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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

Så er vi trådt ind i efterårsmåned-
erne og alle de indendørs aktiv-
iteter venter. Heldigvis har vi 
meget at vælge imellem her, så det 
er bare med at få sig meldt til det 
du lige nøjagtig har lyst til. Kig 
i denne Tidende og se mulighed-
erne.

Endnu en vellykket sommerfest 
er ovre, selv om vejrguderne ikke 
lige var med os, så viser billed-
erne, at der var gang i den. Stor 
ros til de foreninger, der lægger 
det store arbejde i denne tilbagev-
endende begivenhed.

Vi har som mange har opdaget 
fået vores pizzeria tilbage med ny 

mand bag disken. Husk at støtte 
op om det lokale, det er ikke en 
selvfølge at erhverv, foreninger 
og institutioner er her. De har alle 
brug for støtte og foreningerne har 
brug for folk, der vil give et nap 
med bestyrelsesarbejdet. 

Vi får heldigvis en masse nytil-
flyttere, og det er en god måde at 
lære folk i vores lokalsamfund at 
kende, ved netop at komme ind i 
en bestyrelse og samtidig er det en 
stor hjælp for foreningerne, at de 
ikke skal lede efter nye til bestyr-
elsen ved hvert valg.

Vi har denne gang et blad med 
mange meget forskellige artikler 

takket være jer derude, der kom-
mer med ideer, bliv endelig ved 
med det.

Næste blad udkommer 1. novem-
ber, og kommer til at indeholde 
juleartikler. Et år går hurtigt... 
Håber i vil bidrage med nogle 
gode historier og billeder, så vi 
igen kan få et blad sat sammen. 
Deadline er 20. oktober.



Efter et par års’ overvejelse, blev 
jeg sidste år i juli måned enig med 
mig selv og fruen om at melde mig 
til Team Rynkeby. Familien skal 
være indstillet på at der skal bru-
ges mange træningsdage/timer. 

Jeg fortalte min gode ven og MTB 
kører Carsten Pedersen (tidligere  
Guldstjernevej 1) om at jeg havde 
meldt mig til Rynkeby, han blev 
fyr og flamme, og meldte sig også 
til. Så kom der et udskilningsløb, 
2800 havde meldt sig, og der 
kunne kun komme 1700 med i alt. 

Vi blev begge udvalgt og skulle 
til en samtale i Herning med hold-
kaptajnen Solvejg Lauritsen, den 
skønneste holdkaptajn man kan 
tænke sig. Team Midt/Vest kom til 
at bestå af 52 ryttere og et service 
team på 8, heraf 1 cykelmekaniker 
og hendes mand, de resterende 6 er 
udelukkende med for at servicere 
os ryttere. 
Derudover er der 2 motorcyklister 
med hvert hold, for bl.a. at rytterne 
kører den rette vej.

Det skal hermed skrives, at det 
ikke er gratis at deltage, vi betaler 
selv for cykler, tøj, forplejning og 
hotel mm. Hver rytter lægger ca. 
20.000,00 kr. og hver servicemed-
arbejder ca. 5000,00 kr. 

Derud over skal hver rytter og 
service hjælper ud og tegne spon-
sorater, så der kan samles rigtig 
mange penge ind til Team Rynke-
by og Børne cancer fonden.

Nu skulle der så trænes og trænes 
og atter trænes. Vi cyklede ca. 
3000 km på vores egne cykler, 
indtil vi i marts måned fik vore 
”Rynke cykler”, de gule lyn.

Vi har inden afgangen til Paris 
været på 2 weekend ophold, et i 
Herning, hvor vi cyklede 225 km, 
og et i Rebild 275 km. Derudover 
har der været 10 fælles træninger 
rundt om i hele  Midt/Vest områ-
det. Derudover deltog vi også i 
en forårsdag i Thy. Så inden der 
var afgang til Paris, havde vi til-
bagelagt ca. 7000 km.

Endelig oprandt dagen 8 juli, yes 
vi skulle afsted.

Vi samledes alle i Herning, ryt-
tere, koner, kærester børn og bør-
nebørn. Der blev snakket, hygget 
og sunget, og så blev der pludselig 
sagt, nu kører vi, vi var alle klar.

Den næste uge skulle vi så sydover. 
8 etaper eller 1340 km. Første hold 
var i Flensburg 176 km, da var 

Min cykeltur til Paris
jeg også godt øm i r…., men det 
gjorde bare at jeg måtte tage 2 par 
cykelbukser på dagen efter. Den 
dag gik også godt. 

Vejret var godt, på nær onsdag 
hvor vores hold, havde et kamera-
hold med hele dagen, det regnede 
ikke, nej det stod ned i stråler, så 
flere af rytterne måtte have varme-
folie under cykeltøjet for at holde 
varmen. 

Torsdag skulle vi på rigtig bjerg-
kørsel, så nu var det spændende om 
alle vores timer med bjergtræning 
på Sundby Bakke gav pote. Det 
gjorde det, Carsten og jeg kom 
begge op af Huy, som har en stign-
ing på 19 % i et hug, det var godt 
nok hårdt, men det lykkedes. 

