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Byens hjertestarter der før sad på plejehjemmet  
er nu sat op i venteværelset  ved stationsbygningen 

og der er sat skilt op udenfor.

Bladet her dækker som bekendt 
november og december. Ja man 
forstår slet ikke vi er nået så langt 
hen på endnu et år og snart går ind i 
julemåneden og hvad det indebærer. 
Allerede nu er juleslik, kalendere og 
meget mere fremme i butikkerne, 
det kan være svært at forholde sig 
til allerede nu.

Vi må desværre sige farvel til et 
par medlemmer i Tværs. Det er 
Maler Brian Pedersen og Fodplejer 
Dorte Nielsen. Tusinde tak for 
al jeres støtte  gennem årene. 
Vi kan så heldigvis sige goddag til et 
nyt medlem, nemlig maler, Gunther 
Pruhs. Velkommen til Gunther, og 
vi håber selvfølgelig han får noget 
ud af at annoncere fast her i Tidende.

Som tidligere nævnt går vi snart ind 
i julemåneden og her byder Nors 
på mange forskellige former for 
julearrangementer og aktiviteter. 
Husk at støtte de forskellige 
foreninger ved at deltage. Det gør 
en stor forskel. Samtidig opfordres 
til at sætte juletræer med lys på op 
rundt omkring på matriklerne, så vi 
kan få en pæn pyntet by i den mørke 
julemåned.

Der er denne gang girokort med fra 
Borgerforeningen til indbetaling 
af kontingent. Des flere penge 
bestyrelsen får ind, des flere ting kan 
de gøre for byerne. Så vi opfordrer 
folk til at indbetale girokortet 
hurtigst muligt.

Vi har lige modtaget penge til 
Tidende fra Erhverv, foreninger og 
institutioner her i byen. TUSINDE 
TAK for det. Nu kan vi endnu et år 
få råd til at lave Tidende. Såfremt 
nye ønsker at være med, så henvend 
jer endelig. Det koster kun 1.000 + 
moms for erhverv og 400 + moms 
for foreninger/institutioner. Og så 
får man fast et logo med i bladet og 
ret til helt gratis at få artikler med. 
Tidende kommer nu ud til næsten 
1.000 husstande i Nors, Tved og 
Øster Vandet. Det må siges at være 
en meget billig måde at nå ud til så 
mange personer. Og det siges, at 
bladet bliver læst...

Siden sidst kan vi glæde os over, at 
vores cykelsti mod Thisted snart er 
helt uden grus, men i stedet for med 
brede hvide striber, der adskiller 
cykelsti og kørebanen. Mon ikke vi 
bliver helt tilfredse nu... Desuden 

er der i krydset Norsvej, Ranselvej, 
Stationsvej nu ændret vigepligt. Man 
skal nu vænne sig til det ikke mere 
er højre vigepligt, der er gældende 
i det kryds. Der er helt sikkert delte 
meninger omkring ændringen.  
Det er vi flere der allerede har kunnet 
læse lidt om inde på facebooksiden 
norsby.dk. Her kan du læse om 
lidt af hvert, og vi er faktisk oppe 
på langt over 800 medlemmer nu. 
Husk også hjemmesiden norsby.dk, 
hvor du bl.a. kan finde alle gamle 
Tidender og også se lidt om, hvad 
der rører sig i vores lokalsamfund. 

Vi håber, at vi får meget materiale 
til næste Tidende, der p.g.a. julen 
først kommer ud i begyndelsen af 
det nye år. Der er deadline den 20. 
december.

Må I alle få en rigtig dejlig jul og et 
godt og lykkebringende nytår.

Hilsen Redaktionen



Menighedsrådet har gennem den 
sidste tid efterlyst nogle, der kender 
til mindestenen i anlægget ved Nors 
Kirke. Det er lykkedes Ingerlis 
Svane at google sig frem til følgen-
de oplysninger om stenen:

Midt i Nors by ligger et stykke 
fælledjord på ca. 1000 m2. Det er 
en smuk åben plads omgivet af præ-
stegårdshaven mod vest, kirkeg-
ården mod syd, skolegårdshaven 
mod øst, villa Tabors have mod 
Nord. Desuden mølle, købmands-, 
smedeforretning o.s.v., og byvejen 
går derfor tæt forbi samme jord-
stykke.

Da der i gyldenåret 1920 rejstes 
genforeningsminder trindt omkring 
i landet, foreslog Lærer A.C. Jensen 

fælledejerne, hvis formand er Sog-
nefoged Lars Vestergaard, at lade 
pletten indrette som midlertidigt 
"Bystævne" ganske ligt bystævnet 
fra Davinde på Fyn. Dette forslag 
vandt tilslutning.

Sylvesterdag 1920 plantedes et ca. 
4. meter højt lindetræ på bystævnets 
midte, der forud var kulegravet og 
kultiveret. Det foregik uden særlige 
festligheder på selve dagen, da da-
gen ikke var averteret, og da vejret 
var dårligt, mødte kun ganske få af 
de nærmest boende, der udtalte or-
dene: "Ledet er i Lave! Sønderjy-
derne skal ikke blive glemt", og hjalp 
til med træets plantning. Senere er 
12 tilhuggede granitsten stillede i 
kreds om træet, 4 smukke bænke er 
opstillet med ryggen til træet, som 

værn for dette, og om sommeren til-
lige et yndet hvilested for gamle og 
unge. På den smukkeste af stenene 
blev der sidst på året 1924 indhug-
get genforeningsdatoen 15.06 1920.
Hele bekostningen a. 100 kr. er af-
holdt fælledejernes kasse og fæl-
lesejerne vedligeholder mindet.

Kigger man i dag i anlægget ved 
kirken, findes stenen der jo altså 
stadig, men kun den ene sten. Efter 
sigende blev de 11 andre sten fjer-
net under krigen af tyskerne.

Kender du lidt mere til ovennævnte, 
eller har du måske nogle billeder fra 
alle stenene stod der, er du meget 
velkommen til at kontakte redak-
tionen.
 

