 lektioner, og i foråret 2016 i eftermiddagstimerne (mellem 14.00 og 
16.00), - i alt 10 x 2 lektioner, - det gir´ samlet 48 lektioner. Den mere præcise placering skulle præsterne så 
efterflg. selv aftale med de respektive skoler.  
Og vi (4) præster, hvis konfirmander primært går på Sjørring skole, havde derfor i begyndelsen af juni måned 
en samtale med skolens leder, der var yderst samarbejdsvillig. Og aftalen blev, at vi - lig tidligere år - har 
konfirmationsforberedelse om onsdagen, og at vi - efter sommerferien - starter op i uge 35, og efter nytår i uge 
3. 
Så konfirmandforberedelsen i Nors-Tved- Ø.Vandet pastorat - med henblik på konfirmation den 1. maj 2016 - 
starter altså op i uge 35, - mere præcist den 26. august kl. 07.50, hvor vi mødes i Nors-Tved - Ø. Vandet Sog-
nehus (Beliggende ved siden af Nors kirke  ) Alle nuværende elever i 6. kl. på Nors skole modtager i løbet af 
juni måned et brev angående opstart og forløb. Skulle der være andre unge fra sognene, der måtte gå i skole 
andre steder end Nors skole, men som vil konfirmeres i hjemsognet, så må man rette kontakt til mig, så kom-
mer I selvfølgelig på listen. Der indbydes til informationsaften i september / oktober måned, - mere herom se-
nere. Menighedsrådene sørger for transport fra Sognehuset og til Sjørring skole / Østre skole. Når vi har et 
samlet overblik over, hvem og hvor mange konfirmander, der kommer fra Ø./V.Vandet, arrangeres der evt. 
fælles morgentransport til Sognehuset. 
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Hestevognstur i Tved plantage den 5. a. 
Vi mødes som vanligt i skovens maskinhus til kaffe 
kl. 14.00. onsdag den 5. august, derefter køres der ud 
i skoven hvor vi får lidt godt til ganen. Tilbage ved 
maskinhuset ca. kl. 17.00. 
Tilmelding senest torsdag den 31 juli til: 
Gunnar Smed tlf. 97981812 mobil 23 45 03 47  
Mail gunnar@familiensmed.dk 
Susanne R. Pedersen mobil 30 34 52 65 
Mail hpvognmand@gmail.com 

Møde i Danmission 
Torsdag den 27. august kl. 19.30 afholdes møde i Nors Sognehus, Hindingvej 1. 
Mødet arrangeres af Danmissions Vandetkreds i samarbejde med Kontaktudvalget for Ydre Mission i Nors. 
Aftenens taler er netværksleder i Danmission Birgitte Nørgaard Warming, der fortæller om Danmissions ar-
bejde i Egypten med fokus på arbejdet blandt børn. 
Der er kaffebord a´ 30 kr., og der sælges lotteri til fordel for Danmissions arbejde for at bekæmpe fattigdom 
og skabe udvikling i dele af Afrika og Asien. 

Påskebilleder i Tved Kirke 
Utallige gallerier åbnede dørene i påsken, - Tved Kirke nåede og-
så at komme med 2. påskedag.  Sognepræst Annie Krog Foldager 
havde nemlig for tredje gang taget initiativ til en billedgudstjene-
ste. Alle modtog ved indgangen en miniature-gengivelse af det 
billede, præsten havde udvalgt. Det kunne de sidde og se på, 
mens præsten fortalte om billedet, der i år var malet af den hol-
landske maler Hieronymus Bosch, der levede fra 1450 – 1516. 
Maleriet bærer titlen: ”Christ carrying the cross”                 
JM. 
 

Konfirmationsdatoer for 2016, 2017 og 2018. 
Der afholdes konfirmation i Nors -Tved - Ø. Vandet 
pastorat:   Den 1. maj 2016, 

Den 7. maj 2017   
Den 6. maj 2018 
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Siden sidst… 
Døde /begravede, Nors.       Døde /begravede, Tved. 
Johannes Nielsen (Balsen), Nors.     Christian Peter Mikkelsen, Thisted. 
Æret være deres minde.      Æret være deres minde. 
 
