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1. klasse spiser sundt!
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Hop og rul er en succes...
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Indledning

Trykket hos:

   

   På Graverhuset ved Tved Kirke

   Hos Spar, udenfor ved hovedindgangen 

   På Sognehusets mur ind mod gården

   Dalen 18 i Nors, på muren i garagen

”Kom maj du søde milde….” det 
er vist en sang, der er brug for at 
synge med på nu, og håbe på vi går 
ind i en forårsmåned mere, hvor 
solen kommer endnu mere frem.

Men hvis ikke vi har vejret at 
glæde os over, kan vi heldigvis 
glæde os over et fantastisk område 
vi bor i, hvor der sker en masse for 
alle aldre og interesser. Det gør da 
en glad i låget at se alle de dejlige 
billeder, hvor mange hygger sig 
sammen. Tak til alle, der har 
indsendt materiale denne gang. 
Desværre er der ikke kommet 
billeder fra de nye bestyrelser, 
som vi efterlyste i sidste blad. Men 
i kan nå det i næste Tidende.

Vi siger velkommen til Thisted  
Nors bedemandsforretning, 

der nu er med som medlem 
i vores ”tværsforening”. 
Bedemandsforretningen har jo 
for mange år siden haft hjemsted 
i Nors ved Dissing Olesen, ved 
siden af bageren.

Desværre ser det ikke ud til i 
skrivende stund, at NJA Furniture 
står til at redde. Træls for de mange 
ansatte, der forhåbentlig snart 
finder et andet arbejde. Heldigvis 
er tiderne blevet bedre, hvad det 
angår. Vi håber også, at de mange 
bygninger vil blive brugt, så de 
ikke kommer til at stå tomme. 

Vi er jo heldige med de tidligere 
Licentia bygninger nu huser 
Nors Erhvervscenter, der næsten 
har lejet alle bygninger ud. Det 
gamle plejehjem har med succes 

fået en ny fremtid som Palletten. 
Forhåbentlig er der også nogle, der 
kan se en fremtid i de nye tomme 
fabriksbygninger, hvis vi når dertil.

Ellers er der kun herfra at ønske en 
rigtig god sommer til alle. Husk at 
sende materiale ind til næste blad 
senest 20. Juni.

Hilsen Redaktionen



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. 

Nors Skoles indskoling har haft 
fokus på affald og at der skal 
være rent i byen og i det hele 
taget i naturen. Det ser ikke pænt 
ud og meget af det affald, som 
ligger smidt tager faktsik rigtig 
mange år for at blive nedbrudt. 
 
Vi har snakket om, det at røre ved 
affald, at noget affald kan blive til 
jord, andet affald kan skade dyrene. 
Vi oplevede, at finde rigtig meget 
gammelt affald fra nytårsaften, 
forskellige dåser/flasker med og 
uden pant.

Vi skal i de kommende natur/
teknik-lektioner arbejde med 
hvordan man har behandlet det 
gennem historien. Eks. Hvad 

Affaldsindsamling i Nors
gjorde man i stenalderen, hvor de 
fleste folk var jægere og fiskere, 
ude på landet og inde i byen i 
1700-tallet. Hvordan gjorde man 
da byen blev større fra 1850-1930, 
hvordan var det, da farfar var ung, 
altså livet fra 1930-1970, hvordan 
var det hjemme hos dig, livet fra 
1970 til i dag, hvordan behandler 
vi affaldet og hvordan tror vi det 
er i fremtiden frem til år 2040. 
 
Vi skal drøfte, tegne, skrive se 
film om de forskellige emner og 
det har givet/giver en øjnåbner 
om hvorvidt det ikke er “smart” 
at smide affald i naturen. Enkelte 
børn har sågar nævnt. Min mor og 
far siger, at vi “bare” skal smide 
“det” ud af vinduet. Så lad os håbe, 



at børnene kan “lære” de voksne 
noget om affald ser grimt ud og 
at det kan skade dyrene i naturen. 
 
Børnene har gået rigtig meget 
op i at samle affaldet og aflevere 
dåser/flasker ved købmanden, 
i automaten, hvor vi tillod os, 
at købe chokolade for panten.  
 
Vi havde lavet et samarbejde 
med borgerforeningen, hvor de 
stillede en trailer til rådighed 
og afleverede affaldet til 
genbrugsstationen. Så må vi på 
et andet tidspunkt lave en aftale 
om at besøge genbrugsstationen 
og evt. genbrugsbutikken og 
kraftvarmeværket, hvor de 
forbrænder en stor del af affaldet.



Tirsdag den 7. april lukkede Nors 
Hallen dørene op til en dag med 
“Hop og Rul” - en sjov og aktiv 
dag for børn og voksne.