Genforeningsminde i Nors



Henrik startede i Thy Skovdistrikt i 
1999. Det vil sige, han blev elev i 
92, men efter endt uddannelse var 
han lidt på Fyn og se sig om. I 99 
kom han tilbage til Tved med Tina, 

og blev fast ansat som skovløber. 
Som han selv siger, er en skovløber 
en skovarbejder, der bor i en af 
skovens huse. Men udover det, har 
han også en vis opsyn. Pligterne er 
dog ikke helt de samme, som de var 
engang. Det er beføjelserne heller 
ikke. Han går for eksempel ikke 
med pistol som skovløberne gjorde 
tidligere. Og det var ikke bare med 

Henrik Bak - en skovmand
løse patroner. Det var for at kunne 
forsvare sig mod krybskytter!

Henrik er også naturvejleder. Det er 
en to-årig videreuddannelse, hvor 

der kun uddannes en snes stykker 
om året. Så det er ikke en titel, der 
automatisk følger med. 
I dag er livet i skoven andet end at 
fælde træer. Det er også naturpleje. 
De rådgiver land- og skovbrug 
om vildt. De yder også hjælp til 
håndtering af invasive arter og 
skadevoldende vildt. 

Og så er der også alle os andre, der 
bare bruger skovene for fornøjelsens 
skyld. Vi skal have trapper, stier, 
toiletter og skraldespande. Og der 
skal ryddes op efter os! 

Skovdistkt Thy skal også give 
overskud. Det er det ikke alle skove 
der skal, men her i Thy har de æren. 
Det giver et overskud på 3 millioner 
kroner ved salg af træ og pyntegrønt. 
Og ved jagter.

Da Henrik startede som elev i 92 var 
der 15 fastansatte. Idag er der kun 2. 
I hele Thy Skovdistrikt, der går fra 
Lodbjerg og næsten til Aabybro, er 
der 26. Det er i alt 32.000 ha, hvoraf 
6.000 hører under Tved. Inklusiv 
Reservatetets 4.000.

Da Henrik blev ansat i 99, var det 
allerede aftalt, han skulle overtage 
Ole Olsens stilling, når han 
stoppede. Og han så skulle flytte til 
Ørgård. Men da Ole så stoppede, 
valgte Henrik og Tina at blive 
boende, da Ørgård var i meget dårlig 
stand. Det var ikke Oles skyld! Men 
da Skovstyrelsen så fik mulighed 
for at bygge to huse, skulle Ditte 
Svendsen og Henrik ikke have lang 
betænkningstid for at lægge en 
billet ind. 

Og hvor længe de så bliver boende? 
Det gør de til max. 3 måneder efter 
han er stoppet som skovløber. 
 



Så har vi holdt vores traditionelle 
byfest i Tved. Vi startede med cykel 
ringridning og derefter var der 
guldgravning ( små slikposer som 
skulle findes i et læs sand).

Først var det de små og lidt senere 
de store børn, både små og store gik 
til opgaven med iver.

De andre aktiviteter i løbet af 
eftermiddagen var havetraktor løb, 
børnebingo og luk en sodavand 
op med Bents minigraver. Hele 
eftermiddagen kunne der købes 
lodder i tombolaen. Som noget nyt 
i år var der mulighed for at købe 
popcorn og softice.

Om aftenen var der spisning i Bette 
Jens` garage. Der var amerikansk 
lotteri og auktioner.

Byfest i Tved

En rigtig hyggelig eftermiddag 
og aften. Tak til byfest udvalget.  
Vi glæder os til næste år.



Vi kan denne gang byde velkommen 
til et nyt medlem i det vi kalder 
”Tværs”. Det er ”Den Gamle Maler” 
på Nors Møllevej, der gerne vil have 
logo med i Tidende. TAK for det. 
 
Gunther og Rosa Marie flyttede i 
2006 til Nors Møllevej, hvor de 
havde købt et hus. Et stort spring fra 
byen Elmshorn, der ligger lige øst 
for Hamburg i Tyskland. Dog var 
de ikke betænkelige ved at flytte til 
Danmark, da de gennem 25 år hvert 
år var på ferie i Klitmøller. Som rigtig 
mange andre tyskere elsker de havet 
og skoven med masser af svampe. 
Derforuden synes de, at danskerne 
har en positiv og venligsindet 
mentalitet. I Tyskland er alt meget 
mere stressende og menneskerne 
er generelt mere sure og utilfredse. 
 
Gunther kom i lære som maler i 
1957. Han var i lære i 3 år, svend i 5 
år og efterfølgende på mesterskole 
i et år, hvorefter han kunne kalder 
sig malermester. Det er selvfølgelig 
blevet til mange penselstrøg 
gennem årene, men Gunther bliver 

Den gamle maler

aldrig træt af at male og restaurere 
møbler. Her i Danmark har han også 
arbejdet som maler hos Flemming 
Lund i Sennels. Nu er det hjemme i 
værkstedet han får meget tid til at gå 
med at restaurere møbler og shine 
dem op med maling og olie. Han er 
dog også stadig klar til at rykke ud og 
male både indendørs og udendørs. 
 
Rose Marie har arbejdet som 
sygeplejer og hudplejer i Tyskland. 

Her i Danmark har hun bl.a. 
arbejdet på den tidligere restaurant 
Søstjernen i Vorupør. Sammen med 
Gunther får hun tiden til at gå med 
de huslige pligter og med de mange 
frugttræer og buske i haven. Her har 
de  ikke mindre end 50 solbærbuske, 
der bliver omsat til saft hvert år. 
De har også cockerspanielen Dina, 
der er ægte dansker, men forstår 
både dansk, tysk og engelsk. - 
Både Rose Marie og Gunther 
snakker godt dansk, hvilket de 
har lært på Thisted Sprogcenter. 
De nyder at bo her i Nors, og synes 
de er blevet taget godt imod. De 
tager selvfølgelig stadig turen til 
Tyskland på familiebesøg mm., 
men føler sig stressede når de 
passerer grænsen til Tyskland. 
Heldigvis kan de igen slappe af, 
når turen så går hjem til Danmark.  
 
