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Spændende aktiviteter  
på programmet
Smukt at blive 
viet på Isbjerg...



Fredagen inden skolernes efterårs-
ferie, blev der løbet til den store 
guldmedalje til Skolernes Motion-
sløb. 

Her er det billeder af de  yngste 
elever på Nors skole, der gav den 
gas i Tved Plantage.  

Mon ikke den lille forfriskning var 
velfortjent...
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HUSK: Byens hjertestarter kan findes hos  
SPAR lige inden for døren i selve butikken,  

til venstre på muren.

Indledning
En god sensommer var det i sep-
tember, men så kom efteråret. 

Kalendermæssigt hedder det også 
efterår, og selv om kulden har meldt 
sig, så er det nogle fantastiske flotte 
farver vi har derude i naturen. 

Snart hedder det december med alt 
hvad det indebærer. En mørk tid 
med masser af levende lys og ju-
leaktiviteter.
Det bærer dette blad også præg af. 
Der foregår en masse juleaktiviteter 
her i området og der er nok at vælge 
imellem for alle aldre. 

Husk at støtte de forskellige 
foreninger ved at deltage.

Vi siger denne gang velkommen til 
en ny vejformand. Det er Lene En-
evoldsen, der har lovet fremover 
at dele Tidende ud på Kirkebyvej. 
TAK for det. 
Denne gang er der girokort med fra 
Borgerforeningen, så vejformæn-

dene får lidt mere at bære på. 
Husk at støtte Borgerforeningen. 
Pengene går til nogle gode formål 
her i vores lokalområde.

Næste sæson hedder det serie 2 for 
Nors BKs 1. hold i fodbold. Godt 
gået og held og lykke i den nye sæ-
son. 

Allerede nu er mange af aktivite-
terne rykket til Hallen og lysene 
på Vendbjergbanerne slukkes indtil 
forårssæsonens start.

Du kan læse nyheder på norsby.dk 
og på facebooksiden norsby. Der er 
nu 1.052 medlemmer og siden bru-
ges til alverdens info. En god måde 
at få en besked ud til mange her i 
området.

Næste Tidende udkommer først i 
begyndelsen af det nye år. Deadline 
er 20. december. Husk at sende os 
nogle gode billeder/artikler.

Herfra ønskes alle en rigtig glædelig 
jul og et godt og lykkebringende 
nytår.

Hilsen Redaktionen



Igen i år havde Nors besøg af Cirkus 
Mascot. Det var Carsten Dahlgaard 
(Spar), Henrik Sloth (JOM) og Mi-
chael Sørensen (Armiga) der havde 
sørget for at få cirkus til byen. Og 
tak for det. 
Allerede en time før forestillingen 
startede, begyndte et forventnings-
fuld publikum at strømme til teltet. 
Klokken 18 var teltet stuvende fuld 
og der var god underholdning for 
alle pengene i de 2 timer, cirkusfor-
estillingen varede.

Cirkus i byen

Nyt fra Borgerforeningen
Med Nors-Tved Tidende er der 
denne gang en kuvert  med fra 
Borgerforeningen. Det er den år-
lige opkrævning af kontingent for 
medlemsskab af Nors-Tved Borger-
forening. 

Vi håber at såvel nye som gamle 
medlemmer vil støtte op om forenin-
gen. Vil man ikke være medlem af 
foreningen er det også mulig at in-
dbetale et støttebeløb enten på giro-
kortet eller ved overførsel  til konto. 
Bruger du ikke pc kan du betale 
ved Hanne i Klip& Krøl. Alle beløb 
modtages med tak og bestyrelsen 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 75 
kr. 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 
15.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-
vent den 27.11 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.

Undertegnede har været indbudt til 
at deltage i Lions Club Thisted Do-

nationsaften i forbindelse med deres 
50 års jubilæum. I den forbindelse 
fik Nors-Tved Borgerforening over-
rakt en check på 12500kr. Pengene 
skal bruges på legepladsen i Parken. 
Vi søger i øjeblikket flere fonde om 
støtte til vores ønske om nybyggeri 
i Parken. 

Sidst i september holdt vi en arbejd-
seftermiddag i Parken og den 11.no-
vember kommer der en flok skolee-
lever og skal plante nye træer.  Det 
er rigtig dejligt at der sker så meget 
i Parken. Hele sommeren har banen 
med fodboldgolf været rigtig meget 
besøgt og der har været holdt rigtig 
mange arrangementer dernede.

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. Inger Lis Svane 

Tak for forestillingen. Vi er klar igen til næste år.



Fra d. 23. - 25. september afholdtes 
Thy Party #8 i Norshallen. Det er 
et såkaldt LAN Party hvor næsten 
300 deltager kæmpede om præmier 
for 30.500 kroner + diverse spons-
orgaver.

Første gang det afholdtes var i 2010, 
hvor det blev til hele to gange, beg-
ge med 70 – 80 deltager. Herefter er 
det blevet afholdt én gang om året 
med et stigende antal deltagere. 

Tilmeldingen sker over nettet, så alt 
er klappet og klart når hallen åbnes 
om eftermiddagen. Der er kiosk 
,der skal stilles op, samt rækkevis af 
borde med netværksforbindelse til 
alle pladser. Og det hele afvikledes 
uden problemer. 

