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Hvordan går det med Tidende
Så fik vi Tidende på gaden igen. Det
regner jeg da med. Når jeg skriver dette,
er det jo ikke færdigt endnu. Og jeg kan
med glæde fortælle, jeg har fået en medhjælper, Alex Dahl Jensen. Han er ikke
med denne gang, men fra næste gang, vil
jeg regne med. Jeg ville lige se og opleve,
hvor meget der er. Og der er mere, end jeg
nok lige regnede med.
Det meste af stoffet her i bladet, kommer jo sådan set ”af sig selv.” Helt af sig
selv kommer det naturligvis ikke, det
kommer jo fra områdets foreninger. Og

som sådan er bladet jo et nyttigt redskab
for os alle. Men andre må også gerne deltage. Kender du til en begivenhed, der
kan interessere andre, er du velkommen
til at kontakte os. Måske mangler der
bare en til at tage billeder, så kommer jeg
springende. Men jeg skal jo vide det først.
Og til alle I der sender stof vil jeg sige,
bliv endelig ved med det.
Teksten og billederne skal være hver
for sig. Så er de nemmere at håndtere
både for mig og trykkeriet. Og resultatet
bliver bedre. Og billederne skal være så

store som muligt. Mange billeder jeg får,
har en størrelse som et halvt frimærke.
Fordi de ser fine ud på en telefon er det
langt fra sikkert, de også vil gøre det på
tryk. Og billeder fra Facebook er en sidste
udvej. Hverken Word eller Facebook er
kendt for at behandle billeder særlig godt.
Tekst, fotos og andet vedr. Tidende
sendes til nttredaktion@gmail.com, så
det ikke bliver væk i andet post.
Send masser af materiale, så vi kan bevare Tidende.

Nors-Tved Borgerforening
Hvad laver vi og hvorfor være medlem
af en borgerforening?
Med i Nors-Tved Øster Vandet Tidende er der denne gang en kuvert fra
Borgerforeningen. Det er den årlige opkrævning af kontingent for medlemskab
af borgerforeningen. Vi håber at såvel
nye som gamle medlemmer vil støtte op
om foreningen. Det er i år gjort nem at
betale, da det nu også er mulig at betale via Mobilpay på 24265822 eller ved
overførsel til konto. Bruger du ikke pc
er det stadig mulig at betale ved Hanne
i Klip&Krøl. Prisen er den samme som
tidligere år 150 kr. for hele husstanden
og 75 kr. for et enkelt medlemskab. Der
er ingen medlemsnummer, men alle indbetalinger bliver registreret på samme
måde som det plejer at blive, det er af
hensyn til vejformændene ved omdelingen. Man kan så spørge hvorfor man
skal være medlem af borgerforeningen?
Vi har over de sidste par år oplevet, at
medlemstallet er faldet, så nu er det langt
under halvdelen af byen, der er medlem.

Redaktion
Bladansvarlig: Kristian Amby
Telefon:
9153 7950
Mail:
nttredaktion@gmail.com
Sats & tryk:
Trykkeriet Friheden ApS
Tlf. 9798 1641 - www.trykker.dk

Det kan skyldes, at man ikke ved , hvad
det er vi laver, og hvor meget det betyder
at mange støtter op om borgerforeningen. Vi vil jo alle gerne have en aktiv og
attraktiv by. Vi håber på flere medlemmer, så vi kan fortsætte med at lave de
forskellige arrangementer vi har i byen,
og vedligeholde bl.a. Parken og Multibanen. Vi har mange forskellige aktiviteter
i løbet af året og varetager byens interesser overfor bl.a. kommunen. Her kan
nævnes noget af det vi laver:
Fastelavsfest for byens børn – Sommerfest for hele byen- Juleoptog – Sankt
Hans i Parken - Bankospil - Flagning i
Nors og Tved by – Juleudsmykning –
Udlejning af flag -Vedligehold af parkområdet og Multibanen ved skolen –
Fodboldgolf og mange andre ting. Samt
Tidende, som du nu sikker og læser i.
Tidende betales dog via annoncer.
Har man forslag til nogle tiltag, vil vi
gerne høre det. Borgerforeningen kan altid kontaktes på tlf. 24265822 eller mail:
inger.svane@gmail.com

Kommende arrangementer i
Borgerforeningen:

Nors - Tved Borgerforening
www.norsby.dk

Udlejning af Borgerforeningens
flagstænger, flag, borde,
hoppeborge m.m.

Kontaktperson:
Ingerlis Svane
Vorringvej 20, Nors
Tlf. 2426 5822
Mail. ils@privat.dk

1.søndag i advent den 2. december
har vi juleoptog og juletræstænding kl.
15.30 fra Nors Kirke. Det er som tidligere år i samarbejde med menighedsrådet.
Der vil igen i år være hestevognskørsel
rundt i byen i forbindelse med optoget,
inden vi går tilbage til kirken hvor der
bliver serveret gløgg og æbleskiver i våbenhuset, derefter vi går ind i kirken og
synger et par julesalmer. Så kom og vær
med til en festlig og hyggelig optakt til
julen.
12. december kl. 19 er der julebanko
i Nors Hallen med rigtig fine gevinster,
sponsoreret af erhvervsdrivende og private. Derudover spiller vi om 10 x ænder
og rødvin. Borgerforeningen håber at se
rigtig mange til en hyggelig aften.
P.b.v. Inger Svane

Kontaktperson:
Ole Thygesen
Tlf. 2467 9933

Deadline for næste blad er den 20. december 2018
Bladet udkommer i uge 2 i januar, og i januar begynder sæsonen for generelforsamlinger. Husk at få dem med i bladet.

Vi mangler dig!
Som mange nok ved, har vores formand, Dennis Hvass, valgt, at træde ud
af bestyrelsen. Det gør, at vi står i ærgerlig situation. Vi har endnu ikke haft
en fuld bestyrelse i den sidste periode,
og endnu værre er, nu har vi ikke en formand. Ind til vi finder en ny formand, vil

vores næstformand Ove Thygesen, varetage formandens opgaver.
Det er så her du kommer ind i billedet, for vi vil gerne at borgerforeningen i
Nors og Tved skal bestå, men det bliver
besværliggjort, hvis ikke vi har folk i bestyrelsen. Kunne du tænke dig at bruge

lidt kræfter på at gøre byen til et dejligt
sted, så tag endelig fat i os. Det kan være
en mulighed, at komme til et uforpligtende bestyrelsesmøde, så du kan høre
lidt om arbejdet i borgerforeningen.

Det koster 1000 kr. + moms pr. år, og
udover en fast annonce i hvert blad, kan
man frit annoncere eller få omtale. Nogle bruger det ofte, andre aldrig, og derfor jeg gør jeg opmærksom på det her.