Det var en tur fed på oplevelser, 
og jeg tabte mig ikke et gram, for 
det service team vi havde med 
forkælede os helt vildt, slik, kager, 
sandwich, frugt mm. 
Det store mål kom lørdag, da vi 
kom ind på Løvernes Plads. Vi 



kørte ind hold efter hold, og der 
stod folk på begge side af mål stre-
gen, de hujede, klappede og sang. 
Det er noget der kan få tårer frem i 
øjnene selv på garvede mandfolk. 

Da vi fik sat vores cykler skulle 
der skåles i Champagne, med de 
ægtefæller, kærester og børn, som 
var kommet ned for at tage imod 
os. Vi var på pladsen i et par timer, 
derefter skulle vi cykle til vores 
hotel, som lå i La Défense, så som 
det eneste Team Rynkeby hold 
måtte vi cykle ned af Champs-Èly-
sees og gennem Triumph buen og  
Eiffeltårnet, der gjorde vi holdt, 
for at blive fotograferet.

Lørdag aften holdt vi fællesspis-
ning, og hyggede os. 
Jeg er blevet så bidt at den ånd og 
det fællesskab der er, at jeg har 
meldt mig igen til næste år, udvæl-
gelsen sker den 4 september, så jeg 
håber på at blive blandt de heldige. 

Min kone Helle har også valgt at 
deltage næste år, nej ikke på cykel, 
men med service teamet, så vi må 
krydse fingre for at der er plads til 
os begge.

Hvorfor cykle for Team Rynkeby 
og Børne cancer Fonden?
Jeg er selv blevet opereret for mo-
dermærke kræft 3 gange inden for 

de sidste 2 år, første gang udven-
digt og de sidste 2 gange indven-
dige knuder, sidste gang 8 uger 
før afgang til Paris. Det var derfor 
jeg efter første etape havde ondt i 
r….., for jeg måtte ikke cykle de 
sidste 3 uger, såret skulle have ro. 

Det giver god mening at samle ind 
til forskning, støtte til kræftramte 
familier, og til oplevelser for 
kræftramte børn. 

Jeg vil gerne takke dem som spon-
sorerede mig. 

Fortsat god sommer
Hans Jørn Madsen



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. 

Næste år har børnehaven 30 års ju-
bilæum, så der har været en børne-
have i Nors By i mange år. Jeg 
har som leder kun været der siden 
april 2015. Før den tid var jeg led-
er i Børnehaven Brombærhaven i 
Thisted i 27 år. 
Jeg blev godt modtaget af både 
forældre og personale så jeg er 
rigtig glad for at være i Nors 
Børnehus.

Der er en personalegruppe på 8 
medarbejder – en studerende - en 
køkkendame og en i senior job. 
Personalegruppen er en blandet 
gruppe af medarbejder der har 
været der i mange år og få år og al-
dersmæssigt er der en god fordel-
ing. Vi har også en pedel, som 
samtidig er på skolen

Vi har madordning og der er ansat 
en køkkendame 20 timer i ugen. 
Her er børnene på skift med til at 
forberede maden. 

Børnehaven er en stor del af lands-
bysamfundet, og der er et godt sa-
marbejde med skolen og dagple-

Nors Børnehus - Hvem er vi?
jen. Også forældrene støtter godt 
op om børnehaven, og de aktiv-
iteter der bliver planlagt.

Vi har 6 læreplanstemaer: krop og 
bevægelse / sprog udvikling/  kul-
turelle udtryksformer og værdier/ 
alsidig personlig udvikling/naturen 
og naturfænomener. Disse temaer 
skal indgå i det pædagogiske arbe-
jde vi planlægger. Forældrene in-
viteres til vores afslutning på hvert 
tema.

Vi har aldersopdelte børnegrupper 
hvor personalet følger gruppen i de 
3 år børnene er der. Det er troldene 
– dragerne og krudtuglerne.

Alle institutioner i Thisted Kom-
mune skal have en profil, og vi har 
valgt at have fokus på sproget. Den 
sproglige udvikling hos børnene er 
altafgørende i mange situationer. 
Blandt andet i forhold til de sociale 
kompetencer og når de skal mod-
tage undervisning i skolen.
Vi er først nu i gang med at indrette 
læringsmiljøer i børnehaven så det 
bliver mere tydeligt hvad det er 

vi ønsker at udvikle hos børnene. 
Skriftsproget bliver også mere ty-
deligt i vores børnehave og vi vil 
bruge noget der hedder dialogisk 
oplæsning. 

Vi har en dejlig stor legeplads med 
bakker og træer, så der er mu-
lighed for at klatre og gemme sig. 
De sidste par år har en del forældre 
hjulpet os – på en arbejdslørdag – 
med at renovere legepladsen og få 
sat nye legeredskaber op.

Vi har også fået vores egen Face-
book side  https://www.facebook.
com/Nors-Børnehus-  hvor I kan 
se lidt om hvad vi laver og prior-
iterer i vores arbejde. 

I er altid velkomne til at besøge os.