Et lidt forsinket velkommen skal 
lyde herfra, og er der nogle, der 
ønsker at få hjælp til malerarbejdet 
eller restaureringen af møbler, så 
kan i se telefonnummeret på logoet, 
der også fremover vil være at finde 
nederst på en af siderne.



Efterårsløb

Fra lørdag d. 26. september til 
søndag d. 27. september afholdt Nors 
og Hørdum grupper efterårsløb for 
alle grupper i distriktet. 9 patruljer; 
fordelt på 1 C-patrulje, 4 B-patruljer 
og 4 A-patruljer stillede op. Fra 
Nors deltog vi med 2 B-patruljer og 
1 A-patrulje.  

Temaet for løbet, som blev 
afholdt i området omkring 
Hanstholm spejderhus, var 2. 
verdenskrig. Spejderne var en del 
af modstandsbevægelsen og skulle 
trænes i at kunne klare tyskerne. 

På dagsløbet lørdag tjente 
patruljerne rationeringsmærker, 
som skulle bruges til aftensmad. 
Her måtte en enkelt patrulje lave 
æblekage uden æbler.  Menuen 
stod på frikadeller, kartofler og brun 
sovs, efterfulgt af æblekage. 

Efter aftensmaden var der lejrbål 

og andagt i en bunker. Vi fik besøg 
af Finn Feilan, præst i Hanstholm. 
Alle spejderne blev her optaget 
fuldgyldigt i modstandsbevægelsen. 

Kl. 4.00 blev B- og C-patruljerne 
vækket, da vi havde hørt over 
radioen, at tyskerne ville bombe 
området, deres telte lå på, kl. 4.30. 
De skulle hurtigt pakke deres telte 
sammen, hvorefter de skulle ud på 
et løb, med det formål at springe 
tyskernes kommandocentral. 

Nors fik en første plads hos 
A-patruljerne, og en første og en 
anden plads hos B-patruljerne. 

Grøn fejde

Lørdag d. 3. oktober deltog 3 
bæverfamiler og 3 ulvebander 
fra Nors i Grøn fejde i Hurup. 
Løbet var bygget op omkring 
tegneseriefigurer og vi fik blandt 
andet bygget en snemand sammen 
med Anna og Elsa, bagt pandekager 

med Rasmus Klump og flyttet en 
bautasten sammen med Obelix. 

Om eftermiddagen var løbet et 
såkaldt Giro 413 løb. Vi slog med 
en terning, og skulle herefter finde 
det postnummer på en tavle med 
100 poster. Der var i alt 30 små 
opgaver, som kunne løses X antal 
gange. Under løbet blev det førende 
holds titelmelodi afspillet. 

Den ene bæverfamilie fra Nors, 
Koda, fik en førsteplads. 

Ree park safari ranger challenge 

Fra lørdag d. 3. oktober til søndag 
d. 4. oktober deltog 7 tropspejdere 
fra Nors i et spejderløb i Ree park, 
på Djursland. 

Lørdag kl. 9.45 var der 
åbningsceremoni, hvor en ansat i 
Ree park informerede om stedet. 
Derefter startede et løb med i alt 
29 små poster. Her skulle spejderne 
bl.a. spise melorme, rapelle, sejle 
i kano, lave førstehjælp og meget 
andet. 

Kl. 17.30 skulle patruljerne lave 
mad. De fik udleveret pasta, kød, 
gulerødder og løg. Patruljen 
skulle selv finde ud af, hvad de 
kunne få ud af det. De valgte at 
lave ”Jungledyret Hugos livret”: 
Frikadellekajs frikadeller og pasta 
med råstegte gulerødder. 

Kl. 22.00 var det blevet tid til at gå i 
bivuakkerne, som de skulle sætte op 
på en bro, hvor de sov mellem vilde 
hunde og leoparder. 

Søndag morgen efter morgenmaden 
begyndte et nyt løb, med samme 

Nyt fra spejderne



princip som det om lørdagen. 

Der deltog i alt 21 patruljer fra hele 
landet. Patruljen fra Nors fik en flot 
fjerdeplads. 

Jagt- og fiskeridag

Søndag d. 11. oktober deltog 
spejderne i Nors i Jagt- og 
fiskeridag ved Vandet sø. Her havde 
vi en stand, hvor børn kunne lave 
pandekager og popcorn over bål. 
Herudover tilbød vi træklatring 
og et lille spejderløb med 5 poster 
rundt på pladsen. 

Standen og træklatring var rigtig 
godt besøgt, men ikke ret mange 
turde kaste sig ud i disciplinen 
spejderløb.  

Banko

Mandag d. 12. oktober afholdt vi 
vores årlige bankospil i hallen. 

Igen i år havde en masse firmaer 
sponseret fine præmier – tak for det. 

Der mødte ca. 170 bankoglade børn 
og voksne op. 

På spejdernes vegne

Emma og Louise Gregersen 
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Oversigtskalender sogneeftermiddage og sogneaftner og lign. 
Måned  dato/kl.   sted   Titel 
November  den 10. kl. 18.00  Sognehuset  Mortens Aften, spisning 
December  den 03. kl. 19.30  Sognehuset  Adventsfest 
December  den 09. kl. 14.30  Sognehuset  Juleafslutning 
Januar  den 20. kl. 19.30  Sognehuset  Fortælling om tid som pædagog stud. i Guatemala 
De forskellige arrangementer omtales i uddybet form andet steds i Kirketidende. 

Fællesspisning Mortens Aften den 10 november i Sognehuset. 
Traditionen tro inviteres til Mortens aften, hvor der serveres andesteg. Der vil være musikalsk underholdning. 
Der kan købes vin, øl og vand til populære priser. Pris for arrangement er 110 kr.  
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 
 
Adventsfest i Sognehuset den 3. december kl. 19.30 
Egon Sørensen, Thisted, fortæller om ”Hans Kirk og missionen”, Hans Kirk har skrevet bogen ”Fiskerne”. 
Der vil være oplæsning og mulighed for at synge sammen. 
 
