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Indledning

Trykket hos:

Bladet her dækker månederne 
marts og april. Foråret er kommet 
og solen får mere og mere magt. 
Dejlig tid vi går i møde, hvis vejret 
arter sig. I skrivende stund er der 
meldt snestorm lidt længere sydpå. 
Vejret kan vi ikke gøre noget ved, 
kun snakke om det…

Som det også ses i dette blad er 
det generalforsamlingerne tid. Vi 
vil meget gerne her på redaktionen 
have et billede af bestyrelsen i de 
forskellige foreninger, så vi kan 
sætte ansigter på, hvem der er med. 

Selvfølgelig med navne og ”titler” 
i den enkelte bestyrelse. Send det 
gerne til os til næste blad.

Vi byder denne gang velkom-
men til Palletten som nyt medlem 
i bladet. Det samme gælder, lidt 
forsinket, Nors fitness Line. I er 
begge gode til at sende artikler til 
bladet, og det er rigtig dejligt. Alle 
i andre medlemmer skal endelig 
også sende billeder og artikler ind. 
Det er jo jer vi kan takke for, at 
bladet kan køre rent økonomisk. 
Stor tak skal også lyde til alle de 

frivillige vejformænd, der deler 
bladene ud hver gang. I regn og 
slud deles Tidende ud 😀.

Næste blad er der deadline for 
den 20. April. Send endelig noget 
materiale, så vi har lidt at arbejde 
med. Bladet udkommer ca. 1. Maj.

Hilsen Redaktionen



Nu er det snart ved at være tid til 
en arbejdsdag i Nors Børnehus.

Vi vil derfor gerne invitere foræl-
dre, bedsteforældre, naboer og 
andet godtfolk fra byen, til arbe-
jdsdag i Børnehuset. Lørdag d. 29. 
april kl. 9.00-15.00.

Det er en fælles interesse for hele 
byen at vi har et præsentabelt 
børnehus, så vi kan trække endnu 
flere børnefamilier til byen.

Vi, i forældrerådet, har ikke 
hænder nok, så vi har brug for 
hjælp fra HELE BYEN. Hvis du 
har lidt tid i tidsrummet mellem 
kl. 9.00-15.00, som du vil bruge 
i børnehuset, så bare mød op, jo 
flere vi er jo mere kan vi nå – og 
der er masser at lave.

Til frokost vil der være mulighed 
for at købe pølser og sodavand, til 
billige penge. (hele overskuddet 
går til børnene i børnehuset).

Hvis man bare har lyst til at se 
børnehuset og købe en pølse, så er 
man også meget velkommen.

Vi slutter dagen af kl. 15.00 med 
kage og kaffe.

Hvis du allerede nu ved at du gerne 
vil hjælpe på dagen eller eventuelt 
bage en kage, så kontakt gerne 
Britt Amby på tlf. nr. 31 52 32 06, 
så vil personalet og børnene i fæl-
lesskab lave en liste over ønsker 
til forbedringer. Allerede nu ved vi 
at det er et stort ønske at få lavet 
balancebomme og træstammedyr 
til det store udendørsareal. Der er 

Arbejdsdag i Nors Børnehus
ligeledes diverse maler- og havear-
bejde, samt en masse andre ønsker 
til forbedringer.

Høstfesten er tilbage i Nors Børne-
hus 
Samtidig vil vi fra børnehuset og 
forældrerådets side, allerede nu 
gerne bede jer sætte kryds i kal-
enderen fredag d. 1. september kl. 
16.00-20.00, da vi igen vil arran-
gere høstfest. Det plejer at være 
et super hyggeligt arrangement og 
alle interesserede er velkommen 
denne dag – Mere information og 
tilmelding kommer senere, men 
reserver dagen allerede nu.

På forhånd tak

Fra Personale og Forældreråd i 
Nors Børnehus 

Årets lokalopvisning

Vi i Nors gymnastikforening vil 
gerne invitere jer til årets gymnas-
tikopvisning søndag d. 12. Marts. 
I år starter vi kl. 10.00 med fæl-
lesindmarch. I får muligheden for 
at se hele 5 lokalhold og 2 gæste-
hold. 

Vi skal i år se omkring 280 gymn-
aster på gulvet, så alle glæder sig 
til at gå på gulvet for at vise hvad 
de har lært i lavet af sæsonen. 
Vi i bestyrelsen glæder os til at se 
en masse glade publikummer, som 

er klar til at bakke gymnasterne op 
med store klapsalver og bifald.

Store Hoppedag
Vi siger tak for opbakningen til 
året Store hoppedag. SKØNT at 
se så mange glade og hoppe-klar 
børn med deres forældre. Vi kan 
allerede nu, røbe at der kommer 
endnu et hoppe arrangement hen 
omkring påske, men hold øje med 
Foreningens Facebook-side, der 
vil der komme endnu mere infor-
mation, når vi kommer lidt læn-
gere hen i marts.  

Generalforsamling

Sidst men ikke mindst vil vi gerne 
invitere jer til årets generalforsam-
ling, som finder sted i Nors Hallens 
mødelokale d. 27. Marts kl. 19.00. 
Vi håber på stor opbakning. Vi har 
i år en del på valg og ser frem til at 
evaluere sæsonens forløb med jer. 

Nors Gymnastikforening

Det der er med til at skabe en forening, som Nors Fitness Line, er de frivillige som lægger et 
stort arbejde i at få tingene til at hænge sammen. Uden vores trofaste instruktører og det store 
arbejde som de lægger i Nors Fitness Line, var vi ikke kommet gennem de første 5 år, som har 
været svære rent økonomisk. Her er en præsentation vores frivillige instruktører. 