Hilsen 
Leder Kirsten Nielsen

Mamma Rosa har været lukket i en 
periode, men er nu igen åben med 
en ny mand bag disken. 

Det er Serkan, der genåbner piz-
zeriaet. Han stammer fra Tyrkiet, 
men har været bosiddende i Dan-
mark i 13 år og arbejdet med pizza 
i ca. 12 år. Serkan har også pizzeria 
i Herning og bor privat i Holstebro 

med sin kone og tre børn.

Der er kommet helt nyt menukort, 
som følger med bladet her ud til 
jer alle, og Serkan håber i vil give 
ham en chance for at vise, at der 
ingen ventetider er, som tidligere. 

Så kig på menukortet og bestil 
din favorit på tlf. nr. 52 52 25 37. 

Åbningstiderne er mandag samt  
onsdag til søndag 15.00 - 21.00.  
Tirsdag vil være lukket.

Der kommer til at mangle ar- 
bejdskraft i pizzeriaet. Er du 
mindst 16 år og ønsker at vide 
mere, er du velkommen til at ringe 
på ovennævnte nummer, eller hen-
vende dig i pizzeriaet.

Pizzeria i Nors



3 uger hvert år har Bulbjerghjem-
met besøg af omkring 35 børn 
fra Tjernobyl. Det er Tjernobyl-
foreningen i Thisted, der forsøger 
at give børnene nogle gode oplev-
elser og god mad. 

Det er mere eller mindre syge børn, 
for hvem en daglig måltid mad 
ikke er en selvfølge. Derfor har de 
ofte dårlig mave de første dage, 
de er her, da deres maver ikke kan 
tåle maden. Ganske som koncen-
trationslejrfangerne, da de kom ud 
fra lejrene efter anden verdenskrig. 

Og i år fik de også gaver. Og 
som lederne i lejren sagde, så 
er det nok den eneste gave, de 

Tjernobylforeningen

nogensinde får. Martha Bang 
havde hæklet tøj til dukker, hun 
har fået fra genbrugsbutikker.  

Og til drengene havde hun købt 
skriveredskaber og blokke, så de 
også fik noget. 

Det er tredje år, Martha har gjort 
det. Første gang var der 21 duk-
ker, sidste år 31 og i år blev det 
til 44. Så der var også nogle børn, 
der kunne få dukker med hjem til 
søskende. Også blandt drengene.

Martha var i lejren med hendes to 
døtre og dele dukkerne ud. De blev 
stillet på et bord og herefter fik pi-
gerne selv lov til at vælge, hvore-
fter de gav babushka (bedstemor) 
et stort kram.

Samme dag var Anna Frost ude 
med hjemmestrikkede sokker. 
Også en god gave til de kolde vin-
tre i huse, der bare har noget tyndt 
plastik i vinduerne til at holde var-
men inden. 

Du kan læse mere og se flere 
billeder Facebooksiden,  
Tjernobylforeningen.



Spejdernes lejr 2017
I uge 30 deltog 32 spejdere fra 
Nors gruppe i Spejdernes lejr i 
Sønderborg. 
7 af de ældste spejdere tog afsted i 
uge 29, hvor de hjalp med at bygge 
lejren op. 
Resten af gruppen tog bussen fra 
Thisted station til Sønderborg 
lørdag d. 21. juli. 

Da vi ankom begyndte vi at pio-
nere og sætte telte op. Vi blev 
næsten færdige inden det begyndte 
at regne – så er det rart at have en 
presenning at søge læ under. 

Vi boede sammen med vores sven-
ske venskabsgruppe fra Vollsjö 
scoutkår. De var 12 spejdere af-
sted, som på allerbedste vis indgik 
i samarbejdet med vores spejdere: 
vi sov i telte sammen og de hjalp 
med pligter på lige fod med vores 
spejdere. Dog synes de den første 
morgen, at det var lidt mærkeligt, 
at alle deres ting skulle pakkes i 
tasken, så der kunne udføres tel-
tinspektion – dette tog de dog også 
med et smil.  

Svenskerne havde taget en gave 
med til os: et brætspil, som skulle 
være med til at gøre det lettere at 
snakke sammen, på trods af for-
skellige sprog. 

I løbet af lejren har vi oplevet 
sjove aktiviteter, lejrbål, gudstjen-
este samt synnejysk daw, hvor vi 
spiste snysk – en sønderjysk ret – 

Nyt fra spejderne
til aftensmad, deltog i en ringrid-
derturnering med de andre grupper 
fra Thisted kommune og lavede et 
pandekagetårn på 70 centimeter. 

Thisted kommune boede i den un-
derlejr, der hed Tårnet. Vores kvar-
ter (kommune) hed Fyrtårnet Thy. 

Kommunens vartegn, et 17 meter 
højt fyrtårn, blev pioneret på Nors’ 
lejrplads af de ældste spejdere. 
Tårnet skabte meget opmærksom-
hed, og rigtig mange spejdere var 
forbi for at få et kig fra toppen af 
tårnet. 

Vi havde en god uge med rigtig 
meget regn. Vejret ødelagde held-
igvis ikke humøret og det var fedt 
at mærke det store fællesskab, vi 
var en del af. 

