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I anledningen af vores jubilæum vil vi gerne se gamle og nye spejdere, ledere,

grupperødder og andre med tilknytning til Vandet Gruppe til et åbent hus
arrangement med forskellige aktiviteter i spejderhuset på Toftholmvej 7, Vandet,
7700 Thisted.

Den 4. juni 2016 kl. 13-16
Intet jubilæum uden fest. Det fejres om aftenen kl. 18.00 i Vandet Sognegård. Vi

kører efter først til mølle princippet. Prisen er 150,- kr. og drikkevarer købes i baren.
Festlige indslag er velkomne. Der er jo intet som god underholdning ved ”bålet”.
Husk at give indbydelsen videre til dine spejder kammerater og skynd dig, at tilmelde
dig på mail: steffenoddershede@mail.dk senest den 26. maj 2016 kl. 18.00.
Vel mødt til en fantastisk dag og/eller aften.
Jubilæumske spejderhilsner

Indledning

Vi har denne gang en artikel med,
omkring de billeder i sender til
os. Ikke alle er lige gode og vi vil
selvfølgelig gerne have det bedste.
Det skal dog ikke afskrække jer fra
at sende billeder og artikler ind, og
har du en ide om noget vi burde
sætte fokus på, så lad os det vide.
Deadline til næste blad er 20. juni,
og mon ikke sommeren er kommet
til Thy der. Bladet kommer ud ca.
1. juli.

Melding om slud og sne, argh kan
det nu passe. Vi skriver da maj og
kalenderen viser snart sommer.
Mon ikke det bliver bedre, og heldigvis får meteorologerne ikke altid
ret.

Igen er det lykkedes at finde folk,
der vil give et nap i de forskellige
foreninger. Nye bestyrelser er nu
konstitueret og klar til at arbejde. I
flere bestyrelser er der sågar kommet nytilflyttere med. Herligt.

I tidernes morgen, da omfartsvejen
kom, var der mange der mente, at
nu blev Nors en kedelig soveby.
Når man kigger i dette blad og også
alle de andre, der er udkommet,
kan man da heldigvis se, at det ikke
holdt stik. Der sker i den grad noget
her på egnen og sikke mange dejlige billeder af aktive mennesker i
alle aldre, der er med denne gang..

Vi er ved at have fyldt ud med logoer nederst på siderne. Det er jo dejligt, men der kan da sagtens blive
plads til flere. For erhverv koster
det kun 1.000,00 + moms pr. år og
foreninger og institutioner er med
for 500,00. Husk at støtte de erh- Hilsen Redaktionen
verv, der støtter bladet. De er med
til at gøre en forskel.

Nors i Radio Limfjord

Nors i radio Limfjord lørdag den terviews sammen fra Nors omkring, Kjeldsen fra radioen blev opfordret
til at finde nogle gode historier fra
hvad der sker på vores egn.
18. juni kl. 9.00-12.00
byen og lægge op til, hvilke personLyt med når der er fokus på Nors i Vi var for et stykke tid siden sam- er vi syntes skal interviewes. Det er
Radio Limfjord. Det er ikke direkte, let 15 personer fra forskellige så spændende at høre, hvad de får
men der bliver klippet en masse in- foreninger, hvor vi af Christian strikket sammen.

HUSK: Byens hjertestarter kan findes hos
SPAR lige inden for døren i selve butikken,
til venstre på muren.

Redaktion:
Susanne Søe-Larsen Tlf. 30 22 10 24 Mail: info@norsby.dk
Eva Madsen		
Tlf. 22 15 79 30 Mail: evamadsen75@gmail.com
Kristian Amby		
Tlf. 97 98 16 85 Mail: ambynors@mvb.net

Trykket hos Trykkeriet Friheden.

Nors - Tved Borgerforening
www.norsby.dk
Kontaktperson:
Dennis Hvass
Dalen 16, Nors

Udlejning af Borgerforeningens
flagstænger, flag, borde,
hoppeborge mm.
Kontakt:
Ove Thygesen
Tlf.: 26679933

Affaldsindsamling
I uge 15 afholdte Danmarks Naturfredningsforening deres årlige
landsindsamling af affald i naturen.

Igen i år deltog Nors dagplejerne og
deres dagplejebørn i indsamlingen.
Alle børn deltog aktivt i indsamlingen på hvert deres niveau.
Det er en god måde at få ryddet op
i naturen på og at lære børnene, at
man ikke skal smide affald i naturen.
Dagplejerne i Nors

Sommersang på Palletten
RELIEF er en nystartet trio med
Mie Quorning Pedersen som sangerinde
og to guitarister Benny Andersen og
Thomas Riis.

Billetter ialt 70 stk. sælges efter
først til mølle princippet. Kontakt
Lene tlf.21132194
KOM OG VÆR MED

TORSDAG d. 26 maj
kl. 19.00
KOM OG HØR
DEN LOKALE TRIO
“RELIEF”

De fortolker velkendte og tidsløse
danske og udenlandske sange af
kunstnere
som bl.a Kim Larsen, DAD, Tina
Turner og Bruce Springsteen.
Deres ambitioner er at give sangene
et nyt liv og at give plads til både
fordybelse og god stemning hos
publikum.
Vi skal selvfølgelig også selv have
rørt sangstemmerne i løbet af aftenen, Jenny har lovet at spille for på
klaveret.
I pausen har vi tændt op i grillen og
servere grillpølser, brød øl og vand.
PRIS: Entre inkl. 2 pølser m/ brød
1. øl eller sodavand 70 kr.

Messe og Modeshow i Hallen
For 11. gang havde Nors Boldklub
show i hallen. Det startede småt,

men er stille og roligt gået fremad.
Og til trods for der var en lille tilbagegang publikumsmæssigt i år,
ser man fortrøstningsfuld på fremtiden.

Her er et par billeder derfra. Der
kan ses flere på Boldklubbens hjemmeside, www.norsbk.dk.

