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HUSK: Byens hjertestarter kan findes hos  
SPAR lige inden for døren i selve butikken,  

til venstre på muren.

At bo i Danmark betyder skiftende 
årstider og dertil hørende  for-
skellige vejrtyper. Det der hedder 
sommer er nu på hæld og det har 
været en våd, blæsende, men også 
solrig en af slagsen. I skrivende 
stund er der 25 grader og sol og 
mon ikke landmændene nyder det 
vejr til at få det sidste høst i hus.  
 
Snart begynder de flotte gyldne eft-
erårsfarver at tone frem. Hver årstid 
sin charme.
 
Sommerfesten i Nors er på den an-
den side. Stor ros til alle de frivil-
lige, der gør et stort stykke arbejde, 
for at få det hele op at stå. Denne 
gang var en del aktiviteter i hallen, 
netop på grund af den ustadige som-
mer.
 
Vi kan denne gang byde velkom-
men til to nye medlemmer i tværs. 
Det er Thisted Tandklinik og Aktiv 

Netværk Nors. Vi håber i får glæde 
af medlemskabet og velkommen til.
 
Tidende bliver hver gang delt ud af 
det vi kalder Vejformænd. De kom-
mer flittigt og henter bladene og får 
dem delt ud på alle veje. Nogle har 
flere veje. Tusinde tak til jer alle. Ti-
dende bliver delt ud i alt slags vejr.
Vi har fået ny vejformand på Nors-
vej syd. Det er Ole Christensen, der 
fremover deler ud her. Tusinde tak 
til Kirsten Plejdrup, der har været 
vejformand de sidste mange år.
 
På Kirkebyvej får vi brug for en ny 
vejformand, da Mie Quorning er 
flyttet. Tak til hende for uddeling og 
har du lyst til at dele ud på Kirke-
byvej er du velkommen til at kon-
takte Susanne (tlf. 30221024).
 
Går man en tur i Nors, kan man se 
der nu er gang i byggeriet, også på 
de nye byggegrunde på Hegnet.  

Dejligt der nu kommer gang i den 
der også. Vi får fortsat masser af 
nytilflyttere og det er rigtig godt til 
vores lille by.

I dette blad er der mange dejlige 
bryllupsbilleder med. Stort tillykke 
til alle de unge mennesker og held 
og lykke på jeres vej.

Næste blad er for november-decem-
ber. Ja julen nærmer sig. Deadline 
er den 20. oktober. Send endelig 
masser af materiale ind til os, så vi 
har lidt at arbejde med.

Hilsen Redaktionen

Indledning



Louise Kassentoft Windfeld (f. 
Holm) er en af de Norsbørn, som 
efter endt uddannelse i Aarhus til 
jurist er kommet hjem til Thy. Da 
hun blev tilbudt et job som advoka-
tfuldmægtig i Thisted, kiggede hun 
over på Rune og spurgte: ”Vil du 
med mig hjem til Thy?” – og sva-
ret kom prompte: ”Ja!”. ”Thy er et 
helt særligt sted – ikke kun fordi jeg 
kommer herfra og har trådt mine 
barnesko her, men også da naturen 
og kulturen er fuldstændig unik. Vi 
har smukke skove, søer, fjorden og 
havet inden for en meget lille ra-
dius, og derudover har thyboerne et 
rigtig godt forhold til hinanden – her 
kender vi hinanden og vores naboer, 
og dem vi ikke kender, dem kom-
mer vi til at kende” siger Louise. 

Louises mand Rune er uddannet 
tandlæge, og da vejviseren pegede 
mod Thy, gik der ikke ret længe 
inden, at beslutningen om at åbne 
en helt ny tandlægeklinik i Thisted 
blev truffet. Klinikken blev lagt i 
nyindrettede lokaler på Østerbak-
ken i Thisted, og siden da er det gået 
stærkt. 
”Jeg startede med 0 patienter i kar-
toteket, og den første patient i sto-
len var svigermor (Birgitte Holm, 
Nors)”, fortæller Rune. Inden åb-
ningen af Thisted Tandklinik havde 
Rune regnet med, at det ville gå 
meget langsomt med at få patien-
ter. Denne formodning holdt ikke, 
og allerede inden klinikkens åb-
ningsdag var alle tider i flere uger 
booket. Da tilgangen af patienter 
fortsatte, og Rune igennem læn-

gere tid havde haft 8 ugers ven-
tetid, blev klinikkens kapacitet 
udvidet med endnu en tandlæges-
tol og en ekstra klinikassistent. 
Klinikken har nu udover Rune 
som tandlæge to klinikassistenter.  

Rune har en skarp holdning til det at 
være tandlæge: ”Tandlægefaget er, 
i mine øjne, et lægefagligt speciale. 
Jeg går utrolig højt op i mine patien-
ters tandsundhed, hvilket også bety-
der, at jeg kun tilbyder at lave de 
rigtige løsninger. Hvis du har bræk-
ket benet og tager på hospitalet, for-
venter du også, at lægen diagnosti-
cerer benet korrekt, og at du bliver 
tilbudt den rigtige behandling. Der 
er jo ingen, der vil sige, ”vi sætter 
bare plaster på, og håber, at det gror 
rigtigt sammen””. Når man kun til-
byder de rigtige løsninger, kan det 
imidlertid være en dyr fornøjelse at 

Thisted Tandklinik
sætte sig i tandlægestolen, særligt 
hvis man har behov for kroner og 
broer. ”For at give alle mulighed for 
at vælge den rigtige løsning, har jeg 
valgt at lave kroner og broer til en 
god pris: kr. 3.975,- pr. led alt inkl. 
Det er den billigste pris i hele Midt- 
og Vestjylland”, siger Rune.