Fælles opstart
Mandag d. 14. august havde vi 

fælles opstart for alle spejdere i 
Nors gruppe – selvfølgelig med 
lagkageløb. 
Spejderne blev delt på ti hold, 
som prøvede 5 forskellige aktiv-
iteter: Kims leg, flytte holdet på 
mælkekasser, folde en presenning, 
vikingespil og flytte ærter med 
sugerør.

Da holdene havde klaret alle aktiv-
iteter, havde de gjort sig fortjent til 
ingredienser til en lagkage. Lagka-
gen skulle både være flot og vels-
magende, for den blev bedømt af 
en kritisk dommerduo. 

Sommerfest
Traditionen tro deltog spejderne 
igen i år i den årlige sommerfest 
i uge 33. 

Fredag deltog vi i optoget med 
vores faner. Seniorerne havde 
ligeledes pioneret en flintstonebil, 
som blev trukket rundt i optoget. 

Lørdag åbnede vores stand, hvor 
rigtig mange børn var forbi og lave 
pandekager eller popcorn over bål. 
Det var også lørdag, vi afholdt 
vores holddyst. I år deltog 5 hold: 
SPAR, Nors Fitness line, Klip & 
krøl, NGF og grupperådet. 

Holdene dystede i 5 forskellige 
dyste. De skulle bl.a. lægge tøj 
sammen og rede en seng, flytte 
holdet hurtigst i en stafet på fæl-
lesski og mælkekasser og vælte 
flasker med deres ”lange løg”. 😊 
I finalen mødtes NGF og grupperå-
det. NGF fik en sikker plads i fina-
len, da de forinden havde vundet 



alle deres 5 dyste. Det endte dog 
med, at det blev grupperådet, der 
løb med sejren. 

På dagen fik vi – som altid – rigtig 
mange positive tilkendegivelser i 
forhold til vores holddyst fra både 
deltagere og publikum. Husk det 
næste år, når der skal stilles hold. 
Vi kan ikke afvikle arrangementet, 

hvis der ikke er nogle, der har lyst 
til at støtte op om det. 

Spejdertider
Denne sæson ser spejdertider og 
leder fordelingen sådan ud: 

Bæver 0.-1. klasse, tirsdag fra 
16.30-18.00. Ledere er Lone Gre-
gersen, Christopher Lodahl, Math-
ias Munk og Britt Wentoff. 

Ulv 2.-4. klasse, mandag fra 16.30-
18.00. Ledere er Tonny Frydens-
kov, Louise Svendsen, Marianne 
Smed og Emma Gregersen. 

Spejder fra 5. klasse og op, man-
dag fra 18.30-20.30. Ledere er 
Henriette Krogh, Thor Sommer og 
Frederik Kær. 

Senior fra 8. klasse og op, torsdag 
fra 19.00-21.00. Ledere er Kasper 
Svendsen og Tim Sommer. 

Randi Sommer er gruppeleder. 
Ved eventuelle spørgsmål i forhold 
til spejder kan hun kontaktes på tlf. 
nr. 20153728. 

Vi håber at se rigtig mange spe-
jdere i denne sæson – nye som 
gamle. Man er altid velkommen 
til at komme ned og prøve at være 
med, uanset hvor gammel man er – 
det er aldrig for sent at blive spej- 
der. Vores spejdermøder afholdes i 
spejderhuset, på Holmevej 19. 

På spejdernes vegne
Louise Svendsen

Sommeren går på hæld, og det 
bliver tid til indendørs gøremål.

Aktiv Netværk Nors starter sæ-
sonen i den 1. uge i september, 
enkelte hold lidt senere. Stolegy-
mnastik starter 21. september og 
madlavningsholdet starter 20. sep-
tember med tilmelding senest 12. 
september. Der kan max være 6 
deltagere.

Der vil i år blive mulighed for at 
blive klogere på, hvad en iPad (tab-
let) iPhone (telefon) kan bruges til, 
idet Britt Amby vil vise og fortælle 

om det tirsdag formiddage. Det vil 
være ting som E-boks, borger.dk, 
mobilpay, Facebook, internet o.l.

Hvis der bliver stemning for det, 
kan der også starte et fotohold op.

Vi har til fællessang været heldige 
at få Bertel og Tonni til at spille. 
Vi synger ca. 2 timer afbrudt af en 
kaffepause på ca. ½ time. Vi skal 
jo også være sociale.

Vi prøver som noget nyt at lave et 
kursus ”ude i samfundet”,  idet der 
bliver et kursus i glaskunst i Hvid-

Så er Aktiv Netværk klar til start
høj Glas i Næstrup over 3 aftener 
med max. 10 deltagere. Der må 
påregnes brugerbetaling.

Medlemsprisen er igen i år kr. 250, 
og medlemskort kan købes hos 
bestyrelsesmedlemmerne Grete, 
Hanne og Leo.

Vi håber på en hyggelig vintersæ-
son. Kom og vær med.