Lone Gregersen  
Instruktør siden 
2016 
Udarbejder 
træningspro-
grammer 

Lis Grønkjær 
Instruktøruddan-
net 
Instruktør siden 
2012 
Træffes mandag 
kl. 8.00-9.00  

Maria Knudsen 
Instruktøruddannet 
Instruktør siden 2012 
Hold: Styrke/
afspænding/ 
udstrækning mandag 
kl. 8.30-9.30 

Lene Hoxer 
Instruktør 
siden 2014 
Hold: Puls/
Styrke torsdag kl. 
17.00-18.00 

Halla Bjørg 
Palm 
Instruktør siden 
2016 
Hold: Yoga 
onsdag kl. 
17.30-18.30 

Tine Berg 
Instruktøruddannet 
Instruktør siden 2012 
Hold: Puls/Styrke 
torsdag kl. 17.00-
18.00 

Lene Enevoldsen 
Instruktør siden 2013 
Hold:  
Cirkeltræning tirsdag 
kl. 17.00-18.00 
Cirkeltræning lørdag  
kl.08.30– 09.30 

Gå ind og følg os på vores Facebook side Nors Fitness Line. 
Her vil du kunne finde nye tiltag, nyheder og informationer om  

Nors fitness Line. 
Det er bla. også her instruktør giver besked, hvis et hold bliver 

aflyst eller der holdes ferie. 



Danmarks ”grand ol’ man” inden-
for countrymusik, og dens historie, 
er på solotur. 
Ole Lindskov, er for første gang i 

en 50 årige musikkarriere draget 
på tur uden band. 
Bevæbnet med et par guitarer, et 
mindre anlæg, hele bandet rullet 
sammen og 

stoppet i en box, alt sammen be-
hørigt styret med hård hånd af 
Oles gamle ven, og 

Ole Lindskov

mangeårige lys- og lydmand ” Mr. 
Jones”, John Knudsen. 
Ole Lindskov, har i mange år været 
dybt engageret i den traditionelle 
countrymusik, 

har skrevet og indspillet utallige 
sange, optrådt næsten overalt, for 
mange tusinde 
mennesker, men altid med sit faste 
band. 

Ole har gennem mange år mødt, 
og oplevet, rigtig mange af de 
store ”gamle”, og 
desværre for en dels vedkom-
mende, nu afdøde amerikanske 
stjerner, de som skabte 
og videreførte den traditionelle 
countrymusik, de som ikke bare 
sang, men levede 
sangene.  

Oles store passion for disse men-
nesker, deres musik og liv, er fun-
damentet i den nye 
solotur. 

Og nu kommer han på Palletten til 
Aktiv Netværks forårsafslutning d. 
26. april.

Forårsafslutning i Aktiv Netværk
Indbydelse til Aktiv Netværks medlemmer med ledsager

onsdag d. 26. april kl. 18.30

Klokken 19.30 kommer Ole Lindskov og underholder med countrymusik og humor.

Vi slutter kl. ca. 21.

Menuen er to stykker smørrebrød, og pris for mad og musik er kr. 75 for medlemmer  
og kr. 100 for ikke medlemmer.

Af hensyn til mad og plads er der tilmelding til Grete Amby senest d. 20. april 

på tlf. 97 98 16 85/24 60 35 42 eller mail, ambynors@mvb.net



Store Brygdag
med Vandet Bryglaug 
lørdag den 7. januar 2017

For femte år i træk, blev der afholdt 
Brygdag i Vandet Sognegård. 10 
håndbryggere havde tilmeldt sig. 
Desværre måtte en melde fra pga. 
sygdom.

Dagen startede kl. 8.30, hvor hånd-
bryggerne ankom og fandt sig en 
plads i den store sal. Der blev kob-
let til strøm og vand. Mens vandet 
blev varmet op, kunne man tage 
sig en kop kaffe og spise hjemme-
bagte boller.

Brian Riis bød velkommen, for-
talte lidt om det praktiske i da-
gens løb og bryggerne fortalte om 
hvilken øl de ville brygge. TV-
Midt Vest havde meldt deres ank-
omst. I samarbejde med TV-Nord 
og Mokka laver de en serie som 

hedder Eliksir. En udsendelse om 
FLYDENDE NYDELSE som blev 
sendt på Mokka den 25. februar 
2017. Du kan finde udsendelsen på 
www.tvmidtvest.dk – søg på Elik-
sir.  

Gryderne kom så småt i kog med 
diverse humler og urter. Snart var 
der en liflig duft og en summende 
stemning bredte sig og der blev 
smagt på øl rundt omkring hos 
hinanden. Bryggerne udvekslede 
erfaring og ville meget gerne dele 
den med de øvrige gæster som 
også har lyst til at lære og lytte til 
den ædle kunst at brygge.

Omkring kl. 12.30 blev der server-
et frokost med sild, æg, karrysalat 
og snaps. Vandet Bryglaug, Brian 
Riis og Kristian Andersen havde 
taget grillen med og der blev bl.a. 
serveret grillet flæskesteg og di-
verse pålæg.

I dagens løb var der mulighed for 
at smage på hjemmebagt knæk-
brød, lavet på ølmask krydret med 
chili eller kommen.



Galleri LOGI i den lille sal

Der brygges færdig og urten hæl-
des på gærspande. Så må tiden 
arbejde for at det, der er brygget 
også er som forventet. Tid til efter-
middagskaffe/øl og kage. 

Følg os på facabook:  
Vandet Bryglaug

Kl. 13 åbnede Galleri LOGI. Lone 
Morell, Gitte S. Andersen, Rita 
Søe, Anne Pedersen. Vi mødes 
hver tirsdag for at male. Det er al-
tid en hyggelig aften, hvor vi får 
og giver hinanden inspiration. Ikke 
mindst sludret om løst og fast.
I forbindelse med Brygdagen viser 
vi vores billeder i den lille sal.

Følg os på facebook:  
Galleri LOGI

En rigtig hyggelig dag hvor vi 
fik besøg af ca. 80 glade og inter-
esserede gæster. 

Vi regner med at gentage arrange-
mentet i starten af januar 2018 i 
Vandet Sognegård.



Overlevelsestur

Fra fredag d. 27. januar til søndag. 
29. januar afholdt Nors gruppe 
overlevelsestur for de store spej-
dere fra 5. klasse og op.

Fredag kl. 17.00 mødtes 14 spej-
dere på stationen i Thisted. Her fik 
de instrukser om, at de skulle tage 
toget kl. 17.28 og stå af i Bedsted. 

På stationen i Bedsted blev de 
mødt af et par ledere, som gik 
sammen med dem til Rønborg, et 
lille hus i Rønhede plantage.  

Her spiste spejderne madpakker, 
inden de blev sendt afsted på løb 
i tre patruljer. På løbet skulle spe-
jderne lære om forskellige bål-
typer, opstille den perfekte bivuak, 
lære om orientering og lave en 
kode, der ikke kunne gættes af en 
vagt. 