Døbte i Nors kirke:       Døbt i Tved kirke: 
Emma Munch Sloth Nielsen, Nors.     Maja Budde Iversen, Tved. 
Liam Leo Ingolfsson, Kåstrup.     Tillykke. 
Christian Dyrbye Nielsen, Nors. 
Nellie Bojer Hangaard, Nors.      Viede i Nors kirke: 
Alma Klamer, Nors.       Kristina Stensgaard og Jacob Aalbæk Badstue 
Tillykke         Århus. 
          Tillykke. 

Telefon - og træffetider. 
Jeg kan træffes på tlf. 97-981030, som evt. er omstillet til min arbejdsmobil. De kan også selvfølgelig også 
ringes direkte til mobilen, dvs. tlf. 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 fredag den 3. juli til og med fredag den 10. juli, samt i uge 31 og 32.  Embedet passes i 
førstnævnte periode af Sigrid Kjær, Sennels, tlf. 51505035. I sidstnævnte periode passes embedet af pastor 
Benne Holwerda, Hillerslev, tlf.: 97-981403. 
 
Sogneaften. 
Den 5. september kl. 19.30 i Sognehuset vil tidligere chef for jægerkorps Jens Mandø fortælle om sin spæn-
dende karriere gennem 33 år i forsvaret, hvor han har bestrede forskellige lederposter. Det absolutte højde-
punkt i hans militære karriere var funktion som chef for Jægerkorpset i 4 år fra 1993 til 1997 

Oversigtskalender sogneeftermiddage og sogneaftner og lign. 
 
Måned  dato/kl.  sted     Titel 
August   den 5. kl. 14.00 Maskinhuset Tved plantage Hestevognstur og pandekager 
September   den 5. kl. 19.30 Sognehuset    Tidligere chef for jægerkorps Jens Mandø 
De forskellige arrangementer omtales i uddybet form andet steds i Kirketidende. 



Det sker i Vandet 
 
Vandet Sognegård: 
Nu med ny hjemmeside 
www.vandetsognegaard.dk  
                             

 

 
                        
 PROGRAM for Vandet-Skinnerup KFUM & KFUK  
 
 FAMILIEKLUB:  
Juli Sommerferie 
 Lørdag d. 29. aug.  Udflugt til Mors – afgang kl. 14.00 vi besøger bl.a. Ejerslev Havn 
 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  
 
BIBELTIME med start kl. 19.30:  
Onsdag d. 2. sep. hos Conny Poulsen, Refsvej 73, st.th., Thisted  
Kontaktperson: Ellen Sloth 20 23 65 62 / ellensloth@privat.dk                                                     

 

          Spejder Nyt  

Efter kalenderen, her medio juni, skulle vi have sommer. Men vi kan med rette spørge hinanden om ” Sommer – sommer 
hvor bliver du af”? De sidste træer, ask, er først lige sprunget ud. Majsen, som blev sået for en måned står helt gule på 
marken og vil ingen ting. Med temperaturer på kun godt 10 grader, har vi haft den køligste forsommer i mange år. Men tro 
mig, sommeren kommer. 
Hos spejderne har vi været på weekend tur hos vores venskabs gruppe, Dybe / Ramme. En rigtig hyggelig tur med travetur 
ved Bovbjerg Fyr, overnatning i sheltere, mad over bål og en masse andre spejderaktiviteter.  
Kano tur på Vandet Sø, Kr. Himmelfarts løb i Skjoldborg, dejlige ture i det skønne natur vi er omsluttet af, er noget af det vi 
har brugt forsommeren på. 
Her allerførst i juli skal vi sammen med Nors, Hørdum og Skjoldborg på fælles sommerlejr i FDF Hytten i Sennels. 
Efter sommerpausen starter vi op ingen d. 19. aug., og her vil vi byde alle velkommen til et nyt spejderår. 
Husk, alle er altid velkommen i Spejderhytten på Toftholmvej. 
Juli:  d. 1. – 4. Sommerlejr i  Sennels, for hele gruppen. 
August:  d. 19. Opstart efter sommerpausen.   
    Gruppeleder: Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail: steffenoddershede@mail.dk  
 