Men vi har ingen annoncekonsulent, der
render folk på dørene, så man skal selv
henvende sig. Nye annoncører er også
meget velkomne.

Til vore annoncører
Selvom Tidende er under Borgerforeningen, har den sin egen økonomi. Den
kan kun deles gratis ud fordi vi heldigvis
har mange annoncører. Mest fra Nors,
men også andre.

Nyt fra Nors Boldklubs Venner
Kvindefesten er fredag den 1. marts i Nors Boldklub lokaler på Vendbjerg
og mandehørm fredag den 29. marts i Nors hallen.
Endelig program kommer først i det nye år.

Hvor finder man en hjertestarter?
• På Graverhuset ved Tved Kirke
• Hos Spar, udenfor ved hovedigangen
• På Sognehusets mur ind mod gården
• Dalen 18 i Nors, på muren i garagen
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Nors børnehus

Så er det blevet efterår og vi har haft
en dejlig sommer. Vi havde arbejdsdag
den 5. maj, hvor vi fik lavet rigtig mange
ting på vores legeplads.
Den 7. september fik vi afholdt vores
2. høstmarked. Det var også en kæmpe
succes denne gang, og det var forældrerådet der havde arrangeret det hele. EN
STOR TAK TIL DEM OG ALLE VORE
SPONSORER.
Krudtuglerne – som er de ældste børn
- var på koloni i Græshytten i Hanstholm
fra den 23-24 august. Det er en god oplevelse for både børn og personale.
Fra den 24. september og til den 28.
september havde vi planlagt en uge i
Vester Van-det. Vi havde lejet det gamle
Skovly, og vi kørte i bus fra børnehaven
kl. 9 og var hjemme igen kl. 15.30 hver
dag. Vi lavede mad over bål hver dag og
havde besøg 2 dage af ”skovens folk”.
Derudover havde vi små aktiviteter og
der var også masser af tid til at udforske

naturen. En dag kom skovfogeden med
et dødt dyr hvor børnene fik mulighed
for at se da den blev parteret.
Det næste halve år er vi med i et forskningsprojekt der hedder: Vi lærer sprog
plus. Her får alle børn sat fokus på deres
sprog og der ligger en plan hver uge over
hvad det er der skal arbejdes med. Det
skulle styrke deres sproglige udvikling
så de får et bedre ordforråd. Forældrene
er også meget involveret i dette projekt.
De har været til et oplæg på skolen så
de også ved hvordan de kan støtte deres
børn i det næste halve år.
Vi har fået malet vores fællesrum og
er nu i gang med at indrette det med forskellige læringsmiljøer. Det er spændende men også lidt svært. Vi glæder os til
vi er færdige.
Sidste år kasserede vi de nisser som
børnene havde med hjem på skift. Vi har
fået fat I to og MANGLER SÅ 1 NISSE.
Hvis der er en af jer der kunne tænke sig
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at strikke en nisse til os, vil vi blive meget glade. De to nye nisser har vi fået ” af
en dame her fra Nors”.
Hilsen Kirsten

Naturen under lup

Fredag den 28/9 tog 6.kl. fra Nors
skole til Lodbjerg for at sætte ”Naturen
under lup”.
”Naturen under lup” er et kulturtilbud
fra Kulturkaravane Nord. Kulturkaravane Nord samarbejder med De Nordjyske
Biblioteker, foreningen PixlArt, Det Jyske Musikkonservatorium, Nationalparken Thys initiativer om naturfotografi,
samt naturvejlederen Søren Kragh fra
Thisted kommune.
Klassen skulle lære at zoome ind på
det øjet normalt ikke ser ved at anvende makrofotografi. Makrofotografi er et
fotografi, hvor objektivet er placeret meget tæt på kameraet. Klassen havde en
fotograf fra Pixlart, Tao Lützen med ude
i naturen til at tage billeder.
På skolen har klassen desuden arbejdet med artsbestemmelse, økosystemer,
sandflugt, istiden og landskabsdannelse.
Lodbjerg er et unik og fantastisk sted at
iagttage, hvordan landskabet hele tiden
ændrer sig og har gjort det i millioner af
år. Og det er bare noget andet at få fingrene i jorden, og se det med egne øjne
end kun at læse om det i bøgerne.
Klokken 9.00 ankom vi til Lodbjerg
fyr, og her blev vi mødt af en glad og
imødekommende Søren Kragh, der var
klar til at vise os rundt for at finde arter

i klit, klithede og fortælle om landskabsdannelse og kystklinten.
Omkring kl. 9.30 kom Tao fra Pixlart.
Han skulle have haft 24 kameraer med,
men Pixlart må have mistet deres kameraer ved sidste event. Heldigvis havde
mange børn, deres mobiltelefon med, og
der var ingen skuffede miner fra børnene
om, at der ikke var et kamera til rådighed. Derimod gik alle i gang med makrofotografi med lyst og glæde.
Først gik vi mod stranden, og Søren
fortalte løbende om planter og landskabet. På vejen tilbage blev der lystigt
fotograferet, og børnene var fantastiske
til at arbejde med den viden som Tao og
Søren har givet dem med på vejen. Billederne vidner i høj grad herom – sikke
mange smukke billeder klassen har fået
taget.
Dagen sluttede af med, at børnene fik
deres billeder op på en projekter. Her
fik børnene mulighed for at få en kommentar og snak om deres billeder fra en
professionel, der tager billeder som sit
levebrød. Hvordan deres billeder fortæller en spændende historie, har en spændende komposition og hvordan lyset kan
anvendes i med- og modlys.
Det var en lærerig, spændende og
en anderledes dag – og det var enorm
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givende at møde mennesker fra andre
professioner og fra den virkelige verden.
”Naturen under lup”-oplevelsen håber
jeg, har givet børnene glæden ved at se
det store og smukke i det små. Det er da
en gave for livet.
Stor tak til Kristian Amby for, at han
havde lyst til at tage med til Lodbjerg og
for at vise og fortælle om den viden, han
har indenfor fotografi.
Med venlig hilsen
Mette Pedersen, Nors Skole

Nyt fra spejderne

er lavede spejderne gaver til hinnden, fældede et juletræ og pynde det med pynt lavet af ting fra
oven.