Nors Gymnastik Forening, Nors 
Boldklub og Norshallen havde i 
samarbejde arrangeret dagen, - et 
godt samarbejde på tværs. 

Dagens startede kl. 10.00 - med 
16 store hoppeborge fordelt i 2 
haller, - en sweeper, - rodeotyr, 
popcorn, slushice, - en masse sjov 
og ballade. 

350 glade børn og voksne fandt 
vejen til hallen, - og de kom fra 
hele Thy. 

Hop og Rul i Nors Hallen

En super god dag, - med gode 
tilbagemeldinger. Så gode at vi 
allerede nu har booket “Hop og 

Rul” til næste år, - tirsdag før påske 
- så husk krydset i kalenderen. ?



Konfirmandjubilæum

Som resten af Aktiv Netværk, eller 
næsten resten, holder Madholdet 
sommerferie indtil september.

Afslutningen foregik på Hanstholm 
Madbar. Dels for at slippe for 
opvasken, men også for at hente 
inspiration til kommende retter i 
Palletten. 

Og det lykkedes over forventning. 
Vi kunne endda lære dem en varia-
tion af kaffe, de aldrig havde hørt 
om før. En knaldtår. Om det så  
indgår i Madbarens kommende 
menukort, kom de dog ikke nær-
mere ind på...

Madholdet på Madbar

Det er konfirmationstid. Og med 
det også tid for jubilæer.

Det er ikke til at se det, hvis 
man ikke lige ved det. Men disse 
prægtige mennersker fejrede deres 
50 års jubilæum d. 2. april. Først 
med gudstjeneste i Tved Kirke, 
og herefter til fotografering i Nors 
Kirke.

Dagen sluttede af med middag og 
en god snak hos Bente Busch.

Niels Jørgen Dahlgaard, Jens Ole 
Jensen, Niels Chr Sørensen, Claus 
Rysgaard, Jens Chr. Johansen og 
Ib Oddershede. 

Anne Marie Jacobsen, Jutta 
Skaarup Pilgaard, Gurli Sørensen, 
Elsebeth Gade Jensen og Bente 
Busch.
 



Spejderfest

Mandag d. 27. februar afholdt vi 
spejderfest i gymnastiksalen i Nors 
hallen. Her var vi samlet lige over 
100 mennesker til en hyggelig 
aften. 

Aftenen bød på fællesspisning, 
underholdning fra seniorerne, 
grupperådsvalg samt 
stjerneoverrækkelse. 

Under grupperådsvalget modtog 
alle genvalg, hvilket betyder, at 
vores grupperåd fortsat består af: 

Rikke Budsted Weje (formand)

Hans Jonassen (næstformand)

Rudi Weje

Anders Oddershede

Rune Staal

Anne Gravesen

Annie Tved Christensen

Helle Nielsen 

Bo Pedersen 

Lasse Pedersen 

Susanne Pedersen, vores kasserer 
gennem mange år og der forinden 
aktiv spejder, ønskede ikke længere 
posten. Vi sagde derfor mange 
tak for tro tjeneste til Susanne.  

Posten er nu overtaget af Britt 
Wentoff Amby. 

Nyt fra spejderne

Kvartersdag

De ældste spejdere skal til sommer 
deltage i Spejdernes Lejr 2017 
i Sønderborg. I den forbindelse 
afholdt man en kvartersdag i 
Thisted kommune, hvor alle 
spejdere fra kommunen var 
inviteret. 

Vi var i alt samlet omkring 150 
børn og voksne til en dejlig dag 
ved Tandrup tipi. Ud over KFUM 
grupperne deltog Thisted og 
Klitmøller DDS.

Alle børnene blev inddelt i blandede 
patruljer. Formiddagen stod på 

postløb, mens eftermiddagen bød 
på lagkageløb. Dagen sluttede af 
med Thys største kagebord. 

Vi har nu lært de andre spejdere 
i kommunen lidt bedre at kende 
og ser frem til at lære dem endnu 
bedre at kende i Sønderborg til 
sommer. 

Fællesweekend

Fra fredag d. 21. april til lørdag d. 
22. april var alle spejdere i Nors 
gruppe afsted på fællesweekend. 

Vi havde været så heldige at låne et 
sommerhus af en bedsteforælder, 
hvor weekendturen blev afholdt. 



Fredag aften blev spejderne inddelt 
i små patruljer, der var rundt på 
aftenløb. De skulle løse 7 poster, 
som udløste en puslespilsbrik. 
Da alle poster var løst skulle 
patruljerne smugle brikkerne hen 
til et aftalt sted, hvor puslespillene 
skulle samles. Desværre var der 
fangere i skoven, der forsøgte at 
forhindre spejderne i at smugle 
brikkerne. 