 

 



Stafet For Livet kom for første gang 
til Thisted i år. Det er et arrange-
ment hvor overskuddet går til kræf-
tens bekæmpelse. Stafetten varer 
24 timer. Stafettens døgn symbo-
liserer, at kræft aldrig sover, og at 
kræftpatienter kæmper med kræften 
hele døgnet - både i de lyse og i de 
mørke timer. Derfor holder vi også 
stafetten i gang om natten.

Holdene skal have minimum én 
deltager på banen i hele det døgn, 
stafetten varer. På den måde viser 
vi, at vores kamp mod kræft aldrig 
stopper.

Stafet For Livet er en holdaktivitet 
- en fælles kamp mod kræft. Hold 
på typisk 10-15 personer tilmelder 
sig og samler på forskellige måder 
penge ind til bekæmpelse af kræft. 

Stafet for livet i Thisted
Dels koster det 100 kr. at tilmelde 
sig som deltager, dels arbejder hol-
dene aktivt for at skaffe sponsorer 
og lave andre fundraisende aktivite-
ter før og under stafetten.

Dette var startskuddet til, at vi i 
Nors gik sammen om at lave et 
hold, som deltog i stafetten. Vores 
mål var at samle 10.000 kr. ind og vi 
blev meget positiv overrasket over 
den store støtte der var fra de lokale 
erhvervsdrivende, privat personer, 
samt venner og familie. Vi nåede 
helt op på 23.014 kr. Det var helt 
fantastisk flot og der skal lyde en 
stor tak til jer alle for støtten.

Vi håber, at mange flere har lyst til 
at deltage på holdet næste år og hå-
ber ligeledes, at mange har tid og 
lyst til at kigge forbi pladsen i løbet 

af døgnet. Der var flere forskellige 
aktiviteter og blandt andet salg af 
kaffe og kage som vi kunne friste 
med.

På gensyn.



Program for sommerfesten 2015
Torsdag den 13. august:

Kl. 19.00  Bankospil i teltet med mange fine gevinster sponsoreret af 
   Nors og omegns firmaer, forretninger og privat personer.

Fredag den 14. august:

Kl. 17.00  Optog i byen med start ved Nors hallen. Byens foreninger går i spidsen  
   med sine faner. Vi opfor drer alle til at gå med. Gerne med pyntede   
   køretøjer, så som dukkevogne, cykler, rollatorer, kørestole, firmabiler,  trak 
   torer, ja kun fantasien sætter grænser. Der vil igen i år være festlig musik af  
   ”Ballerum Tærskværk”

Kl. 18.00  Tændes grillen, hvor man kan tilberede sit medbragte mad, 
   eller man kan købe mad i pølsevognen. 
   Drikkevarer købes i baren til rimelige priser.

Kl. 19.30-23.00  Alkoholfrit diskotek i Beboerhuset. 

Kl. 20.00  Underholdning i teltet. ”Kender du typen”
 
Kl. 20.30–23.00 Hygge musik og go’ stemning i teltet.

Lørdag den 15. august:

Kl. 9.00  Gudstjeneste i teltet v/Annie Krog Foldager 
   og ”Ballerum Tærskværk”spiller.

Kl. 9.30  Morgenkaffe i teltet

Kl. 10.00  Kræmmermarked. (Gratis stadeplads og ingen tilmelding.)  

Kl. 10.00-12.00 Børneloppemarked. Få ryddet op på jeres ting og kom og sælg det.

Kl. 10.00-12.00 Børneaktiviteter v/ KFUM & K



Kl. 10.15  Havetraktortræk (Ingen tilmelding – mød bare op)

Kl. 11.00  Kaninhop og ”kom med dit kæledyr” v/ Susan (På græsset ved børnehaven) 

Kl. 12.15  Gymnastikforeningen laver redskabsbane for børnene i hallen.