nsdag blev spejderne sendt på
eik i to patruljer. De skulle gå til
litmøller, hvor de skulle finde et
ed at overnatte inden for bygrænn. De sov
i haverne hos et par
Den første frost her i efteråret har bidt i
de familier.
kinderne, bladene er ved at briste fra træerne, de ny sået marker står grønne, trækfug-

ver patrulje
havde
en tingvi har tændt
lene samles
i storefået
formationer,
forde
varmen
i stuerne
– jo,atefteråret
ed, som
skulle
forsøge
byt- er her.
Hos spejdernei erKlitmøller.
vi kommet godt i gang
med indbyggerne
efter sommerferien.
Vi harfrem
deltaget i efteregge patruljer
fik sig byttet
årets ting.
løb på distrikts plan, og her i oktober
tre ”nye”

deltager vi i JOTA / JOTI. Et verdens omspændende spejder event, hvor vi snakker
pejderne kom tilbage til lejrpladog skriver med spejdere fra hele verden.
n torsdag,
de blev
i firmaer,
Med hvor
donation
fra et kølet
af de af
lokale
andet sø
gåturen
i varmen.
harefter
vi indkøbt
endnu
en alu. kano, så nu
råder vi over 4 alu. kanoer og 4 glasfiber
edag stod
træklatring.
kanoer.påDejlig,
at når vi erDerude at sejle er
vores
materiel i orden.
dover var
spejderne
så heldige at
ønske
fra vore
ive givetEfter
nogle
gedder,
somforældre
blev og spejdere
prøver
vi
her
efter
efterårsferien
at
beredt til frokost.
holde vore møder fra kl. 17 til 18.30 for
de små, bævere og ulve, og så fra 18.30
ørdag blev der antipioneret inden
til 20.00 for de store. Ellers nærmer vi os
et var tid
til at gå tilbage til spejvores JULESTUE, med alt det, det indeerhuset.bærer. Vi kommer rundt for at sælge lodsedler, vi skal ha lavet kranse og dekorayfest tioner og meget mere. Er der nogen af jer
aditionen
trogive
deltog
spejderne
i tager vi
der vil
en hjælpende
hånd,
meget
gerne
imod.
ors’ byfest, som i år blev afholdt

å Vendbjerg.
Program for de kommende måneder:

pejderne havde pioneret en karHver onsdag holder vi møde bæver og
sel, som blev brugt flittigt på
ulve fra 17.00 til 18.30, og for de stoods af regnen.
Derudover
det
re fra 18.30
til 20.00 var
i spejderhytten
på
uligt at lave pandekager og pop-

corn over bål ved vores stand.
Fælles opstart
Tirsdag d. 21. august havde vi
fælles opstart for alle medlemmer
i Nors gruppe – selvfølgelig med
lagkageløb.
I år prøvede vi som noget nyt at
afholde løbet i parken. Her skulle
spejderne løse fem små poster for
at ”tjene” ingredienser til lagkage.
Aftenen sluttede med vurdering
af lagkagerne og derefter måtte de
spises – med ske direkte fra fadet
selvfølgelig.
Den nye sæson
I år ser lederfordelingen sådan ud:
Bæver (0.-1. klasse): Britt Wentoff
Amby, Christopher Lodahl Søn-

Gamle billeder

Så er sommerferien
forbi og vi
Toftholmvej.
Alle er altid velkommen.

starter op med gamle billeder på
Palletten
september
Nov. 23.d.Vi12.binder
kranse ogkloklaver
dekorationer
i Spejderhytten,
ken 10. Som
de fleste nokspejderne
kan se,
bager
pebernødder,
laver
konfekt
boler dette
billede af
skolen
førogjerncher
–
alle
er
velkommen
til
at
hjælpe.
banen blev nedlagt i 69.
Nov.
26. -meget
29. arbejder
Det Grønne
Der
er sket
med skolen
siden
Hjørne i Spejderhytten – kom og giv en
dengang, både ind og ude. Med det
hånd med.

kendskab jeg har til skoler i Thy,
vilDec.
jeg mene,
vi har den skole med
2. JULESTUE i Vandet Sognedenkl.
største
ogKom
mestogspændende
legård
13 – 16.
køb din advents
geplads.
Lad
os
håbe
vi
beholder
krans, dekoration, støt basaren, prøv
den i mange
årde
fremover.
tombolaen,
smag
gode æbleskiver. En
hyggelig eftermiddag for alle.

Før den havde vi mange andre skoler i Nors og opland. Har du bil-
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dergaard og Maria Høj. Bæverne
mødes tirsdag fra 16.30-18.00.
Ulv (2.-4.klasse): Tonny Frydenskov, Marianne Smed og Emma
Gregersen. Ulvene mødes tirsdag
fra 16.30-18.00.
Spejder (5. klasse og op): Henriette Krogh, Frederik Kær, Thor
Sommer og Jonas Dahl Poulsen.
Spejderne mødes mandag fra
18.30-20.30.

me
på
le
til
233

På
Lo

Senior (8. klasse og op): Kasper
Svendsen og Tim Sommer. Seniorerne mødes torsdag fra 19.0021.00.
Derudover er Randi Sommer og
Louise Svendsen gruppeledere.
Nye medlemmer i alle aldre er

Dec. 12. Juleafslutning i Spejderhytten.
Juleferie / Glædelig jul

Program for starten af 2019
Jan. 9. Opstart for alle spejdere i Vandet.
Gruppeleder assistent:
Steffen Oddershede tlf. 97977150,
mail: steffenoddershede@mail.dk

leder af dem, eller andet spændende, er du meget velkommen til at
kigge ind og få en kop kaffe og en
snak.

Og
Og
ikk
væ

Nyt fra spejderne
juledufte. Til aften skulle deltagerne lave
mad på trangia. Menuen var medister,
kartofler, brun sovs og rødkål med risalamande til dessert. Nors endte ud med to
flotte 2. anden pladser.

Grøn fejde

Efterårsløb
Fra 15.-16. september deltog tre patruljer fra Nors i efterårsløb; to B-patruljer og en C-patrulje. Løbet blev afholdt i
Vestervig. Temaet for løbet var jul, hvilket betød at alle deltagere havde nissehuer på og alle posterne havde noget med
jul at gøre. Der skulle pakkes gaver ind,
tages julebilleder og gættes julemad og

Lørdag d. 29. september var bævere
og ulve afsted til Grøn Fejde, hvor der
blev konkurreret mod de andre bævere
og ulve i Thy. Nors havde to ulvebander
og to bæverbander med. Løbet blev afholdt i Østerild. Temaet var pirater, hvilket betød at alle ulve og bævere havde
pirattørklæde på hovedet og skulle lave
klap for øjet, gå planken ud og finde en
skattekiste. En af ulvebanderne fra Nors
fik en flot 1. plads med hjem.

Der var stor opbakning – faktisk måtte
der tilføjes pladser til 50 spillere mere
end sidste år. Tusind tak til alle vores
sponsorer og jer, der mødte op for at spille. Vi sætter stor pris på, at I støtter os,
så vi fortsat kan lave gode aktiviteter for
alle vores medlemmer.

Stor interesse
I skrivende stund fortælles det i medierne, at der er stor interesse for at være
spejder. Der er ventelister i de større
byer. Hos spejderne i Nors er vi så privilegerede, at vi har mange frivillige ledere. Vi har derfor også plads til dig! Nye
medlemmer i alle aldre er altid velkomne
i spejderhuset på Holmevej 19.