Udover interesse for computer og 
computerspil stilles der ikke andre 
krav til deltagerne, end de kan klare 
sig selv. 

Computertræf
Ifølge hjemmesiden skal man som 
forældre forvente at
•  Det er en weekend uden ret meget 
sund mad. 
•  Der bliver drukket masser af so-
davand. 
•  Sengetiderne er ikke eksisterende 
hele weekenden. 

Alle partys er blevet afholdt i Nors 
Hallen, hvor der er mulighed for 
også at tage gymnastiksalen i brug, 
hvis der kommer mange deltagere. 
I år sendte TV Midtvest ”Frisk Fre-
dag” en halv time direkte. Det kan 
ses på Nors Hallens hjemmeside, 
www.norshallen.dk.

Så har Palletten fejret sin 1.års fød-
selsdag.
Og der var sandelig en god grund til 
at hejse flaget på dagen. Vi må sige 
at vores ”første leveår” er gået over 
al forventning. 

Konceptet -  bofællesskab for senio-
rer har vist sig at være noget som 
mange syntes godt om, ikke bare 
folk her fra byen men vi har tilken-
degivelser fra folk fra hele landet 

1 års fødselsdag
som syntes det er en fantastik ide. 
Det glæder os selvfølgelig meget 
her på Palletten og vi håber, at alle 
byens borgere vil blive ved med at 
bakke os op både i hverdagen men 
også når vi afholder vores forskel-
lige arrangementer her på stedet.

Næste gang er d. 30. nov. hvor vi 
har vores julearrangement.
Her kommer der skuespillere fra 
Thy Theater og opfører en musi-

kalsk juleforestilling som henv-
ender sig til alle.
Så skynd jer at købe billetter, der 
er 75 stk. som sælges efter først til 
mølle princippet.

Mvh. Lene



I jagten på gamle billeder fra egnen, 
har vi lånt disse billeder af Vagn 
Mose.

Billederne er fra Vagns fars føde-
hjem ude i reservatet. Huset er væk 
nu, det blev raget ned i 1938, men 
noget af haven er der endnu. Den 
kan ses fra Isbjerg, men man kan 
også gå derud. Der er stadig buske 
og lidt blomster, samt rester af 
vandbrønden. 

Det, og billedet af personerne ved 
båden, er fra sidst i tyverne. Vagn 
fortæller om billederne, at drengen 
i korte bukser og hænderne i lom-
men, er hans far. Og den gamle 
herre i sort er hans bedstefar. Han 
var syg og sengeliggende de sidste 

Billeder fra Reservatet

år, og det var han også, da billedet 
blev taget. Men da fotograf Schar-
ling fra Thisted var der, måtte han 

stå op af sengen og drage til Blissø 
for at blive fotograferet. Blegsø, 
som den jo hedder i dag, var den-
gang et yndet fiskested.

Har du også billeder, gerne med 
en historie, vil vi gerne låne 
dem. Vi mødes i Palletten onsd-
age i ulige uger. Vi ser og snakker 
om gamle billeder, og får en kop 
kaffe, og der er plads til flere.  
Vi  er der fra 10 – til omkring mid-
dag.

Ellers kan du kontakte mig på  
tlf. 91 53 79 50, så jeg kan scanne 
billederne og skrive historien ned. 

Kristian Amby



Til daglig bor vi i København, hvor 
jeg arbejder som filminstruktør og 
Kia arbejder som fotograf. Men 
jeg er født og opvokset i Skive, og 
min far, Jens Kolstrup, er opvokset 
i Nors. Min farfar, Aksel Kolstrup, 
var læge i Nors, hvor han boede 
og arbejdede. Men i 1963 købte 
min farmor og farfar et gammelt 
husmandssted på Hindingvej 41. 
Stedet blev, med en vis selvironi, 
døbt ’Godset’. Godset fungerede 
som sommerhus for min farmor og 
farfar og deres tre sønner. 

Da min farmor og farfar gik på 
pension i 1987 valgte de at sælge 
huset i Nors og flytte ned på God-
set. Hele min barndom er jeg 
kommet på Godset, og jeg har altid 
drømt om at holde mit bryllup i 
Thys smukke omgivelser. 

Hvordan opstod ideen om at blive 
viet på Isbjerg? 
Isbjerg er uden tvivl det smukkeste 
sted i Danmark. Når man står på 
Isbjerg med vestenvinden i ansigtet 
kan man se helt til verdens ende. I 
august sidste år fik jeg derfor lok-
ket Kia med op på Isbjerg. Hun tro-
ede bare at vi skulle gå en tur, men 
da vi stod på den gamle bunker 
med udsigt til solnedgangen over 
Vesterhavet faldt jeg på knæ og bad 
om hendes hånd. 

Kia er imidlertid hverken døbt 
eller konfirmeret, og ville derfor 
ikke vies i en kirke eller af en 
præst. Derfor opstod ideen om at 
blive viet i naturens egen katedral: 
Isbjerget. Men hvem skulle vie os? 

Jeg fik overtalt Kia til at mødes 
med Annie (Præsten i Nors/Tved 
red.). Kia så straks hvor cool en 
præst og person Annie er, og der 
gik ikke mange minutter før de sad 
og sang salmer sammen. Så var det 
afgjort. 