Hilsen Bestyrelsen ANN



kan være mange ting. Det kan 
være billeder fra en skole, der er 
nedlagt for mange år siden. Eller 
fra Fjerritslev banen.

Gamle billeder

Men det kan også være os, der er 
blevet ældre. Eller vore børn. Som 
disse billeder, der er fra Boldklub-
bens Støtteforenings tur til Venø i 
1990. 

Har du også billeder liggende i 
skuffen? De behøver ikke være 

flere hundrede år gamle, de kan 
sagtens være interessante allige-
vel.

Vi starter op med at samle gamle 
billeder på Palletten d. 13. septem-

ber ved 10 tiden. Så får vi en kop 
kaffe og snakker om tingene. 

Og du er meget velkommen...





 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 SEPTEMBER—OKTOBER 

 

Sogneeftermiddage/aftener 
 
14/9 kl. 19.30: Berth Larsen for-
tæller i Sognehuset Nors 
Læge Berth Larsen fortæller om 
sine udstationeringer som læge-
med de fredsbevarende styrker til 
bl.a. Afghanistan. Han er en god 
fortæller, der forstår at berette 
spændende og nøgternt om sit ar-
bejde, så der venter der jer en me-
get interessant aften  
 
4/10 kl. 14.30: Jens Peter Søn-
dergaard fortæller i Sognehuset 
i Nors 
Hvor utroligt det end lyder, så er 
det snart 3 år siden, at den nye 
præstebolig blev taget i brug. Et 
spændende projekt og en spæn-
dende tid, som vi vil mindes i ord 
og billeder. Vel mødt. 

 
10/11 kl. 18.00: Mortens aften i 
Sognehuset i Nors 
Igen i år afholder vi fællesspis-
ning Mortens aften. Menuen be-
står selvfølgelig af andesteg, og 
der vil være fællessang og musi-
kalsk underholdning ved Berthel 
og hans venner. Der kan købes 
vin, øl og vand til maden. Tilmel-
ding til Anders Andersen, senest 
den 6. november på 40158081 

Høst Gudstjenester 
 
10/9 kl. 10.30, Nors Kirke 
Spejderne bl.a. deltager med faner. 
Der vil også være høstindsamling, 
og man er meget velkommen til at 
medbringe lidt af årets ”høst” i 
form af: frugt, grønt, marmelade, 
bagværk, blomster m.v. Gaverne 
sælges ved en auktion. Overskud-
det gives til velgørende formål.  

24/9 kl. 14.00, Tved Kirke 
I år vil vi som noget nyt afholde en 
børne- og familie høstgudstjeneste 
i Tved kirke. Vi får besøg af Bertel 
og hans venner, der vil spille i kir-
ken og til efterflg. samvær i Ma-
skinhuset (i skoven, ved plantør-
boligen), hvor der vil være sangle-
ge, kaffe/sodavand og kage. – Kom 
og vær med til at skabe en ny og 
forhåbentlig hyggelig tradition. 
 
1/10 kl. 10.30, Ø. Vandet Kirke 
Der afholdes høstgudstjeneste i Ø. 
Vandet kirke hvor vi selvfølgelig 
vil synge nogle af vore kendte 
høstsalmer, og hvor der også – tra-
ditionen tro – vil være høstindsam-
ling til fordel for velgørende for-
mål. 

Ord til Bord Gudstjeneste 
3/10 kl. 17.00 i Nors Kirke 
Årets sidste Ord til bord gudstje-
neste, som er en kort gudstjeneste 
med max. 3 sange/salmer - og ef-
terflg. fælles spisning i Sognehu-
set. Vi vil gerne have tilmelding 
senest søndag den 1. oktober til 
enten Susanne Rotbøl Pedersen 
hpvognmand@gmail.dk / 
30345265 eller til sognepræsten 
akf@km.dk  / 30611008. Alle er 
hjertelig velkomne  

 
BUSK gudstjeneste i Ø. Vandet 
kirke d. 29/10 kl. 16.00 
Der afholdes som tidligere år 
BUSK gudstjeneste, - altså en 
børne- og familiegudstjeneste, og 
i år afholdes gudstjenesten i Ø. 
Vandet kirke. Det er en gudstjene-
ste, hvori KFUM spejderne vil 
være involveret. BUSK står for 
Børn-Unge-Sogn-Kirke, - altså en 
gudstjeneste på børnenes og de 
unges præmisser. Reserver allere-
de nu datoen! Vel mødt. 