Ud over at insistere på kvaliteten i 
behandlingen, går Rune stærk ind 
for forebyggelse. ”Det har jo altid 
heddet sig, at det var bedre at fore-
bygge end at helbrede, men vi gør 
faktisk noget ved det,” fortæller 
Rune. Patienterne på Thisted Tand-
klinik har fordelen af en tandlæge 
og to klinikassistenter, som går op i 
forebyggelse med liv og sjæl. ”Der 
er noget fascinerende ved at kunne 
hjælpe sine patienter til at vende ud-
viklingen, så de holder helt op med 
at få huller. Forebyggelse har altid 
ligget mit hjerte nær, så det er en 
fornøjelse at kunne arbejde med det 
til hverdag.”, siger han.

Selvom der har været flere ugers 
ventetid, siden klinikken åbnede i 
juni 2015, er der stadigt åbent for 
tilgang af nye patienter. Det gælder 
både for dem, der vil skifte tandlæge 
og for dem der ”bare” vil have lavet 
kroner eller broer. 

”Det har været et fantastisk even-
tyr at flytte tilbage Thy og åbne en 
klinik fra bunden”, siger parret, der 
i juni måned blev viet ved bagsøen, 
”vi glæder os til at se, hvad frem-
tiden bringer!”  



Lørdag d. 30. juli blev Kia Hartelius 
gift med Jeppe Kolstrup i Nors. 

De bor begge i København. Jeppe er 
barnebarn af  læge Aksel Kolstrup, 
og derfor valgte de at holde festen 
her i Nors. Vielsen foregik på Isb-
jerg af Annie Foldager og bryllups-
festen blev holdt på Jeppes fami-
liegård.

Vi har fået lov til at bringe billeder 
fra vielsen.

Billederne er taget af Nikolaj 
Lund, www.nikolajlund.com og  
Nicolas Tobias Følsgaard, 
www.nicolastobias.com.

Bryllup på Isbjerg



Sommerferien er ovre og vi er igen 
startet op med 4H, på 4H gården, 
Tråbakken 11.

Hver onsdag kl. 14.30-16.30 er der 
aktivitets dag på gården, hvor vi la-
ver en masse sjove ting sammen. Vi 
har hesten Bella, der elsker at børn-
ene vil ride på hende. Vi har også 
3 kaniner og marsvin på gården, 
der også nyder godt af de mange 
hænder, der kæler og leger med 
dem i den store kaninfold.

Som noget nyt fik vi inden som-
merferien et hus på gården, så vi 
nu kan sidde inde og lave forskel-
lige kreative ting, herunder kan bl.a. 
nævnes stentrolde, græshoveder og 
malerier.

Hver måned er der også en lørdag 
hvor vi holder aktivitetsdag fra kl. 
13.00-16.00, her har vi bl.a. lavet 
fuglehuse, kørt på crosser, plan-
tet i vores højbede og meget andet 
spændende.

Alle der måtte have interesse i at 
prøve at være 4H'er, er velkommen 
til at deltage i en aktivitetsdag.

Udover aktivitetsdage har vi i lø-
bet af året flere forskellige arrange-
menter, her kan nævnes fastelavns-
fest, høstfest, ridelejr, regionslejr, 
julegave-lave-bage dag og mange 
andre spændende ting.

Vi har netop afholdt vores Region-
slejr med 4H her d. 20. - 21. august.

I år blev denne lejr afhold på vores 
4H gård. 

Vi mødes på gården kl. 11.00 til 
indkvartering, enten i en hyggelig 
hesteboks fyldt med halmballer 
eller i vores Shelter. Herefter spiste 
vi frokost, nogen gik på halmloftet 
og gyngede, legede og kælede med 
gårdens killinger, mens andre rydd-
ede op og fik gjort klar til forskel-
lige aktiviteter. I 4H huset blev der 
løbende fremstillet forskellige ting, 
de fleste børn fik lavet kreative tr-
olde af sodavandsflasker, sten, garn, 
grene, muslingeskaller og hvad man 
ellers havde lyst til at bruge. Da de 
var færdige kom der jord og græsfrø 
i til håret.

Efter en kaffe/saftevand og kage 
pause kom solen frem sidst på da-
gen og der blev dystet i kongespil. 
Bedst ud af tre og dem der tabte 
skulle skrælle kartofler til aftens-
maden. Det var en spændende dyst 
og både børn og voksne gik op i det 
med liv og sjæl.

Aftensmaden, som blev lavet over 
bål bestod af foliemix, hvor alle 
deltagere selv kunne være med til at 
lave deres egen mad.
Efter maden og lidt fri leg, var der 
fælles lejrbål. I 2 hold skulle der nu 
dystes i forskellige discipliner, bl.a. 
flødebollespisning og en quiz, tab-
erne skulle vaske op. Heldigvis for 
de fleste endte det uafgjort og de 
voksne måtte derfor tage opvasken.

Nyt fra Nordthy 4H



Inden sengetid blev der læst godna-
thistorie ved bålet og alle gik i seng.

Søndag morgen efter morgen-
maden, blev 4H hesten Bella hen-
tet på marken, så hun kunne blive 
striglet inden børnene skulle ride 
på hende. De store børn var super 
gode til at hjælpe de små så alle, der 
havde lyst, fik redet. Herefter gik 
nogen på halmloftet, andre ind til 
kaninerne, nogen legede med sprin-
gene på ridebanen og nogle lavede 
flere kreative ting i huset. Kort sagt 
man lavede det, man havde lyst til.