Julehygge i Sognehuset onsdag den 9. december kl. 14.30 
Der afholdes sogneeftermiddag i Sognehuset i samarbejde med Aktiv-komiteen. Eftermiddagen vil bl.a. kom-
me til at bestå af underholdning ved sognepræsten og pakkespil, så medbring venligst en lille pakke til en 
værdi af max. 25,-kr, -, til gengæld er kaffen gratis. Og så skal vi selvfølgelig synge advents-og julesange. 
Der kan bestilles kirkebil. 
 
Sogneaften den 20. januar 2016 kl. 19.30 
Marie Bådsgaard, som er pædagog i Nors Børnehus, kommer og fortæller om hendes 1/2 år som pædagog 
studerende i Guatemala 
 
Kørsel til sogneeftermiddage i Sognehuset. 
Der arrangeres fortsat buskørsel til sogneeftermiddage i Sognehuset for alle, som har behov, 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 gælder frem til jul, derefter vurderer vi, om ordningen skal fortsætte.   
Nors-Tved og Ø. Vandet menighedsråd. 

Dagsorden og referater fra Nors menighedsråd. 
Dagsorden til kommende menighedsrådsmøder og referater fra tidligere møder kan ses og læses på:  
Hjemmesiden www.nors-tved-kirke.dk 
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 Gudstjenester 
Måned/dag    Dato   Nors   Tved    Ø. Vandet 
November   
Alle helgens dag    01.   16.00 *) NB 09.00 *) NB  10.30 *) NB 
Onsdag     04.   17.00 NB  Ingen    Ingen. 
23.s.e.Trin.     08.   09.00 BH  Ingen    Ingen. 
24.s.e.Trin.     15.   10.30 *)  Ingen    Ingen 
Sidste søndag i kirkeåret  22.   09.00 K  10.30    Ingen. 
1.s. i advent    29.   16.00 NB  10.30 *)          Ingen. 
 
December   
2.s.i advent     06.   09.00 K  Ingen    10.30 *) 
3.s.i advent     13.   19.00 NB  10.30    Ingen. 
4.s.i advent     20.   09.00 BH  Ingen    Ingen. 
Juleaften     24.   15.15   14.00    16.30 
Juledag     25.   10.30 *)       Ingen    Ingen. 
2.juledag     26.   Ingen   Ingen    10.30 
Julesøndag     27.   Ingen   10.30  *)NB  Ingen. 
 
Januar    
Nytårsdag     01.   16.00 NB+K Ingen    Ingen. 
Helligtrekongers søndag  03.   09.00   10.30    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 

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

 
NB= Uddybende omtale i Kirketidende. 

Ved begravelser Ø. Vandet kirke henv. Til Steffen Oddershede, tlf.. 40511255 
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Omtale af de forskellige gudstjenester 
 Fra ord til bord” onsdag den 4. november kl. 17.00 
Efter ”Fra ord til bord” gudstjenesten  i Nors kirke, samles vi i Sognehuset, hvor vi spiser aftensmad sam-
men. 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  børn i alle aldre, 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. 

”Dem vi kendte og dem, vi glemte!” 3. juledag eller julesøndag, - den 27. december kl. 10.30. 
 Vil vi i Tved kirke have fokus på julesange eller salmer, som vi har kendt og sunget engang, men som er gået 
”i glemmebogen”, eller dét kan være julesalmer, som måske ”glemmes” lidt pga. de mange andre dejlige jule-
salmer, vi synger i juledagene.  

Juleoptog, juletræstænding og krybbespil den 29. november / 1.s.i advent med start ved Nors kirke kl. 15.00.  
Vi starter kl. 15.00 v. Nors kirke med hestevognskørsel (flere hestevogne end sidste år) + optog gennem byen, 
hvor vi ”tænder” nogle af byens flotte juletræer. Medbring gerne selv fakler til optoget   Derefter serveres 
der gløgg / saftevand og æbleskiver i våbenhuset, - og i år skal vi nok købe nok!!. Imens gør årets mini-
konfirmander sig klar til at opføre et lille krybbespil for jer i Nors kirke, hvilket indbefatter, at vi også vil syn-
ge et par advents - og julesalmer. Kom og vær med til en festlig og hyggelig optakt til julemåneden. 
Borgerforeningen og Nors menighedsråd.  
Vi synger julen ind sammen med Nors Voksenkor søndag den 13 december kl. 19.00 
Ved aftengudstjenesten i Nors kirke, søndag den 13. december kl. 19.00 medvirker Nors voksenkor under le-
delse af Ellen Alstrup og årets konfirmander, og vi vil sammen - gennem både tekst og toner - forberede os på 
den forestående julehøjtid. 

”Kirkekaffe” nytårsdag den 1. januar kl. 16.00. 
Efter gudstjenesten nytårsdag i Nors kirke vil vi ønske hinanden godt nytår med et lille glas og kransekage i 
våbenhuset. 
Ændringer i gudstjenestens liturgi/opbygning. 
Det har længe været et ønske fra min side, at vi lavede nogle småjusteringer af gudstjenestens opbygning, - 
især ved dåb i forbindelse med Højmessen (kl.10.30) med henblik på at afkorte en dåbsgudstjeneste rent tids-
mæssigt. Og det brugte jeg lidt af sommeren på at få sat i system, - og de 2 væsentlige ændringer blir´: 1.) Ved 
dåb i forbindelse med højmessen bliver´ der kun 1 læsning og 2 salmer i formessen, - altså før prædikenen. 2.) 
Fremover udgår DDS 440 i forbindelse med nadveren / altergangen, - altså som salmen efter indstiftelsesorde-
ne, og det gælder alle gudstjenester. (Vedrører kun Nors og Tved). Ændringerne er pt. godkendt af Nors me-
nighedsråd. 