Nors Gymnastikforening
Tak for en god sæson
Søndag den 13. marts afholdte Nors
Gymnastik Forening lokalopvisning. Det var en skøn dag, med
mange besøgende. Vi så en masse
flot gymnastik, både fra vores lokalhold og fra Han Herreds Efterskole,
som i år var gæstehold. Tusind tak
til alle gymnaster og instruktører.
Derudover afholdte vi torsdag den
17. marts generalforsamling i Nors
Gymnastik Forening. Igen i år var
der en stort fremmøde og rigtig
mange som stillede op til bestyrelsen. Derfor har vi igen i år ekstra
suppleanter. Den nye bestyrelse ser
derfor således ud:
Formand: Maria Baadsgaard
Næstformand: Kathrine K. Thøgersen
Sekretær: Berit Oddershede
Kasserer: Rikke Busted

Menige medlemmer: Jan R. Falkiewicz, Altyn O Nielsen og Nadja
Bodin
Suppleanter: Ina H. Jensen, Lars
Larsen, Johanna B. Schade og
Annemarie Jensen

Den nye bestyrelse har allerede nu,
afholdt det første bestyrelsesmøde,
og er kommet godt i gang med, at
planlægge den næste sæson.
Skulle nogen gå rundt med en drøm
om at blive gymnastik- eller hjælpeinstruktør, er I meget velkommende til at henvende jer. Næst-

formanden kan kontaktes på tlf:
40926355, så skriv eller ring endelig.

Derudover vil bestyrelsen gerne
sige jer forældre tak for lån af jeres
skønne børn. På gensyn til næste
sæson.

Nyt fra
spejderne

Spejderfest
Mandag d. 29. februar afholdt vi
vores årlige spejderfest. Igen i år
var der tilmeldt næsten 150 spejdere, forældre og søskende. Festen
blev derfor holdt i gymnastiksalen i
Nors hallen.
Vi startede med fællesspisning. Herefter tog seniorerne bævere, ulve
og spejdere med ud i mødelokalet,
hvor de legede.
Imens afholdt vi generalforsamling
i salen. Her skulle vi bl.a. have valg
til grupperådet. Der var tre grupperådsmedlemmer på valg; Annie
Tved Christensen, Kirsten Kær og
Karina Jensby. Annie modtog genvalg. Der blev valgt fire nye medlemmer til grupperådet, som nu består
af følgende medlemmer:
Rikke Budsted Weje (formand)
Hans Jonasen
Anne Gravesen
Annie Tved Christensen
Lasse Pedersen
Bo Pedersen
Anders Oddershede
Rune Staal
Udover disse medlemmer har vi tre
”faste”:
Susanne Pedersen (kasserer)
Bent Pedersen (husmand)
Tage Sørensen (havemand)
Et stort tak skal lyde til jer alle sammen.

DM i spejder
Fra fredag d. 1. april til søndag d. 3.
april blev der afholdt kvalifikationsrunde til DM i spejd på Trevæld
centeret. Vi deltog fra Nors med en
patrulje bestående af 7 spejdere.
Spejderne skulle kæmpe om at blive
en del af SRT – Scout Rescue Team.
De blev stillet overfor mange forskellige spejderfærdigheder. Der
deltog i alt 22 patruljer og patruljen
fra Nors vandt kvalifikationsrunden og er klar til finalen den første
weekend i juni.
Fællesweekend
Fra fredag d. 15. april til lørdag
d. 16. april afholdt Nors gruppe
fællesweekend – en weekend for
alle spejdere i gruppen. Vi var i år
54 deltagere afsted. Weekenden
blev afholdt i skønne omgivelser
ved Bjørneborg på Mors. Fredagens
aktivitet bestod i hver at dekorere et

siddeunderlag. Derefter var der lejrbål. Under lejrbålet ringede politiet
og spurgte, om vi kunne hjælpe dem
med at opklare et mord. Vi sendte
alle vores spejdere på sagen, og de
fandt ud af, hvem gerningsmanden
var.

Lørdag stod hele formiddagen på
leg. Bl.a. blev der kørt i sæbekassebiler, som ulvene har fremstillet.
Der blev lavet svensk pølseret på
bål til frokost.
På spejdernes vegne
Louise Gregersen

Mandehørm i Norshallen
Der er for fjerde gang afholdt Mandehørm af NBK Venner. Denne
gang med rekord-deltagelse af ikke
mindre end 135 deltagere.
Vi måtte derfor flytte fra klubhuset
og ned i hallen, og det var en rigtig
god oplevelse. Der var en rigtig god
stemning og fint med plads og ørenlyd. Så alle kunne nyde en fantastisk
stemning med venner og naboer.
Med deltagelse af en meget blandet
flok, med den yngste på 18 og den
ældste tæt på 80, og han har meldt
sig klar til næste år, hvilket vi er

På gensyn næste år
NBK'S VENNER
JN.

meget glade for. Det er altid spændende om alle syntes, det var noget
lige nøjagtig for dem, men heldigvis har vi kun fået rigtig gode tilbagemeldinger. Og tak for det.
Der skal også lyde en stor tak til
vore sponsorer og medhjælpere, der
gør det muligt at få det hele til at
blive en god oplevelse.
Der er altid plads til flere, så hvis
ikke du har været med i år, er det
bare med at komme med næste år.

Åbent hus hos Teutonia

Arbejdet blev lavet af klubbens
medlemmer. Og her skal især Jan
Traulsen have en tak for det enorme
arbejde han har gjort.

at røre sig. Altså god motion. Og det den ene hedder Henning han er 68
gav da to nye medlemmer fra Thist- år har været murer i 50 år i Thy, så
ed, Henning, og Francisco Romero.
De er begge motionsløbere, så de er
begge i god form. Henning er 68 år
og har været murer i 50. Francisco er
72 og kommer fra den Dominikanske Republik. Boede knap 20 år på
De Hollandske Antiller og via 33 år
som sømand, de fleste hos Mærsk,
har han så arbejdet hos Dolle, og nu
dyrker han vægtløftning her.