Efter frokost og endnu en dyst i 
kongespil, blev det tid til kaffe/
saftevand og kage sammen med de 
forældre der nu var kommet for at 
hente børnene hjem.

Tusind tak til de 4H'er og deres 
forældre, som deltog i denne fantas-
tiske weekend. Den positive tilgang 

til tingene, på trods af lidt vejrmæs-
sige udfordringer, har bestemt gjort 
denne lejr hyggelig og en stor suc-
ces. Vi glædes os til at se jer alle og 
mange flere igen næste gang.

På vegne af Nordthy 4H
Britt Amby

Kommende aktiviteter:

Søndag d. 18. september  
– Åbent landbrug

Lørdag d. 24. september  
– Thy fælles pløjestevne

Fredag d. 7. oktober  
– Høstfest

Lørdag d. 21. oktober  
– Aktivitetsdag 

Lørdag d. 5. November  
– Julegave-lave-bagedag

Lørdag d. 12. November  
– Aktivitetsdag 

Lørdag d. 10. december 
– Aktivitetsdag 



Sommeren går på held. Ikke at vi 
kan prale med mange solskinstimer 
udenfor, men heldigvis har vi haft 
mange solstrålehistorier på Pal-
letten hen over sommeren. 

Vores private udlejning af værelser 
og lejligheder er flittigt blevet brugt 
af folk fra både Sjælland, Fyn, 
Nord- og Sønderjylland, ja sågar af 
folk fra udlandet. Dejlige positive 
mennesker, som alle har givet vores 
sted stor ros.

Vi har de sidste to måneder haft 
mange fremvisninger af lejligheder 
på palletten til flere interesserede 
lejere, som har haft familien med 
for at vise rundt. Vi håber og ser 
frem til, at få en endelig aftale med 
dem.

Pr. 1 sept. får vi en ny lejer, som fly-
tter herud fra Thisted.

Vi har været så heldig at Ældre Sa-
gen også syntes godt om vores sted/
ide, og valgte at bringe en artikel 
om os i deres seneste landsdæk- 
kende blad.

En rigtig flot artikel, syntes vi, som 
vi har fået SÅ MANGE POSITIVE 
TILBAGEMELDINGER PÅ.
I ugen efter bladet var udkom-
met, fik vi flere mail og opring- 
ninger fra folk fra hele landet, både 
Aulum,Viborg og Sorø som havde 
læst om os, og gerne vil komme og 
se stedet.

Det glæder os selvfølgelig meget, at 
folk fra hele landet kan se" ideen" 
og finder stedet, Palletten, interes-
sant.

Nu ser vi frem til, at forhåbentligt 
rigtig mange vil komme og deltage i 
de forskellige aktiviteter som kom-
mer til at foregå her i huset, vinteren 
over.

Bestyrelsen for Aktiv Netværk har 
haft travlt sommeren over med at 
gøre klar til opstart. Så de fortjener 
helt klart at byens borgere bakker 
op og melder sig ind i foreningen,

Vi på palletten glæder os til at der 
bliver liv i huset.
 

Mandag d. 1 august havde Aktiv 
netværk den første fællessang aften 
for alle interesserede her, en rigtig 
hyggelig aften hvor vi rigtig fik rørt 
sangstemmerne. Kom og vær med.
Næste gang er mandag d. 5 sept. kl. 
19.00.

Torsdag d. 22 september kl. 14.00 
arrangerer Palletten: 

 
HYGGE EFTERMIDDAG MED 

OPVISNING AF  
THY FOLKEDANSERE OG 

SPILLEMANDSMUSIK.

Kom og vær med. Der er 50 billetter 
der sælges efter først til mølle prin-
cippet.

Mandag d. 10 oktober kl. 14.00 
kommer  

 
PASGAARD TØJ SERVICE  

på Palletten  
med den nye efterårskollektion.

Alle er velkommen til at kigge ind.

mvh. Lene.

Sidste nyt fra PALLETTEN

Så er det lige som om, at somme-
ren er ved at synge på sidste vers. 
Landmændene er ved at have fået 
høstet de sidste marker og det virker 
også som om, at det er ved at blive 
mørkere om aftenen. 

Det er så nu vi begynder vores 
gymnastik sæson igen. Som alle 
nok ved, har vi her i byen fået rigtig 

De muntre motionister
gang i Palletten, hvilket er dejligt. 
De har sat gang i en hel del aktiv-
iteter, hvoraf mange ligger om tirs-
dagen, og da Thisted Kommune har 
en del af deres genoptræning også 
om tirsdagen, har vi besluttet at fly-
tte gymnastikken til om onsdagen.

Vi starter op onsdag den 7. septem-
ber kl. 9.30 i Nors Hallen.

Så har man lyst til lidt gymnastik, 
hygge, fællessang, badminton og 
andre aktiviteter, så mød op. Alle er 
velkommen, nye som gamle med-
lemmer. Prisen er stadig 125,00 kr. 
frem til jul.

Så velkommen ALLE!
På bestyrelsens vegne
Bjarne Andreasen



Hallen og Beboerhuset er i dag én 
forening. Og de er at finde på samme 
hjemmeside, www.norshallen.dk. 
Siden er i gang med en ansigtsløft-
ning, og er ikke færdig endnu, men 
nye ting er allerede på plads.

Man kan leje både Hallen og Be-
boerhuset. Og nu kan man gå ind på 
hjemmesiden og se, om det er ledigt 
når man ønsker at leje Beboerhuset. 
Og man kan hente lejekontrakten 
der. 