Vielse forløb fantastisk! En uge 
før vielsen stod der i vejrudsigten 
at det ville blive heldagsregn fra 
onsdag til søndag – vi skulle vies 
lørdag! Kia bad mig derfor om at 
bede til Gud. Det gjorde jeg så og 
- på mirakuløs vis - blev det helt 
fantastisk solskinsvejr både lørdag 
og søndag!

Vi havde arrangeret at jeg og 
gæsterne skulle gå op til Isbjerg via 
skoven. Kia og hendes far skulle 
ankomme til Isbjerg fra søen. Mens 
vi ventede på at Kia og hendes far 
skulle dukke op over bakketoppen 
stoppede to dådyr op og kiggede 
nysgerrigt på selskabet. Lige inden 
de løb videre nikkede de anderk-
ende til mig. Sådan tolkede jeg det 
i hvert fald. Endelig dukkede Kia 
op over den første bakketop, og 
min bror begyndte at spille hans 
smukke sang ’Livstræets krone’. At 
se Kia komme gående i hvidt ved 
siden af sin far, på et af de steder 
jeg elsker mest i hele verden var 
et overvældende og meget rørende 
syn, der ikke efterlod mange øjne 
tørre.

Under selve vielsen stod Annie 
foran den smukkeste altertavle: ud-
sigten ud over heden og Vesterha-
vet. Lige der gav vi hinanden vores 

’ja’ og blev erklæret ægtefolk.    

Hvor blev festen holdt, og hvordan 
gik festen? 
Festen blev holdt i laden på God-
set. Kia og jeg boede på Godset en 
hel måned inden brylluppet, hvor 
vi blandt meget andet tømte laden 
for de ting der havde hobet sig op i 
løbet af de sidste 55 år.

Festen startede med en reception 
med udsigt ud over Nors sø. Plud-
selig kom der en stor havørn fly-
ende helt lavt hen over selskabet, 
og videre ud over søen. Et utroligt 
syn!

Med havørnens velsignelse gik vi 
til bords i laden. Maden blev bragt 
af Stine Stærdahl fra IdylIdyl.dk 
der ligger i Hem lidt udenfor Skive. 
Til serveringen fik vi stor hjælp af 
to kvinder fra Nors. 

Festen forløb helt fantastisk med 
både musikalske indslag, dybe taler 
og sjove taler. Blandt andet holdt 
min far en utroligt underholdende 
tale, om hvordan mødrene i Nors 
vurderede deres (måske) kom-
mende svigerdøtre i gamle dage. 
Det var nogen andre idealer den-
gang. 

Vi dansede hele natten, og gik i 
seng da solen stod op. Endnu en-
gang havde Godset været vidne til 
en stor begivenhed i vores familie. 
Vi glæder os til at komme tilbage 
til snart igen!

 

Brylluppet på Isbjerg 



Efterårsløb

Fra lørdag d. 17. september til 
søndag d. 18.september afholdt 
Vandet og Bedsted grupper 
efterårsløb. Fra Nors deltog vi med 
en A-patrulje, to B-patruljer og to 
C-patruljer. 

Lørdag morgen skulle vi møde 5 
forskellige steder. Herfra skulle vi 
på O-løb, som endte ved Tandrup 
tipi, hvor resten af løbet foregik. 

Vi etablerede først en lejrplads. Sidst 
på eftermiddagen fik vi udleveret 
de madvarer, vi selv havde bestilt 
lørdag morgen. 

Lørdag aften var vi først på et 
stjerneløb rundt på pladsen, og 
derefter på GPS-løb i skoven. 

Søndag efter nedbrydning 
og myldreløb var der 
præmieoverrækkelse. Vi fik en 1. 
plads i C-rækken. 

Nyt fra spejderne

Grøn fejde

Lørdag d. 1. oktober deltog 2 
bæverfamilier og 2 ulvebander fra 
Nors i grøn fejde i Vestervig. Vi 
var på klodsjagt med 9 forskellige 
poster. I Duplo verden skulle vi 
hjælpe med at bygge en legofigur 
magen til en, der stod på posten. 
Man måtte ikke kigge på figuren, 
mens man byggede. 

Hos Lego Friends skulle vi pynte 
fine kager, som vi skulle spise sidst 
på dagen. 

I Ninjago verden skulle vi fragte 
vand i en kop på en snor, rundt i en 
forhindringsbane. 

Da vi havde løst alle poster var der 
præmieoverrækkelse. Vi fik en 1. 
plads både hos bævere og ulve.

Ree park

Fra fredag d. 7. oktober til søndag 
d. 9. oktober deltog 8 spejdere fra 
Nors i et spejderløb i Ree park. 
Løbet foregik i dyreparken, tæt på 
parkens vilde dyr. 

Spejderne skulle prøve, hvordan det 
er at være ranger i Kenya. Blandt 
andet skulle de kende forskel på 
dyrenes spor. 

I løbet deltog spejdere fra 8 
forskellige spejderkorps, og en stor 
del af løbet går ud på at lære de 
andre korps at kende. 



Vores patrulje fik en 12. plads ud af 
58 deltagende patruljer. 

Banko

Mandag d. 17. oktober afholdt vi 
traditionen tro banko i Nors hallen. 
Næsten 200 mennesker mødte op, 
og var med til at spille om de mange 
flotte gevinster. Vi siger en stor tak 
til alle vores sponsorere og ligeledes 
til dem, der kom og spillede, og 
derved støtter vores arbejde. 