Efter løbet blev der afholdt 
lejrbål, inden det var tid at krybe i 
soveposerne. 

Efter et par timers søvn blev de 
ældste spejdere vækket – de skulle 
på natløb.

Her skulle de hjælpe en troldmand 
med at finde ingredienser til 
en trylledrik, såsom engletårer, 
grævlingetis og troldesnot.

Ved sommerhuset lå en lille sø, 

hvilket betød, at lørdagen blev 
brugt på at bygge og søsætte både 
– og også et par enkelte spejdere. 😊 

Én af drengepatruljerne, 
Vikingerne, har været i gang med 
at tage et bålkok mærke. I den 
forbindelse skulle de lave mad til 
resten af gruppen, og det var turen 
en oplagt mulighed for. De lavede 
derfor svinemørbrad svøbt i bacon 
med ris og paprika/flødesovs til os 
alle sammen til frokost. 

På spejdernes vegne

Louise Svendsen 
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Indbydelse til 
Fælles ”pastorats-gudstjeneste”  
 

Igen i år afholder vi en fælles 
gudstjeneste PINSEDAG for alle i 
Nors, Tved og Ø. Vandet sogne. 

Datoen er: 4. juni 2017.  

Alle, der måtte have tid og lyst er 
velkomne til opstart i Sognehuset 
i Nors kl. 09.00 med kaffe og 
rundstykker.  

Kl. 10.30 fortsættes der så med en 
fælles og festlig højmesse i Nors 
kirke og i år har vi den store glæ-
de at få solist optræden, idet Mie 
Quorning Pedersen har sagt ja til 
at komme og synge til vores pin-
segudstjeneste.  

Vel mødt alle sammen til en fest-
lig pinsegudstjeneste ! 

Thisted provstis årlige fælles  

Friluftsgudstjeneste 
      afholdes i år 

 
2. Pinsedag 2017,  

mandag den 5. juni, kl.11.00 
ved Bakkegården,  

Bakkegårdsvej 4, Arup 7742 
Vesløs.  

 
      Prædikant er biskop Hen-

ning Toft Bro. 
 
 

Øvrigt medvirkende:  
Korsang ved Thisted drenge-og 

mandskor. 
Musik ved Thisted FDF orkester. 

KFUM-spejdere og FDF’ere.  
Præsterne i Thisted provsti. 

 
Medbring gerne frokostkurv og 

klapstol/tæppe. 
Mulighed for at bage pandekager 

over bål efter gudstjenesten. 
 

Arr. Præster og menighedsråd i 
Thisted provsti  

11/5: Store Bededags aften 
 
Aftenen før St. Bededag afholder 
vi en kort aftengudstjeneste i Nors 
kirke kl. 19.00. 

Derefter inviterer menighedsråde-
ne på varme hveder i Sognehuset. 
Her vil der - som tidligere år - bli-
ve lejlighed til at synge efter Høj-
skolesangbogen.  

Vel mødt til en forhåbentlig hyg-
gelig aften. 

 

 

 

9/8: Hestevognstur 

Sæt allerede nu X i kalenderen, så 
du er sikker på at huske vores årli-
ge hestevognstur. 

Vi mødes ved maskinhuset i Tved, 
og vi ”plejer” at starte med kaffe 
og sang, inden vi kører til skovs, 
og vi ”plejer” også at få et let trak-
tement undervejs eller til slut J 
Mere herom i næste nummer. 
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måske fordi dét, vi håbede på, 
smuldrede mellem hænderne på  
os, - måske fordi verdens lidelse 
og nød fylder os med håbløshed 
og meningsløshed, - måske fordi 
ens handlinger gør det svært at 
leve med sig selv, - måske fordi 
den, vi elskede, ikke er mere eller 
vendte os ryggen, så lægger Gud 
en beskyttelseskappe hen over os, 
- kærlighedens kappe.  
Det forsøger Litzenburger at illu-
strere med maleriet der viser den 
korsfæstede Kristus, der beskyt-
tende spreder sine arme ud over 
menneskeheden, - han beskytter os 
ikke med en kappe af stof men 
med en kappe af blod. I ømhed og 
kærlighed bøjer han sig ned, - 
strækker sine arme ud for at om-
favne, og blodet lægger sig som en 
værnende kappe om menneskene 
og skjuler dem.  
Langfredag er med andre ord for-
soningens dag, - vi mennesker kan 
aldrig bortforklare eller nedtone 
eller fralægge os ansvaret for 
skyld, - den er mere end reel, - vi 
behøver bare at åbne avisen eller 
se nyhederne på TV, for at blive 
konfronteret med den. Men følger-
ne af skylden: ”straffen”, den har 
Jesus taget på sig Langfredag. Han 
led Langfredag, - ikke forgæves, 
men for os. 