Banko
Spejdernes traditionsrige bankospil
blev igen i år afholdt mandag i uge 42.

På spejdernes vegne
Louise Svendsen

Avis indsamling

Julestue hos Spejderne i Nors

Lørdag d. 17.11.2018 samler Spejderne i Nors aviser.
I byen lægges aviserne ud til vejen inden kl. 11.00.

Søndag d. 25. november kl. 10.00-15.00 afholdes der traditionen
tro julestue i spejderhuset på Holmevej 19, Nors.

På landet henter vi, ring venligst på telefon 23 32 85 26
eller 20 15 37 28.

Der kan købes: Adventskranse, Juledekorationer, Pyntegran, Grene og mos, Kirkegårdskranse, Juletræer, Fyrtoppe, Hjemmelavet
julepynt, Gløgg og æbleskiver, Kaffe, te og kage, Pølser og brød.

N.B. husk container ved spejderhuset på Holmevej 19 kan
benyttes imellem avis indsamlingerne, men KUN til aviser,
papir og pap (ej til plastik, flamingo mm)

Der vil bl.a. være: Amerikansk lotteri, med mange fine gevinster sponseret af virksomheder i omegnen. Kinesisk lotteri med
håndsyet juletræstæppe. Lykkehjul, kagetombola og julehygge for
børnene, Ulvene sælger juleneg rundt i byen. Kl. 15.00: afslutning
af julestuen og udtrækning af Lotteri.

Med venlig hilsen
Spejderne i Nors

Vel mødt Spejderne i Nors
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Båd til Nors Børnehus

Så har Nors Børnehus fået deres egen
kano. Ingolf som bor i Nors havde fået
en 5 meter lang kano som trængte til ”en
kærlig hånd”. Han spurgte om vi var interesseret i at få den, for så ville han lave
den i stand. Det ville vi selvfølgelig gerne. Han kunne stå inde hos F J Byg og
de har også sponsoreret de søm og skruer

som er blevet brugt.
Den 23. oktober blev så dagen hvor
vi skulle have den fragtet til børnehaven.
Vognmand Henning Pedersen ville gerne
hente den for os.
Alle børnene gik fra børnehaven og
ned til F J Byg hvor båden var ved at blive læsset på lastbilen. Herefter fik alle

børnene et flag og vi gik efter lastbilen
hjem til børnehaven. Her blev båden
læsset af og sat på den plads vi havde
fundet til den.
Så skulle den døbes og Ingolf havde lavet små sedler som børnene kunne
tage, og det barn der fik den med de samme farver på begge sider skulle døbe båden. Det blev Alma og hun skulle smide
en pose med vand på båden.
Personalet havde bestemt hvad navnet skulle være og vi var enige om at den
kun kunne hedde: INGOLF.
Derefter var der popkorn og saftevand
til alle børnene.
Hilsen Kirsten Nielsen

Abdel Aziz Mahmoud holder foredrag i Nors
Kom og hør
journalist, forfatter og tidligere
udviklingsredaktør på Nordisk
Film TV Abdel
Aziz Mahmouds
fortælling om,
hvordan succesfuld
integration kræver både
hårdt arbejde, nysgerrighed og en god
portion selvironi og humor, når Abdel
gæster Nors Hallen onsdag den 30. januar klokken 19-21.
De fleste kender Abdel Aziz Mahmoud
fra fjernsynet, hvor han har været tv-vært
på programmer som TV Avisen, Basta
og Aftenshowet. Onsdag den 30. januar
klokken 19-21 kommer Abdel til Nors
Hallen, hvor han med udgangspunkt i

sin egen historie og hans anmelderroste
bog ”Hvor taler du flot dansk!” giver et
humoristisk og bevægende indspark i debatten om integration af udlændinge.
Under foredraget fortæller Abdel
blandt andet om sin families kamp for at
lykkes i Danmark. Om rejsen fra Libanon til asylcenteret i Holte og turen videre til Ølstykke via Middelfart. Om opvæksten som førstegenerationsflygtninge
i et Danmark, der forandrede sig undervejs. Om forældrenes forventninger til
deres førstefødte søn som prøvekanin
i det danske samfund samt hans syn på
racisme og hvorfor han sjældent trækker
racismekortet. Helt grundlæggende hiver
Abdel sine tilhørere med ind i privaten:
Hvorfor er det tragikomisk konstant at
blive rost for sin fine udtale? Og hvordan
var det at opleve sin mors mere eller mindre desperate forsøg på at lære de danske
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naboer at kende?
Siden ”Hvor taler du flot dansk!” blev
udgivet i 2016, er Abdel blevet en betydningsfuld og opsigtsvækkende stemme i
den offentlige debat – især anerkendt og
vellidt som brobygger mellem den danske og arabiske kultur. Med sig selv som
forbillede har Abdel nuanceret integrationsdebatten i diverse udsendelser, artikler
og på sociale medier hvor han, alene på
Facebook har 45.000 følgere. “Hvor taler
du flot dansk!” vandt i 2017 Berlingske
og Danmarks Biblioteksforenings fælles
litteraturpris; Læsernes Bogpris.
Billetter til foredraget koster 150 kroner + gebyr og kan købes på www.thyevent.dk fra i dag. Hvis man ønsker at
deltage i spisning inden foredraget, kan
der købes spisebilletter til 100 kroner
ved henvendelse til Ingrid Ottesen på ingrid@mvb.net.

Et godt gammeldags dilettantstykke
I år vil dilettantforeningen sætte et dilettantstykke op, som har været tradition
i en del år. Dilettanterne er startet op med
at øve på et stykke der hedder: ” Halløj
på Halmtorvet” .
”Karlo, den evigt uheldige finansmand
bliver udsat for flere forskellige udgaver
af kvindelist. Nogle af dem mere fornøjelige end andre og ikke mindst, enhver
af dem, meget økonomisk belastende for
den stakkels Karlo.
Han må finde sig i meget fra sin skrappe forlovede og gå med på galej, med et
par af gadens piger og må ”stå for”, for
at undgå pigernes alfons bliver grov.
Landbetjenten der skal rede trådende
ud, bliver ligeledes udsat for kvindelist,
og i hele miseren, må Karlos bedstemor
træde til.” Det er et hyle morsomt stykke, som vi glæder os til at opføre for jer,
og vi har været så heldige, at få to helt
nye spillere med i år. Det er dejligt, når
nye kræfter melder sig på banen.