Aviscontainer

Ved spejderhuset har vi en 
aviscontainer, hvori vi samler pap, 
papir og avis. Vi er meget glade for, 
at så mange bruger containeren. 
Vi er dog ikke glade for affald i 
containeren. Vi tager KUN imod 
pap, papir og avis – det håber vi, at 
I brugere vil respektere. 

Blindes jul

Igen i år sælger spejderne blindes 
jul. Vi kommer rundt med bladende 
og det vil også være muligt at købe 
blindes jul ved vores julestue d. 20. 
november (se opslag her i bladet).  

På spejdernes vegne

Louise Svendsen



 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 NOVEMBER—DECEMBER 

 

Kommende aktiviteter 

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  er 125 kr. pr. person. 
Tilmelding senest d 4/11 til Su-
sanne Pedersen 303452650/
hpvognmand@gmail.com eller 
Gunnar Smed 97981812/
gunnar@familiensmed.dk  
 
D. 27/11: Juleoptog i Nors i 
samarbejde med Borgerforenin-
gen 
Vi starter kl. 15.00 v. Nors kirke 
med hestevognskørsel gennem 
byen, hvor vi ”tænder” nogle af 
byens flotte juletræer. Medbring 
gerne selv fakler til turen.  Deref-
ter serveres der gløgg / saftevand 
og æbleskiver i våbenhuset. Imens 
gør årets mini-konfirmander sig 
klar til at lave et lille musikalsk 
”optrin” for jer i Nors kirke, og 
der vil også være fællessang af 
kendte advents - og julesalmer. 
Kom og vær med til en festlig og 
hyggelig optakt til julemåneden  

D. 7/12: Julehygge  
Sæsonens sidste sogneeftermid-
dag, hvor vi skal synge nogle af 
vores dejlige advents og julesan-
ge/salmer, og hvor sognepræsten 
også har en lille historie og en ju-
lequiz med. Vel mødt kl. 14.30 i 
sognehuset i Nors. 

D. 11/12: ”Vi synger julen ind” 
Igen i år mødes vi en søndag aften 
inden jul for - i tekst og toner - at 
forberede os på den forestående 
julehøjtid sammen med Nors vok-
senkor under ledelse af Ellen Al-
strup og årets konfirmander. Der 
bliver selvfølgelig også rig mulig-
hed for selv at synge med på nog-
le af vore kendte adventssalmer. 
Vel mødt i Nors Kirke kl. 19.00 

D. 26/12: ”Dem vi kendte og 
dem vi glemte” 
2. juledag/26. december vil vi i 
Tved kirke kl.10.30 have fokus på 
julesange eller salmer, som vi har 
kendt og sunget engang, men som 
er gået ”i glemmebogen”, eller 
som man måske ”springer over”. 
Har I et ønske, så nævn det lige 
for os— kirkepersonale + præst.  

Særlige gudstjenester 
 

D. 9/11: ” Fra Ord til bord” 
Kært barn har mange navne, siger 
man jo. Dét, jeg kalder: ”Ord til 
bord” gudstjeneste, kalder andre 
for Spaghetti - eller børnegudstje-
neste. Det er en kort gudstjeneste 
med max. 3 sange/salmer og en 
lille fortælling + måske en aktivi-
tet. Efter gudstjenesten, der varer 
højst ½ time er der fællesspisning 
i Sognehuset.  
Pris voksne: 20,- kr. - børn gratis. 
Tilmelding senest den 7. novem-
ber til Susanne sms tlf.: 30345265  
eller til Annie:sms 30611008 
Vi ses i Nors kirke kl. 17.00 
 

D. 24/12: Børne og familieguds-
tjeneste i Nors 
Som noget helt, helt nyt har jeg i 
år fået lov til at afholde en ekstra 
gudstjeneste juleaftensdag kl. 
10.00 - nemlig en Børne - og fa-
miliegudstjeneste. Hvad gudstje-
nesten helt præcist kommer til at 
indeholde, har jeg ikke planlagt 
endnu, men jeg kan garantere for, 
at den i både tekst og toner bliver 
børnevenlig. 



 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
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Alle kirker synger 
 
I Thisted Provsti har vi jo siden 
onsdag den 2. marts afholdt 
”salmebogsmaraton” 1 gang må-
nedligt i nogle af provstiets mange 
dejlige kirker.  
De enkelte salmesangsaftner ledes 
af ”stedets” præst, organist og kir-
kesanger. Der er udgivet en fol-
der, der indeholder en samlet 
oversigt over forløbet. Den kan du 
finde i våbenhuset ved alle 3 kir-
ker her i pastoratet. Du kan også 
læse mere udførligt om ”Alle Kir-
ker Synger” på 
www.thistedprovsti.dk/
allekirkersynger  
 
Nu nærmer tiden sig for, at vi skal 
på banen her i Nors, for onsdag 
den 1. februar 2017 foregår sal-
memaratonen nemlig i Nors kirke. 
Så kan du lide at synge salmer, så 
kom og syng med onsdag den 1. 
februar 2017 kl. 19.00 i Nors kir-
ke. ( 2/11 i Ræhr, 4/1 17 Huns-
trup) 

Fotos: Billeder fra baby-
salmesang  der afsluttede 
6. oktober, og havde 8 
deltagere .Veloplagte 
mødre med deres vidun-
derlige små poder. 
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 GuDSTJENESTER 
Måned/dag    Dato   Nors   Tved    Ø. Vandet 
 
November    
Alle helgens dag    06.   16.00   09.00    10.30 *)  
Onsdag     09.   17.00 NB  Ingen    Ingen 
25.s.e.Trin.     13.   10.30 BH *) Ingen    Ingen. 
Sidste søndag i kirkeåret.  20.   09.00 K  Ingen    Ingen. 
1.s.i advent.    27.   16.00 NB  10.30 *)   Ingen. 
 