Konfirmand 2018 

Går du i 6. klasse? Skal du kon-
firmeres i foråret 2018? Så læs 
her!  

Omkring uge 23 er der tilmelding 
af kommende konfirmander i alle 
sogne i Thisted Provsti.  

Du skal tilmelde dig undervisnin-
gen i det sogn, hvor du bor, - IK-
KE, hvor du går i skole.   
 
Vær opmærksom på, at konfirma-
tionsforberedelse foregår på tre 
forskellige ugedage rundt i prov-
stiet, så der kan opstå problemer, 
hvis du går på en anden skole end 
dén, der er den primære skole for 
elever i 7. klasse i dit sogn. 
   
Har du på grund af dit skolevalg 
problemer med at gå til konfirma-
tionsforberedelse dér, hvor du bor, 
så kontakt alligevel præsten, hvor 
du bor, og drøft mulighederne.   
Kan du ikke kontakte egen sogne-
præst omkring uge 23, så gør det 
venligst tidligere. Se nedenfor 
hvordan tilmelding foregår. Du 
kan også finde oplysningerne i dit 
lokale kirkeblad, - på din kirkes 
hjemmeside eller på din skoles 
intranet.  

Maleriet af Roland Peter Litzen-
burger (1917-1987) bærer titlen 
”Schutzmantelchristus”, - 
”Beskyttelseskappe Kritus”.  
Maleriet er umiddelbart frastøden-
de og grimt, men også på en måde 
”magnetisk”,- man kan ikke lade 
være med at kikke en ekstra gang.  
Paulus skriver et sted: ”Alle I, der 
er døbt til Kristus, har jo iklædt jer 
Kristus”. Det er Langfredagens 
evangelium, at når vi gir´ op og 
står hudløse og nøgne i livet, -  

Kommende konfirmand med 
bopæl i Nors, Tved og Øster 
Vandet sogne:  

Returner det tilmeldingsskema, 
der sendes ud sidst i april, til sog-
nepræsten senest uge 23. Har du 
ikke modtaget et skema, så ring 
venligst på tlf. 97981030.   
Se også www.nors-tved kirker.dk 
under punktet: Konfirmation.  
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 GUDSTJENESTER 

*) 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 Ø. Vandet: 
Steffen Oddershede, 40511295 
Graver i Nors: 
Jørgen Christiansen, 24900808 
Graver i Tved: 
Erling Overgaard, 40287389 
 
BH= Benne Holwerda, Hillerslev 
HBS= Henning Bjørndal Sørensen 
LO= Lone Olsen 
NB=  Omtale i Kirketidende 

Måned/dag   Dato   Nors    Tved    Ø. Vandet 
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. 
5.s.e.påske    21.   10.30 HBS *  09.00 HBS   Ingen. 
Kristi himmelfartsdag  25.   Ingen    10.30 HBS   Ingen. 
6.s.e.påske    28.   10.30 HBS   Ingen    Ingen. 
 
Juni  
Pinsedag    04.   10.30 HBS NB *  Ingen NB   Ingen. NB 
2. pinsedag    05.   Ingen NB   Ingen NB   Ingen. NB 
Trinitatis søndag   11.   Ingen    09.00  HBS   10.30 HBS * 
1.s.e.Trin.    18.   09.00 HBS K  10.30 HBS *  Ingen. 
2.s.e.Trin.    25.   10.30 HBS   09.00 HBS   Ingen 
 
Juli 
3.s.e.Trin.    02.   Ingen    Ingen    10.30 HBS * 
4.s.e.Trin.    09.   10.30 HBS *  09.00    Ingen. 
5.s.e.Trin.    16.   09.00 LO   Ingen    Ingen. 
6.s.e.Trin.    23.   09.00 LO   10.30 LO *   Ingen. 
7.s.e.Trin.    30.   10.30 LO   09.00 LO   Ingen.  
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Siden sidst 
 
Døde / begravelse/ bisatte i Nors. 
¨ Knud Jørgen Nielsen, Nors. 
¨ Lene Bisgaard Kær, Nors. 
  
Æret være deres minde. 
 

Døde/begravede i Tved: 
¨ Ejner Næsager Didriksen, 

Nors. 

Æret være hans minde. 
 
 
Døde/begravet i Ø. Vandet: 
¨ Ninna Brunsborg Kristensen, 

Thisted. 
 
Æret være hendes minde. 
 