Det koster kr. 1600 at leje huset, 
incl. energi og rengøring. Så har du 
rådighed over den fra kl. 17 dagen 
før til middag dagen efter. Så er der 

tid til at få stillet borde og stole op 
og dækket bord. Og tid til at rydde 
op dagen efter festen.

Men du kan ikke leje det på siden. 
Der skal du stadig ringe til Aase på 

tlf. 52 60 78 80. Hvis du skal bruge 
huset i flere dage finder hun sikkert 
en god pris for det.  Eller hvis det er 
et skævt tidspunkt? Vi er i det hele 
taget til at snakke med, hvis det er 
praktisk muligt. 

Medborgerhuset kan huse op til 80 
personer. Men hvis du har brug for 
mere plads, kan du leje Hallen i stedet.  
Ring til Jan på tlf. 40 79 15 49.  

Han kan nemt fortælle om mu-
lighederne her. Har du børnefød-
selsdag om vinteren, vil gymnastik-
salen måske være passende? Eller 
skal du holde en generalforsamling 
med op til 500 deltagere, er det nok 
den store sal, du skal bruge. Men 
det ved Jan, og han kan også give 
en pris.

Her er det ikke muligt at se på hjem-
mesiden, hvornår salen er ledig. Der 
er for mange ting, der spiller ind. 
Måske noget, der kan flyttes?

Men uanset om det er Hal eller Be-
boerhus. Tøv ikke med at ringe, for 
selv om det ser optaget ud, ved man 
aldrig, måske kan der fikses noget?

Vi tager lige numrene igen
Nors Beboerhus. Ring til Aase på 
tlf. 52 60 78 80 
Nors Hallen.  
Ring til Jan på tlf. 40 79 15 49 

Numrene står også på hjemmesiden.

Sæsonstart
Foreningen Aktiv Netværk Nors er 
nu klar til en ny sæson med forskel-
lige aktiviteter.

Udover de i programmet nævnte 
ting vil der også blive oprettet IT-
grupper, hvor der vil være mulighed 
for hjælp til flere ting, afhængig af 

Aktiv Netværk 
Nors

behov. Tiderne for IT er torsdag for-
middag og torsdag aften.

Træværkstedet i kælderen er in-
drettet med drejebænk, søjlebor, 
forskellige save samt meget andet 
værktøj. Det kan benyttes af alle 
medlemmer på aftalte tider.
 
Vi mangler deltagere til ”Mad, som 
vor muer lavede” for mænd. På gr-
und af begrænset plads i køkkenet 
er tilmelding til Lene Enevoldsen 

nødvendig. Benyt chancen for at 
lære at lave almindelig dagligdags 
mad, så du kan.

Alle aktiviteter starter den første 
uge i september på de tider, der er 
angivet i programmet. Programmet 
kan også ses på www.norsby.dk.

Leje af Nors Hallen og Beboerhus



 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 SEPTEMBER—OKTOBER 

 

Kommende aktiviteter 

D. 15/9 Sogneaften 
Foredrag med Wagner Fonseca 
”Med slædehunde over Alaskas 
tundra og Skjoldborgs hede” 
19.30 i Sognehuset 
 
D. 2/10 ”Kirken i skoven”.  
Vi skal igen i år en tur i skoven! 
Vi mødes på parkeringspladsen 
ved Tved kirke kl. 14.00, og så vil 
vi drage til skovs for at kikke lidt 
på og høre om de svampe, vi fin-
der i skovbunden. Vi slutter af i 
Tved kirke kl. ca. 16.00, hvor vi 
vil synge et par salmer / efterårs-
sange. Alle er hjertelig velkom-
men. 

D. 11/10 Sogneaften 
Foredrag med sygehuspræst Ruth 
Østergaard Poulsen, Ålborg 
”Hvad sker der med menneskers 
tro når ulykken rammer?” 
Kl. 19.30 i Sognehuset (læs yder-
ligere omtale på kommende sider) 
 
D. 26/10 Sogneeftermiddag 
Foredrag med Esben Oddershede 
”Høst i gamle dage”14.30 i Sog-
nehuset 

Særlige gudstjenester 
 
Høstgudstjenester. 
¨ Tved kirke, søndag den 18. 

september kl. 10.30. 
¨ Nors kirke, søndag den 25. 

september kl. 10.30, 
¨ Ø.Vandet kirke, søndag den 

2. oktober kl. 10.30. 
Ved alle 3 gudstjenester er der 
høstindsamling, hvor de indsamle-
de beløb vil blive tilsendt sociale 
og velgørende organisationer. Ved 
høstgudstjenesten i Nors kirke er 
man meget velkommen til at med-
bringe lidt af årets ”høst” i form 
af: frugt, grøntsager, marmelade, 
bagværk o. lign. De skænkede ga-
ver vil efter gudstjenesten blive 
solgt ved en auktion, og det ind-
komne beløb vil også blive til-
sendt velgørende formål.   

 
Søndag d. 30/10 kl. 10.30 
Familie - og BUSK gudstjeneste. 
I lighed med tidligere år afholdes 
der sidste søndag i oktober i Nors 
kirke en BUSK gudstjeneste, - 
Børn-Unge-Sogn-Kirke. Altså en 
familiegudstjeneste, hvori bl.a. 
KFUM spejdere vil være involve-
ret og som foregår på børnenes og 
de unges præmisser                                

D. 6/10 Alle Helgen søndag 
¨ Tved Kirke kl.09.00  
¨ Ø. Vandet kl. 10.30  
¨ Nors Kirke kl. 16.00  
Efter prædiken vil vi, ved navns 
nævnelse mindes de mennesker, 
vi har mistet her i vores 3 sogne 
siden sidste Alle Helgen. 