 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 NOVEMBER - DECEMBER 2015 

”Hyggeeftermiddage” i Nors sognehus. NB: Ændring af ugedag fra november! 
Onsdag den 11. november kl. 14.00: Vi spiller  spil m.m 
Onsdag den 25. november kl. 14.00: Carlo Hundahl, Sennels underholder , samt kor t andagt ved sogne-
præsten. 
Onsdag den 9. december kl. 14.30: (NB tidspunktet!!) Julehygge i samarbejde med Nors-Tved-Ø.Vandet 
menighedsråd. Bl.a. Pakkespil: medbring en lille pakke til en værdi af max. 25,- kr. desuden underholdning 
ved sognepræsten. Kaffen er gratis! 
Onsdag den 6. januar 2016 kl. 14.00: Alm. klubeftermiddag. 
Har man brug for transport, kan man ringe til Christian Sand på tlf. 97981324. 
Den tidligere Aktiv-komite + Nors menighedsråd. 

Telefon - og træffetider for præsten. 
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 friweekend: 7.-8. november og 19.-20. december. Embedet passes i disse perioder af pastor Ben-
ne Holwerda, Hillerslev, tlf.: 97-981403. 

Høst-indsamling. 
Ved årets høstgudstjenester blev der indsamlet flg. beløb:  
Tved sogn: 1277, - kr., som er tilsendt Jysk Børneforsorg. Nors sogn: i kirken: 2382,00 kr.; auktion: 1334,00 
kr., er blevet fordelt mellem: Folkekirkens Nødhjælp og Kirkens Korshær. Øster Vandet sogn:1670,50 kr. 
Jeg takker på menighedsrådenes og egne vegne for de indsamlede beløb. 

Siden sidst… 
Døde /begravede, Nors.  
Knud Refsgaard Pedersen, Nors. 
 
Æret være hans minde. 

 
Døde /begravede, Tved. 
Ejnar Rotbøll Hansen, Hurup. 
Asta Kathrine Langballe, Thisted. 
Æret være deres minde. 

 
Døde / begravede, Ø. Vandet. 
Karl Gustav Dahlgaard, Ø.Vandet. 
 
Æret være hans minde. 

 
Døbte i Nors kirke: 
Storm Mygind Svendsen, Nors. 
Benjamin Harkjær Møller, Nors. 
Tillykke. 

 
Viede i Nors kirke: 
Sofie Krogsgaard og Thue Clausen, 
Skinnerup. 
Tillykke. 

 
Viede i Tved kirke: 
Bente Thinggaard og Peter Bruun, 
Tved. 
Tillykke. 



Med Nors-Tved Tidende er der 
denne gang en kuvert  med fra 
Borgerforeningen. Det er den år-
lige opkrævning af kontingent for 
medlemskab af Nors-Tved Borg-
erforening. Vi håber at såvel nye 
som gamle medlemmer vil støtte op 
om foreningen. Vil man ikke være 
medlem af foreningen er det også 
mulig at indbetale et støttebeløb en-
ten på girokortet eller ved overførsel  
til konto. Bruger du ikke pc kan du 
betale ved Hanne i Klip&Krøl. Alle 
beløb modtages med tak og bestyr-
elsen vil bruge pengene på bedste 
vis til gavn for både Nors og Tved. 
Prisen er den samme som tidligere 
år 150 kr. for hele husstanden og 
75kr. for enkelt medlemskab. Giro-

kortet er uden medlems nummer og 
adresse, men bliver registreret ved 
kassereren på samme måde som det 
plejer at blive, det er for at gøre det 
lettere for vejformændene  ved om-
delingen.  

Borgerforeningen holder tradi-
tionen tro  her op mod jul bankospil 
på Nors Kro. Det bliver i år den 
16.december, og igen i år er der fine 
gevinster fra private og sponsorer,  
og derudover spiller vi om ænder og 
rødvin, se også annonce her i bladet. 
 
Borgerforeningen og menighedsrå-
det arrangerer i fællesskab igen i år 
Juleoptog og juletræstænding  fra  
Nors Kirke den første søndag i ad-

Nyt fra Borgerforeningen
vent den 29.11 kl. 15 . Der vil igen 
i år være hestevognskørsel rundt i 
byen i forbindelse med optoget, in-
den vi går tilbage til kirken,  så  kom 
og vær med til en festlig optakt til 
julemåneden.
 
Her om efteråret er det tid til en 
masse arrangementer rundt omkring 
så følg med på byens hjemmeside 
www.norsby.dk  og på facebook 
siden Norsby  og her i Tidende. 

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

Pbv. Ingerlis Svane 

Inden hjemmekampen mod 
Vestthy d. 17. oktober, fløjtede 
Nors Boldklub ind til en lille 
sammenkomst. 

Anledningen var Nors Boldklubs 
venner havde samlet lidt penge ind 

Nors Boldklubs Venner
til boldklubben. Som Jan Nielsen 
sagde, var det ingen sag, for de 
havde jo haft det sjovt med til. Et 
par fester, en for mænd og en for 
kvinder, med amerikanske lottteri, 
så var den hjemme. Sammen med 
kontingentet selvfølgelig. 

Det er for øvrigt en meget 
udemokratisk forening. Der er ingen 
generalforsamling, så man risikerer 
ikke at blive valgt ind i bestyrelsen. 
Som der jo egentlig heller ikke 
rigtig er nogen af. 

Men der kan ikke være blevet brugt 
meget til administration, for i lighed 
til sidste år var der en check på 
50.000 til klubben.

Efter dette fortalte cheftræner Per 
Kristiansen om livet som træner i 
Nors Boldklub.

Og fodboldkampen? Vi ønsker 
tillykke til Vestthy med oprykningen.