December 
2.s.i advent.    04.   09.00   Ingen    10.30 *) 
3.s.i advent.    11.   19.00 NB  10.30 *)   Ingen. 
4.s.i advent.    18.   10.30 BH   Ingen    Ingen. 
Juleaften     24.   10.00 NB  16.30 HBS   14.00 
         15.15 
Juledag.     25.   10.30 *)          Ingen    Ingen. 
2.juledag     26.   Ingen   10.30 *) NB  Ingen. 
 
Januar 2017    
Nytårsdag      01.   16.00 NB  Ingen    Ingen. 
1.s.e.H3k.     08.   09.00   Ingen    10.30 *) 

BH= Benne Holwerda, Hillerslev 
HBS= Henning Bjørndal Sørensen 
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 

”Kirkekaffe” nytårsdag. 
Efter gudstjenesten nytårsdag kl. 
16.00 i Nors kirke vil vi ønske 
hinanden godt nytår med et lille 
glas og kransekage i våbenhuset. 



 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 NOVEMBER—DECEMBER 

 

Siden sidst 
 
Døde / begravede, Nors.  
¨ Inga Rysgaard, Nors. 
¨ Flemming Gotfred Horn, 

Nors. 
¨ Karen Margrethe Jensen, 

Thisted. 
¨ Ruth Elisabeth Andersen, 

Hundborg. 
Æret være deres minde. 

 
Døbte i Nors kirke: 
¨ Jens Andersen, Kåstrup. 
¨ Marius Krogsgaard Clausen, 

Skinnerup. 
Tillykke. 

 
Døbt i Tved kirke: 
¨ August Munk Johansen, Kø
 benhavn. 
Tillykke. 

Hjemmesider 
 
Pastoratets nyhedssider med 
arrangementer, nyheder m.v. 
¨ www.nors-tved-kirker.dk /

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

¨ www.nors-tved-kirker.dk 
 
Danmarks sogne og tider for 
gudstjenester landet over. 
¨ www.sogn.dk 
 
Thisted Provsti og arrangemen-
ter 
¨ www.thisted.provsti.dk 
 

 
 
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 friweekend den 12.-
13. november og den 17.-18. de-
cember. Embedet passes i mit fra-
vær af pastor Benne Holwerda, 
Hillerslev, tlf.: 97-981403. 

 

 

 

Vanddråben udhuler sten.  
Om lidt er det måske for sent. 
Til hav bli’r hver dråbe , 
når havet den når, 
Hvor går vi hen når vi går? 
 
Nogen si’r hjem til Gud 
Andre si’r bare lyset går ud. 
Vi lever i skudsikre veste 
af duggede spindelvæv  
imod hud. 
 
Åhh, sig mig hvor. 
Hvor går vi hen, går vi hen,, når vi går? 
Tidens hjul, bli’r ved med at snurre 
Vi får den tid, vi får 
Hvor går vi hen, når vi går. 
 
(Lars Lilholt—”Hvor går vi hen, når vi går”) 



  

Avis indsamling 
Lørdag d. 12.11.2016 samler Spejderne i Nors aviser. 

I byen lægges aviserne ud til vejen inden kl. 11.00 

På landet henter vi, ring venligst på telefon 

 23 32 85 26 eller 20 15 37 28   

N.B. Vi har sat en grøn lukket container op  

ved spejderhuset på Holmevej 19 

Denne må gerne benyttes imellem avis indsamlingerne, men 
kun til aviser, papir og pap (ej til plastik, flamingo mm) 

Med venlig hilsen 

Spejderne i Nors 

 



Julestue hos Spejderne  

i Nors 
Søndag d. 20. november kl. 10.00-15.00 

afholdes der traditionen tro julestue  

i spejderhuset på Holmevej 19, Nors 

Der kan købes: 

Adventskranse 

Juledekorationer 

Pyntegran 

Grene og mos 

Kirkegårdskranse 

Juletræer 

Fyrtoppe 

Hjemmelavet julepynt 

Gløgg og æbleskiver 

Kaffe, te og kage 

Pølser og brød 

Der vil bl.a. være: 

Amerikansk lotteri, med mange fine gevinster sponseret af virksomheder i omegnen. 

Kinesisk lotteri med håndsyet juletræstæppe 

Lykkehjul, kagetombola og julehygge for børnene 

Ulvene sælger juleneg rundt i byen. 

Kl. 15.00: afslutning af julestuen og udtrækning af Lotteri 

Vel mødt 

Spejderne i Nors 



 

 

 BLOMSTERBINDING! 
       
 AKTIV NETVÆRK NORS! 

 Torsdag d. 17 – 11 kl. 19-21. 