Efter løbet og en bolle med varm 
kakao ved bålet var det tid til at gå 
til ro i bivuak. 

Lørdag morgen fik patruljerne eft-
er morgenmad udleveret et kort til 
O-løb. De havde derefter en time 
til at finde 8 poster i plantagen. 
Da patruljerne kom tilbage var det 
tid til at grave bålpladser og lave 
pasta med kødsovs til frokost. 

Da alle var færdig med en læk-
ker, varm frokost og opvasken var 
klaret blev hele lejren pakket sam-
men. 

Derefter gik spejderne i samlet 
trop mod skovlegepladsen i Røn-
hede plantage. Her blev de yngste 
spejdere hentet, hvorefter 6 senio-
rer fra Nors og 1 fra Hørdum fort-
satte turen. 

Seniorerne fik udleveret et kort, 

Nyt fra spejderne

som de skulle bruge til at finde til 
shelterpladsen i Hvidbjerg plan-
tage. 
Da seniorerne kom frem skulle de 
sætte en bivuak op. Derefter skulle 
de slagt en hane, som skulle bru-
ges til aftensmad. 

Efter aftensmaden blev seniorerne 
inddelt i tre små patruljer, hvore-
fter de skulle på løb i Hvidbjerg 
plantage. 

På posterne skulle seniorerne 
træklatre, hente en morsekode i 
vandet og løse den, slukke ild med 
et brandtæppe, samarbejde om at 
flytte en tennisbold, laver opgaver 
med førstehjælp og løse forskel-
lige typer af koder. 

Da seniorerne kom tilbage til shel-



terpladsen fik de besked på at pak-
ke deres bivuak sammen, og de fik 
et nyt kort. 

Seniorerne skulle gå til Lyngby. 
Her havde lederne gjort klar til 
overnatning i redningshuset. 
Søndag morgen pakkede senior-
erne alt deres grej, hvorefter de gik 
på stranden til Stenbjerg. Her blev 
de hentet af deres forældre. 

Spejdertider

Vi har altid plads til nye spejdere 
i Nors gruppe, så hvis du kunne 
have lyst til at prøve det, er vores 
spejdertider således: 
 

Hvis du har nogle spørgsmål i 
forhold til spejder i Nors, er du 
meget velkommen til at kontakte 
Louise på tlf. nr. 23328526

På spejdernes vegne 
Louise Svendsen 

Mandag 16.30-18.00
Ulv, 2.-4. klasse

Mandag 18.30-20.30
Spejder, 5. kl + 

Tirsdag 16.30-18.00
Bæver, 0.-1. klasse

Torsdag 19.00-21.00
Senior, 7. kl + 

Her sidst på vinteren er det dilet-
tant-tid. Sådan er det nu, og sådan 
var det også i vinteren 64-65, hvor 
dette billede er fra.

Billedet har vi lånt af Ellen Chris-
tensen, og det er

Bagerst
Jørgen Thomsen
Ellen Christensen
Ekhardt Nørby
Ellen Pedersen
?
Otto Thomsen

Forrest
Jens Bak
Gerda Vangsgaard
Flemming Lauritsen
Gerda

Desværre kunne Ellen ikke huske, 
hvem der står mellem Ellen Ped-
ersen og Otto Thomsen i bagerste 
række og hvad Gerda på forreste 

Dilettant 

række hedder til efternavn, så kan 
du genkende dem, vil vi gerne 
have det at vide. 
Vi mødes hveranden onsdag i lige 
uger i Palletten klokken 10. Vi vil 
gerne have flere med, og vi vil 
meget gerne låne gamle billeder. 
Hvis du ligger inde med nogen, 
kan du kontakte én af os, så vi kan 
få dem scannet. 
Du kan kontakte:

Emma Pedersen, 
emmog@mvbmail.dk, 
tlf, 97 98 11 87

Lisbeth Henriksen
lisbet@henriksen.ch
tlf. 21 79 84 80

Ole Westergaard
olejyttewestergaard@gmail.com
tlf. 97 98 11 78

Kristian Amby
ambynors@mvb.net
tlf. 91 53 79 50
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Kommende aktiviteter            

D. 15/3: ”Blandt originaler og 
andet godtfolk” 
Foredrag kl. 19.30 i sognehuset i 
Nors ved tidligere TV-Midt Vest 
journalist Per Hansen  

D. 6/4:”At sige verden ret farvel” 
Foredrag ved bedemand Niels Ole 
Wensien. Nors sognehus kl. 14.30 

D. 19/4: Fælles biograftur 
Vi fejrer 500 året for reformationen 
ved at invitere hele Thisted provsti 
I biograf til den tysk/amerikanske 
succesfilm fra 2003 som er baseret 
på Luthers liv. 
Vi indleder aftenen med velkomst 
kl. 17.30 i biografens foyer.  
Nors-Tveds 10 billetter er i første 
omgang solgt, men ved stor inte-
resse bestiller vi hele biografen. 
Prisen for billet, - incl. tysk pølse-
bord + øl/vand er 50,- kr.  
Man kommer på ventelisten ved at 
kontakte sognepræsten: 
akf@km.dk eller 
97981030 /30511008.  
 
D. 26/4: Billeder fra Israel 
Tidligere sognepræst i Sennels, 
Leif Hvass, kommer og fortæller 
med billeder fra en rejse til Israel. 
Kl. 19.30 i sognehuset i Nors 

Særlige gudstjenester 
 

D. 5/3: Gospel koncert i Nors 
Vi afholder gospelkoncert i Nors 
kirke kl. 19.00 ved Klitmøller Go-
spelkor. Så kom og bliv en del af 
en forrygende rytmisk og musi-
kalsk oplevelse. 
 
D. 7/3: ”Ord til Bord” 
Årets første ”Ord til bord” guds-
tjeneste, som er en kort gudstjene-
ste med max. 3 sange/salmer - og 
efterflg. fælles spisning i Sogne-
huset, finder sted kl. 17.00 i Nors 
kirke. 
Af hensyn til madlavningen vil vi 
gerne have tilmelding senest man-
dag den 6. marts til enten Susanne 
Rotbøl Pedersen hpvogn-
mand@gmail.dk / 30345265 eller 
til sognepræsten akf@km.dk  / 
30611008. Alle er hjertelig vel-
komne 
 
D. 2/4: Forårskoncert 
På Mariæ bebudelses dag afholdes 
kirkekoncert i Ø. Vandet kirke kl. 
16.00 med foråret og sangglæden, 
i centrum. Det er igen Nors vok-
senkor under ledelse af Ellen Al-
strup, der kommer og synger for 
os og med os. 