Samtidig lancerede Teutonia et nyt
træningsprogram ”bedre træning
for rigtige mænd” Det er en jysk
udgave af et program fra DR1 for
mænd, der kunne tænke/trænge til

Til åbent hus kom ca. 10, for at høre
nærmere om ”bedre træning for
rigtige mænd” kom der 2, som oven
i købet var i god form, begge er fra
Thisted og motions løber 60+ TIK,

Efter halvandet års ombygning var
Vægt og Styrkeløftklubben Teutonia klar til at holde åbent hus d. 12.
december. De glædede sig til at vise
de nye lokaler frem, bad og omklædningsrum, men desværre kom
der kun 10

er der Francisco Romero han er 72
år han er ført på Santo Domingo
Dom. Rep. Bode på Aruba-Hollanske Antiller 1946 – 1962, han var

Styrkeløft Forbund og diverse
kurser. Han var ungdoms træner
i vægtløftningsklubben Gotha i
København. hvor han startede til-

sømand fra 1962 til 1995 bla. AP
møller m.m. sidst arbejdet han hos
Dolle i Frøstrup til 2010.
Francisco har så den fordel at han,
han er jo også kun 72 år, det er så
lidt sværere med teknikken for Henning, han har jo stået forover bøjet i en murerbalje i 50 år. Han er
tidligere vægtløfter. Han har dyrket
vægtløftning i Aruba Suber Barbell
Club i 1961. Det er jo så 54 år siden,
men han har ikke glemt teknikken
og det har han nytte af her.
Keld træner Francisco og Henning. Han træner selv meget. Både
vægtløftning og styrkeløft. Han er
Dansk master mester i alders gruppen 60 – 65 år, der er så ikke deltager, i 2015 var der dobbelt så mange,
der var nemlig 2 deltager.
Træningen foregår mandag og
onsdag med træner, fredag træner
de selv hvad de vil. Det starter kl.
17.00, altid med let opvarmning
på motionscykel og stepmaskine.
Derefter cirkeltræning, der er en
ca. 55 år gammel træningsform,
hvor alle muskelgrupper trænes.
Det sker med meget høj intensitet, alle maskiner bliver kørt igen-

nem med forholdsvis lette vægte,
10 gentagelser pr. maskine/vægte,
med fuld knald på. Det kan gøres
på 10 – 15 min. Keld påstår, det er
bedre end 1 times løbetræning, da
alle muskler her bliver trænet. Efter
cirkeltræning er det vægtløftning
eller styrkeløft bl.a. benbøj (squat),
benbøj på bryst, bænkprees, råtræk, bage i 1979. Han har haft et par
stød m. m.
pauser på grund af skulderskader.
Teutonier have nok håber lidt flere
Francisco træner frem til master 70 til åbent hus og ”bedre træning for
– 75 år sammen med Keld til no- rigtige mænd”. Idag er der mellem
vember. Henning venter vi lidt med, 50 – 60 medlemmer i Teutonia, som
han har lidt svært med at få armene kommer og træner i klubben. Der er
ind over hovet. Men det kommer træning mandag, onsdag og fredag
nok, han er jo en ung mand.
kl. 18.30. Det er et hold på 7 – 10
Begge var jo i god form, da de start- personer, som går meget til den med
ede i Teutonia. De var ikke over- lidt tunge vægte. Jan Traulsen glibvægtige p.g.a. af deres løbetræning. bede desværre VM i bænkpress,
De har begge taget på i vægt og har men træner frem til næste DM. Vi
det bedre fysisk. Francisco mener har desuden et hold i ligaturnerinogså, han har fået det bedre psykisk. gen.
De er begge blevet hurtigere, mere
smidige.
Teutonia modtager gerne nye medlemmer, der kunne tænke sig god
Vægtløftning er en sportsgren, der vægt træning. Det gælder også pikan bruges til træning til næsten alle ger og lidt ældre.
andre sportsgrene.
Alle er velkommen i Teutonia .
Keld har taget trænerkurser inden
for Dansk Vægtløftnings Forbund,

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
MAJ - JUNI 2016

Konfirmationsforberedelse 2016/2017.
Hvornår og hvorledes konfirmandforberedelsen for året 2016/2017 kommer til at ligge og foregå, kan jeg ikke
udtale mig om endnu, da de nye forhandlinger mellem Thisted Provsti og Thisted Kommunes Børne- og Familieafdeling ikke er indledt endnu.
Men jeg kan fortælle, at i uge 23 er der tilmelding af kommende konfirmander i alle sogne i Thisted provsti.
I uge 21/22 sender jeg derfor et tilmeldingsskema ud til alle nuværende elever på 6. klassetrin på Nors skole.
Man skal tilmelde sig til konfirmandforberedelse i det sogn, hvor man bor. Har man et ønske om at gå til forberedelse et andet sted end dér, hvor man bor, er det vigtigt, at man forhører sig hos præsten i det pågældende
sogn, om der er mulighed for dette.
Vær opmærksom på, at der er 3 forskellige konfirmandforberedelsesdage i spil i Thisted provsti, og at der derfor kan opstå problemer, hvis man i 7. kl. skal gå på en skole, der har fastlagt en anden konfirmandforberedelsestidspunkt - og dag end dén, der er planlagt i bopælssognet. Hidtil har det f.eks. været sådan, at Østre skole
og Sjørring skole har haft fastlagt samme konfirmandforberedelsesdag, - nemlig onsdag, hvorfor konfirmandforberedelsen i Nors sognehus også har foregået om onsdagen.
Når de sidste detaljer er på plads, sender jeg en oversigt over konfirmandforberedelses forløbet ud til de tilmeldte konfirmander med en indbydelse til en info-aften i efteråret.
Modtager man ikke et tilmeldingsskema i uge 21/22, så kontakt venligst præsten på: AKF@KM.DK
eller 97981030. Se evt. også på www.nors-tved-kirker.dk under punktet: konfirmation.