”Fra ord til bord.” 
Onsdag d. 9/11 kl. 17.00 
Så er vi igen klar ved gryderne til 
at lave fællesspisning i Sognehu-
set efter gudstjenesten i Nors kir-
ke. 
Pris voksne: 20,- kr, - børn gratis. 
Tilmelding senest den 7. novem-
ber til Susanne sms tlf.: 30345265  
eller til Annie:sms 30611008 
 
D. 10/11 Mortensaften 
Traditionen tro er der fællesspis-
ning i Sognehuset hvor der serve-
res andesteg. Der kan købes vin, 
øl og vand til maden.  
Prisen oplyses ved tilmelding se-
nest d 4/11 til Susanne Pedersen 
303452650/
hpvognmand@gmail.com eller 
Gunnar Smed 97981812/
gunnar@familiensmed.dk  



 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 SEPTEMBER—OKTOBER 

 

”Man fyrer Gud” 
 
Omtale af foredraget af              
sygehuspræst Ruth Østergaard 
Poulsen fra Ålborg 
 
Ruth Østergaard Poulsen har væ-
ret sygehuspræst på Aalborg Uni-
versitetshospital i 16 år.  Her har 
hun opbygget en solid erfaring 
med, hvad der sker med vi menne-
skers tro, når ulykken rammer.  

Vi har alle sammen en forestilling 
om Gud. Måske også den forestil-
ling, at han skærmer os mod ulyk-
ker. Og hvad sker der så, når vi 
alligevel rammes?  

Mange ”fyrer” Gud og siger, at nu 
kan han passe sig selv. Man bliver 
uvenner med Vorherre, når man 
kommer på herrens mark. Det er 
en meget menneskelig og naturlig 
reaktion, men findes der andre 
veje?  Andre har den forestilling, 
at Gud straffer og oplever, at de-
res sygdom er en straf fra Gud.  

Denne aften vil Ruth komme med 
sine bud på, hvad vi gør, når troen 
kommer på prøve. Foredraget er 
tænkt som oplæg til samtale sene-
re på aftenen.  

Vil du 
vide me-
re så læs 
artiklen i 
sidste 
nummer 
af Nors 
Tved Ti-
dende 

Fotos: Hestevognstur tTved skov 
sommer 2016. Der bages pandekager 
i højt humør! 

Informations og opstillingsmøde  
til menighedsrådene   

Nors, Tved og Ø. Vandet 
 

Tirsdag d.13. september kl. 19.00  
- er der opstillingsmøde til det kommende menighedsrådsvalg 

 
Kom og mød repræsentanter og opstillede  

- måske har du lyst til at stille op? 
 

Nyd en kop kaffe og en kage over en snak. 
 

Nors og Tved menighedsråd findes i Sognehuset i Nors 
Ø. Vandet i Vandet sognegård - Aulaen 

 
Vel mødt 

Menighedsrådene   



 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 SEPTEMBER—OKTOBER 

 

 G�DST�ENESTER 
Måned/dag    Dato   Nors   Tved    Ø. Vandet 
 
September 
15.s.e.Trin.     04.   Ingen   Ingen    10.30 *) BH 
16.s.e.Trin.     11.   09.00 BH  Ingen    Ingen. 
17.s.e.Trin.     18.   09.00 K  10.30 *) NB  Ingen.            
18.s.e.Trin.     25.   10.30 *) NB 09.00    Ingen. 
 
Oktober 
19.s.e.Trin.     02.   Ingen   14.00 NB   10.30 *) NB 
20.s.e.Trin.     09.   09.00 K  10.30 *)   Ingen. 
21.s.e.Trin.     16.   09.00 BH  Ingen    Ingen. 
22.s.e.Trin.     23.   Ingen   09.00    Ingen. 
23.s.e.Trin.     30.   10.30 *) NB Ingen    Ingen. 
 
November      
Alle helgens dag    06.   16.00 NB  09.00 NB   10.30 *) NB 
Onsdag     09.   17.00 NB  Ingen    Ingen 
25.s.e.Trin.     13.   Ingen   10.30 BH   Ingen. 

BH= Benne Holwerda, Hillerslev 
NB=  Omtale i Kirketidende 
 

*) Kirkebil.  For at benytte kirke-
bilen, skal man ringe til Thisted 
Taxa, 97920422 senest dagen før 
kl. 12.00 

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

Graver i Tved: 
Erling Overgaard, 40287389 

Ved begravelser Ø. Vandet kirke 
henv. til Steffen Oddershede, tlf.. 
40511295 
 

Graver i Nors: 
Jørgen Christiansen, 24900808 

Foto: Klargøring til Sommerguds-
tjeneste ved Nors Kirke 2016 
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Siden sidst 
 
Døde / begravede, Nors.  
¨ Evald Dybdal Jensen, Nors. 
¨ Hans Troelsgaard, Nors. 
Døde / begravede, Tved.  
¨ Helga Elisabeth Bunk, Thi-

sted. 
 
Døbte i Nors kirke: 
¨ Ella Yde Lindström, Thisted. 
¨ Paulina Schrøder Larsen, 

Nors. 
¨ Josefine Hedegaard Fugl-

sang, Nors. 
¨ Valdemar Urth Berthelsen, 

Nors. 
Døbt i Tved kirke: 
¨ Lærke Fly Gade, Thisted. 
 