Vi afholder dilettantforestillingen,
lørdag d. 16/2 2019 i Nors hallen.
Sæt allerede nu X i kalenderen og aftal med venner og naboer, at mødes til en

sjov aften med grin, musik og dans.
Nors Dilettantforening

Juleoptog og juletræstænding
Søndag den 2. december ved Nors Kirke kl.
15.30. Vi går i optog rundt i byen med fakler og
tænder byens juletræe. Der vil være hestevogn
med i optoget, og der er karameller til børnene.
Vi er tilbage ved kirken kl. ca. 16.30, hvor der
serveres gløgg/saftevand og æbleskiver i våbenhuset inden vi går ind i kirken og synger et par
advents og julesalmer.
Så kom og vær med til en festlig og hyggelig
optakt til julemåneden
Hilsen Borgerforeningen og
Nors Menighedsråd
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45 rollespillere samlet i Sjørring

45 rollespillere mellem 15 og 65 var
i efterårsferien samlet til Thy-Mors
Rollespilforenings årlige kongres på
Sjørring skole.
Af Gitte Søe-Larsen

lemmer der er flyttet længere væk for at
læse kommer hjem for at deltage i kongressen og møde venner fra foreningen.
Derudover har flere deltagere fra andre
foreninger med tiden fået øjnene op for
arrangementet og kommer fra både Århus og Herning området - der er endda
en deltager der tager turen fra Wales for
at spille og hygge i Sjørring.
“Jeg kommer for at møde nye mennesker og spille på en anden måde end jeg
er vant til” siger Nina Hoel fra Herning
som er en af årets deltagere. “Kvaliteten
af rollespillet i Thy er ret høj både når
det gælder spillere og spil” fortsætter
hun. Flere af deltagerne sidder selv som
arrangører på spil-blokke i løbet af arrangementet. På den måde kan man både
afprøve sine egne ideer med nye spillere
og spille med arrangører man ikke har
spillet med før.
De vigtigste rammer for årets ESFROAG er som navnet også beskriver at mødes med andre, der har samme interesse

For 17 år i træk afholdte ThyRF Thy-Mors Rollespil deres årlige kongres
på Sjørring skole. Det var 4 intense dage
med bord rollespil, brætspil, live rollespil samt hygge, der ventede, da deltagerne mødte ind fredag aften på Sjørring
skole.
Stemningen var i top og der blev
uddelt både smil og kram da ThyRFs
medlemmer samledes fra hele landet til
hvad der nok er foreningens årlige højdepunkt. “Vi lukker udendørs sæsonen
og åbner i stedet vintersæsonen der indeholder flere indendørs aktiviteter og
bordrollespil” siger Troels Frostholm
Søe-Larsen som er en af 3 arrangører
på årets kongres - ESFROAG (En Sammenkomst For Rollespillere Og Andet
Godtfolk). Mange af foreningens med-
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og hygge sig med rollespil og samvær
fortæller Troels “Der er mange forskellige måder at være rollespiller på. Man
kan spille ved et bord eller tage i skoven
eller holde sig mest til Tabletop og brætspil, men hér til ESFROAG mødes alle
og blander sig på kryds og tværs. Nogle
kaster sig endda ud i noget de ikke har
prøvet endnu og kommer hjem klogere
på sig selv og rollespil.”
Der var undervejs i arrangementet
masser af muligheder for at fortælle om
oplevelser med rollespil og udveksle
erfaringer og ideer samt at uddele årets
ThyRF’er der i år gik til Oli Vidstein fra
Mors for hans ekstra indsats i foreningen
i løbet af denne sæson.
ThyRF (Thy-Mors Rollespilsforening) arrangerer forskellige rollespil og
rollespilsrelaterede aktiviteter i Thisted
kommune men samler rollespillere fra
hele landet til flere af foreningens arrangementer. ThyRF blev opstartet i 2001
og har ca. 40 lokale medlemmer.

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
NOVEMBER—DECEMBER

Sogneeftermiddage/aftener
22/11 kl. 19.30: Sogneaften i
Nors
Thy Folklore kommer og underholder med fællessang, musik og
dans. Så kom og vær med, - gå
ikke glip af en glad og fornøjelig
aften. Alle er velkommen.
Mødeudvalget Nors-Tved-Ø. Vandet pastorat.
13/12 kl. 14.30: Sogneeftermiddag / Juleafslutning i Nors
Årets sidste sogneeftermiddag
kommer til at stå i julehyggens
tegn. Vi skal synge nogle af vore
dejlige julesange/salmer. Der bliver også tid til en lille julefortælling. Emma Bang vil, traditionen
tro, desuden servere sit højt værdsatte juletraktement.
24/1 kl. 19.30: Sogneaften i Nors
Sæt allerede nu X i kalenderen for
i januar får vi besøg af en meget
kendt person her i pastoratet, nemlig pastor Benne Holwerda, Hillerslev, der vil fortælle om sin vej
fra Holland til Danmark og om
vejen til præstegerningen. Vel
mødt.

Juleaften
kl. 10.00
Børne- og familiegudstjeneste i
Nors kirke
Vi afholder igen i år en børnevenlig familiegudstjeneste i Nors.
Det betyder, at indholdet: salmerne/sangene og teksterne - er målrettet barnet og det ”barnlige sind”
Vel mødt til en hyggelig optakt til
julehøjtiden.

2/12 kl. 15.30: Juleoptog, juletræstænding og adventshygge
Vi starter ved Nors kirke med hestevognskørsel gennem byen, hvor
vi ”tænder” nogle af byens flotte
juletræer. Derefter serveres der
gløgg / saftevand og æbleskiver i
våbenhuset ved Nors kirke. Efterflg. samles vi til lidt adventshygge i
kirken, hvor nogle af årets minikonfirmander vil frembære vores
adventskrans, og hvor vi ligeledes
vil synge et par af vore kendte advents - og julesalmer, og så vil sognepræsten fortælle lidt om advent,efterfulgt af en lille quiz J. Kom
og deltag i en rigtig hyggelig
optakt til julemåneden.
Borgerforeningen og Nors
menighedsråd.

9/12 kl. 19.00: ”Vi synger julen
ind sammen med Nors Voksenkor”
26/12 kl. 10.30: ”En stund omSom tidligere år mødes vi for, i
kring orglet!”
tekst og toner, at forberede os på
2. juledag vil vi i Tved kirke samle den forestående julehøjtid.
os omkring orglet for at afsynge
Nors voksenkor under ledelse af
nogle af de julesalmer, som måske Ellen Alstrup og årets konfirmaner gået i glemmebogen eller som
der vil medvirke. Der bliver selvman ikke fik sunget juleaften. Har følgelig også rig mulighed
man ønsker, så kan man trygt frem- for selv at synge med på
komme med dem ellers har vi selv nogle af vore kendte adventssalmer. Vel mødt!
forslag med.
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Mini-konfirmander

Foto T.H:
Fra Høstgudstjeneste
i Tved

I løbet af efteråret vil de nye
3.´klasses elever på Nors skole
blive tilbudt et minikonfirmandforløb bestående af 10
x 1½ time. Forløbet kommer til at
foregå i Sognehuset i Nors, og
forløbet vil blive fordelt således,
at vi mødes 5 gange før jul og 5
gange efter nytår. Før jul forventes mødedagen at være onsdag, og
efter jul bliver det torsdag, vi mødes. Der forventes opstart den 14.
november 2018.