Døbte i Nors kirke:
Valde Kristian Holler Sørensen, Nors.
Karla Garcia Kjærulf Vester, Nors.
Elliot Hundahl Bislev, Nors.
Andreas Amtoft Odde, Nors.
Tillykke.
Døbt i Tved kirke:
Siri Bang Hidalgo, København.
Tillykke.

Siden sidst:
Døde / begravede, Nors.
Mogens Vestergaard, Nors.
Æret være hans minde.
Viet i Nors kirke:
Linda Svendsen Kristensen og Lasse Rotbøl Pedersen,
Nors Havreland.
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Gudstjenester
Måned/dag

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

Maj
5.s.e.påske
Kr. Himmelfartsdag
6.s.e.påske
Pinsedag
2.pinsedag
Trinitatis søndag
1.s.e.Trin.

01.
05.
08.
15.
16.
22.
29.

10.30 NB
Ingen
Ingen
10.30 *)NB
Ingen NB
09.00 K
Ingen NB

09.00 NB
09.00 BH
Ingen
Ingen *) NB
Ingen NB
10.30 *)
Ingen NB

Ingen.
Ingen.
10.30 *)BH.
Ingen *)NB.
Ingen NB.
Ingen.
Ingen NB

Juni
2.s.e.Trin.
3.s.e.Trin.
4.s.e.Trin.
5.s.e.Trin.

05.
12.
19.
26.

09.00
10.30
09.00 K
10.30 *)

Ingen
09.00
10.30 *)
09.00

10.30 *)
Ingen.
Ingen.
Ingen.

Juli
6.s.e.Trin.
7.s.e.Trin.
8.s.e.Trin.
9.s.e.Trin.
10.s.e.Trin.

03.
10.
17.
24.
31.

09.00
Ingen
10.30 *)
09.00 K
10.30

Ingen
09.00 BH
Ingen
10.30 *)
Ingen

10.30 *)
Ingen.
Ingen.
Ingen.
Ingen.

BH= Benne Holwerda, Hillerslev Ved begravelser Ø. Vandet kirke henv. K) Kirkekaffe. Det vil sige, at der
NB= Omtale i Kirketidende
til Steffen Oddershede, tlf.. 40511295 efter gudstjeneste serveres en kop
kaffe i våbenhuset
*) Kirkebil. For at benytte kirkebilen, skal man ringe til Thisted
Taxa, 97920422 senest dagen før Graver i Nors:
Graver i Tved:
kl. 12.00
Jørgen Christiansen, 24900808
Erling Overgaard, 40287389
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Omtale af de forskellige gudstjenester.
Fælles ”pastorats-gudstjeneste” pinsedag den 15. maj
Igen i år afholder vi Pinsedag en pinsegudstjeneste for alle i Nors, Tved og Ø. Vandet sogne.
Pinsedag den 15. maj 2016, mødes vi kl. 09.00 i Sognehuset i Nors til morgenkaffe, og kl. 10.30 er der så fælles og forhåbentligt festlig højmesse i Nors kirke. Vel mødt alle sammen!
Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag 2016, mandag den 16. maj, Kl.11.00 ved Hotel Limfjorden.
Thisted provstis årlige fælles friluftsgudstjeneste afholdes i år den 16. maj ved det grønne område bag Hotel
Limfjorden, Simons Bakke 39, 7700 Thisted.,
Medvirkende: Ballerum tærskeværk, KFUM-spejdere og FDF’ere. Præsterne i Thisted provsti.
Medbring frokostkurv og klapstol/tæppe.
Arr. Præster og menighedsråd i Thisted provsti.

www.nors-tved-kirker.dk /www.sogn.dk / www.thisted.provsti.dk.
Har man adgang til Internet og PC, så kan man på www.nors-tved-kirker.dk følge med i, hvad der foregår her
i pastoratet, - herunder kommende arrangementer, gudstjenestetider m.m. På hjemmesiden: www.sogn.dk findes gudstjenestetiderne for de fleste sogne i Danmark, - også Nors, Tved og Ø. Vandet sogne. Og på provstiets
hjemmeside www.thisted.provsti.dk kan man - ud over at orientere sig om gudstjenestetiderne - også læse om
de forskellige kirkelige arrangementer, der foregår i hele Thisted provsti.

Fra en festlig aften med folkedansere i Sognehuset den 9. marts
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Til menighederne i Thisted Provsti
I 2017 er det jubilæumsår. Den 31. oktober 2017 er det 500 år siden, Martin Luther opslog sine 95 teser om
aflad på Slotskirkedøren i Wittenberg. En begivenhed, der førte mange forandringer med sig, blandt andet
dannelsen af den evangelisk-lutherske kirke i Danmark, som vi i Den Danske Folkekirke er en del af.
Reformationen fik stor betydning for både dansk kirkeliv og dansk samfundsliv. Alt dette vil der blive sat fokus på i jubilæumsåret.
Forud for jubilæet er det lykkedes at få tilrettelagt en studierejse for Thisted Provstis præster i dagene 25.-31.
maj 2016. Turen går til bl.a. Wittenberg og Erfurt, - og præsterne skal gennem besøg i byerne, hvor reformationsbegivenhederne fandt sted, genopfriske Reformationens historie og betydning. (Se programmet på
www.reformationsrejser.dk)
Efter rejsen håber og tror jeg, at provstiets præster er klædt grundigt på til at fortælle om Reformationen lokalt
i sognet, på skolen, i foreningslivet og andre relevante steder.
Med tilladelse fra biskop Henning Toft Bro vil der søndag den 29. maj blive et reduceret antal gudstjenester i
Thisted Provsti:
Thisted Kirke kl. 10.00 v. pastor emeritus Poul Henning Poulsen
Sennels Kirke kl. 10.30 v. pastor emeritus Leif Hvass
Sjørring kirke kl. 9.00 v. pastor emeritus Jørgen Erbs
Hundborg Kirke kl. 10.30 v. pastor emeritus Jørgen Erbs
Tømmerby Kirke kl. 9.00 v. pastor Mariane Madsen
Vesløs Kirke kl. 10.30 v. pastor Mariane Madsen
Hansted Kirke kl. 14.00 v. pastor emeritus Poul Henning Poulsen
Barnedåb 29. maj henvises så vidt muligt til nævnte gudstjenester.
Kirkehandlinger vil ligeledes blive varetaget af en række af provstiets pastor emeriti. Kontakten dertil skal ske
via Thisted Kirkekontor i de seks dage.
Jeg vil gerne opfordre menighederne i provstiet til at bakke op om gudstjenesterne i de kirker, hvor de holdes
den 29. maj.
Thisted Provsti den 25. januar 2016. Mariann Amby, provst
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 friweekend: 5.-9. maj 2016 samt ferie i perioden 4.-11. juli 2016. Embedet passes i de nævnte
perioder af pastor Benne Holwerda, Hillerslev, tlf.: 97-981403.