D. 14/4: Langfredag i Nors 
Gudstjenesten Langfredag kl. 10.30, 
bliver´ båret af: musikken, sangen, 
ordet og fordybelsen. Udgangspunk-
tet er selvfølgelig Jesu lidelseshisto-
rie, som vi finder den beskrevet hos 
de 4 evangelister 

D. 17/4:  Billedgudstjeneste 
Ved gudstjenesten 2. påskedag kl. 
10.30 i Tved kirke vil jeg, - som tid-
ligere år - tage mit udgangspunkt i 
et billede/maleri, der på en eller an-
den måde relaterer til påsken og på-
skebegivenhederne.  
 
D. 11/5: St. Bededags aften 
Aftenen før St. Bededag, afholder vi 
kl. 19.00 en kort aftengudstjeneste i 
Nors kirke hvorefter menighedsrå-
dene inviterer på varme hveder i 
Sognehuset. Her vil der - blive lej-
lighed til at synge efter Højskole-
sangbogen. Vel mødt til en forhå-
bentlig hyggelig aften. 
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dene inviterer på varme hveder i 
Sognehuset. Her vil der - blive lej-
lighed til at synge efter Højskole-
sangbogen. Vel mødt til en forhå-
bentlig hyggelig aften. 

 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 MARTS—APRIL 

 

Sognepræstens studieorlov 
 
Jeg er af Aalborg Stift blevet be-
villiget 3 mdr.´s studieorlov i 
2017 i emnet”Middelalderkirken: 
Tro, form og udvikling”. Tids-
punktet er endnu ikke endeligt 
besluttet, men jeg har ønsket, at 
det skulle være efter konfirmatio-
nen i maj 2017 og inden opstarten 
af nye konfirmander til efteråret. 
Det er provsten over Thisted 
provsti, der sørger for, at der kon-
stitueres en præst i sognepræste-
stillingen her i Nors-Tved-Ø. 
Vandet pastorat under min orlov. 

Baby-salmesang. 
Der indbydes nu igen til babysam-
lesang i Nors kirke for spædbørn 
op til 1 år. Forløbet vil komme til 
at strække sig over 6 gange og vil 
foregå torsdag formiddage kl.10-
11, og med opstart den 9. marts 
2017.(09/3; 23/3; 30/3, 06/04, 
20/4 og 27/4). Har du ikke modta-
get en indbydelse og har du lyst til 
at være med, så kontakt sogne-
præsten på akf@km.dk. eller 
3061108 senest 02.03.2017.  

Fastelavnsindsamling 2017 
Fra Fastelavnssøndag d. 26/2 til 
og med Langfredag, d. 14/4. vil 
der i pastoratets 3 kirker blive 
samlet ind til Folkekirkens Nød-
hjælps ”Fasteindsamling” - ”Gør 
en verden til forskel” Folkekir-
kens Nødhjælp sætter med ind-
samlingen fokus på de forskelle, 
der kalder på handling, - bl.a. rent 
vand, - ordentlige og trygge op-
vækstvilkår, - retfærdighed for 
alle.  

* Karoline Kanstrup Madsen, 
Norsvej 78 Nors. 

* Julie Zi Kær Nielsen, 
Vendbjerg 19 Nors. 

* Rasmus Østergaard Od-
dershede, Nors Mølle Vej 8 
Nors. 

* Anders Hvidberg Sørensen, 
Sejlhøjvej 16 V.Vandet. 

 
Tved kirke kl. 09.00: 
* Lea Kusk Nielsen, Nørby-

vej 14 Tved. 
* Mads Kusk Nielsen, Nør-

byvej 14 Tved. 

Konfirmander d. 7. maj 2017 
 
Nors kirke kl. 10.30 
* Benjamin Emil Lund Ander-

sen, Skellet 15 Nors.  
* Signe Foldager Andersen, 

Hindingvej 23 Hinding 
* Lasse Kjær Bak, Hindingvej 

45 Hinding 
* Aske Bang Dieckmann, 

Smedetoften 4 Nors. 
* Julius Bak Gasberg, Skellet 

19 Nors.  
* Karoline Røjbæk Gravesen, 

Ranselvej 18 Nors. 
* Laura Grønborg Gravesen, 

Bosbjergvej 2 Nors. 
* Sophie Gravesen, Klitmøl-

lervej 33 Ø. Vandet.                                                                         
* Amalie Lønborg Holst, Hol-

mevej 2 Ø. Vandet. 
* Mathilde Kousgaard 

Kirstein, Klitmøllervej 44 
Ø. Vandet. 

* Camilla Hvid Kjær, Mølle 
Vej 5 Nors. 

* Andreas Vegeberg Knudsen, 
Klitmøllervej 68 Ø. Vandet.  

* Signe Jensen Luxhøj, Fryde-
bovej 57 Nors 



 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 MARTS - APRIL 

 

 G�DSTjENESTER 

BH= Benne Holwerda, Hillerslev 
HBS= Henning Bjørndal Sørensen 
NB=  Omtale i Kirketidende 
 

*) Kirkebil.  Husk at ringe til Thi-
sted Taxa, 97920422 senest dagen 
før kl. 12.00 
K) Kirkekaffe. Det vil sige, at der 
efter gudstjeneste serveres en kop 
kaffe i våbenhuset 

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

Graver i Nors: 
Jørgen Christiansen, 24900808 
 
Graver i Tved: 
Erling Overgaard, 40287389 

Måned/dag   Dato   Nors    Tved    Ø. Vandet 
 
Marts 
1.s.i fasten    05.   19.00 NB   Ingen    10.30 *) 
Tirsdag    07.   17.00 NB   Ingen    Ingen  
2.s.i fasten    12.   10.30 *)   Ingen    Ingen. 
3.s.i fasten    19.   Ingen    10.30 *) SK  Ingen. 
Midfaste    26.   10.30    09.00    Ingen.  
 