Kl. 13.15  Hold dyst v/ spejderne med efterfølgende finale. 
   Tilmelding til Randi Sommer på 20153728

Kl. 15.00  Kaffebord + kagekonkurrence. 
   Tilmelding til kagekonkurrencen senest d. 13. til Dennis på 22371655. 
   Dennis er dommer.

Kl. 15.30  Auktion over mange flotte gaver sponsoreret af omegnens butikker, 
   firmaer og private personer. 
   (Gaver modtages med TAK! og leveres hos Hanne Klip & Krøl)

Kl. 18.30  Fællesspisning (helstegt gris) i teltet med efterfølgende dans 
   til Mygind Brødrenes gode musik.
   Billetter til spisning kan købes hos Hanne Klip & Krøl Tlf. 97981918 
   Pris indtil d. 7. august er 150 kr. derefter er prisen 200 kr. 
   Afhentning af billetter hver tirsdag – fredag fra uge 30.

   Reserver allerede nu dagene og støt op om byens sommerfest.



!
!

!  

Traditionen tro er der i uge 33 som-
merfest i Nors. Byens små flag vil 
være hejst i hele perioden, og da det 
er lejlighedsflag er der ikke krav om 
at de skal tages ned om natten.  

Det foreløbige program kan du 
finde andet sted i Tidende. Vi håber, 
at rigtig mange har tid og lyst til at 
støtte op om arrangementerne som 
bliver afholdt i løbet af ugen. 

Vi starter allerede torsdag aften, 
hvor der er banko i teltet. Der er fine 

gevinster og der sælges kaffe og 
kage i pausen.
Fredag starter vi med optog gennem 
byen, hvor Ballerum Tærskværk 
spiller på ruten, hvis vejret tillader 
det. Herefter tændes grillen og du 
kan medbringe madkurv eller købe 
mad i pølsevognen. Mens børnene 
kan deltage i alkoholfrit diskotek 
i beboerhuset, vil der være under-
holdning for de voksne i teltet. 

Lørdag er der gudstjeneste med eft-
erfølgende morgenkaffe. Herefter 

Sommerfest i Nors

Traditionen tro holdt Borgerforenin-
gen Sankt Hans aften i Parken. Det 
var i år Esben Oddershede der holdt 
båltalen, og som altid var det fami-
lien Østergård der havde lavet hek-
sen vi sendte til Bloksbjerg.  Ole 
Møller var mester for at tænde bålet, 
stor tak til  dem alle,  og til alle der 
hjalp til ved arrangementet.

Borgerforeningen er sammen med 
flere af byens foreninger langt 
henne med planlægningen af årets 
sommerfest der som altid holdes 
i uge 33,se også andet steds her 
i bladet. Vi håber selvfølgelig at 
rigtig mange vil deltage på den ene 
eller anden måde og opfordrer til at 
man  vil holde sin gadefest familief-
est eller lign. i teltet lørdag aften, 
bare meld til så sørger vi for mad og 
god underholdning, det er igen i år 
de populære Mygind Brøde der un-
derholder. 
I Parken er fodboldgolfbanen rigtig 
godt besøgt , der er efterhånden 

Nyt fra Borgerforeningen
rigtig mange der holder et arrange-
ment så som polterabend afslutning 
familiefest og lign. med en gang 
fodboldgolf. Hele Parkområdet er 
jo for alle så brug det endelig. Det 
har længe været et ønske at der var 
strøm i Pavillonen og det er der nu 
kommet. Det er også i Pavillonen 
der hænger køller og hvad der ellers 
skal bruges på Krollf banen og det 
er til fri afbenyttelse.

Borgerforeningen har lige fået la-
vet service og opdatering på Hjert-
estarteren der hænger på Nors Æl-
drecenter ,det gælder så de næste 5 
år. 
Når Nors Ældrecenter lukker bliver 
hjertestarteren flyttet op i vente-
salen  på  Stationsbygningen . Der 
er foruden den også hjertestarter 
ved købmanden og i lægehuset.