Viede i Nors kirke: 
¨ Tessa Yde Trauelsen og Tho-

mas Mathiasen, Nors. 
¨ Maja Ravn Andersen og Da-

niel Madsen, Nors. 
¨ Mette Billeskov Sloth og An-

ders Hundahl Bislev Nors. 
¨ Louise Rytter Nielsen og 

Rasmus Høst, Nors. 
¨ Pernille Eleonora Yde og 

Rasmus Dieckmann, Århus. 
Viede i Nors sogn: 
¨ Jeppe Kolstrup og Kia Har-

telius Henriksen, Kbh. 

Hjemmesider 
 
¨ www.nors-tved-kirker.dk /

www.sogn.dk / 
www.thisted.provsti.dk 

¨ www.nors-tved-kirker.dk 
Hér kan man følge med i, hvad 
der foregår her i pastoratet, kom-
mende arrangementer, gudstjene-
stetider m.m.  
¨ www.sogn.dk 
Hér findes gudstjenestetiderne for 
de fleste sogne i Danmark, - også 
fra vores sogne.  
¨ www.thisted.provsti.dk 
Hér kan man læse om de kirkelige 
arrangementer, der foregår i hele 
Thisted provsti. 
 

Telefon - og træffetider. 
 
Jeg kan træffes via: 
Tlf:   97981030/30611008.  
Mail:  akf@km.dk.   
Mandag er min ugentlige fridag. 
Ønsker man besøg af præsten, er 
man meget velkommen til at kon-
takte mig, så finder vi helt sikkert 
et tidspunkt. 
 
Ferie og friweekends. 
Jeg afholder ferie i perioden 10.-
17. oktober 2016. Embedet passes 
i denne periode af pastor Benne 
Holwerda, Hillerslev, tlf.: 97-
981403. 

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

For yderligere informationer: 
Kontakt sognepræsten på 
akf@km.dk.  



Sommerlejr
I uge 28 afholdt vi i Nors gruppe 
fælles sommerlejr for alle bævere, 
ulve, spejdere og seniorer i grup-
pen. Vi startede næsten 60 spejdere 
i Bjergbo i Skyum. 
Den første dag fik vi sat telte op til 

alle, de store fik pioneret et køkken, 
vi fik set på omgivelserne og badet 
lidt i fjorden. 
Søndag formiddag skulle alle bæ-
vere og ulve gå 10 km rundt i Skyum 
bjerges bakkede terræn. Imens var 
de store spejdere på ”kanokursus” i 
fjorden, hvor de bl.a. skulle lære at 

kæntre og komme op i kanoen igen.
Søndag eftermiddag fortsatte de 
stores kursus. Bævere og ulve la-
vede sandslotte, badede og byggede 
ting i skrammeldyngen. 
Mandag byggede vi tømmerflåder 
og de store spejdere gav bævere og 
ulve en tur i kano. 
Tirsdag afholdt vi en patruljedyst, 
hvor spejderne var på hold på tværs 
af alder. De dystede i mange for-
skellige discipliner. 

Om aftenen kom alle forældre med 
mad til et stort fælles ta´ selv bord. 
Efter maden var der lejrbål, hvor 
vinderne af patruljedysten blev 
kåret, bævere og ulve fik et van-
dreskjold for deres tur søndag og 
forskellige konkurrencer blev af-
holdt. Derefter var det tid til at sige 

Nyt fra  
spejderne 

farvel og tak til bævere og ulve. 
Onsdag morgen skulle de rester-
ende 23 spejdere forlade Bjergbo. 
Vi pakkede vores grej og cyklede til 
Flade på Mors. Her havde vi lånt en 
græsplæne, hvor vi slog telte op. 
Torsdag morgen pakkede vi sam-
men igen og cyklede til Feggesund 
færgen, hvor vi blev sejlet til Thy 
igen. Her vandrede spejderne til 
Amtoft, hvor de i patruljer skulle 
købe ind til deres aftensmad – det 
er noget, der tømmer købmandens 
køler for bacon. ☺ 
Derefter vandrede vi til Østerild, 
hvor vi slog telte op på en shelter-
plads, og lavede aftensmad i pa-
truljer.
Fredag morgen vandrede vi til 
Tved, hvor vi hængte en kæmpe 
hængekøje op i træerne, som vi alle 
sov i. 
Lørdag morgen vandrede vi tilbage 
til spejderhuset, hvor vi ryddede op 
og sagde farvel og tak. 

Opstart
Mandag d. 15. august havde vi 
fælles opstart for alle ”gamle” spe-
jdere i gruppen. Her mødte 45 børn 
op, der på hold, var på lagkageløb 
med forskellige poster. 
Efter at have løst posterne lavede 
holdende lagkager, der blev bedømt, 
og efterfølgende spist med stort vel-
behag. 

Sommerfest
Spejderne deltog traditionen tro i 
byens sommerfest. Fredag var vi 
med i optoget, hvor vi i år havde 
pioneret et tårn med en 8 meter høj 
flagstang, som vi kørte med på en 
trailer. 



Lørdag havde spejdernes stand åben 
hele dagen. Her kunne børnene lave 
pandekager og popcorn og kravle i 
et stort fiskenet. 
Lørdag eftermiddag afholdt vi hold-
dyst. Vi har i år haft stor opbakning 
til arrangementet – hele 8 hold 
havde tilmeldt sig. Det er vi meget 
glade for. Holdene mødtes i 8 for-
skellige dyste. Et hold, grupperådet, 
klarede sig særligt godt og vandt 
alle deres dyste. De var dermed si-
kret en plads i finalen. Her skulle 
de møde NGF’s bestyrelse. Efter en 
meget tæt kamp blev det grupperå-
det, der vandt holddyst 2016. 