April 
Mariæ bebudelses dag  02.   Ingen    10.30 *   16.00 * NB 
Palmesøndag   09.   10.30    09.00    Ingen. 
Skærtorsdag   13.   Ingen    Ingen    10.30 * 
Langfredag    14.   10.30 NB   Ingen    Ingen. 
Påskedag    16.   10.30 *   Ingen    Ingen. 
2.påskedag    17.   Ingen    10.30 *NB   Ingen. 
1.s.e.påske    23.   09.00 K BH  Ingen    Ingen. 
2.s.e.påske    30.   10.30    Ingen    Ingen. 
 
Maj 
3.s.e.påske    07.   10.30 Konfirmation 09.00 Konfirmation Ingen. 
Torsdag    11.   19.00 NB   Ingen    Ingen. 
Bededag    12.   Ingen    Ingen    10.30* 
4.s.e.påske    14.   09.00 K   10.30 *   Ingen. 



 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
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 G�DSTjENESTER 

BH= Benne Holwerda, Hillerslev 
HBS= Henning Bjørndal Sørensen 
NB=  Omtale i Kirketidende 
 

*) Kirkebil.  Husk at ringe til Thi-
sted Taxa, 97920422 senest dagen 
før kl. 12.00 
K) Kirkekaffe. Det vil sige, at der 
efter gudstjeneste serveres en kop 
kaffe i våbenhuset 

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

Graver i Nors: 
Jørgen Christiansen, 24900808 
 
Graver i Tved: 
Erling Overgaard, 40287389 

Måned/dag   Dato   Nors    Tved    Ø. Vandet 
 
Marts 
1.s.i fasten    05.   19.00 NB   Ingen    10.30 *) 
Tirsdag    07.   17.00 NB   Ingen    Ingen  
2.s.i fasten    12.   10.30 *)   Ingen    Ingen. 
3.s.i fasten    19.   Ingen    10.30 *) SK  Ingen. 
Midfaste    26.   10.30    09.00    Ingen.  
 
April 
Mariæ bebudelses dag  02.   Ingen    10.30 *   16.00 * NB 
Palmesøndag   09.   10.30    09.00    Ingen. 
Skærtorsdag   13.   Ingen    Ingen    10.30 * 
Langfredag    14.   10.30 NB   Ingen    Ingen. 
Påskedag    16.   10.30 *   Ingen    Ingen. 
2.påskedag    17.   Ingen    10.30 *NB   Ingen. 
1.s.e.påske    23.   09.00 K BH  Ingen    Ingen. 
2.s.e.påske    30.   10.30    Ingen    Ingen. 
 
Maj 
3.s.e.påske    07.   10.30 Konfirmation 09.00 Konfirmation Ingen. 
Torsdag    11.   19.00 NB   Ingen    Ingen. 
Bededag    12.   Ingen    Ingen    10.30* 
4.s.e.påske    14.   09.00 K   10.30 *   Ingen. 

 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 JANUAR—FEBRUAR 

 

International gudstjeneste 
med sange fra Taizé 

 
Langfredag, d. 14. april 2017 

kl.19.00 
Hillerslev Kirke  

 
Kom som du er – Syng på  
dit eget sprog – Tænd et lys 
Come as you are – Sing with 
us in  
your own language – Light a 
candle 
 
Behov for transport?  
Eller tilbyder du kørsel?  
Need a lift? Or if you offer to 
drive:  
Kontakt Benno Møller Hansen, 
Thisted,  
tlf. 24662437 

 
 
(Arr. Hillerslev-Kåstrup menig-
hedsråd  
& kirkerne i Thisted provsti) 
www.hillerslev-kåstrup-
sennels.dk 

 

  
Hillerslev Kirke i Thy 

 

Siden sidst 
 
Døde / begravelse/ bisatte i Nors.  
¨ Henning Kristian Thing-

gaard, Hanstholm  
Æret være hans minde. 
 

Døde/begravede i Tved: 
¨ Jørgen Rotbøll Hansen Kjær-

gaard, Nors 
Æret være hans minde. 
 

Døbte Ø. Vandet kirke: 
¨ Malthe Rotbøl Baadsgaard, 

Ø. Vandet. 
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 ferie den 13.-20. 
marts og friweekend den 20.-24. 
april. Embedet passes i mit fravær 
af pastor Benne Holwerda, Hil-
lerslev, tlf.: 97-981403. 

 
STILLINGSOPSLAG 

 
Stillingen som gravermedhjælper 
ved Nors kirke ønskes besat pr. 
01.03.2017. Det er et tidsbegræn-
set job, der løber fra 01.03.2017 
til 31.12.2017.  
 
Løn – og ansættelsesforhold efter 
gældende overenskomst på områ-
det. Ansøgning sendes til Nors 
menighedsråd, - kontaktperson: 
Leif Korsgaard Andersen. Mail 
adresse: korsgaard3@ofir.dk.   