Døbte i Nors kirke: 
¨ Adrian Gudfinnur Karlsson, 

Nors. 
¨ Jessica Mathiasen Yde Trau-

elsen, Nors. 
 
Tillykke. 

Kontakt 
 
Pastoratets nyhedssider 
¨ 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 
¨ www.thisted.provsti.dk 
 
 
Telefon - og træffetider  
Benyt gerne præstekontorets faste 
tlf. nr.: 97-981030, hvor der vil 
henvises til den vikarierende 
præst i embedet.  
 
I perioden 15/5 -  15./7 er provst 
emer. Henning Bjørndal Sørensen, 
vikar.  
Kontakt på mobil: 35103922 eller 
henning.bjoerndal@gmail.com.  
I perioden 16. /7-15./8 er pastor 
emer. Lone Olsen vikar.  
Kontakt på mobil: 22 95 08 91 
eller loneolsen1951@gmail.com.  
Begge kontaktes gerne mhp. afta-
ler, hjemme hos jer eller på præ-
stegårdens kontor: Hindingvej 1 
Nors.  

Foto ovenfor: Babysalmesang i Nors 
Kirke 

Foto nedenfor: Forårskoncert i 
Ø.Vandet Kirke med Nors Voksenkor 

Foto til ven-
stre: Konfir-
mander på tur 
i Tved planta-
ge med sog-
nepræsten 
samt Wagner 
Fonseca. 



1.kl. har deltaget i Madpakkedysten.  
Det er et projekt, hvor eleverne 
lærer om sund og nærende mad, 
der kan give god energi. 

Klassen har arbejdet med kost, 
sanserne, set spændende film 
om sjov, sund og spændende 
mad til madpakken, lavet egne 
frugtstænger og deltaget i 
madpakkedysten. 
Til Madpakkedysten skulle de lave 
Danmarks bedste madpakke og en 
plakat om sund mad. 

1.kl.og Madpakkedysten  

1. kl. var i skolekøkkenet og lave 
lækkert mad til deres madpakke. De 
var meget kreative og fantasifulde.   
Vi har endnu ikke hørt svar om, 

hvem der har vundet – men 1. kl. 
er nu ret stolte af den plakat, de har 
fået lavet.    

Med venlig hilsen
1.kl. og Mette Pedersen,  



Nyt fra Borgerforeningen
Den 22. marts holdt Nors-
Tved  Borgerforening gen-
eralforsamling på Nors Kro.  

Formanden læste beretningen op, 
og kom ind på de aktiviteter der 
har været i årets løb. Begge regn-
skaber blev gennemgået og god-
kendt. 

Der var flere forslag til bestyr-
elsen at arbejde videre med. 
På et møde den 4. april kon-
stituerede bestyrelsen sig. 
 
Noget af det første den nye be-
styrelse skal  i gang med, er 
at sætte flagstænger op i byen  
og siden hen hejse flagene på 
helligdage og til konfirmation.  

Vi skal nu i gang med renover-
ing af pakhuset  og i Parken skal 
vi have lavet noget på legeplad-
sen når vi kommer lidt længere 
hen. Der er allerede flere der har 
benyttet banen til fodboldgolf i 
Parken. Hele parkområdet er jo til 
fri benyttelse for alle , og vi håber 
at rigtig mange vil benytte sig af 
det. 

Vedr. udlejning af Borgerforenin-
gens stole og borde m.m. er det 
Ove Thygesen der står for det. 
Kontakt oplysninger til ham står 
forrest i hver Nors-Tved Tidende. 

Sommerfest udvalget er nu på 
plads og de er nu i gang med plan-
lægningen af året sommerfest, der 

igen i år er i uge 33 så sæt allerede 
nu x i kalenderen. 

Rigtig god sommer til alle
p.b.v. Inger Lis Svane

Borgerforeningens bestyrelse :
Formand   Dennis Jensen
Næstformand   Ove Thygesen
Kasserer   Inger Lis Svane
Sekretær   Susan Jensen
Medlem   Svend Nørgård
Medlem   Frits Jensen 
Suppleant   Kr. Amby
Suppleant   Sanne Søe         

Med dette billede siger Gamle 
Billeder fra Nors tak for første år i 
Palletten.

Billedet viser optoget gennem 
Nors den 5 maj 1985.  
40 års dagen for befrielsen.

Gamle Billeder fra Nors



Indehaverparret fra Nors Be-
gravelsesforretning, Elin og 
Hans Ole Vester, sætter en ære i 
at skabe de bedst tænkelige ram-
mer for ”Den sidste rejse”. Det 
er et vigtigt farvel, der ikke kan 
gøres om, og derfor er det for 
parret også fuldstændig magt-
påliggende, at hele processen 
forløber godt og gnidningsløst.