Konfirmandjubilæum
Det er 60 år siden, disse unge
mennesker blev konfirmeret. Det

fejrede de d. 10. april ved at mødes
i kirken og derefter spisning på

kroen, hvor der sikkert blev udvekslet historier. Kan du huske?

Her er de, bagerst fra venstre:
Sv. Aage Kristensen, Karl Chr. Nilsen, Aage Langgaard Jensen, Richard Markussen, Ejnar Jepsen ,Finn R. Andersen.
Forrest fra venstre:Kirsten (Rasmussen) Møller, Elly (Bjerre) Nielsen, Oda (Pedersen) Krog, Elly (Dahl) Johansen,
Emma (Poulsen) Christoffersen, Henny (Nielsen) Hald, Elin (Christensen) Søe.

Lasse Bach

Lasse Bach blev den 18. marts
færdig med sin uddannelse som
maskinsnedker hos NJA Furniture
A/S.
Lasse er kommet igennem uddannelsen med flotte karakterer og sluttede af med sit afgangsprojekt med
et flot 7-tal.
Afgangsprojektet var et flot TV
møbel, som blev præsenteret på
skolen i lamineret krydsfiner med
egetræsfronte. Projektet er designet

af Lasse og udført med høj håndværksmæssig standard.
Efter endt uddannelse har NJA Furniture A/S tilbudt Lasse job, hvor
han primært skal arbejde i maskinafdelingen med CNC arbejde og på
sigt programmering af disse.

Det sker i Vandet
Spejder- Nyt
”Kom maj, du søde milde” synger vi i en af vore dejlige forårs sange. Vi må håbe foråret for
alvor snart vil indfinde sig. Selv om markene rundt omkring os grønnes, savner vi lidt varme
– men det skal nok komme.
Vore store spejdere var først i april til DM i spejder på Trevæld Spejdercenter. Det var en
kold tur, men også en lærerig tur, og de kom hjem med en flot 5. plads i deres række.
Her i sidste weekend var vi med, sammen med andre 1900 gæster til øko. dag hos Brdr.
Futtrup i Tvorup. Det var her, køerne kom på græs første gang i år. Spejderne stod for
lækkerrier fra bålet. Pandekager. varmt kakao, varme pølser med brød var noget af det, der
blev tilbudt.
Ellers er vi i fuld gang med forberedelserne til gruppens 50 års jubilæum, som fejres d. 4.
juni.( Se indbydelsen andet sted i bladet). Tilmeldingerne strømmer til, så vi er glade for, så
mange vil være med til at fejre vores dag. Skynd dig hvis du vil med!
Sommerlejren vil i år foregå for bæver og ulve på Terp Spejdercenter ved Varde i Pinsen. De
store holder deres sommerlejr her i nærområdet.

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.
Maj: 5. Kr. Himmelfartsløb - for bævere og ulve.
13. – 16. Sommerlejr for bæver og ulve, Terp.
16. Frilufts Gudstjeneste ved Hotel Limfjorden.
Juni: 4. 50

års jubilæum hos KFUM Spejderne i Vandet.

Juli: uge 27 Sommerlejr for de store.
Gruppeleder: Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail: steffenoddershede@mail.dk

Cafeaften

I lighed med de sidste år, sluttede
Nors-koret sæsonen af med at invitere til Cafeaften på skolen.
God musik, fællessang og en snak
rundt om bordet til en kop kaffe.
Måske en øl eller et glas vin til, det
kan næsten ikke blive bedre.

Gamle billeder

Vi sidder på Palletten og sorterer i
gamle billeder. I øjeblikket er der
disse tre billeder, vi er interesseret i
yderligere oplysninger om.
De fire personer omkring bordet, er
der nogen der ved, hvem de er?

Billedet af de 12 personer foran
en dør. På bagsiden er der skrevet Mor, Moster Hanne og Marie.

Det sidste er lidt usikkert, men
der kan næsten kun stå Marie. Det
er måske fra Ballerum, fra skolen
måske?

mødes hver anden onsdag formiddag på Palletten. Er du interesseret
i at hjælpe, eller kan du fortælle noget om disse billeder, er du meget
velkommen til at ringe til mig på tlf.
Og så er der det lille orkester. Eller 91 53 79 50.
trio, hedder det vel. Er der nogen,
der kan genkende dem?
Kristian Amby
Vi er stadig interesseret i at få folk
med lokalkendskab til at hjælpe. Vi

Kundeaften
hos Curabitur

En Super hyggelig aften er ovre og
jeg siger stor tak til Lene Krogh for
hun ville komme og vise hendes
produkter frem fra IT WORKS.
Tak for super lækker kage. Tak til
de der turde møde op og fik syn for
sagen. Jeg som værtinde blev 2 cm
mindre om maven på denne aften,
med en af deres populære wraps.
Er du blevet nysgerrig? Læs mere
på Facebook på it works v/Lene
Krogh.
Jeg fik muligheden for at prøve en
wraps der kunne være med til at
stramme maven op. Jeg fik denne
wraps sat på maven og blev herefter bedt om at vente 45 minutter før
jeg måtte tage det af. Maven blev
målt inden og en anbefaling i ventetiden var at drikke en del væske.
I ventetiden fik vi mere info om
andre super produkter og vi drak
og spiste lystigt. Flere gange i ventetiden kunne jeg konstatere at det
føltes virkelig koldt hvor denne
wraps var. Efter ventetiden var
ovre, fik jeg det hele af og vi målte
igen. 2 cm mindre. Det var da utroligt. Men sandt.