 
Spejder- Nyt 
”Det er hvidt herude, kyndelmisse slår sin knude” og ”dagene længes og vinteren strenges” synger vi om i et 
par af vore vintersange. Det er lige det det der sker i år. Men det milde vejr vi havde i januar måned gør, at 
foråret allerede er ved at banke på. Vintergækkerne står i fuldt flor, og inden længe vil erantis og krokus følge 
efter. 
Den første store aktivitet efter juleferien, var vores nytårsparade. Vi startede med morgenkaffe i spejderhytten 
og derefter gudstjeneste i V. Vandet Kirke. Her havde vi fanerne med. Spejderne stod for tekstlæsning og hjalp 
til ved nadveren.
Her først i feb. havde vi vores gruppemøde, (generalforsamling). En aften hvor alle, forældre, spejdere og 
søskende startede med spisning, hvorefter børnene og spejderne fik en 1. hjælps kursus. Forældrene og lederne 
fik holdt generalforsamling, og vi fik valgt et nyt hold til grupperådet. Tak for det. 
Vi har fået gravet ud til vores nye bålhytte, og venter nu på den bliver sat op.
 Ellers er vi i gang med forberedelserne til årets helt store spejder begivenhed: Spejdernes Lejr er en fælles 
spejderlejr for de fem spejderkorps i Danmark. Til sammen bliver vi 40.000 spejdere, når vi mødes i Sønder-
borg i 2017 i uge 30. Det bliver med andre ord Danmarks største spejderlejr. En lejr, som dit barn ikke må gå 
glip af. På Spejdernes Lejr bor spejderne i telt, sover i sovepose og laver mad over bål. Alt sammen med hjælp 
fra din spejders spejderleder. I løbet af ugen er spejderne på aktivitet rundt på den store lejr sammen med deres 
spejderkammerater hjemme fra gruppen, andre spejdere fra hele Danmark – og endda spejdere fra andre lande. 
I alt byder lejren på cirka 200 forskellige aktiviteter.På Spejdernes Lejr kommer dit barn til at opleve spejder-
livet, når det er allerbedst. Det er nemlig noget helt specielt, når 40.000 spejdere er samlet på lejr. Lejrområdet 
er lidt større, end man er vant til hjemmefra, lejrbålene foregår på en kæmpe scene og aktiviteterne er lige det 
sjovere og noget lidt andet, end man plejer at opleve på spejderlejr.Det er en oplevelse for livet. En oplevelse, 
som vil sidde i kroppen i mange år bagefter. Her oplever dit barn et meningsfuldt fællesskab og ser resultatet 
af mange spejdere, som arbejder for en sjov lejr. Her fra Vandet deltager vi 18 – 20 spejdere.
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.

Februar
26.  Fastelavn  kl. 13.30 Gudstjeneste i V. Vandet Kirke, dernæst tøndeslagning i Sognegården.                                                                    
Marts 
7.   kl. 17.00 Ord til Bord, i Nors Kirke – for alle
10.  – 11.  Gruppeweekend, for alle spejdere.
April
1.    Forlejr til SL 2017, for alle der skal med på Spejdernes Lejr til sommer i Sønderborg.
23.   ØKO dag, første dag køerne kommer på græs hos Brdr. Futtrup, Torup, for alle.
Maj
25.   Kr. Himmelfartsløb, for bæver og ulve
Juni 
2. – 5.   fælles bæver / ulve sommerlejr for hele Thy Distrikt i Teutonerhytten.              

Gruppeleder ass.: Steffen Oddershede tlf. 97 97 71 50, mail: steffenoddershede@mail.dk



Den 25. februar holdt vi sam-
men med spejderne og gymnas-
tikforeningen fastelavnsfest . Det 
startede med fastelavnsgudstjen-
este i Nors Kirke hvorefter der var 
tøndeslagning i Nors Hallen inden 
der blev spist fastelavnsboller og 
leget på gymnastikforeningen ak-
tivitetsbane .

Borgerforeningen holder General-
forsamling den 22. marts på Nors 
Kro. Det plejer at være en hyggelig 
aften, hvor man har mulighed for 
at komme med ideer og forslag til 
bestyrelsen, og på den måde være 
med til at have indflydelse på hvad 
der skal ske i området. Vi håber at 
mange vil komme denne aften. Se 
annonce her i bladet. 

Nyt fra Borgerforeningen
Vi venter nu på at det bliver forår 
så vi kan komme i gang med for-
skellige tiltag i Parken. Vi har for 
de penge vi fik igennem Lions købt 
nye fodboldmål, der vil blive sat 
op på legepladsen. Der vil også se-
nere på året blive lavet noget mere 
på legepladsen for fondsmidler. 

Der er allerede nu nogle der benyt-
ter fodboldgolfbanen og vi håber 
selvfølgelig at den vil blive lige så 
meget benyttet som sidste år, så er 
der nogle der sidder og skal plan-
lægge kommende arrangementer, 
så overvej om det kunne være fod-
boldgolf. På hjemmesiden  www.
norsfodboldgolf.dk  kan man se 
hvordan man tilmelder sig og 
meget mere. 

Musikken til årets sommerfest i 
uge 33 er bestilt, og det bliver igen 
i år de sidste års succes, Mygind 
brødrene ”To for en tier” der skal 
underholde lørdag aften.  

Vi skal snart i gang med planlægn-
ingen af sommerfesten, så sidder 
du eller din forening med nogle 
gode ideer, eller har du lyst til at 
give en hånd med så kontakt os en-
delig. Vi kan altid kontaktes på tlf. 
24265822 eller på mail ils@privat.
dk 

P.b.v.  Inger Lis Svane

Aktiv netværk har holdt ordinær 
generalforsamling i Palletten. 
Alle bestyrelsesmedlemmer, der 
var på valg, blev genvalgt, så be-
styrelsen består af formand Grete 
Amby, næstformand Leo Peder-
sen, øvrige medlemmer er Hanne 
V. Nielsen, Gitte Bertelsen og Ole 
Westergaard.  Helle Geertsen er 
regnskabsfører udenfor bestyr-
elsen. 

Der var ingen kommentarer eller 
spørgsmål til hverken beretning 
eller regnskab. 

Der blev talt lidt om fremtidige 
arrangementer og arrangementer 

ude af huset i sommerperioden, 
bl.a. bustur i nationalparken og tur 
til Nystrups vinplantage. 

Fælles sangaften er blevet en suc-
ces, sidst var vi over 30, og med 
Bertel på harmonika, Tonni på gui-
tar og Jens med forsang var der en 
god stemning. Vi håber dette vil 
fortsætte, vi har lavet aftale med 
orkestret indtil videre. 

Efter nytår startede yderligere 
2 hold, nemlig kunstmaling og 
hækling/strik for begyndere. Beg-
ge hold er godt besat. 

Af arrangementer i marts og april 

kan nævnes hyggelig samvær med 
præst Anni Foldager og fortælled-
ag med Svend Sørensen fra mu-
seet, pileflet ved Birgitte Knudsen, 
blomster til påske er ikke helt på 
plads endnu, så se opslag).
 
Der er sæsonafslutning med Ole 
Lindskov den 26. april, hvor vi 
starter med smørrebrød og herefter 
underholdning med countrymusik.  

Aktiv Netværk Nors



til alle der var med til at gøre årets 
dilettantforestilling til endnu en 
fantastisk oplevelse for os.

Tak til publikum, sponsorer og 
frivillige hjælpere, der har gjort 
det muligt for os, endnu en gang 

at stable en forestilling på benene.
 