Når man står med sorgen og savnet 
tæt inde på livet, er det for mange 
en befrielse, at der står nogen klar 
til at hjælpe med de praktiske 
gøremål. I forbindelse med en be-
gravelse eller bisættelse er der en 
del af slagsen: Diverse lovpligtigt 
papirabejde, bestilling af kiste og 
valg af gravplads eller bestilling 
af krematorium og valg af urne, 
blomster, kørsel med afdøde, valg 
af gravsten, udformning af død-
sannonce og planlægning af min-
dehøjtidelighed med mere.

-For mange er det fuldstændig 
uoverskueligt at skulle tage still-
ing til alle de ting samtidig med, 
at de skal håndtere sorgen. Her 
er det vores fornemmeste opgave 
at sikre, at hele processen kører 
så nemt og gnidningsløst for de 
pårørende som overhovedet mu-
ligt. Folk bearbejder sorg meget 
forskelligt. Nogle vil helst bare 
overlade hele opgaven til os, mens 
andre har brug for at deltage i de 
praktiske gøremål. Der skal vi 

Nors Begravelsesforretning
Et trygt og godt farvel

kunne aflæse folk korrekt og give 
dem netop det, de har behov. Det 
kræver både menneskekendskab 
og fingerspitzgefühl, understreger 
Elin Vester, der sammen med hus-
bonden, Hans Ole Vester, overtog 
Nors Begravelsesforretning efter 
Peder Dissing Olesen i forbindelse 
med, at de købte Thisted Begrav-
elsesforretning.

24-7-365
For Elin og Hans Ole, som beg-
ge er exam. bedemænd, er det 

helt afgørende, at de pårørende -  
så vidt muIigt- møder den samme 
bedemand gennem hele forløbet.

-Som bedemand står man til rå-
dighed døgnets 24 timer året rundt. 
Det kan vi selvfølgelig ikke kræve 
af vores medarbejdere, men vi kan 
kræve det af os selv. Både Elin og 
jeg har det bedst med, så vidt mu-
ligt, at følge vores kunder fra start 
til slut, så vi er sikre på, at alle de-
taljer er på plads, og at alt forløber 
som aftalt. Så selvom vi måske på 
papiret har fri, så møder vi som re-
gel op alligevel i stedet for bare 
at sende den medarbejder, der har 
vagten, fortæller Hans Ole Vester.

Den sidste vilje
En begravelse eller bisættelse kan 
sagtens gøres meget personlig. 
Rammerne er ikke mere faste, end 
at man eksempelvis kan arrangere 



solosang i kirken, en trompetist 
der spiller ”Jagt forbi”, hvis af-
døde er jæger, at kisten bliver 
hentet og kørt væk i motorcykel 
med sidevogn, hvis afdøde var 
motorcykelentusiast  og  så videre.  
Mulighederne for at individual-
isere og personliggøre den sidste 
rejse er bestemt tilstede. Nogle 
gange har afdøde selv været med 
til at beslutte, hvordan den sidste 
rejse skal forløbe. I folderen ”Min 
sidste vilje”, kan man i god tid 

skrive alle sine ønsker ned, så de 
pårørende er godt hjulpet på vej, 
når den tid kommer. Foreligger der 
ikke en sådan skrivelse, er det den 
gode og nære dialog med de eft-
erladte, der klæder Nors Begrav-
elsesforretning godt på til at finde 
den helt rigtige løsning.

Uanset om man ønsker at planlæg-
ge sin egen sidste rejse, eller om 
man står som pårørende og skal 
sende ens kære afsted, står Elin og 

Hans Ole Vester klar til at guide en 
sikkert og trygt gennem hele pro-
cessen.

Søndag den 12. marts afholdte 
Nors Gymnastik Forening lo-
kalopvisning. Det var en skøn dag, 
og igen i år havde vi mange besø-
gende. Vi så en masse flot gymnas-
tik, både fra vores lokalhold og to 
gæstehold, som i år var DGI Nor-
djyllandslandsdelsjuniorhold Thy/
Mors og Han Herreds Efterskole. 
Tak til alle gymnaster for de flotte 
opvisninger og KÆMPE stort tak 
til vores instruktører, som man mp 
sige virkelig har gjort det godt. 
Sikke de har knoklet. 