Det sker i Vandet 
Møder i Danmission 
21. oktober hos Inge Vangsgaard, Klitmøllervej 41, Vester Vandet 
18. november hos Margit Rysbjerg, Nørremølle 33. Thisted          
9. December hos Rita Nørgaard, Bakken 4. Nors 
Alle interesserede er hjerteligt velkomne!     
                                               
PROGRAM for Vandet-Skinnerup KFUM & KFUK  
 FAMILIEKLUB: 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  
 Fredag d. 22. jan. Nytårskur kl. 18.00 hos Ellen og Per Sloth, Skinnerup Skråvej 8, Skinnerup  
 Søndag d. 7. feb. Fastelavnsgudstjeneste Ø.Vandet kirke kl 13.30 med efterfølgende tøndeslagning i Sognegården  
BIBELTIME kl. 19.30:  
 Onsdag d. 4. nov. hos Bodil og Peter Nielsen, Agerholmvej 4, Vester Vandet 
 Tirsdag d. 1. dec. Vi deltager på KFUK i Thisted – ”Hvad livet lærte mig” v/Henning Sørensen, Nykøbing Mors  
 Onsdag d. 6. jan. hos Hanne og Martin Guld, Sejlhøjvej 13, Vester Vandet 
 Onsdag d. 3. feb. hos Lissy og Aage Bang, Klitmøllervej 78, Vester Vandet Kontaktperson:Ellen Sloth 20236562 /ellensloth@privat.dk 
 

    Spejder- Nyt  
Efteråret stråler i alt sin glans med alle de gyldne farver på buske og træer. Trækfuglene samles i store flokke og 
er klar til at flyve mod varmere himmelstrøg. Jagttiden er gået ind, så gæs, ænder, duer, fasaner, rådyr osv. må 
være på vagt, for ikke at ende som jagtbytte. 
Hos spejderne har vi fået en del nye medlemmer, dejligt. I troppen er vi 15 – 18 medlemmer + ledere og ved de 
bæver og ulvene er vi 10 -12 stykker + ledere, så det er dejligt.  
Vi er så småt gået i gang med forberedelserne til årets Julestue i Sognegården, som foregår 1. søndag i advent d. 
29. nov.  Kl. 13 – 16.  Det er her du kan komme og købe kranse og dekorationer, tage numre i vores kæmpe basar, 
prøve lykken i spejder tombolaen, gløgg og æbleskiver sælges i spejderboden + meget meget mere.  
Til næste år kan spejderne i Vandet fejre deres 50 års jubilæum. Det skal naturligvis markeres, og vil gerne have 
alle jer til at melde det ud til gamle medlemmer af gruppen. Vi regner med at fejre det d. 5. juni. Er der nogle af jer 
der har nogle effekter, som kunne være sjovt at vise frem til jubilæet, vil vi meget gerne låne dem.   
Med det vil vi gerne fra KFUM Spejderne i Vandet ønske alle en Glædelig Jul, samt et godt spejder Nytår.                                  
Program for de kommende måneder: 
Hver onsdag holder vi møde for alle enheder fra 18.30 til 20.00 i spejderhytten på Toftholmvej. Alle er altid 
velkommen. 
Nov. d. 20. kl. 18.30 Julestue forberedelse. Her binder vi kranse m/m –for alle der har lyst til at give en hånd med.                                                                     
         d. 29. Spejdernes Julestue i Vandet Sognegård  Kl. 13.00 – 16.00 
Dec. d. 9. Juleafslutning i Spejderhytten for hele gruppen. 
         d. 28. Juletræsfest kl. 19.00 i Sognegården  - for hele familien. 
2016 
Jan. d. 6. Opstart efter juleferien i Sognegården 18.30 – for hele gruppen 
        d. 10 Nytårsparade kl. 16.00 i Ø. Vandet Kirke.                    
Gruppeleder: Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail: steffenoddershede@mail.dk 
 
Vandet-Skinnerup Borgerforening 
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. 
28. december:Juletræsfest i Sognegården kl. 19.00. Arrangeret i fællesskab af lokale 
foreninger 
9. januar: Ølbrygning i SognegårdenKl. 9-15. Har du lyst til at være med til at brygge øl 
sammen med Vandet Øllaug, så meld dig til denne hyggelige dag. Der vil være prøvesmagning 
af øllet før Vinterfesten. Arrangør: Vandet Øllaug. Pris 100 kr inkl. let frokost. 
Tilmelding til Kristian 49112141 / gk@klit28.dk eller Brian brian_riis@live.dk senest 3/1. 



Da snakken – for snart længe siden 
- gik på, at forskellige kommunale 
institutioner skulle nedlægges, 
besluttede de 2 ægtepar – Anne 
Marie Berg / Jens Frederiksen  og 
Lisbeth Ubbesen / Niels Jørgen 
Pedersen, her fra Nors at indgive et 
tilbud på det tidligere Nors Ældre 
Center. Det er så ved at være en 
gammel nyhed, at de også som de 
højst bydende ”fik” bygningerne. 
Den nyhed nåede vi lige at få med i 
sidste Tidende.

Overtagelsen / overdragelsen 
skulle efter planen foregå den 1. 
november, men da det blev kendt, 

hvad tankerne om fremtiden var 
for Centret, viste der sig så stor 
interesse fra rigtig mange sider af, 
at det lykkedes ægteparrene at få 
FREMRYKKET overtagelsen en 
måned.  

For tankerne med det tidligere 
Ældre Centret, som nu hedder 
PALLETTEN – er mange og 
forskellige – det er også derfor 
man netop har valgt navnet 
PALLETTEN. Så er den kvikke 
læser måske opmærksom på, at 
man normalt ikke staver palletten 
med to l èr. MEN det er altså med 
fuld overlæg de har valgt dette, 
da man på den måde kunne få et 
domænenavn. Så allerede nu kan du 
faktisk gå ind på deres hjemmeside 

www.palletten.dk, hvor du 
kan læse meget mere... – Hele 
GRUNDTANKEN omkring navnet 
Palletten er i øvrigt, at ejendommen 
for eftertiden skal fremstå som en 
bred vifte af mange og farverige 
muligheder :

Palletten tilbyder nemlig de borgere, 
der gerne vil være fri for slå græs 
eller male og reparere på deres huse 
en form for BOFÆLLESSKAB  - 
sådan lidt Olle –Kolle –agtigt. 