Borgerforeningen ønsker alle en 
god sommer.
Pbv. Ingerlis  Svane

er der forskellige aktiviteter på 
pladsen, bl.a. børnedyrskue, kanin 
hop, kræmmermarked, holddyst, 
aktiviteter for børn, kagedyst, auk-
tion og havetraktortræk. 

Lørdag aften er der fest i teltet med 
spisning og Brødrene Mygind står 
for musikken og de festlige indslag. 
Pølsevognen har åbent hele dagen.
Tilmeld dig allerede nu til festen, 
holddysten og kagekonkurrencen 
ved at kontakte Hanne Klip & Krøl 
på tlf. 97981918.

Hjertestarteren der hænger på Nors 
Ældrecenter og som vil blive flyttet
op i venteværelset på den gamle 
stationsbygning når Ældrecentret  
lukker.

Hjertestarter



Instruktør ferie i Nors Fitness Line 
Fra uge 27 til og med uge 33 holder instruktørerne i Nors Fitness Line ferie og derfor vil der 
ikke være instruktører tilstede i fitness centeret. 
Som et specielt sommertilbud vil der fra uge 29 til og frem til uge og med uge 33 være mu-
lighed for at deltage i cirkeltræning på følgende tider: 
Tirsdag kl. 17.00 - 18.00 Hold cirkeltræning ved Lene Enevoldsen 
Lørdag kl. 08.30 - 09.30 Hold cirkeltræning ved Lene Enevoldsen 
Hvis der er nye medlemme som gerne vil meldes ind er det er muligt at kontakte Erik Niel-
sen telefon nr. 49 11 21 27og lave en aftale om medlemskab og evt. instruktørtime fra uge 27 
til uge 33 
Opstart efter ferie uge 34 
Fra mandag den  17 august vil Nors Fitness Line igen være bemandet med instruktører. Se 
for nærmere oplysninger på vores hjemmeside www.norsfitnessline.dk  

 
 

Siden vi fik bygget den fine køb-
mandsbutik på Skellet, har den 
tidligere butik stået tom. Dog har 
lejligheden ovenpå ind imellem 
været udlejet. - Nu er bygningen 
endelig blevet solgt og både sæl-
geren Carsten Dalgaard og køberne 
Peter Bøgh Larsen og Troels Thoft 
Andreasen er godt tilfredse. Begge 
parter er interesserede i udvikling 
i byen, og at få taget tomme byg-
ninger i brug er en gren af en god 
udvikling.

Peter kender vi i byen som tidligere 
borgerforeningsformand og aktiv 
i vægttræningsklubben Teutonia. 
Han har altid gang i mange ting og 
brænder for der skal ske noget her 
i vores lokalsamfund. Han var også 
en af tovholderne til vi fik den fine 

multibane ved skolen.
Peter og Troels har i første omgang 
planer om at renovere facaden på 
bygningen og lave gulvet i butik-
ken. Samtidig skal lejligheden ov-
enpå istandsættes med isolering og 
nye vinduer, så den igen kan blive 
lejet ud.

Den tidligere butik er det endnu 
uvist, hvad skal bruges til. Peter 
modtager gerne gode ideer både i 
erhvervs- og foreningsregi. De har 
selv en del ideer, men vil afvente og 
se om borgerne kan hjælpe dem på 
vej, til at få udnyttet arealet på bed-
ste vis for byen, men selvfølgelig 
også så det er rentabelt.
Peter arbejder selv med bl.a. op-
køb af varepartier og har selv en 
ide om at sælge ud af disse varer 

fra butikken. Det er alle former for 
tøj, porcelæn og hvad der ellers er 
mulighed for at opkøbe. Men inden 
dette sker, afventer de gode ideer fra 
os i lokalsamfundet.

Al mulig held og lykke til Peter og 
Troels med butikken.