Torsdag den 27. marts afholdte vi 
generalforsamling i Nors Gymnas-
tik Forening. Vi havde i år en del 
på valg, hvor kun få ville genop-
stille. Det gør så at vi i den kom-
mende sæson ikke har mere end en 
suppleanter. Vi vil sige stor tak til 

Jørgen Balle, som i dagens anled-
ning blev valgt til dirigent og tak 
til de fremmødte. Den nye bestyr-
else ser derfor således ud: 

Formand: Kathrine K. Thøgersen
Næstformand: Nadja F. Bodin
Sekretær: Berit Oddershede
Kasser: Rikke Busted
Menige medlemmer: Jan R. Falk-
iewicz, Ina H. Jensen, Johanna B. 
Schade og Lars Larsen
Suppleant: Camilla T. Holm

Den nye bestyrelse har allerede nu, 
afholdt det første bestyrelsesmøde, 
og er kommet godt i gang med, at 
planlægge den næste sæson. 
Vi vil i den kommende sæson, lave 
en hjælper-liste. Hvis man siger ja 
til, at komme på denne liste, forp-
ligtiger man sig ikke til noget. Man 

siger blot ja til at en fra bestyr-
elsen må ringe og spørge om man 
kan hjælpe til en arrangement. Det 
kan være arrangementer som som-
merfesten, Lokalopvisning, Gym-
nastikweekend, Hop og Rul eller 
lign. Man bestemmer også selv om 
hvor stor en opgave det er man kan 
bidrage med. Bage en kage, sætte 
stoler op eller andet. 

Skulle nogen gå rundt med en drøm 
om at blive gymnastik- eller hjæl-
peinstruktør, er I meget velkom-
mende til at henvende jer. Kathrine 
kan kontaktes på tlf: 40926355, så 
skriv eller ring endelig.

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

  takker for denne sæson



Mandag den 13. marts deltog 6.kl. 
i kommunens naturfagsmaraton på 
Thisted Gymnasium.  

Det går ud på, at elever dyster mod 
hinanden i naturfag i forhold til 
forsøg og faglig viden. 

I alt deltog 13 klasser.  
Klasserne kunne vælge at deltage i 
en hel- eller halvmaraton. 

Ved en helmaraton var der 8 
emner, som eleverne skulle have 
styr på, og ved halvmaraton var 
der 5 emner. Da vi var den eneste 

6. kl. vandt naturfagsmaraton 
klasse i helmaraton, kom vi til at 
dyste i begge kategorier. 

Eleverne har arbejdet med 
den naturvidenskabelige 
arbejdsmetode, der bl.a. handler 
om at opstille hypoteser, søge 
viden, eksperimentere og 
nedskrive resultater. I alle de 
opgaver eleverne deltog i, handlede 
det om at samle flest mulig point. 
Fx fik klassen flest point for deres 
logbog. 

Vi har i klassen snakket meget 
om, at bruge al tiden fornuftig, 

så tjat på mobiltelefoner var NO 
GO! Klassen var meget seriøse, og 
brugte alt deres tid på at forbedre 
deres resultater. 



De emner som de dystede i var 
bl.a. vægtstangsprincippet, et 
hus, der kunne modstå jordskælv, 
en seismograf, en metode i at 
bestemme saltindholdet i saltvand, 
en lyskanon, en sparkemaskine, 
opfindelser til at hjælpe ældre 
mennesker, en model, der viser 
fordøjelsessystemet, fødekæder 
m.m. 

Klassen har arbejdet benhårdt 
og fredag før konkurrencen, 
arbejdede de videre i deres fritid, 
fordi vi ikke var helt færdige.  Det 
hårde arbejde resulterede også i, at 
klassen klarede sig rigtig godt. 

Det var en fantastisk dag, og hvor 
kommer en klasse langt, når ALLE 

gør en ihærdig indsats. De kom så 
langt, at klassen både vandt hel- 
og halvmaraton – så stort tillykke 
6.kl. Det har I fortjent.

Med venlig hilsen

Mette Pedersen, Nors skole    

      



Vi har fra Ø. Vandet Menighedsråd 
bedt Kristian Diechmann om 
at fortælle om sit liv og levned, 
efter han har siddet i Ø. Vandet 
Menighedsråd fra 1961 – 2016. 

Nyt fra Ø. Vandet sogn

Avisindsamling
Mandag d. 8. maj  afholder vi avisindsamling. 

Aviserne lægges ud til vejen.  
For afhentning af aviser på landet ring da til:   

Louise Svendsen  på tlf. nr. 23 32 85 26

Det er i sig selv en kæmpe 
præstation. 

Vi takker for hans indsats og har og 
kan altid spørge ham til råds med 

godt resultat. Vi ønsker Kristian en 
rigtig god otium i det Spanske.