 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 SEPTEMBER—OKTOBER 

 

I 2016 startede et salmemaratons 
forløb i Thisted Provsti, og forlø-
bet fortsætter i 2017 og 2018. Der 
er således planlagt 8 salmesangs-
aftener i perioden september 2017 
til maj 2018. Hver gang vil vi syn-
ge ca. 10 salmer skrevet af hen-
holdsvis en ældre og en nyere sal-
medigter, - salmebogstillægget 
”100 Salmer” inddrages også. Der 
er selvfølgelig fri adgang til alle 
salmesangsaftnerne, der starter kl. 
19.00 og slutter ca. 20.15. Og som 
det fremgår af nedenstående over-
sigt, så er vi ”på” her i pastoratet 
onsdag den 7. februar 2018 i Tved 
kirke. 
DATOER i 2017:   
06. sep. i V. Vandet kirke: Martin 
Luther og Johannes Johansen  
04. okt. i Lild kirke: Hans Tausen, 
H.C. Sthen og Holger Lissner  
01. nov. i Thorsted kirke: Thomas 
Kingo og Lisbeth Smedegaard  

DATOER i 2018: 
10. jan. i Thisted kirke: Hans 
Adolph Brorson og Hans Anker 
Jørgensen  
07. feb. i Tved kirke: Bernhard 
Severin Ingemann og Lars Busk 
Sørensen.  
07. marts i Østerild kirke: Nikolaj 
F. S. Grundtvig og Simon Grotian  
04. april i Øsløs kirke: Karl L. 
Aastrup og Iben Krogsdal  
02. maj i Tilsted kirke: Afslutten-
de salmefore-drag: Salmebogen 
til hverdagsbrug ved biskop 
Henning Toft Bro  
Flere oplysninger vedr. de enkelte 
aftener findes på  
www.nors-tved-kirker.dk og  
 
www.thistedprovsti.dk/
allekirkersynger. 

Reformationsfejring i Nors – 
Tved - Ø. Vandet pastorat. 
 
I år er det 500 år siden den danske 
kirke gennemgik reformationen. 
Vi markerer også i Nors—Tved—
Ø.Vandet pastorat  den officielle 
500 års dag. 
 
Det gør vi ved en kort gudstjene-
ste i Nors kirke 
             
Tirsdag den 31. oktober kl. 
19.00 
 

Efterfølgende vil vi fortsætte med 
en sogneaften i Nors sognehus, 
hvor sognepræsten vil fortælle om 
Luther og Reformationen men og-
så om forholdene her i Danmark, 
der kulminerede med det officielle 
brud med den katolske Pavekirke i 
1536. Der vil - i forbindelse med 
foredraget - blive vist billeder fra 
Thisted Provstis studietur til Wit-
tenberg i 2016. 

Alle Kirker Synger 



 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 SEPTEMBER—OKTOBER 

 

 G�DST�ENESTER 2017 

*) 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 og Tved: 
Jørgen Christiansen, 24900808 
 
BH= Benne Holwerda, Hillerslev 
SK = Sigrid Kjær, Sennels 
NB=  Omtale i Kirketidende 

Måned/dag   Dato   Nors    Tved    Ø. Vandet 
 
September 
12.s.e.Trin.    03.   Ingen    Ingen    10.30 SK* 
13.s.e.Trin.    10.   10.30 NB *   Ingen    Ingen. 
14.s.e.Trin.    17.   09.00    10.30 *   Ingen. 
15.s.e.Trin.    24.   10.30    14.00 NB   Ingen 
 
Oktober 
16.s.e.Trin.    01.   Ingen    Ingen    10.30 NB* 
Tirsdag    03.   17.00 NB   Ingen    Ingen 
17.s.e.Trin.    08.   09.00 K, BH  Ingen    Ingen 
18.s.e.Trin.    15.   10.30 *   14.00 NB   Ingen 
19.s.e.Trin.    22.   Ingen    10.30 *   Ingen 
20.s.e.Trin.    29.   10.30    Ingen    16.00 NB 
Tirsdag    31.   19.00 NB   Ingen    Ingen 
 
November    
Alle helgens søndag  05.   16.00 NB   09.00 NB   10.30 NB * 

         Alle Helgens søndag. 
Ved alle 3 gudstjenester Alle Hel-
gens søndag, d. 5. nov. 2017 
kl.09.00 i Tved kirke, kl. 10.30 i 
Ø. Vandet kirke og kl. 16.00 i 
Nors kirke,  
vil vi - efter prædikenen - ved 
navns nævnelse mindes de menne-
sker, vi har mistet her i vores 3 
sogne siden sidste Alle Helgen 
samt dém, som måtte være kom-
met til vores kirker eller kirkegår-
de udensogns fra. 



 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 SEPTEMBER—OKTOBER 

 

Siden sidst 
 
Døde / begravede / bisatte i Nors. 
¨ Ulla Kjærsgaard, Klitmøller 
¨ Christian Sårup Andersen, 

Nors 
Æret være deres minde. 
 
 
Døde / begravede / bisatte i Tved. 
¨ Tove Toftdahl Markussen, 

Tved. 
Æret være hendes minde. 
 
 
Døbte i Nors kirke. 
¨ Laurits Holler Ørgaard An-

dersen. 
¨ Elias Krarup Brink 
¨ Frida Marie Bodin-Jensen. 
¨ Vincent Kolthoff Kristensen. 
Tillykke! 
 
 
Døbt i Tved kirke. 
¨ Clara Budde Iversen, Tved. 
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  
Jeg kan træffes på tlf. 97-981030 
eller 30611008. Jeg kan endvidere 
kontaktes via mail: akf@km.dk.  
Mandag er min ugentlige fridag. 
Ønsker man besøg af præsten, er 
man meget velkommen til at kon-
takte mig, så finder vi helt sikkert 
et tidspunkt. 
 