Foto nedenfor: Fra Høstgudstjeneste i
Tved.

Foto Ovenfor:
Fra Høstgudstjeneste
i Tved

Foto T.H:
Musik i
Nors Kirke
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GuDSTJENESTER 2018
Måned/dag
November
Alle helgens dag
24.s.e.Trin.
25.s.e.Trin.
Sidste s. i kirkeåret

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

04.
11.
18.
25.

16.00 *
09.00
10.30 BH
09.00

09.00
10.30 *
Ingen
Ingen

10.30 *
Ingen.
Ingen.
Ingen.

December
1.s.i advent
2.s.i advent
3.s.i advent
4.s.i advent
Juleaften.
Juledag.
2. juledag.
Julesøndag.

02.
09.
16.
23.
24.
25.
26.
30.

15.30/16.30 NB
19.00 NB
10.30 BH
Ingen
10.00 / 15.15 *
10.30 *
Ingen
09.00 BH

Ingen
10.30 *
Ingen
Ingen
16.30 HB *
Ingen
10.30 NB *
Ingen

10.30 *
Ingen.
Ingen.
Ingen.
14.00*
Ingen.
Ingen.
Ingen.

2019.
Januar
Nytårsdag
H3kongers søndag
1.s.e.H3k.
2.s.e.H3k.

01.
06.
13.
20.

16.00 NB *
Ingen
14.00 NB
10.30 *

Ingen
Ingen
10.30 *
Ingen

Ingen.
10.30*
Ingen
Ingen.v.

*) Kirkebil.
Bestilles ved Thisted Taxa,
97920422 senest kl. 12.00, dagen
før.
Pastoratets graver:
Jørgen Christiansen, 24900808

”Kirkekaffe” nytårsdag.
Efter gudstjenesten nytårsdag kl. 16.00 i
Nors kirke vil vi ønske hinanden: Godt
Nytår med ”et lille glas” samt kransekage
i våbenhuset.

NB= Omtale i Kirketidende
BH= Benne Holwerda, Hillerslev
HB = Henning Bjørndal, Thisted
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Siden sidst i pastoratet

Kontakt

Døde / begravede / bisatte

Pastoratets nyhedssider
¨ www.nors-tved-kirker.dk

¨
¨

Emma Marie Schytte, Thisted (Nors)
Bent Eyvin Gregersen, Thisted (Tved)
Æret være deres minde.

Døbte
Alfred Christian Lund Fyllgraf, Nors.
¨
Kathrine Dyrbye Nielsen,
Nors.
¨
Elly Holler Ørgaard Andersen, Århus.
¨
Karl Østergaard Kragh, Nors.
¨

Tillykke

Nytårsparader 2019

Find os på Facebook!
Søg ”Nors Kirke” eller
”Tved Kirke”
Danmarks sogne
www.sogn.dk

¨

Thisted Provsti
www.thistedprovsti.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 kontakte mig, så finder vi helt sikkert
et tidspunkt.
Ferie og friweekends.
Jeg afholder friweekend den 17.18. november - kombineret med
ekstra fridage den 15.og 16. november, samt friweekend den 15.16. december. Jeg afholder desuden ferie fra den 27. til den 31. december. Embedet passes under mit
fravær af pastor Benne Holwerda,
Hillerslev, tlf.: 97-981403.
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Nors
KFUM spejderne Nors
D. 13/1 2019 kl. 14.00
Efter en kort familiegudstjeneste
er der af KFUM spejderne planlagt et familieløb rundt i området.
Løbet afsluttes med varm kakao
m.m. i Sognehuset i Nors. En herlig mulighed for hele familien for
at få en hyggelig eftermiddag
sammen.

Vandet
KFUM & K spejderne, Vandet
D. 3/2 2019 kl. 10.30
I forbindelse med gudstjenesten i
Ø.Vandet Kirke afholdes nytårsparade i forbindelse med gudstjenesten. Forud for gudstjenesten, dvs. kl. 09.00 inviteres alle på
kaffe og rundstykker i Spejderhuset.

Fra Nors Boldklub til U16 pigefodboldlandsholdet
FC THY Piger har fået sin første
landsholdsspiller.
Sophie Gravesen startede sit fodboldliv i Nors BK med bold og leg, hvor det
både var piger og drenge sammen. Det
var helt naturligt at starte i NBK , da Sophies 3 større søskende også spillede der.
I 2009, da Sophie var 6 år startede hun
på 3 mands. Der var rigtig mange piger
i denne årgang der spillede fodbold fra
Nors. Årene gik og det blev til 5 mands
og 8 mands. Sophie og mange af de andre
piger, spillede både på pigehold og hjalp
på drengeholdet. Da Sophie blev 13 år,
skulle hun også være FC THY pige. Nors
har indgået en samarbejdsaftale med 4
andre klubber Nordthy, Frøstrup, Thisted
og Koldby-Hørdum. Det blev gjort for
at bevare pigefodbolden i disse klubber.
Desuden for at pigerne kunne spille med
andre piger på samme niveau og alder.
Da Sophie havde spillet nogle måneder
i FC THY, blev hun sammen med 9 andre
piger fra FC THY piger indstillet til DBU
træning. Her startede ca. 200 piger fra alle
klubber i Nordjylland. Der blev trænet en
gang i måneden og der var kampe mod
andre DBU hold. Midt, Syd, Fyn, Sjæl-

land. I dette DBU system var der mange
nåleøjer, man som spiller skulle igennem.
Der stilles krav om udvikling, dagbog,
uge styrke program, kost og meget mere.
Der skal stor vilje og styrke til at komme langt. Det er også tidskrævende. Men
Sophie har altid syntes at, det var sjovt at
komme afsted og hendes forældre Helle
og Mogens, har kørt mange ture rundt i
hele landet. Opbakning hjemmefra er
også meget vigtigt, for at dette kan lykkes.
Der er mange nåleøjer Sophie har været igennem U13, U14 og U15, og her
efter sommerferien, var det også mega
spænende og alle holdt vejret. Det gjaldt
U16 Landsholdet og de 30 bedste piger i
hele Danmark skulle udvælges. Sophie og
hendes forældre var til samtale og Sophie
fik en plads i truppen. Det var stort, vildt
flot og imponerende.
Desuden blev Sophie, som U15 spiller,
inden sommerferie udvalgt til at komme
med U16 landsholdet til 2 kampe. Det
var meget imponerende at kunne slå en af
holdet som var et år ældre.
Sophie spiller i dag på U18DM holdet
i FC THY piger. Dette er en række, hvor
DBU vælger holdene fra hele Danmark.
Der er 14 hold. Sophie spiller på dette