Tidligere købmandsbutik solgt



Høreomsorg
Nu da Nors Ældrecenter lukker,  

er det ikke muligt at træffe mig på centret længere.  
 

Jeg vil stadig komme i Nors og omegn,  
så i kan i stedet ringe til mig  

og vi kan aftale en  tid til et hjemmebesøg,  
hvis i har brug for hjælp til rensning  

og vedligeholdelse afjeres høreapparater. 
 

Datoerne hvor jeg er i Nors: 
23.06.2015-,21.07.2015, 29.07.2015-, 18.08.2015,  

23.09.2015-, 20.10.2015, 11.11.2015-, 14.12.2015-, 15.12.2015

Program 
Indre Mission
17. til 24. juli   
BIBELCAMPING I HURUP
 alle aftner kl. 19:30 .

13. august
møde hos Jens Christian Bojesen.

GOD SOMMER TIL ALLE .
LILLIAN LARSEN.

Klub 19 som er KFUM og KFUK’s børneklub for børn fra 2-6 kl. 
starter igen efter ferien onsdag d. 19. august.

Det koster kun 150 for at være medlem i et år (incl. en Klub T-shirt) eller 5 kr. pr. gang. 
Alle aftner er det fra kl. 19.00 til 21.00, hvis ikke der står andet, 

og foregår hos Alex på Hindingvej 2.

Programmet er som følger:
19. August:   Tivoli løjer
26. August:   Sjove Cykel konkurrencer, så medbring en cykel
2. September:  Kæmpe Ludospil
9. September:  Tur til Strand, afgang fra klubben kl. 19.
16. September:  Bowling, kun for medlemmer, Afgang fra klubben kl 18.30
23. September:  Vi dyster i Biblen
30. September:  Spille hyggeaften.



Nors Genbrug
Nu er sommeren endelig kommet og vi har masser af sommertøj til børn og voksne.

Vi holder udsalg i uge 32 og 33 fra tirsdag den 4 august til lørdag den 15 august. 
Alt stort og småt, ude og inde, oppe og nede, sælges til halv pris. 

Kom og se hvad vi har, gør en god handel og støt en god sag.

Venlig hilsen 
Danmission Nors Genbrug

 
 
 

Nors  Gymnast i k fo ren ing 
 

Vi  e r  i  fu ld  gang med a t  p lan lægge den  kommende sæson og  v i  v i l  
gerne  lø f te  s lø re t  fo r ,  hvad  v i  kan t i l byde  a f  ho ld  i  Nors  
gymnas t ik fo ren ing.   
Vi  køre r  v idere  med f le re  a f  de  ho ld  v i  havde  s i ds te  å r  og  har  
også e t  ny t  t i l b ud som er  K ids -dance som er  fo r  børn  f ra  2 . -6 .  
k lasse .  Dance f i tness  som er  e t  voksenho ld ,  hvor  du  kan  de l tage  
f ra  7 .  k lasse  a f .  
  
 
Når  p rogrammet  er  færd ig  v i l  de t  l ag t  på  vores  hj emmes ide  
www.Norsgymnast i k fo ren ing .dk  samt  huss tandsomde l t  i  Nors  by .   
 
 
Vi  bakker  op  om sommer fes ten  i  uge 33  og  laver  bl and t  andet  en  
redskabsbane t i l  f r i  a fbeny t te lse  fo r  børnene lørdag  f ra  k l .  12  
-  13 .  
 
Gymnast ik  weekend a fho ldes  i  e f t eråre t ,  hvor  v i  håber  a t  se  
r ig t ig  mange f r i ske  børn  t i l  ak t i v i te te r  og  hygge i  ha l len .  
Gymnast ikweekend e r  fo r  a l le  der  ha r  l ys t  uanse t  om man går  t i l  
gymnas t ik  e l le r  e j .  
 
Vi  g læder  os  t i l  den  kommende sæson,  hvor  v i  håber  a t  se  gamle  
og nye  med lemmer og  v i l  ønske  jer  a l le  en  r ig t ig  god  sommer .    
 