Ø. Vandet Menighedsråd

Se brev på modsatte side

Gravermedhjælper søges  
til Nors Kirke og Kirkegård 
22. maj 2017 – 30.11.2017 
se stillingsopslaget på 

www.nors-tved-kirker.dk 

Nors Voksenkor i Øster Vandet Kirke d. 2. april





  
I NORS GENBRUG  

  kan du få en pose børnetøj / babytøj for 25 kr. 

  Vi har stadigvæk den første uge i hver måned 

 " fyld en pose med tøj " til kun 30kr.   

Kom og se hvad vi har.                  

På gensyn  l NORS GENBRUG, Norsvej 28

AKTIV NETVÆRK NORS
Aktiv Netværks aktiviteter i Palletten holder sommerferie indtil den første uge i september,  
dog er der stadig fællessang i Palletten kl. 19.00 den 1. mandag i hver måned.

Der bliver dog holdt et par arrangementer:

BUSTUR I NATIONALPARKEN onsdag, den 31. maj kl. 13.30 – 17.00
mødested: Palletten.
Guide: Ole Westergaard
Turen går herfra ad Ministervej til Bøgestedrende og videre til Thagårds Plantage.
Herefter til Lodbjerg kirke og fyr. 
Turen slutter med kaffe og lagkage på  Stenbjerg Kro og herefter tilbage til Nors.
Turen er for Aktiv Netværks medlemmer og hele arrangementet koster kr. 75 pr. person.  
Sidste tilmelding 26.5. til Ole Westergaard, tlf. 23434453/97981178 

Med venlig hilsen
Aktiv Netværk Nors



Spejder-Nyt
Hvor er det en herlig tid, vi lige er midt i. Forårsblomsterne står i fulde flor, de nysåede marker står grønne, 
træerne er nyudsprungne og småfuglene har travlt på reden.

Hos spejderne nyder vi foråret og mange af aktiviteterne foregår ude i det fri. 1. april var vi sammen med 
alle andre spejdere i Thy til en forlejr omme ved spejderpladsen ved Tandrup. Det var alle som skal med på 
sommerens helt store spejderlejr SL2017 i Sønderborg, der var samlet. En rigtig ryste sammen dag, med 
masser af sjove spejderaktiviteter.

I disse dage er der stor byggeaktivitet på vores spejderplads. Vores bålhytte er ved at blive bygget, og vi 
glæder os meget til vi kan tage den i brug. Kr. Himmelfarts dag skal vi sammen med Østerild afholde det 
store bæver / ulve løb. Det kommer til at foregå ved badepladsen ved Nebel. Temaet for løbet er naturen, og vi 
regner med omk. 200 deltagere.  Sommerlejren fro de små kommer til at foregå i pinsen ved Teutonerhytten, 
sammen med en hel del andre grupper fra Thy.

Ellers er det der fylder meget er SL2017 i Sønderborg til sommer, fra d. 22. – 30. juli. Der er en masse der 
skal gøres klar. Telte, gryder, lejr indretning, aktiviteter og meget mere. Her fra Vandet kommer vi 20 med 
på lejren. Vi har valgt at bæver og ulve ikke deltager, men vi håber på at de, sammen med en masse andre 
kommer på besøg. Her kan jeg nævne, at onsdag d. 26. er en underlejr dag, som står i det sønderjyske tegn. Vi 
får forhåbentlig vores borgmester på besøg, der bliver en masse aktiviteter bla. med ringridning. Til aften skal 
vi ha ”snysk”, en sønderjysk specialitet og dagen sluttes af med et kæmpe sønderjysk kagebord.

Det er ingen tvivl at det bliver en kæmpe oplevelse sammen med 40 000 andre spejdere på et arial på ca. 100 
ha. at være en del af den største spejderlejr på dansk grund nogensinde.

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

April:  d. 23. ØKO dag, første dag køerne kommer på græs hos Brdr. Futtrup, Torup, for alle.

Maj:  d. 25. Kr. Himmelfartsløb, for bæver og ulve

Juni:  d. 2. – 5. fælles bæver / ulve sommerlejr for Thy Distrikt.

          d. 21. fælles sommerafslutning.

Juli:  d. 22. – 30.  SL2017, Sønderborg 

                  

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



Deadline for næste blad er den 20. juni 2017

Forårsafslutning på Palletten
Det blev et brag af en afslutning, da Aktiv Netværk sluttede deres første år af...

...mere end 60 benyttede sig af indbydelsen til et par stykker mad og en god snak, inden Ole Lindskov indtog 
scenen. Han underholdte med country music og (uden tvivl) sandfærdige historier fra sit liv som musiker.

Af hensyn til husordenen, skulle arrangementet stoppe klokken 21, men der blev (over-) tid til et par ekstran-
umre, hvorefter et tilfreds publikum brød op.