I år var stykket lidt lokal-præget 
i og med at det handlede om ud-
kants Danmark og de udfordringer 
og genvordigheder det nu bringer 
med sig at bo herude.

1000 Tak

Den gamle Vera lod sig ikke sådan 
kyse, da hendes søn og kommunen 
ville smide hende på plejehjem og 
rive hendes hus ned, så det ikke 
skæmmede i byen.
 
Da det var valgår, var der pludselig 
nye muligheder der bød sig for 
Vera, da borgmesteren pludselig 
så nye muligheder i ældre borg-
ere,,,,,,, tja sådan kan det gå. Vera 
fik lov at blive i sit hus og der blev 
lagt låg på diverse finurligheder.
 
Det er fantastisk at spille et stykke 

når publikum i den grad er med og 
lader sig more. Eftermiddagsfores-
tillingen var godt besøgt og afte-
nens arrangement, hvor der efter-
følgende var mulighed for fest og 
dans, var også godt besøgt.
Dilettanterne glæder sig til næste 
år, hvor vi prøver at sætte endnu et 
stykke op. Vi håber I vil møde op 
igen og more jer sammen med os.



Der indkaldes til generalforsamling  
i Foreningen Vandet Sognegård

Torsdag d. 9. marts kl. 19.30 i aulaen v/Sognegården

Dagsorden iflg vedtægter.

Forslag til behandling på generalforsamlingen  
skal indsendes skriftligt til formanden  

Anette Borregaard, Kirkedal 4, 7700 Thisted 
eller på mail anb@privat.dk  

senest 8 dage før generalforsamlingen.

  venligst bestyrelsen 

NORS GENBRUG
Åbningstider:   
Mandag Lukket
Tirsdag 10-17
Onsdag 10-17
Torsdag 10-17
Fredag 10-17 
Lørdag 10-12                      

På gensyn i NORS GENBRUG, Norsvej 28

Tøj, Tallerkner,  
kopper og bestik m. m.

Har du noget du gerne vil 
donere som humanitær hjælp 
direkte til Hviderusland og 

Ukraine.

Foreningen Dienesmindes 
Venner afleverer meget med 
egen lastbil til modtagere der 

mangler.  

I 2016 blev det til sammen-
lagt ca. 135 ton fordelt på 10 

destinationer.

Du kan ringe til  
Ingolf på 20329324  

eller Leif på 60759708

Eller sætte det ind i garagen  
på Frydebovej 4  
eller Skrænten 3  

i Nors

Venlig hilsen  
Ingolf Larsen – Leif Kors-

gaard Andersen

www.dienesminde.dk



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 50 nye polstrede stole og æresport med flagstænger samt skilt eller stort rødt hjerte.

Stole 10 kr. Borde 30 kr. Tillykke Skilt og Flagstænger 30kr. Rød Hjerte 100 kr.

Ring til Ove Thygesen på tlf. 24679933

Generalforsamling
Nors-Tved Borgerforening afholder generalforsamling

Onsdag den 22.marts kl 19.00 på Nors Kro

 Dagsorden:
 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Formandsberetning
 3. Fremlæggelse af regnskab
 4. Valg af bestyrelse. 
 På valg er:
  Dennis Jensen
  Svend Nørgård
  Helmar Thonsgård     
 5. Valg af suppleanter
 6. Valg af revisorer
 7. Fastsættelse af kontingent
 8. Indkomne forslag
 9. Evt.

 Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde 
 senest 8 dage før dens afholdelse. Kan sendes på mail til  ils@privat.dk 

 Efter generalforsamlingen er Borgerforeningen vært ved kaffe og kage

 P.b.v. Inger Lis Svane



Forårs-
koncerter 

I år slutter  
Nors-Koret          
sæsonen af med  2 

Torsdag den 16. marts kl. 19.00 i Hillerslev Kirke 

Søndag den 2. april kl. 16.00 i Ø. Vandet Kirke. 

Generalforsamling
Dilettantforeningen i Nors, afholder generalforsamling

Torsdag d. 6. april kl. 19.00 på Nors kro.
Dagsorden ifølge vedtægterne. Alle er velkomne.

Medlemmer af dilettantforeningen er stemmeberettigede.
 

 P.b.v.
 Else Rasmussen



Det der er med til at skabe en forening, som Nors Fitness Line, er de frivillige som lægger et 
stort arbejde i at få tingene til at hænge sammen. Uden vores trofaste instruktører og det store 
arbejde som de lægger i Nors Fitness Line, var vi ikke kommet gennem de første 5 år, som har 
været svære rent økonomisk. Her er en præsentation vores frivillige instruktører. 

Lone Gregersen  
Instruktør siden 
2016 
Udarbejder 
træningspro-
grammer 

Lis Grønkjær 
Instruktøruddan-
net 
Instruktør siden 
2012 
Træffes mandag 
kl. 8.00-9.00  

Maria Knudsen 
Instruktøruddannet 
Instruktør siden 2012 
Hold: Styrke/
afspænding/ 
udstrækning mandag 
kl. 8.30-9.30 

Lene Hoxer 
Instruktør 
siden 2014 
Hold: Puls/
Styrke torsdag kl. 
17.00-18.00 

Halla Bjørg 
Palm 
Instruktør siden 
2016 
Hold: Yoga 
onsdag kl. 
17.30-18.30 

Tine Berg 
Instruktøruddannet 
Instruktør siden 2012 
Hold: Puls/Styrke 
torsdag kl. 17.00-
18.00 

Lene Enevoldsen 
Instruktør siden 2013 
Hold:  
Cirkeltræning tirsdag 
kl. 17.00-18.00 
Cirkeltræning lørdag  
kl.08.30– 09.30 

Gå ind og følg os på vores Facebook side Nors Fitness Line. 
Her vil du kunne finde nye tiltag, nyheder og informationer om  

Nors fitness Line. 
Det er bla. også her instruktør giver besked, hvis et hold bliver 

aflyst eller der holdes ferie. 



TØJBUSSEN KOMMER 
MED DAME- OG HERRETØJ  

Forår/Sommer kollektion  

Palletten 

Mandag den 27. marts  

Kl. 13:30   

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-SANGEN  
Mel: ” Det er i dag et vejr – et solskinsvejr” 
Velkommen her til NORS i skønne Thy. 