Ønske om en  god  sommer  t i l  j e r  a l l e  f ra  Nors  Gymnas t i k fo ren ing   
 
 
 



Min barndomsveninde har sendt 
mig dette billede, hun boede i 1945
sammen med sin familie på Tråbak-
ken 4 i Nors Havreland.

De havde ikke en flagstang, og hvad 
gjorde man så for at vise sin glæde 
over, at Danmark var bleven fri. 

I møllen blev dannebrog hejst op.

Billedet kan også ses på:
www.thisted.visbilleder 
sammen med over 700 andre bil- 
leder fra Nors.

Emma Pedersen

70 år for 
befrielsen  
i Danmark

Stort kæmpe forsinket 
TILLYKKE

til vores dejlige mor, 
Majbrit Bang Musmann, 
som blev 40 år den 27/5. 

Knus fra dine drenge 
Emil & Anton

Udlejning                               
 Har du brug for stole borde 

flagstænger og æresport 

kan du leje det af 
Borgerforeningen  

til meget rimelige priser. Vi 
har købt 10 nye borde og 40 

nye polstrede stole.

Ring på   tlf. 24265822 eller 
mail ils@privat.dk

Fodboldgolf 
i Parken
Har du endnu ikke prøvet at spille 
fodboldgolf, bør du ikke snyde dig 
selv for oplevelsen.

Her er der nærmest garanti for 
hyggelig  samvær og alle kan være 
med

Banen er beliggende i Parken 
Norsvej 92  og der er åbent hver dag

Betaling og udlevering af bolde 
sker ved Spar købmanden Skellet 2

Se mere på hjemmesiden   
www.norsfodboldgolf.dk 

Sanne og Carsten har sørget for, at vi nu har en hjertestarter i Spars åbningstider. (8.00-19.00 hver 
dag). Den hænger, som det ses på billedet, til venstre, når man kommer ind i selve butikken. 

Hjertestarter hos SPAR - hænger 
indenfor døren til venstre



 

N.B.K. støtteforenings årlige cykelsponsorløb 

Fredag d. 12. juni blev det årlige cykelsponsorløb afviklet. Igen i år blev det afholdt ved multibanen og dens 
græsareal. 

Sikke en dejlig opbakning, der blev fundet frem denne dag. Godt 45 cyklister deltog, hovedsageligt børn. De 
kørte på Nors Kirkebyvej mellem 17-19. Vejret var dejligt. Børnene kørte godt igennem og der blev i alt 
cyklet 1076 km på de to timer. Hver gang børnene nåede målstrengen, efter hver 2 km, stod Jørgen Kragh 
Klar med megafon og heppede på børnene. Det gav dem selvtillid og overskud til at ville nå i mål endnu 
engang. I alt blev der cyklet godt 20.000 kroner ind, hvilket desværre var en del mindre end sidste år. 

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 lille 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 Alexander 
Ringsborg med godt 1400 kr. Han vandt et gavekort til biografen for 2 med sodavand og popcorn og en 
slikpose. Flest indkørte kilometer gik til Simon Pedersen, der cyklede 36 km. Han vandt et gavekort til 
biografen for 2 personer med sodavand og popcorn og en slikpose. 2 pladserne i disse kategorier fik en 
lækker stor slikpose. I kategorien 8-17 år kørte Anton Musmann Andersen flest penge ind med godt 3000 kr. 
Så flot. Han vandt derfor også et gavekort til biografen for 2 med sodavand og popcorn og en slikpose. Flest 
kørte kilometer stod Rasmus Oddershede for han cyklede 46 km. Han vandt et gavekort til biografen for 2 
personer med sodavand og popcorn og en slikpose. Derudover blev der tilfældigt udtrukket 10 vindere af en 
slikpose. 

Tak for en rigtig hyggelig eftermiddag og aften. Vi glæder os til næste år, hvor vi håber på endnu flere 
deltagerer. 
 



Deadline for næste blad er den 20. august 2015
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