Ferie og friweekends. 
Jeg afholder friweekend den 7.-
8.oktober 2017 samt ferie fra den 
13.-20. november 2017. Embedet 
passes i mit fravær af pastor Ben-
ne Holwerda, Hillerslev,  
tlf.: 97-981403. 

Viede i Nors kirke 
¨ Dorte Mærkedahl Kristensen 

og Peter Nielsen. 
Tillykke! 
 
 
Viede på Isbjerget. 
¨ Josefine Leegaard Riis og 

Thomas Nøhr Nordentoft 
Tillykke! 
 
 
Kirkelig velsignelse. 
¨ Conny og Ebbe Josefsen, V. 

Vandet.  
Tillykke! 



Aktiv Netværk Nors
holder opstarts-/hyggeaften på Palletten

onsdag. d. 13. september kl. 18.30.

Der serveres 2 stk. smørrebrød incl. 1 vand eller 1 øl  
og kaffe og kage.

Pris: Medlemmer 75 kr. og ledsager 100 kr.

Ronni Bjerregaard underholder med lidt musik og "syng med" 
sange.

Tilmelding til Hanne "Klip & Krøl" 97 98 19 18, der er 55 pladser, så først til mølle princip.
Sidste tilmelding d. 8. september

Medlemskort til Aktiv Netværk Nors kan købes hos Grete Amby 24 60 35 42
eller hos Hanne "Klip & Krøl. 97 98 19 18.

Pris: 250 kr.

Nors-koret 

Vi starter igen onsdag d. 20./9. - 17 kl. 19:00 – 21:00  
på Nors skole i sangsalen. 

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

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

For yderligere information kontakt  

Ellen Alstrup 
tlf.  51 51 17 06 

Pris 500,00 





Satte ”NÅR ARVEN SPLITTER OS” tanker i gang ved dig?

Er du i tvivl om hvordan hustruen, kæresten eller børnene arver dig/jer?
Er der dine/mine og vores børn?

Har du/i sikret jer godt nok? Vil du i sikre jeres børn økonomisk ved skilsmisse?
Er din samlever/ægtefælles handleevne sikret hvis du bliver alvorligt syg?

Kom til et Gratis og uforpligtende formiddagsmøde om ARV og sikring på:

    PALLETTEN. MANDAG d. 18 SEPTEMBER kl. 10.30 til 12.00

Hvor Erhvervsjurist MARIE KRABBE vil orientere om arvelovens regler  
og mulighederne for sikring af ønsker, og belysning af konsekvenserne af de ting  

som kun sker for naboen….

ALLE ER VELKOMMEN
M.v.h. Lene 

Hjemmenes Aften og Indre Mission
Torsdag d. 14  sept kl. 19.30 i Sognehuset, kommer overlæge  Bert Larsen, Thisted 
og fortæller om tiden i Afganistan som læge.

Mandag d. 18 sept. kl. 19.30 i Nors sognehus,  
H .J. Hedegård taler.

Tirsdag d.19. sept.  kl.19.30 i Hillerslev missionshus, Villy Sørensen  taler.

Onsdag d. 20. sept. kl. 19.30 i Thisted missionshus, Villy Sørensen taler.

Torsdag d. 21. sept. i Frøstrup konfirmandstue, H.J.Hedegård taler samt Nordthy mandskor.

Torsdag d. 26 okt. Hillerslev, Soldatermissionen.

Torsdag d. 2. nov. i Thisted. Kredsens årsfest,  
Flemming Pedersen taler.

Onsdag d. 6. dec. Adventsfest i Hillerslev.



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

Vi har lavet et program, hvor der gerne skulle være noget for enhver smag.  
Vores dygtige instruktører står klar til at tage imod alle som ikke tidligere har benyttet vores Fitness center. 
Cirkeltræning og bodyfit er et godt suplement til løb, cykling og anden form for motion, som kan styrke de 

muskler der ikke anvendes, så der skabes en stærk kropskerne 
 

Vores yoga hold som Halla står for, har været en stor succes, som vi gerne vil anbefale.  
Der er flere som har spurgt hvilken form for yoga det er, og som Halla siger:,»Det er Halla yoga» 

Har du brug for en instruktør til at vejlede og lave program ud over dem der nævnt på planen kontakt da: 
Lone: Tlf. 40478487 
Maria: Tlf. 22418658 
Spørgsmål vedr. medlemskab, betaling og nøglebrik kontakt:    Erik Nielsen tlf. 61601747 

Hold- og instruktørtider i Nors Fitness Line 2017/2018 
Opstart i uge 34 

 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 
8.00 - 9.00 

 
Instruktørtime 

Lis 
Tlf. 20413626 

17.00-18.00 
HOLD 

Cirkeltræning 
Instruktør: 

Lene E. 
Tlf. 21132194 

18.30-19.30 
HOLD 
Yoga 

Instruktør: 
Halla 

Tlf. 21765252 
Medbring 

yogamåtte & 
tæppe 

Yoga foregår i 
den lille sal i 

hallen. 