Curabitur skifter desværre salgsansvarlig
Da Astrid har stor succes i hendes Astrid Service og Rengøring´s firma, har hun valgt at satse den vej 100%.
Jeg takker hende mange gange for den kæmpe store insats hun har ydet med at få idé til virkelighed og
ønsker hende alt held fremover.

Butikken fortsætter naturligvis med at være åbent, til vi finder en anden vil jeg selv
bemande butikken.
Samtidig søger jeg nu en ny Forpagter, så går du med drømmen om at blive selvstændig, men
ikke har kapitalen, så kontakt mig for at høre om dine muligheder på
helene@curabitur.dk eller 25 76 00 93
-Helene
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Det er med stor glæde at jeg ser mig nødsaget til at sige opgaven fra som sælger i Curabitur. Glæden er
bestemt ikke over at jeg skal stoppe, for jeg har haft en stor og fantastisk udfordring i at få butikken op at
stå med samarbejde fra flere. Grunden er Jeg simpelthen har fået mange opgaver ind i mit firma Astrids
Service og Rengøring og kan nu se jeg får brug for de timer jeg pt bruger i butikken.

Ring til Astrid og få en aftale
21832300
Jeg har nydt at stå i butikken. Jeg har nydt at møde jer som kunder. Jeg har nydt at vise jer rundt. Jeg
har fået nogen gode oplevelser og kontakter med i bagagen. Jeg vil savne at møde jer og give jer en god
betjening, men vil se frem til at yde en service gennem mit firma.
Jeg har gjort rigtig mange ting for at brede budskabet om at vi har åbnet Curabitur. Jeg har været meget
glad for at Helene valgte mig som sælger. Jeg har gjort et stort stykke arbejde i butikken og også udenfor
butikken.
I dag har vi en godt indrettet butik som også har fået kræmmermarked. Vi har et stor udvalg af varer fra
varepartier og konkursboer. Der er rigtig mange varegrupper. Kjoler, sko, makeup. Bøger, bolde, legetøj,
pc/tlf udstyr, lys, og rigtig meget andet.
Vi har haft fremgang i salget og ser med stor forhåbning på at der helt sikkert kan komme mere gang i
butikken og salget. Vi ved godt at det, at åbne en butik kan tage lang tid, men vi tror på Nors og opland
vil bakke op om at der sker noget i vores lokale samfund.
Helene Bøgh Larsen som ejer butikken har nu til opgave at prøve at finde en anden der kan passe butikken
fra 1. juni. Jeg vil trappe ned snarest og fra 1. juni vil jeg ikke længere være sælger i Curabitur.
TAK til alle der har vist interesse for butikken, fortsæt endelig. TAK til alle der har været omkring og fået
en snak. I skal vide det har haft stor betydning for mig at høre jeres ord. TAK for gode ideer til forandring
i butikken og nye tiltag. Det er altid en fryd at mærke andre vil os det godt.
-Astrid

Aktiv Netværk Nors

Har du lyst til at være frivillig i
foreningen, er der altid brug for et
par hænder, også selv om du ikke
udøver nogen form for hobby, idet
det sociale er en stor del af vores
Den 1. september overtager Aktiv formål.
Netværk Nors de nuværende aktiv- Uanset om du vil det ene eller det
iteter i Palletten, og håber på endnu andet, kan du altid kontakte en fra
flere.
bestyrelsen:
OBS: kontonummeret i folderen i
sidste tidende var desværre forkert,
det rigtige er:
9090 0003303004.

formand Grete Amby
24603542
ambynors@mvb.net
næstformand Leo Pedersen
30481286 leopedersen63@gmail.
com
kasserer Tove Søe Kristensen
tove.soe@mvb.net
Vi vil på de forskellige hold prøve 21947375
at tilgodese de fremmødtes behov i medlem Ole Westergaard		
det omfang vi kan, da det er frivillig 23434453
loejyttewestergaard@gmail.com
undervisning vi har.
medlem Gitte Bertelsen		
bulder.nors@ofir.dk
Har du ønsker om andre aktiviteter 24212965
er du velkommen med det, og vi vil
Håber vi ses til efteråret.
se på det.
De nuværende er knipledamer,
patchwork m.m., lokalhistorie,
kort- og brætspil, hyggeklub (flytter fra Sognehuset til Palletten) og
stolegymnastik.

Tirsdag:
10-12
14-16
19-21.30
Onsdag:
10-12
13.30-16
19-21 		
Torsdag:
10-12
14-16

Ugeprogram Aktiv Netværk Nors
Trædrejning
Syhold og knipledamer
Patchwork
Lokalhistorie
Kort- og brætspil
Evt. billard
Stolegymnastik
PC for ældre
Trædrejning
Hyggeklub (ulige uger) og håndarbejde (lige uger)

KOM OG FÅ
FORNYET
GARDEROBEN
TORSDAG D. 12 maj kl.
13.00
Kommer
PASGAARD TØJ
på Palletten
Stort udvalg af smart tøj
i alle størrelser.

Forretningsovertagelse
Else og Bertel har overdraget
Nordthy
Bedemandsforretning
til Wensien Stenhuggeri og
Begravelsesforretning. Det skete
her til den 1. april, så de havde
reception her på kroen d. 18. april.
Wensien kommer fra Bedsted, men
de er også i Snedsted og nu også i
Thisted, hvor de fortsætter i Else og
Bertels lokaler.
Rikke bliver i forretningen, men
Else og Bertel trækker sig tilbage.
Else vil lave dillettant og Bertel
spille på harmonika.