Kommer Lene Hoxer og Helga Immersen i Palletten og giver os 

lidt ideèr til binding af kranse m.m. her til efteråret. 
 

Denne aften skal vi 
også gerne have    
drøftet, om vi skal 
afholde flere aftner med 
blomster? 
Evt. hvor tit? Skal vi selv arbejde? Skal vi have instruktør 
på? Skal vi have fælles skovtur? Og måske andre 

relevante ting? 

KOM OG VÆR MED! Dette er for ALLE, om du er 20 el. 90 år. 
Bliv aktiv medlem af AKTIV NETVÆRK NORS, NU, så kan du 
deltage i ALLE aktiviteterne der bliver lavet. 
Aktiv medlemskab koster 250 kr. årligt og passiv medlemskab 
(støtte medlem) 100 kr. årligt. Kan indbetales til Kontonr. 
9090-0003303004 el. kontakt en fra bestyrelsen.  
VI SES – VEL MØDT! 

Nors-Tved Borgerforening afholder 

Julebankospil på Nors Kro  torsdag den 15.12. 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



AKTIV NETVÆRK NORS
        KALDER!

DEMONSTRATIONSAFTEN AF
NOGLE UDVALGTE SYMASKINER.
(BILLEDERNE AF SYMASKINERNE ER 
MODELFOTO FUNDET PÅ NETTET, IKKE 
NØDVENDIGVIS LIGE DEM CLAUS HAR MED)

HVILKEN SLAGS MASKINE ER
MEST VELEGNET TIL ”DIT” OG HVILKEN ER BEDST TIL ”DAT”?        

 ONSDAG D. 9-11 FRA KL. 19 – 21  KOMMER CLAUS FRA
 CLAUS`S SYMASKINER OG STØVSUGER PÅ PALLETTEN     
OG FORTÆLLER LIDT OM FORSKELLIGE TYPER 
SYMASKINER OG HVILKE  DER ER MEST VELEGNET TIL 
FORSKELLIGE TYPER SYARBEJDE.
 HAR DU SPØRGSMÅL VEDR. DIN EGEN SYMASKINE ER 
DU         
 VEKLKOMMEN TIL AT TAGE SYMASKINEN MED.
LÆR AT FÅ FULD UDBYTTE AF NETOP DIN TYPE MASKINE.

DENNE AFTEN VIL VI OGSÅ GERNE BENYTTE TIL AT 
DRØFTE, OM VI SKAL ARRANGERE NOGLE SYAFTNER.

HVIS JA. HVOR TIT? 1 GANG OM UGEN, EN GANG HVER 14. DAG ELLER EN GANG I 
MÅNEDEN? MED UNDERVISERE? HJÆLPE HINNANDEN? 
TÆNK OVER DET!
VEL MØDT!

  
Holder du af at male kunst, men savner inspiration og det sociale? 

Aktiv netværk Nors søger amatørmalere til et nyt hold for voksne i alle aldre, øvede som begynder.

For bare 250 kr i året kan man som medlem:

- Male i et hyggelig fællesskab 
- Blive inspireret og inspirere andre med sin kunst/malerier
- Få rådgivning til sine malerier i et åbent forum 
- Få en malerplads og opbevaring af eget malerudstyr. 
- Melde sig på forskellige arragementer fx malerturer og undervisning med en gæste kunstner
- Melde sig på forskellige udstillinger 
- Derudover kan man også deltage på andre aktiviteter og hold i forenin-

gen.

Er du interreseret og vil hører mere, holder vi åbningsaften 
onsdag d 16/11 Kl. 19 på Palletten i Nors. 
Her vil man også kunne melde sig på holdet.

Med Venlig Hilsen Siri K. Graversen (kontakt person) 



Small Talk 
og Ungdomsklubben

i Beboerhuset

 Nu 
er det mørkt og tid til hygge

husk klubberne har åbent

 Det sker i Nors

Small Talk 
– hver tirsdag kl. 18.30 til kl. 21.00

Vi åbner for julemandens værksted  tirsdag d. 8.11.

Hver tirsdag vil der være en særlig aktivitet. Vi skal 
lave små gaver , bage , lave bolsjer, lave glaskunst,   
pynte klubben osv.

Kom ned i klubben på tirsdag og fortæl 
Kenneth, Kjeld og Birgitte hvad du gerne vil 
have på programmet i november og 
december måned.

UNGDOMSKLUB 
– hver torsdag kl. 19.00 – 21.30     

NY UGEDAG 

Kom og vær med til at gøre klubben levende.

Vi skal have en bordtennisturnering – en billardtur-
nering – lave bolsjer – lave glaskunst – køre segbo-
ards – have gang i gøglerkassen og meget mere.

Der er også plads til at flade udog bare hygge.

Der bliver sat plakater op i Hallen – hos købmanden 
og på skolen. Hold øje med de gode tilbud.



Vi er i gang igen…… 

Vi er startet op med at øve på et nyt dilettantstykke. Det hedder denne gang: ”Der må være en udkant” og er 

meget sigende for netop vor område. Vi er heldige at have fået nogle nye aktører med i år, så I må være klar til 

at møde op til forestillingen:  

Lørdag d. 18. februar 2016 

Det er en oplagt mulighed for denne lørdag, evt. at arrangere: personalefest, gadefest, familiefest eller 

simpelthen bare en fest sammen med skønne mennesker. 