Der er etableret  4 stk. eet værelses 
lejligheder samt 16  stk. 2 værelses  
lejligheder, hvor man udover eget  
køkken i hver lejlighed, OGSÅ får 
adgang til et stort fælles køkken, 
hvor man selv kan lave og arrangere 

Palletten

Palletten i Nors udlejer nu 
lejligheder til indflytning pr. 01.12.2015

For fremvisning kontakt:
Niels Jørgen Pedersen  tlf. 40 27 53 11
Jens Frederiksen   tlf. 21 46 38 06

Vi har rammerne, og DU kan nu 
få mulighed for at skabe indholdet

Palletten - Nors - tilbyder dejligt 

bofællesskab for 60+ seniorer 

med egne lejligheder og en 

farverig vifte af mange muligheder 

for fælles aktiviteter!
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fælles spisning med de øvrige 
beboere – man får adgang til en 
masse fælles arealer – kaffe- og TV-
stue med gratis avis – vaske- tørre- 
og stryge rum, ligesom der etableres 
en biblioteks / læsestue – altså 
masser af muligheder for samvær 
med andre MEN OGSÅ muligheden 
for at trække sig tilbage til egen 
lejlighed og lukke døren.  Man får 
også adgang til en ekstra lejlighed, 
når ens familie måske kommer lidt 
langvejs fra på weekendbesøg eller 
andet. 

Derudover påtænkes der  - i 
fælles arealerne – at arrangere 
begivenheder 2-4 gange ÅRLIGT 
til glæde – ikke bare for beboerne 
– men også for byen og oplandets 
forskellige borgere og foreninger 
– det kan være musikaftener – det 
kan være blomsterbinding relateret 
til jul, påske og pinse – det kan 
være fællessang – det kan være 
foredrag om mangt og meget – 
rejsebeskrivelser, livshistorier – 
stort set alt, der kan være interessant 
for både beboere og borgere.

Lene Enevoldsen er ansat som 
Servicemedarbejder til at varetage 
de mange gøremål i Palletten – her 
tænkes der på servicering af beboerne 
– planlægning af de forskellige 
førnævnte arrangementer, 
samt selvfølgelig rengøring og 
vedligehold for så vidt angår den 
indvendige del af Palletten. Ingen 
tvivl om, at ejerne er rigtig glade 
for, at det netop er Lene, da hun 
helt sikkert vil kunne administrere 
denne stilling til alles glæde og 
tilfredsstillelse. Lene vil få kontor, 
bag glasset til venstre, når man 
kommer ind fra hovedindgangen. 
Her vil Niels Jørgen Pedersen også 
rykke sit kontor ned, så beboerne 

har mulighed for at træffe ham flere 
gange i ugen, i tilfælde af spørgsmål 
eller lignende.

Pallettens ejere har allerede 
nu kontakt med de forskellige 
foreninger  i byen, og vil i videst 
muligt omfang tilgodese ønsker 
og behov. (Se indkaldelse fra 
Borgerforening/initiativgruppe 
andet sted i bladet)

Ejerne af det nye PALLETTEN 
oplyser, at målgruppen for deres 
lejere, nok typisk er fra 60 år og 
opefter – lejere der ønsker samvær 
og aktivitet og indhold, og det kan 
dette nye Bofællesskab midt i byen 
helt sikkert honorere på bedste 
måde.  Det kan selvfølgelig også 
være den yngre, måske enlige, 
der gerne vil have en såkaldt 
tryghedsbolig med folk omkring 
sig. Der kan måske også følge 
lidt beskæftigelse med i form at 
hjælp til fællesarrangementerne, 
madlavning, blomsterpasning 
eller hvad det nu måtte være. Er 
man gangbesværet er det heller 
ingen hindring, da der er elevator i 
bygningen.

Ægteparrene er MEGET lykkelige 
for den glæde, byens borgere 
allerede nu har udtrykt til dem om 
nyerhvervelsen, og ejerne fortæller 
videre, at man med stolthed NU kan 
oplyse,  at der allerede på nuværende 
tidspunkt ER indgået faste aftaler 
med hele 8 kommende lejere / 
beboere i det nye fælleskompleks 
i Nors. Det er mest til beboelse, 
men en enkelt har også lejet sig 
ind til kontor, så det er jo også en 
mulighed.

Hvis man i dag kører forbi det 
tidligere Ældrecenter, vil man 
opleve en sand summen og leben 

af håndværkere – både ude og 
inde – masser af aktivitet således, 
at man som lovet, kan modtage 
lejerne hurtigst muligt – og netop 
AKTIVITET er eet af nøgleordene 
– når man siger PALLETTEN – er 
ALLE muligheder åbne. Ejerne er 
modtagelig for nye ideer omkring 
bygningen, så henvend dig endelig, 
såfremt du har en god ide. Ellers 
er der som tidligere nævnt en 
initiativgruppe, der også ønsker 
ideer. Her holdes møde den 16. 
november kl. 19.30 i skolens 
sangsal. Se annonce her i bladet.

Stort tillykke til de nye ejere herfra 
og ingen tvivl om I vil gøre alt for, 
at vi får en god erstatning for det 
nedlagte ældrecenter. Allerede nu 
har flere ældre sat huse til salg, med 
henblik på at flytte til Palletten. 
Husene bliver måske købt af unge 
børnefamilier. Det må da siges at 
være godt til byen. Ingen tvivl om 
det...Det skal lige nævnes, at det 
ikke kun er herboende, der finder 
lejeboligerne interessant. Der er 
kommet forespørgelser på lejlighed 
flere steder fra Thy og sågar en 
henvendelse fra Mors.

Al mulig held og lykke med de 
nye lokaler, vi ser frem til at følge 
udviklingen i Palletten.



!
!

!  

Som tidligere år arrangerede Thy 
Landboungdom, Nordthy 4H, 
Thy Køre Selskab og Motor- og 
Traktorklubben Jylland Thy Fælles 
Pløjestævne. Det blev i år afholdt  
d. 26. september på Søgaard.

Udover hestepløjming før pløjning 
for traktorer i flere klasser, var der 
flere hyggelige arrangementer. Lars 
Oddershede fortalte om Søgaard, 
og der var også tænkt på børnene. 
De kunne lave reb og kravle i 
halmborg. For de lidt større, var der 

Pløjestævne på Søgaard udstillet veterantraktorer og andre 
landbrugsredskaber. 