Hvor vi står sammen om vor fælles By. 

Nu, vil vi fejre at, vi her er sammen. 

Vi løfte vil vort glas for ”Nors-by-stammen” 

Thi – os i NORS vi er en særlig slags. 

 

I Aktiv netværk her kan alting ske. 

Og intet her bli`r kun en ”fiks idè. 

Når vi det sammen vil – så sker det bare.  

Det er vort sande fælles mærkevare. 

Vi er hinandens fælles trylle-fe. 

 

I vores by, der vil man gerne bo 

Helt tæt på alt – og dog med fred og ro. 

Her er jo alt hvad man kan-  ønske – håbe. 

Her er kulturen ej - en ”enkelt dråbe”. 

Thi her kan alle aldre -  Sammen gro. 

 

Vor NORS – er del af Danskens Hovedland. 

Med adgang fra det ganske Danske land. 

Fra denne skønne plet – i Danmarks rige. 

Lad vores glædessang mod himlen stige. 

Fra os i byen NORS – hver kvinde – mand !!! 

 

Tekst: Jens Otto Nystrup/februar 2017 

 

Niels Peter som ejer det hvide 
hus på Kirkebyvej, har af sit gode 
hjerte valgt at sikre at børnene ikke 
behøver at komme op i det farlige 
kryds ved kirken som de kom op i 
efter den gamle sti blev lukket, ved 
at give et stykke jord til en sti mel-
lem Dalen og Kirkebyvej.

Nogle af beboerne på Dalen med 
Kim Johansen i spidsen, har sat et 

Ny sti i Nors
fantastisk hegn op og lavet en læk-
ker sti som kun er til gående.

Så tusind tak til Niels Peter og Kim 
og de frivillige som har hjulpet.

Hjertestarter hos Eva og Kim på 
Dalen 18 i Nors



Program for Aktiv Netværk Nors

Marts – April  2017

Dag Aktivitet Kontaktperson

1. mandag i måneden Fællessang kl. 19

Kaffe og kage kr. 20

Tirsdag 9.30. - 12.00 Træværksted / tømmerværksted. Trædrejning og Leo Pedersen. Tlf. 30 48 12 86

små træopgaver som fuglehus, foderbrætte og lign. 

Der må påregnes udgifter til materialer

Tirsdag 14.00 – 16.00 Knipling og nørklerier 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

Onsdag i ulige uger Lokalhistorie. Kristian Amby Tlf. 91 53 79 50

10.00 – 11.30 Gamle billeder og historier

Onsdag i lige uger Madlavning for modne mænd. Lene Enevoldsen Tlf. 21 13 21 94

10.30 – 13.00 Med hjælp fra Lene. Tilmelding kræves

Onsdag 9.30. - 12.00 Træværksted / tømmerværksted. Trædrejning og Niels Christensen. Tlf. 40 28 14 49.

små træopgaver som fuglehus, foderbrætte og lign. 

Der må påregnes udgifter til materialer

Onsdag 13.30 – 16.00 Kort- og brætspil Gitte Bertelsen Tlf. 24 21 29 65

Onsdag 19.00 – 21.00 Strik og hækling for begyndere Grete Amby Tlf. 24 60 35 42

Torsdag i ulige uger Nørklerier Grete Amby Tlf. 24 60 35 42

14.00 – 16.00 Alle former for håndarbejde

Torsdag 10.00 – 11.00 Stolegymnastik Lene Enevoldsen Tlf 21 13 21 94

Få rørt alle muskler. For alle, uanset alder og køn

Torsdag 19.00 – 21.00 Malehold Siri Gravesen Tlf. 30 24 41 37

Arrangementer

Ons. d.15.3. kl. 19.00 Blomster til påske (se opslag senere)

Tor., d. 23.3. kl. 14.00 Underholdning ved Anni Foldager

Tor, d. 20.3. kl. 14.00 Svend Sørensen fortæller om Nors

Lør. den 22. april Pileflet med Birgitte Knudsen

                   fra 9-16 tilmelding senest den 8. april.

Af pladshensyn er arrangementet flyttet til

Lillian og Hans Ulrik Madsen, Kåstrupvej 4

Ons. 26.4. kl. 18.30 Sæsonafslutning med smørrebrød og underholdning

Se annonce andetsteds i bladet



PRIVAT BØRNEPASNING

Jeg bor på landet 1½ km udenfor Nors. 
Her er masser af plads til udfoldelser både ude og inde.

 Jeg prioriterer:

  😀 tryg og kærlig hverdag med tid til fordybelse
  😀 hensyn til det enkelte barns behov
  😀 tæt samarbejde med forældrene
  😀 udeliv

 Vi har høns, påfugle, kaniner, kanariefugle og 2 katte, som vi fodrer og kikker på.  
 Vi besøger også naboens heste og en nærliggende gård med køer. 
 Andre gange går vi bare en tur med tvillingevognen og ser på Verden.

 Egenbetaling: 2000 kr/md, juli betalingsfri.

Det med småt:

Jeg er 50 år og på 20. år gift med Erling.  
Jeg er uddannet pædagog og har arbejdet som 
privat børnepasser i 11 år og synes stadig,  
jeg har verdens bedste arbejde.

Hvis det lyder som noget,  
I har lyst til at høre mere om,  
så kontakt mig og få en snak.

Helle Kjær Fisker
Kåstrupvej 3
7700  Thisted
tlf: 23 95 18 97



Deadline for næste blad er den 20. april 2017

KOM OG VÆR MED TIL EN HYGGELIG AFTEN 
PÅ 

PALLETTEN 
TORSDAG d. 30 MARTS KL 19.00 

I SELSKAB MED”HERREN OG FRUEN” 

  
Alias Steen og Mette krog. 

Herren og Fruen synger i stuen – folkeviser og andre sange 
akkompagneret af akustisk guitar. 

Under kaffen vil Jens Otto Nystrup R. fortælle om sin audiens hos 
Dronning Magrethe. I forbindelse med modtagelsen af 

Ridderordenen. 

Billetpris:  inkl. kaffe og hjemmebag 75 kr. 

60 stk. billetter sælges efter først til mølle princippet ved personlig 
henvendelse på Palletten eller på tlf. nr. 41173333 inden d.27 marts. 