Vi vil gøre vort bedste til, at det bliver en forrygende aften. Så sæt ✗ i kalenderen allerede nu, så vender vi 

tilbage, når billetsalget går i gang, og I skal være hurtige, for sidste år måtte vi melde alt udsolgt i ugen op til 

forestillingen, så vil I være sikre på en billet, så lav aftalen med vennerne nu, så I er klar til at booke. 

Nors Dilettantforening

          Juleoptog og juletræstænding 
 Søndag den 27. november kl. 15 ved Nors Kirke 

Vi går i optog rundt i byen og tænder byens 
juletræer. Der vil være hestevogne med i optoget 
og julemanden kommer og deler karameller ud til 
børnene. Vi er tilbage ved kirken kl. ca.16 hvor 
der serveres gløgg/saftevand og æbleskiver i 
våbenhuset inden vi går ind i kirken og afslutter 
med et par julesalmer. Så kom og vær med til en 
festlig og hyggelig optakt til julemåneden. 

Hilsen Nors-Tved Borgerforening og Nors Menighedsråd 



Adventsfest i Sognehuset
Torsdag d. 1. december kl. 19.30  

afholdes der Adventsfest i Sognehuset

Der vil være tale ved Kaj Mogensen, Morup Mølle  
og underholdning ved Svankjær Savværk

Kaffe og Hyggelig samvær

Alle er velkomne

Arrangører: Nors KFUM og KFUK og Hjemmenes Aften

Husk også at der er hyggehjørnet hos Alex,  
Hindingvej 2 Fredag d. 18. november kl. 19.30

Hilsen
Alex Dahl Jensen

NORS GENBRUG
Efteråret og vinteren er nu over os. 

I Nors genbrug har vi masser af 
vintertøj til både børn og voksne.Vi 
modtager med tak godt og brugbart 
tøj og pæne og sælgelige møbler. 

Åbningstider  
Tirsdag til fredag fra kl. 10 - 17   

Lørdag kl. 10 -  12  
Mandag lukket

Vi kan desværre ikke modtage dan-
kort eller andre betalings- metoder. 
Vi modtager gerne almidelige 
danske kroner  !!                                                                                                                      

Venlig hilsen 
NORS GENBRUG

Indre 
Mission

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

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



 
Så er vores sæsonen for efterår og vinterhalv året godt i gang. Det er en tid hvor det ofte kan være 
skønnere at være indenfor end ude. I Nors Fitnes Line kan den mørke tid på året bruges til at 
forberede sig på julen og det kommende forår. Det kan være svært at motivere sig selv til at komme i 
motionscenter alene, og her tilbyder vi mulighed for at træne på vores mange hold. Specielt vores 
yoga hold er en stor succes, så stor en succes at vi har flyttet holdet til skolens sangsal. Her er der 
plads til flere deltagere og du kan stadig nå at være med. Adgangen til sangsalen er via skolens 
hovedindgang. Som noget nyt er holdet vedrørende generel styrketræning/udstrækning og 
udstrækning flyttet til mandag, dette er et tilbud til alle som har tid om formiddagen fra kl. 8.30 til kl. 
9.30, det passer med at aflevere børn i skolen først.  
 

Hold- og instruktørtider i Nors Fitness Line 2016/2017 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 

08.00 - 09.00 
Instruktørtime 

Lis 
Tlf.20413626 

 
08.30 – 09.30 

HOLD 
Generel styrke/ 

afspænding/ 
udstrækning 
Instruktør: 
Maria Tlf. 
22418658  

17.00 - 18.00 
HOLD 

Cirkeltræning 
Instruktør: 

Lene E. 
Tlf. 

21132194 

17.30 - 18.30 
HOLD 
Yoga 

Instruktør: 
Halla 
Tlf. 

21765252 
Medbring 

yogamåtte & 
tæppe 

17.00 - 18.00 
HOLD 
Bodyfit 

Instruktør: 
Lene H. 
Tine B 

Tlf. 
61791747 

  08.30 - 09.30 
 

HOLD 
Cirkeltræning 

  
Instruktør: 

Lene E. 
Tlf. 

21132194 

 
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. For yderligere oplysninger se vores hjemmeside www.norsfitnessline.dk eller vores 
gruppe på Facebook, Nors Fitness Line. Du kan også kontakte Erik Nielsen telefon  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årets julegaveide. 
Giv et 3 - 6 måneders eller et 1 års 
abonnement fra Nors Fitness Line i 
kalenderpakke eller julegave. 
Vi pakker gerne pænt ind. 
Henvendelse til: 
Karen Berg tlf. 61 65 17 47 



THY THEATER KOMMER OG OPFØRER- JUL PÅ SUNDBYGAARD 

ONSDAG D. 30 NOV. Kl.19.00 PÅ PALLETTEN. 

Kom og hjælp os med at få julestemning på Palletten 

Billet pris 75.kr  

Billetter købes ved Lene tlf. 41 17 33 33 inden d. 25 nov. 

En nostalgisk lille musikalsk juleforestilling, hvor vi møder to søstre, der tjener som kokkepiger på Sundbygaard i 1940´ernes Thy. De fortæller juleanekdoter og 
synger et udvalg af de dejlige danske julesange Forestillingen henvender sig til alle, der elsker sang og julestemning - ligesom i de gode gamle dage . 