Salg af effekter fra
Nors Ældrecenter
Lørdag den 21.maj fra kl.10-15
ved Ingerlis Vorringvej 20
Borgerforeningen holder salg af antikke og gamle møbler porcelæn bøger
duge brugsting billeder samt alt fra terapien og meget mere fra det tidligere

Nors Ældrecenter

Da plejehjemmet lukkede fik Borgerforeningen en masse effekter som vi nu
har valgt at sælge en del af, da vi ikke har mulighed for at opbevare det hele.
Beløbet vi får ind fra salget vil blive brugt til gavn og glæde for både

Nors og Tved området.

Kom og kig

der er mange fine og bevarings værdige ting

Hilsen Bestyrelsen Nors-Tved Borgerforening tlf. 24265822

Sang og hygge musik i sognehuset.
Den 11 maj. er der almindelig klub
med film sang kaffe og alm.hygge.

Den 25 maj kører vi ud i det blå i
private biler.

Herefter holder vi sommerferie.
Efter ferien flytter vi til Palletten
som en afdeling af Aktiv Netværk
Vi besøger Kirsten Kjærs museum. Nors.
Bulbjerg, Vesløs Kro Galleri, hvor
vi slutter med stegt flæsk med per- Venlig hilsen Aktivkomiteen
sillesovs på kroen.
Ret til ændringer forbeholdes.
Kørsel og tilmelding:
Christian: 97981324
Leo: 30481286

Nyt fra Borgerforeningen
Den 17. marts holdt borgerforeningen generalforsamling på Nors Kro.
Formanden læste beretningen op,
og kom ind på alle de aktiviteter
der har været i årets løb.. Begge
regnskaber blev gennemgået og
godkendt. I løbet af aftenen kom der
flere forslag til bestyrelsen at arbejde videre med.

Borgerforeningen var med til mødet
der blev holdt på Østerild Kro vedr.
ansøgningen til Thisted Kommunes
Landdistriktspulje som er på 1mio.
kr. til initiativer som styrker bosætningstilbuddene i landdistrikterne.
Borgerforeningen søger om midler
fra puljen i første ansøgnings runde.

Vi har i bestyrelsen skullet finde
nye medlemmer, og en ny revisor
da Hanne Nielsen ikke ønskede
genvalg til bestyrelsen og Niels Jørgen Dahlgård ikke ønskede genvalg
som revisor. Stor tak til dem begge for den tid de var med, og velkommen til Susan Jensen og Frits
Jensen. Vi er så igen en fuldtallig
bestyrelse der er klar til de mange
opgaver der er i årets løb.

Radio Limfjord laver over de næste
måneder udsendelser fra landsbyerne i Thy om ” den gode historie”
Det er lørdag formiddage, og historierne her fra Nors bliver sendt
lørdag den 18. juni i tidsrummet
9-12.
Borgerforeningen har sammen
med andre foreninger kommet med
forslag til hvem der skulle deltage.
Vi fandt 27 emner til ”den gode
historie” så hør endelig radio den
Bestyrelsen har sidenhen kon- lørdag formiddag.
stitueret sig.
Borgerforeningen holder som altid
Den 11.april holdt Borgerforenin- Sankt Hans i Parken, se annonce her
gen arbejdsdag i Parken. Vi fik i bladet.
hængt de nye flag op og fik gjort pavillonen og fodboldgolfbanen klar Se også annoncen med salg ved
til en ny sæson. Hele parkområdet Ingerlis på Vorringvej 20, hvor
er for alle, og må frit bruges. Krolf vi holder salg af effekter fra det
banen i Parken må benyttes uden tidligere Nors Ældre Center.
beregning, og der hænger køller
m.m. inde i Pavillonen. Vi håber Da centret lukkede fik Borgerat der er rigtig mange der vil bruge foreningen rigtig mange ting som
Parken og fodboldgolfbanen igen i vi har sorteret i, der er en del vi har
gemt som der ikke skal sælges, men
år.

Krocket

Krocket er en aktivitet for alle Spillet går ud på, at to makkere, ved
aldersgrupper.
at hjælpe hinanden, når først gennem alle buer, får krokeret de andre
Krocket er et taktisk spil med kugler på banen og kan afslutte ved
spænding.
at ramme pinden først.
Krocket giver motion og frisk luft, Krocket spilles på en bane på 20x30
samt mulighed for hyggelige timer meter markeret med en snor.
blandt venner.
Der spilles normalt med fire kugler,
hvor spillere med rød og gul kugle
Krocket er et anderledes spil end danner makkerpar, ligesom blå og
havecrocket.
sort er makkere.

det er ikke mulig for os at opbevare
alt. så derfor sælger vi nu det overskydende. Der er alt det der var fra
terapien, duge, porcelæn, møbler,
motionscykler, bøger og meget
meget mere, så kom endelig og køb
noget denne dag, det bliver solgt til
små penge, da vi skal have det hele
væk.
Vedr. udlejning af borgerforeningens flag stole og borde m.m. er det
nu Ove Thygesen der står for det.
Se annonce her i bladet med tlf. nr.
Den er også at finde forrest i hver
udgave af Nors –Tved Tidende og
på hjemmesiden Norsby.dk
Sommerfestudvalget er i gang med
planlægningen af byens sommerfest, der igen i år er i uge 33 så sæt
allerede nu x i kalenderen.
Rigtig god sommer til alle
p.b.v. Ingerlis Svane

Der er mixstævner i Thy, Mors og
Salling, hvor vi er velkommen til at
deltage. Der er også turnering, hvor
vi har hold med.
Vi spiller tirsdag kl. 13.00-16.00
og torsdag kl. 9.00-12.00.
Kontingent er 100,00 kr.for et år,
og vi har krocketkølle du kan låne.
Har du lyst til at prøve krocketspillet
er du meget velkommen.