Spejdertider 
I kommende år holder vi følgende 
spejdermøder i spejderhuset, på 
Holmevej 19: 
 • Ulv, 2.-4. klasse, 
mandag kl. 16.30-18.00.  
Ledere er Rasmus Sommer, Tonny 
Frydenskov, Marianne Smed og 
Louise Svendsen.
 •         Spejder, fra 5. klasse,  
mandag kl. 18.30 – 20.30.  
Ledere er Randi Sommer, Henriette 
Krogh og Martin Sekkelund. 
 • Bæver, 0.-1. klasse, 
tirsdag kl. 16.30-18.00.  
Ledere er Lone Gregersen,  
Michelle Jensen, Christopher Lo-
dahl og Mathias Munk. 
 • Senior, fra 8. klasse, 
torsdag 19.00-21.00.  
Ledere er Kasper Svendsen og Tim 
Sommer. 

Vi glæder os til at tage imod gamle 
som nye medlemmer. 

På spejdernes vegne
Louise Svendsen



For mange er 1. september en 
speciel dato; da går andejagten ind.  
 
Vi venter dog til 7. september, da 
genoptager vi jagten på gamle bill-
eder fra Nors og Tved. Og omegn.

Har du lyst til at medvirke i jagten, 

foregår den i Palletten hver anden 
onsdag klokken 10. Altså i lige 
uger! Vi får en god snak, måske en 
kop kaffe, og finder ud af en masse, 
ikke alle af os vidste i forvejen.

Et af de billeder, vi har haft meget 
snak om, er dette fra, troede vi, 

Gamle billeder
Ballerum Skole. Vi eftersøgte 
oplysninger om det i sidste Ti-
dende. Nu har det så vist sig, det 
er fra Hjardemål. Konfirmanderne 
pastor Søbye konfirmerede d.  3. 
april 1938 i Hjardemål Kirke.  
Så Ballerum er det altså ikke.
 

Emma Pedersen har lagt de spar-
somme oplysninger, hun har fundet 
ud af om billedet på Facebook, og 
så kunne Bente Nielsen fra Tabor-
vej fortælle, at pigen, der sidder 
som nummer fire på forreste række 
er hendes mor, Marie Sofie Mik-
kelsen, der er født i Hjardemål 

1923, og blev gift med Kr. Peter 
Mikkelsen, fra Tved.
Familien har bl a. boet i Nors 
Havreland, Nørbyvej i Tved og på 
Frydebovej, inden de flyttede på 
plejehjem i Thisted.
De er begge døde for nylig.
 

Måske er der nogen her, der kan til-
føje noget til billedet?

Husk vi mødes d. 7. september 
klokken 10 på Palletten.



 

 Spejder- Nyt  

 Høsten er over os. Store høstmaskiner ”æder” sig gennem afgrøderne Vi må håbe på 
at vejret vil arte sig vel, så avlen kan bjerges i hus. Vore frugttræer bugner af frugt, 
og sensommer blomsterne står i fuldt flor.  Om morgenen og aftenen er gæssene 
talrigt på vingerne i søgen efter et sted hvor de kan foreserer. Snart må de passe på 
jægernes kugler. 

Hos spejderne havde vi en rigtig hyggelig sommerlejr ved ”Tandlæge søen” i Nystrup 
plantage. Kanoerne blev brugt, badning i Vandet sø, masser af naturoplevelser i 
skoven og meget meget mere. Forældrene var indbudt til bålstegt ænder. Spejderne 
havde selvfølgelig selv slagtet og stegt dem. 

Her i efteråret håber vi på at få opført en bålhytte med 2 sheltere ved vores 
spejderhytte. 

I morgen starter vi op igen, efter sommerpausen. Vi håber på en del nye spejdere 
møder op, alle er velkommen. Det nye spejderår vil byde på rigtig mange oplevelser, 
med Spejdernes Lejr i Sønderborg, SL2017, som det største. Forberedelserne til 
lejren er i fuld gang, og det regnes med at 40 – 45 000 spejdere vil deltage. Lejren 
er fra d. 22. – 30. juli.                             

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. 

September  
17.– 18.  Efterårs løb – for spejderne.   

Oktober 
1.  Kr. Grøn Fejde - for bævere og ulve. 
30.  BUSK Gudstjeneste i Hundborg Kirke – for alle. 

November  
9.  Ord til Bord i Nors Kirke – for alle.  
18.– 19.  Julestue Weekend – for alle. 
27.  Spejdernes JULESTUE i Vandet Sognegård.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail: steffenoddershede@mail.dk 



Endnu en sommerfest er vel over-
stået og igen i år blev det til nogle 
rigtige gode dage på trods af at  
vejrguderne bestemt ikke var med 
os hele tiden. 

Vi vil gerne fra Borgerforeningen  
og sommerfestudvalget sige en stor 
tak til alle der har hjulpet på den 
ene eller anden måde. Også en stor 
tak til alle der har givet gaver til 
bankospil  og auktion. 

Tak til spejderne og gymnastik-
foreningen for godt samarbejde un-
der hele forløbet. 
 
Tak til Ballerum Tærskeværk for 
deltagelse med festlig musik både 
fredag og til morgenkaffe lørdag. 

Nyt fra Borgerforeningen
Også tak til vores købmand der igen 
i år var auktionarius ved auktionen. 

Tak til alle Jer der havde bagt kager 
til bankospil og kaffebord  lørdag. 

Der er få uafhentede gevinster fra 
amerikansk lotteri, numrene står 
andet sted i bladet.