MEDVIRKENDE: Signe Vaupel, Stine Prætorius & Fredrik Mellqvist. 

Thy Teater · Frederiksgade 5 · DK-7700 Thisted · telefon +45 97 96 01 00 · www.thyteater.dk · niels@thyteater.dk .SE-nr: 18012804

Gymnastikweekend
Så er det endnu engang tid til 

årets gymnastikweekend.
Bestyrelsen og trænerne står top 

klar til at tage imod en masse  
gymnastikglade børn.

Vi ser frem til en weekend  
med hygge, leg og masser af sjov 

gymnastik 

Program:
Lørdag d. 5.11.2016
13:00 Ankomst, registrering
13:30 Fælles opvarmning (Kathrine og Mette er ansvarlig)
14:00 Aktiviteter med Rope Skipping, spring og Rytme
15:30 Eftermiddagsmad
16:00 Serie med knæklys
16:30 Spejder sjov
18:30 Aftensmad på skolen
19:00 Farvel til Mega fræs børnene.
19:30 Disponibel tid (leg, hygge, spil, se film, leg i hallen med redskaberne)
21:00 Aftenskaffe og klargøring af sovepladser
21:30 Natløb (Mette-Marie er ansvarlig)
23:00 Godnat

Søndag d. 6.11.2015
08:30 Morgenmad + oprydning
09:30 Fælles opvarmning (Mette og Kathrine er ansvarlig)
09:45 Gymnastik – valgfrit (Spring, Rytme eller Rope Skipping)
11:15 Lille opvisning for forældre.
11:30 Farvel og tak for denne gang.



Program for Aktiv Netværk Nors

November – december 2016

Dag Aktivitet Kontaktperson

1. mandag i måneden Fællessang kl. 19
Kaffe og kage kr. 20

Tirsdag 9.30. - 12.00 Træværksted med trædrejning Leo Pedersen. Tlf 30 48 12 86
Der må påregnes udgifter til materialer

Tirsdag 14.00 – 16.00 Knipling. Lene Enevoldsen Tlf 21 13 21 94
For øvede og nybegyndere

Tirsdag 19.00 – 21.30 Nørklerier Aase Christensen Tlf. 52 60 78 80
Patchwork, strik, hækling eller bare social Rita Pedersen Tlf. 61 67 11 90

Onsdage i ulige uger Lokalhistorie Kristian Amby Tlf. 91 53 79 50
10.00 – 11.30 Gamle billeder og historier
Onsdage i lige uger Madlavning for modne mænd Lene Enevoldsen Tlf 21 13 21 94
10.30 – 13.00 Med hjælp fra Lene. Tilmelding kræves
Onsdage 9.30 – 12.00 Træværksted med trædrejning Leo Pedersen. Tlf 30 48 12 86
Onsdage 13.30 – 16.00 Kort- og brætspil Gitte Bertelsen Tlf. 24 21 29 65
Torsdage i lige uger Hyggeklub. Se program 
Fra kl. 14 til ca. 16

Torsdage i ulige uger Nørklerier Grete Amby Tlf 24 60 35 42
Alle former for håndarbejde og pileflet

Torsdage 10.00 – 11.00 Stolegymnastik Lene Enevoldsen Tlf 21 13 21 94
Få rørt alle muskler. For alle, uanset alder og køn

Torsdag 10.30 – 12.00 IT. Hjælp til IT problemer
Torsdag 19.00 – 21.00 IT undervisning Dennis Hvass Jensen Tlf 22 37 16 55

Arrangementer i Hyggeklubben
Torsdage i lige uger. Fra kl. 14 til ca. 16
Pris kaffe med brød. 20 kr.

Tors. d. 20. oktober Kommer den lokale kørelærer og opfrisker viden om færdselsregler –
 nye tavler osv. Og han besvarer gerne spørgsmål.

Tors. d. 3. november Bankospil 10 kr. pr. plade 3stk. for 25 kr.
max. 3 plader pr.person.

Tors. d. 17. november Lisbeth Ubbesen fortæller om hverdagen på Hospice i Ålborg
Tors. d. 1. december Julehygge

Evt. kørsel ring til Chr. Sand. Tlf. 97981324  Leo. Tlf. 30481286

Øvrige arrangementer

Ons. d. 9. nov. 19-21 Klaus Symaskiner demonstrerer symaskiner og inspirerer til et evt. senere syhold
Ons. d. 16. nov, 19-21 Maling. Sisi Graversern kommer og inspirerer. Evt. malerhold senere.
Tors. d. 17. nov. 19-21 Blomsterderkoration og binding. Lene Hoxer og Helga Immersen viser og fortæller.
Lør. d. 3. dec. 13-16 Julemarked med gløgg og æbleskiver

Jens Ottesen Tlf 52 42 16 36

Følg i øvrigt med på www.norsby.dk, opslag hos handlende og i Tidende



Deadline for næste blad er den 20. december 2016

 19.11.16 

STORT 

LUKSUS 

TA´SELV 

BORD 

Billetpris:   

295,- 

Billetbestilling på tlf. 4
0 27 53 11 

Klubbens Hovedsponsorer: 

ARRANGØR: NORS BK: 

18.00 - 01.30 

Like 2 Dance 

The Julefrokost  

Cup! 