Og trængte man til at hvile fødderne 
var der mulighed for at blive kørt 
rundt i området, måske med en 
afstikker til Nors Sø.

Som sædvanlig blev det en hyggelig 
dag for alle.

Irish Slice
Den 19. september havde hallen 
sammen med Nors Fitness Line, 
Nors Gymnastikforening og Nors 
Boldklub i fællesskab fået den gode 
ide at hyre bandet Irish Slice for en 
aften. Trods det irskklingende havn 
er de pæredanske og de underholdte 
os med irske og skotske sange i et 
par timer. 

Men inden det forsynede vi os med 
mad med rødder i det irske. Det var 
lækker og der var rigelig af det. 

Og det er heldigvis ikke bare os, der 
syntes det var en god aften. Irish 

Slice har skrevet på deres Facebook:
”Hva’ siger man så..... ? Så siger 
man da godt nok tusind tak for en 
helt fantastisk aften i Nors hallen. 
Tak til alle jer der var mødt op, og 

som var med til at skabe en super 
hyggelig stemning. Det er skønt 
deroppe i Thy” 

Takken er hermed givet videre.

Foto: Thomas Sloth



BORGERMØDE I NORS den 16. November 

Siden det blev vedtaget at Nors Ældre center skulle lukke, har vi været en 
arbejdsgruppe der har arbejdet med, hvad centeret kunne bruges til. Vi 
kom frem til et aktivitets og tryghedscenter. 

Nu er centeret blevet solgt til Gruppen bag PALLETTEN. 

Det er planen at Palletten skal drives i Olde Kolle stil. Gruppen bag 
Palletten  har givet grønt lys for, at der må blive lavet nogle aktiviteter og 
værksteder på stedet. 

Derfor indkalder vi  til Borgermøde d. 16. november kl. 19.30 i skolens 
sangsal. Vi forestiller os, at der skal oprettes en forening, der kan stå bag/
for aktiviteterne i Palletten. 

Hvilken form for forening er det vi ønsker? Er det en forening for alle? Er 
det en senior/pensionist forening? Eller hvad er det for en slags forening vi   
ønsker? 

Hvilke aktiviteter kan vi ønske? Hvilke værksteder kan vi tænke os? Hvem 
må bruge det? O.s.v. 

Denne aften skal vi også gerne have fat i nogle Ildsjæle, der vil køre en 
fremtidig forening i mål, så der kan laves en stiftende generalforsamling 
først i det nye år. 

ALLE ER HJERTLIG VELKOMNE! 
KOM OG GIV JERES IDEÈR OG MENINGER TIL KENDE. 

VEL MØDT! 
  
På Arbejdsgruppen og Nors/Tved Borgerforenings vegne. 
Hanne Nielsen.

Foto: Thomas Sloth



 Nors-Tved Borgerforening afholder 

Julebankospil på Nors Kro onsdag den 16-12 kl. 19.00 

Der er igen denne gang rigtig mange flotte gevinster sponsoreret af erhvervsdrivende og 
private. Derudover spiller vi om ænder og rødvin. 

 Borgerforeningen håber at se rigtig mange til en hyggelig aften. 

Der kan købes kaffe og kringle samt drikkevarer i pausen 

Vel mødt alle er velkommen                                                              

Med venlig hilsen Nors-Tved Borgerforening

Borgerforeningens Bankoudvalg afholder Bankospil i Nors 
Beboerhus  mandag den 30.november  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 



NORS GENBRUG
Vi har rokeret rundt på tøjet m.m. så vi nu har  mere plads i butikken til møbler.                              

Vi modtager gerne møbler, tøj, ting og sager, også dødsboer. 

I ugerne 45 og 46 fra den 3. november til 14 .november, 
har vi "fyld en pose med tøj” til 30 kr.                                                       

 
Vel mødt i Nors Genbrug Norsvej 28 



 
Indre Mission

November
Tirsdag, den 3.  I sognehuset kommer Bjarne Nielsen, Brovst og  
   fortæller.
Torsdag, den 12. Møde hos Martha Bang
Torsdag, den 26. Møde hos Lillian Larsen

December
Torsdag, den 3. Adventsfest i sognehuset.
   Egon Sørensen, (præstemand i Thisted )taler over  
   emnet  "Hans Kirk og religionen" Om advents 
   tiden, vi synger en del sange.

Glædelig jul!   

Hilsen  Lilllian

Hjemmenes aften
Tirsdag, den 3. nov.  BJARNE NIELSEN, BROVST fortæller.

Torsdag, den 3. dec   Adventsfest v. (præstemand) 
   EGON SØRENSEN,  der vil fortælle om "HANS  
   KIRK" og religionen. Der vil være rigtige ad- 
   ventsfortællinger. Vi synger adventssange.
 
Torsdag, den 10. dec. Adventsfest i Hillerslev.

GLÆDELIG JUL !

Lillian

Møde i 
Danmissions 
Vandetkreds

Onsdag, den 18. november, 
kl. 14.30 hos Margit Rysbjerg, 
Nørremølle 33, Thisted.

Onsdag, den 9. december, 
kl.14.30 hos Rita Nørgaard,  
Bakken 4, Nors.

Alle er velkomne!

Borgermøde
vedr. fremtidige 

aktiviteter i Palletten

Mød op og være med til 
at forme fremtiden for 

aktiviteterne i Palletten.

Mandag d. 16. november 
kl. 19.30  

i skolens sangsal.

Vel mødt.

Aktivgruppen & 
Borgerforeningen.



Dilettant 

Vi opfører igen dilettant  
i Nors hallen  

D. 20. februar 2016
Se frem til en hyle morsom aften. 
Sæt X i kalenderen allerede nu!

 Så kom dagen endelig...  
Den 7. november  

bliver Holger Sørensen 

75 år
Hjertelig Tillykke!

Viet i Nors Kirke d. 19. september
Thue Clausen og Sofie Krogsgaard Clausen 

Den 16. oktober kunne Emma og Henning Bang,
fejre guldbryllup og 50 års ægteskab.



Deadline for næste blad er den 20. december 2015