Borgerforeningen har sammen med 
skolen og NBK brugt en del penge 
på reparation på Multibanen , der er 
blevet lagt dræn under, så nu håber 
vi den kan holde nogle år igen. 

Vi har søgt og fået penge til lege-
pladsen i Parken så her i ef- 
teråret skal vi i gang med at finde 
ud af hvilke muligheder vi har.  

Også pakhuset på stationspladsen 
skal vi i gang med at  lave i stand.
 
Borgerforeningen ønsker alle en 
god sensommer og håber at ses 
til kommende arrangementer.  
Vi kan altid kontaktes på tlf. 
24265822 eller mail  ils@privat.dk 
 
Pbv.  Ingerlis Svane

Hjemmenes aften
september/oktober 2016

Tirsdag, d. 11/10, kl. 19.30 i Sognehuset:

Ruth Østergaard Poulsen, der er sygehuspræst i Aalborg, og er kendt 
som foredragsholder, kommer  og taler over emnet

“Hvad sker der med vi menneskers tro, når vi kommer i krise”

Alle er velkomne - tag naboen med.

Uafhentede gevinster  
 

fra Amerikansk Lotteri  
ved Sommerfesten i Nors

Pink C 67
Pink H 5
Lys rød F 7

Kontakt Ingerlis på tlf.. 24265822 
vedr. afhentning 



Nors-koret 

Vi starter igen onsdag d. 14/9-16 kl. 19:00 – 21:00 på Nors skole i sangsalen. 

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

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

For yderligere information kontakt  

Ellen Alstrup 
tlf.  51 51 17 06 

Pris 500,00 



Så er vi klar til at starte igen i Nors Fitness Line efter sommeren.  
Opstart er i uge 34 og vi glæder os til at nye og gamle medlemmer.  

Vi har lavet et program hvor der gerne skulle være noget for enhver smag.  
Som noget nyt starter der et yoga hold som Halla står for.  

For yderligere oplysninger se vores hjemmeside www.norsfitnessline.dk 
  

Hold- og instruktørtider i Nors Fitness Line 2016/2017 opstart i uge 34  

Har du brug for en instruktør på andre tidspunkter end ovenstående,  
kan Lone Gregersen kontaktes på tlf. 40478487. 

Første gang du deltager på hold er det gratis, efterfølgende kræver det medlemskab for at være med.

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

8.00 - 9.00 
Instruktørtime 

Lis 
Tlf.20413626 

  
  

  
  
 

17.00-18.00 
HOLD 

Cirkeltræning 
Instruktør: 

        Lene E. 
Tlf. 

      21132194

10.00-11.00 
HOLD 

Generel styrke/ 
afspænding/ 
udstrækning 
Instruktør: 

Maria 
Tlf. 

22418658

17.00-18.00 
HOLD 
Bodyfit 

Instruktør: 
Lene H. 
Tine B 

Tlf. 
61791747

 8.30-9.30 
HOLD 

Cirkeltræning 
  

Instruktør: 
Lene E. 

Tlf. 
21132194

  
  

  
  
  
 

 17.30-18.30 
HOLD 
Yoga 

Instruktør: 
Halla 
Tlf. 

21765252 
Medbring 

yogamåtte & 
tæppe

   



TØJBUSSEN KOMMER
MED DAME- OG HERRETØJ 

EFTERÅR

Palletten

Mandag den 10. oktober 

Kl. 14:00 

Pasgaard tøj Service 
Let at handle med

v/Henriette Piilgaard 

Tinghøjvej 18, 7470  Karup J 

Tlf: 40 11 66 22 - Mail: textil@pasgaard.dk



 NORS GENBRUG 
    holder udsalg i uge 37 og uge 38  
fra tirsdag den 13. september til lørdag den 24.  

   ALT sælges til halv pris, tøj, møbler, ting og sager.             
   Kom og se hvad vi har, ude og inde oppe og nede. 
  
    Vi modtager med tak pæne og brugbare møbler. 
   
 På gensyn l NORS GENBRUG

Viet i Nors Kirke d. 6. august
Mette og Anders  
Hundahl Bislev

Med Valdemar og Elliot

Viet ved Nors Sø d. 25. juni
Louise og Rune  

Kassenstoft Windfeld

Viet i Nors Kirke d. 30. juli
Tessa og Thomas  

Mathiasen Traulsen



Informations og opstillingsmøde  
til menighedsrådene   

Nors, Tved og Ø. Vandet 
 

Tirsdag d.13. september kl. 19.00  
- er der opstillingsmøde til det kommende menighedsrådsvalg 

 
Kom og mød repræsentanter og opstillede  

- måske har du lyst til at stille op? 
 

Nyd en kop kaffe og en kage over en snak. 
 

Nors og Tved menighedsråd findes i Sognehuset i Nors 
Ø. Vandet i Vandet sognegård - Aulaen 

 
Vel mødt 

Menighedsrådene   

KFUM og KFUK  

holder Hyggehjørne  
hos Alex, Hindingvej 2  

 
Fredag d. 14. oktober og  
Fredag d. 18. november  

 
begge dage fra kl. 19.30

 
Alle er velkomne. 

 
Hilsen

Alex Dahl Jensen

Indre mission
Torsdag, d. 22/9-16, Hillerslev Missionshus:  
Egil Kildeham Jensen.

Fredag, d. 23/9-16, kl. 19.30 i Nors Sognehus:  
Svend Taulborg taler.

Torsdag, d. 3/11-16, Kredsgeneralforsamling i Hillerslev.

Onsdag, d. 14/12-16, Adventsfest i Hillerslev:
Henning Filipsen taler.



Deadline for næste blad er den 20. oktober 2016