Den døde ræv
Denne historie kunne passende have
en overskrift om, man aldrig skal give
op. Men engang gør man det alligevel.
Det er to udklip vi har fået til vor lokalhistorie og gamle billeder. Vi får lidt
fra tid til anden, og det sker da også at en
kigger ind. Men vi er kun tre faste medlemmer. Næsten to, da jeg heller ikke selv
er for stabil. Så med mindre der kommer
flere, eller vi får mere indleveret, har vi

besluttet at stoppe 1. december.
Men hvis det viser sig, der bliver større interesse, kan vi tage det op igen. Bare
kontakt mig på tlf. 91 53 79 50 eller ambynors@mvb.net
Kristian Amby
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hold, da det er et krav fra landsholdstrænerne, at hun skal udfordres opad. Hun
hjælper også på U16, hvis der er tid og
hul i programmet.
Sophie går på Østre skole og har 2
morgentræninger. Desuden træner hun 3
gange i FC THY og spiller kamp i weekenden. Så fodbold er en stor del af Sophies liv. Det bliver spændende at følge
Sophie i fremtiden. Hun har stort talent,
vilje og lyst. Vi ønsker hende alt muligt
held og lykke.

Så er gymnastikforeningen startet op
Så er gymnastiksæsonen kommet godt i
gang og der er mange glade gymnaster der
hver uge kommer til træning.
Er der nogle som har fortrudt de ikke er
kommet af sted, så kan du stadig nå det.
Vores nye yoga hold starter op tirsdag kl.
19.00 – 20.00 i uge 43, hvor Pia Sloth glæder sig til at se en masse piger/ kvinder.
Det er en fornøjelse at se op til 25 forskellige herrer som motionerer og har det
sjovt onsdag aften til floorball.
Gymnastik weekenden er populær og
igen i år vil bestyrelse og træner bruge
en weekend sammen med en masse børn,
hvor selvfølgelig gymnastik, men også
hygge og samvær vil være i højsædet. En

weekend hvor vi, bestyrelse og træner lærer børnene at kende på en anden måde og
børnene på kryds og tværs hygger sig. Man
behøver ikke gå til gymnastik for at deltage, men blot tilmelde sig på vores hjemmeside, www.norsgymnastikforening.dk
Det kommer til at foregå i Nors hallen
d. 3.-4. november. Aldersgruppen for deltagelse hedder 0.kl. og opad.
Nu nærmer vi os jo den kære juletid
og som noget nyt har vi i år besluttet at
holde fælles juleafslutning for alle vores
hold. Det vil blive d. 19/12 kl. 17-19, så
det vil vi gerne at man allerede nu sætter
et X i kalenderen. Hvad der vil komme til
at foregå denne dag, vil komme ud senere.

Vi håber alle føler de er kommet godt i
gang med sæson start. Har man noget på
hjertet, så kontakt os inde på vores facebookside eller tag fat i en fra bestyrelsen,
så vil vi finde en løsning på dette.

Håndboldkaravanen
Den 6. sep afholdte NBK i samarbejde DHF traditionen tro håndboldkaravane. Der kom 5 friske unge mennesker
fra handelsskolen idrætsline, som på
forhånd havde lagt program for dagen
med mange spændende og anderledes
øvelser. Der var over 150 glade og aktive
børn fra Nors skole samt Thy Privatskole. Dagen formål var at få flere børn til
at blive vild med håndbold, og i sidste
ende få flere børn i hallen. Alt kørte på
skinner, med stor hjælp fra både lærer og
frivillige. Børn og voksne havde en herlig dag, med mange smil og grin.
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Håndboldkaravanen

Nyt fra Øster Vandet Kirke
Her først i oktober havde vi høstgudstjeneste i en fantastisk flot pyntet kirke.
Bertel og hans venner spillede dejlige
høst samler og sange. Ingrid gav orglet
for fuldt udblæsning og sammen med
Lillians dejlige sang, var rammerne optimale til en festlig høstgudstjeneste. Sidst
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men ikke mindst gav Annies prædiken
stof til eftertanke.
Høstofferet, 1.812 kr., er videre sendt
til Kirkens Korshær.

Den stærke Præst fra Nors
Vi har fra Lisbeth Henriksen, Stationsvej, lånt nogle beretninger hendes
morfar, Anders Christian Svalgaard, har
skrevet. Ud over at være togfører ved
Thisted Fjerritslev Banen var han også
folkemindesamler. Vi begynder med

Den stærke Præst fra Nors
Præsten Knud Højer i Nors var meget
stærk. En dag havde han været til strandingsauktion sammen med en mand fra
Skovsted, Lars Peter Knudsen. Præsten
købte et stort stykke kølsvin af et strandet skib, og bad L. P. Knudsen om at løfte det op på vognen. Denne, der også var
meget stærk, prøvede derpå, men kunne
ikke magte det, og måtte sige det til præsten. Denne bøjede sig ned og løftede
uden besvær kølsvinet op på vognen. ”Se
så” sagde præsten ”Nu kan vi vist godt
herefter kalde mig for Knud den Første,
og Dem Lars Peter, for Knud den anden.”
På den dag, Pastor Højer fik tiende,
udskænkede han tiendeøl, som man selv
havde brygget i præstegården. Dette tiendeøl var så stærkt, at bønderne gerne

blev godt berusede inden de slap derfra.
For mange år siden
skulle pastor Højer vie
et par i Nors Kirke.
Det var husmand Anders Jensen og pigen
Jane. Under vielsen,
da parret skulle knæle
ned på brudeskammelen, gjorde Jane mine
til at ville op at stå på
denne. Præsten gjorde tegn til hende om
at hun skulle knæle,
man Jane misforstod
præstens fagter og
ville atter op at stå, så
han blidt måtte støde hende tilbage. For
tredje gang søgte præsten at gøre hende
begribelig at hun ikke skulle stå op på
brudeskammelen, men for tredje gang
begyndte Jane at ville stige op. Nu blev
præsten dog utålmodig, greb Jane i brystet og holdt hende ud for sig i stiv arm,
så Jane måtte tilsidst pænt neje sig.

Nors genbrug
Nu er uret og havestolene sat tilbage,
og det betyder, vi går mod koldere tider.
Kom til NORS GENBRUG og se hvad
vi har af varme trøjer, jakker m.m. Vi har
stadigvæk FYLD EN POSE med tøj til
30 kr. den første uge i hver måned. En
pose børnetøj til 30 kr. gælder hele tiden.