17.30 -18.30 
HOLD 
Bodyfit 

Instruktør: 
Lene H. 

Tlf. 24271663 
Tine B 

Tlf. 61791747 

 8.30-9.30 
HOLD 

Cirkeltræning 
 Instruktør: 

Lene E. 
Tlf. 21132194 

. 



Ny Høreomsorgskonsulent
 

Jeg er den nye høreomsorgskonsulent, og har pr. 1. maj  
overtaget fra Annie Bovbjerg som er gået på pension.

 
Jeg kommer næste gang på Palletten i Nors:

Onsdag den 4. oktober 2017
Med venlig hilsen
Anita Andersen Munch  
Høreomsorgskonsulent  
anam@thisted.dk
9917 2736  

Thisted Kommune 
Kommunikationscenter Thisted
Kr. Koldsgade 3  
7700 Thisted

Thisted Kommunes Vision 2022: vi vil være de førende på natur og energioplevelser

   Kom til NORS GENBRUG og se hvad vi har.  

  Der er “fyld en pose"  
med baby/ børnetøj til kun 30 kr.

Første uge i hver måned 
"fyld en pose" herre og dame tøj til kun 30 kr.                                                                                             

 Åbningstider:  Tirsdag til fredag fra 10 til 17.
    Lørdag fra 10 til 12.
    Mandag lukket  

DE  MUNTRE  MOTIONISTER
Sæsonstart onsdag den 6. september 2017 

kl 09.30 i Nors hallen.

Vi glæder os til at se såvel tidligere som nye motionister

KOM OG VÆR MED

På bestyrelsens vegne
Vibeke Jensby

Aktiv Netværk 
Nors 

afholder Svampetur  
i Tved Plantage  

v/naturvejleder Henrik Bak.

Tid: 20. september 
kl. 17 – 19

Mødested Tved Kirke.  
Samkørsel fra Palletten  

kl. 16.50.

Pris: Medlemmer gratis,  
ikke medlemmer 25 kr.

Tilmelding senest  
d. 19. september. 
Enten til Grete  
på 24 60 35 42  

el. Hanne  
på 97 98 19 18



T I L L Y K K E  t i l

Gunnar Smed med de 80 år d. 27/10. 
M.v.h. Familien 

Nors KFUM og KFUK
 holder Hyggehjørne hos Alex, 

Hindingvej 2 

Fredag d. 27. oktober samt 
Fredag d. 24. november kl. 19.30

Hilsen
Alex Dahl Jensen



  

    Spejder- Nyt 

Så er det igen tid til et par nyheder fra spejderne i Vandet. Lige op til sommerferien  

fik vi vores bålhytte med shelter færdig. Vi glæder os til at komme til at bruge den. 
Dog mangler vi lige lidt anlægsarbejde omkring den. 

Ellers gik vores sommer med det helt store Spejdernens Lejr i Sønderbog. 
Her fra Vandet var vi 22 afsted. Sammen med 300 andre spejdere fra Thy . 
Det område spejderne fra Thy boede i, var Fyrtårnet. Hele vores underlejr 
hed Tårnet, inspireret af Broager Kirke med de 2 tårne. Selvfølgelig var 
vartegnet på vores torv . På trods af rigtig meget vand, havde vi alle en 
fantastisk god lejr. I alt var vi over 42 000 spejdere. Rigtig mange 

udenlandske spejdere var også mødt op. I vores underlejr var der 19 forskellige 
nationaliteter. Hvor er det stort, at på tværs af hudfarve, religion, sprog at kunne 
dyrke spejdersporten sammen. Sønderborg kommunne havde sat over 1000 cykler 
ud på lejren, til fri afbenyttelse. Nogle steder måtte man ikke cykle, og det kunne gå 
galt, men med en lejrarial på omk. 300 ha., var det rart at ha en cykel. 

Lejrens motto var: ”Vi sætter spor”, og det gjorde 
vi. Dels på stedet, dels på omverdenen, dels på 
hinanden og især på ’en selv. På lejren blev der 
lavet et vartegn af en støvle som sætter spor. 
Vartegnet bliver stående på området, og på den 
måde fortælle om dengang 42 000 spejdere satte 
spor   



 

 
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 

August. d. 16. opstart efter sommerferien for alle. Du må gerne tage dine forældre 
og en ven med. Vi håber rigtig mange møder op, så vi kan komme godt i gang med 

det nye spejderår. 

Sep. d. 23. – 24. Efterårs løb i Nors, for de store spejdere. 

        d. 30. Grøn Fejde i Hanstholm, for bæver og ulve. 

Okt. d. 20. – 22. JOTA / JOTI, for de store spejdere og andre interesserede. 

Nov. d. 24. – 25. Julestue weekend. Vi binder kranse m/m , for alle. 

Dec. d. 3. Julestue i Sognegården, for alle. 

         d. 13. Juleafslutning, for alle. 

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



Deadline for næste blad er den 20. oktober 2017

 

                                                             Paletten N
ors  

 

       
     Frem

visning Kl. 10.00
                         

             Fredag D. 20 O
ktober 2017 

                      
 

 