Angående tilsendte billeder

skal være.
Her skal man så vælge den største
mulighed, den hedder ”Faktisk
størrelse”, på min telefon. Ellers
står der noget med størrelse. Vælg
Teksterne volder som regel ingen den største.
problemer, det kan man ikke sige
om billederne. Mange af de bill- Det er ikke meget, jeg har brugt kaeder vi får, er ganske simpelt for meraet i min telefon, og jeg har kun
små. Jeg tror, det skyldes, at de er sendt ét billede. Det er billedet her.
taget med en telefon og sendt fra Det store billeder er i fuld (faktisk)
en telefon. Telefoner kan godt tage størrelsen, det lille i øverste venudmærkede billeder, men det kan stre hjørne er billedet, som det ville
gå galt, når man mailer dem videre. være, hvis min telefon selv kunne
Det er vigtig, man sender dem størst bestemme. Telefoner laver billedet
muligt. Nu kender jeg kun min egen lille, for at gøre det hurtigere og biltelefon, men jeg tror, det er fælles, ligere at sende.
at efter man har trykket på send, Ligeledes er det med billeder fra
spørger telefonen om, hvor store de Facebook, eller hjemmesider i det
Vi får heldigvis tilsendt en del billeder og tekst. Fælles for det er, vi
gerne vil have det hver for sig; billeder for sig og tekst for sig.

hele taget. De er generel for små
til, der kan komme noget ordentlig
ud af det på papir. Så længe billedet
kun skal ses på en skærm, er størrelsen næsten ligegyldig, men det er
det ikke, når det skal trykkes.
Så husk, billede og tekst hver for
sig, billedet skal være størst muligt,
og sidst, men ikke mindst, læg ikke
billedet i et dokument, Word eller
lignende, for så bliver det helt tosset.
Men bliv endelig ved med at sende
os billeder. Og er det det, I har, så
er det det, vi får. Vi prøver at få det
bedste ud af dem.

Projekt omkring Nors og Klitmøller
I første Tidendeudgave i år, skrev vi tisk bachelor de skriver omkring
omkring en gruppe studerende fra emnet.
Roskilde Universitet.
Vi har nu modtaget deres projekt, men da det er mange sider,
De skulle skrive et projekt omkring kan vi ikke lige tage det med her.
lokaldanmark og valgte her Nors og
Klitmøller. Det er i faget humanis- Derimod lægges det ind på hjem-

NORS GENBRUG

•Vi sælger første uge i hver måned
" FYLD EN POSE MED TØJ " til kun 30kroner.
•Vi modtager med stor tak møbler, tøj, ting og sager.
•Vi ønsker alle kunder og medarbejdere
et godt forår og forsommer !

mesiden norsby.dk, hvor du kan
læse, hvad de har fået ud af deres
besøg her i Thy.
Meget spændende læsning om hvad
fem unge mennesker får ud af et par
besøg i Nors.

Borgerforeningens
Udlejning
Har du brug for stole, borde,
flagstænger eller æresport,
kan du leje det af
Borgerforeningen
til meget rimelige priser.
Vi har 10 nye borde og 40 nye
polstrede stole samt æresport
med flagstænger og skilt,
eller stort rødt hjerte.
Stole 10 kr. Borde 30 kr.
Tillykke Skilt og Flagstænger
30kr. Rødt Hjerte 100 kr.
Ring til Ove Thygesen
Tlf.: 24679933

Avisindsamling

Danmission Nors Genbrug
Tlf.: 97982666
dgnors@danmission.dk

Mandag d. 9. maj
afholder vi avisindsamling.
Aviserne lægges ud til vejen.
For afhentning af aviser
på landet ring da til:
Louise Gregersen
på tlf. nr. 23 32 85 26

Nors Fitness Line arranger duatlon løb i Nors
Den 11 juni 2016 kl. 12.00
Dette er en mulighed for dig til at teste dig selv,
og løbet kan bruges som opvarmningsløb til de kommende sommerløb
Den 11. juni 2016 kl. 12.00, arrangerer Nors Fitness Line et Duatlon løb.
Man deltager i 2 discipliner og starter ud fra Nors Hallen, hvor der vil være mulighed for omklædning og bad.
Der er ingen tidtagning.
Der er mulighed for at kombinere de 2 forskellige discipliner efter eget ønske.
Duatlon løbet tænkes afviklet som følgende:
1. Løb eller gang
3 km eller 5 km
2. Cykling
10 km eller 20 km
3. Løb eller gang
3 km eller 5 km
Cykelruten:
Går gennem Tved plantage og underlaget der cykles på er asfalt og grus
Ruten til løb eller gang:
Foregår omkring Nors by
Der vil være forfriskninger til alle ved Nors Hallen.
Pris for at deltage: 50 kr.
Der udtrækkes super gode præmier på deltagernummer.
Ved behov for yderlig oplysninger og tilmelding til: Jette Berg tlf.nr. 61354167 eller Karen Berg tlf. nr. 61651747
Plan for aktiviteter i Nors Fitness Line over sommeren
Der vil fortsat være hold træning tirsdag, torsdag og lørdag i juni måned i det omfang der er interesse for det. Se vores
hjemmeside www.norsfitnessline.dk

Den 4. juni 2016

mødes dette skønne par i Vesløs
Kirke for at sige ja til hinanden.
Vi ønsker
Carl Kristian og Stine
stort tillykke med dagen.
I ønskes al held og lykke fremover
Hilsen
Hanne & Rubin, Mitzi & Claus,
Jesper, Sander, Gustav og Clara

Nors-Tved Borgerforening holder traditionen tro
Sankt Hans aften i Parken Norsvej 92
tirsdag den 23.juni fra kl. 18
Vi har grillen klar fra kl. 18 hvor der så vil være mulighed for at købe pølser
pomfritter øl vin og vand i pølsevognen eller medbring selv madkurv.
Der bliver tændt op på bålpladserne og der er gratis snobrødsdej.
Vi sætter i år vores telt op så der kan spises der eller i Pavillonen
Byrådsmedlem Per Skovmose holder båltalen ca. kl. 19.30 hvorefter bålet
tændes og vi synger midsommervisen. Borgerforeningen håber på godt vejr og
at rigtig mange vil deltage denne aften og tag også gerne naboen med .
Alle er velkommen. Med venlig hilsen bestyrelsen

Nors-Tved Borgerforening

Deadline for næste blad er den 20. juni 2016