Husk vi modtager betaling på
MobilPay. Vel mødt i NORS
GENBRUG.
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Medd. af Kristian Malle, forhenv.
Vognmand i Thisted. 69 år gl. født i Hinding. Inds. til Dansk Folkemindesamling. Nov. Md. 1922
Kristian Amby

Aktiv Netværk Nors
Strikke-inspiration på Palletten
Tirsdag d. 6.-11 kl. 19 får Palletten
besøg af ”strikkedame”, designer Lise
Juul. Hun designer moderne velsiddende designs til Plus-kvinder med former
i brystvidderne 100, 110, 120, 130, 140
og 150 cm, svarende til størrelserne 42
– 62. Hun bruger ikke standardmål til
sine designs, de passer nemlig ikke til
Plus-kvinder.
Hun medbringer nogle garner, kits,
modeller mm. Du finder Lise Juul Design på Facebook . Her kan du se alle
hendes designs. Entre 25 kr. incl. kaffe
og kage.

Glaskunst med Aktiv Netværk
Hvidhøj Glas i Næstrup vil igen lægge hus til kursus i glaskunst for Aktiv
Netværk. Tid: Torsdag d. 22/11 kl. 19-22
og/eller lørdag d. 24/11 kl. 9-12.Max. 10
deltagere pr. gang, så først til mølle.
Pris. Medlemmer 100 kr. Ikke medlemmer 150 kr. + materialer. Tilmelding
til Hanne tlf. 97981918 eller 40131918.

Jagtfortællinger på Palletten
Torsdag den 15. november kl. 19.00
får Palletten besøg af storvildtjæger Annie Overgård Sørensen. Hun kommer og
fortæller om nogle af sine jagter rundt
omkring i verden. Foruden nogle gode
jagthistorier medbringer hun trofæer og
billeder. Alle er velkomne. Entre: Medlemmer 50 kr. ikke medlemmer 75 kr.
incl. kaffe og kage. Tilmelding til Hanne
på 97981918 eller 40131918.
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Aktiv Netværk Nors
Bornholmertur med Hansthom Rejser
Tag med på bustur til solskinsøen Bornholm fra d. 16./6. til
d. 21./6. - 2019, i alt 6 dage med 5 overnatninger. Oplev øens
enestående natur med klipper, sandstrande, agerland, skov, højlyng, klippeløkker, moser, småsøer og de smukkeste sprækkedale. Alt i miniformat.
Highlights:
• Rundtur på hele Bornholm
• Bo på smukke Nordbornholm
• Se glaspusteri med dansk kunsthåndværk
• Oplev Moseløkke Stenbrud
• Besøg på Hammershus
• Tur til Danmarks største rundkirke
• Se de fine hvide strande på Sydbornholm
• Mulighed for tur til Christiansø
Pris: Medlemmer 4600 kr. Ikke medlemmer 4998 kr. incl. fri vand, øl og vin til aftensmaden. Tillæg for eneværelse 500 kr.
Begrænset antal. Tilmelding: til Hanne på 97981918/40131918 eller hvnielsen60@gmail.com

Katja Neergaard Jakobsen
Kommer torsdag den 29. november kl.
19.00 på Palletten og demonstrer fremstilling af juledekorationer og kranse mm.
Entre 25 kr. der serveres kaffe og kage i
pausen. En del af de fremstillede dekorationer udloddes ved amerikansk lotteri.
Torsdag den 6. december kl. 19.00
Kommer Katja igen og underviser os i
at fremstille vores egne juledekorationer
mm. Entre 50 kr. + forbrug af lys – gran
– ler, mm. Men du må gerne selv medbringe materialer. Tilmelding til Hanne:
tlf 97981918 / 40131918. senest torsdag
den 29. nov. Kun for medlemmer. Medlemskort kan købes på stedet.
Mvh. Bestyrelsen
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Aktiv Netværk Nors
Julemarked på Palletten
Lørdag d. 1. dec. kl. 13 – 16. afholder
Aktiv Netværk stort julemarked på Palletten, Kirkebyvej 18.
Der vil være mulighed for at købe
håndlavede ting som julepynt, huer, sokker, trædrejede ting, juledekorationer

og meget andet. Der kan desuden købes
gløgg og æbleskiver, kaffe, øl og vand
samt amerikanske lotteri.
Ønskes en bod, kan henvendelse ske
til Grete tlf. 24 60 35 42 eller Hanne tlf.
97 98 19 18 / 40 13 19 18
Alle er velkommen

Ønsker du at blive medlem af Aktiv Netværk Nors?
Medlemskort til Aktiv Netværk Nors kan købes hos Grete Amby på tlf: 24603542, hos Leo Pedersen
på tlf: 30481286, eller hos Hanne ”Klip og Krøl” på tlf: 97981918. Pris: 250 kr.

Nors KFUM og KFUK
Nors KFUM og KFUK afholder
Adventsfest i Sognehuset torsdag d.
6. december kl. 19.30. Forhenværende
sognepræst Poul Henning Poulsen fra

Thisted taler og der er musikalsk underholdning ved Bertel og vennerne.

Nors-Tved Borgerforening
afholder stor Julebankospil i Nors Hallen
onsdag den 12/12-18 kl. 19.00
Der er igen denne gang rigtig mange flotte gevinster sponsoreret af erhvervsdrivende og private.
Derudover spiller vi om 10x ænder og rødvin.
Borgerforeningen håber at se rigtig mange til en hyggelig aften.
Vel mødt, alle er velkommen
Med venlig hilsen
Nors-Tved Borgerforening
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Alle er velkomne!
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Aktiv Netværk Nors
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EFTER
SO
kunstneren,
Hanne
Thyborøn vil OP
komme
med
kunstnere
hos Alex, Hindigvej 2,
PÅ PALLETTEN
Sted: Palletten
fredag d. 5. oktober og
HVER TORSDAG KL 10.00
Entre: 20 kr. medlemmer,
50 GANG
kr. ikke
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Entre:
kr. me
FØRSTE
TORSDAG
D. 20
13 SEPTEMBE
fredag d. 2. november
VI FÅR RØRT HELE KROPPEN
kl. 19.30

OGSÅ LATTERMUSKELERNE!!
Aktiv
Netværk Nors
BÅDE SIDDENDE OG STÅENDE VED EN STO

Medlemskort til Aktiv Netværk Nors kan købes
hos Grete Amby,
tlf:Net
24
Medlemskort
til Aktiv
JEG GARANTERER
SVED PÅ
PANDEN
tlf: 30481286, eller hos Hanne
”Klip og Krøl”,
979819
tlf:tlf:
30481286

KOM OG VÆR MED ALLE KAN DELTAGE.

Grete.

Vi ses! Hilsen

l.com
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