
Nors-Tved
Øster Vandet

September - Oktober 2018 
14. årgang

Succes med ny sommerfest

Nye “bladkræfter” søges
Møbler og reolsalg i Nors



Fredag den 7. september fra kl. 16.00-20.00 

holder vi høstfest i børnehaven. Kom og se børnehaven mød de 
skønne børn, pædagoger og forældre. Alle er hjerteligt velkomne, 
unge som gamle.

Kom og støt et godt formål, hele overskuddet bliver brugt på 
børnene og børnehaven.

Der bliver lavet hyggelige og sjove aktiviteter i børnehaven denne 
eftermiddag, bl.a.: 

Fiskedam (10 kr.)

Tombola (4 kr. pr lod – 10 lodder for 30 kr.)

Pony ridning (Gratis)

Flødebollemaskine (5 kr.)

Vi byder på lækker grillet gris med tilbehør eller pølser m/brød til 
børnene

Pris: Voksne 85 kr. Børn 3-12 år 45 kr. Børn u/3 år gratis  

 – tilmelding og betaling skal ske på sedlen herunder. Denne 
afleveres på kontoret i børnehaven, eller ved æ` kjømn / Spar nors 
senest d. 30. august.

Alt overskuddet fra denne dag går ubeskåret til børnehaven.

---------------------------------------------------------------------------------

Fulde navn __________________________

Vi kommer antal voksne________stk.   (85 kr. pr voksen)

Vi kommer antal børn________stk.    (45 kr. pr barn 3-12år)

Vedlagt i alt kr. ___________



Nors - Tved Borgerforening
www.norsby.dk 

Kontaktperson:
Dennis Hvass Jensen
Vendbjerg 4, Nors
22 37 16 55
blue612@gmail.com

Udlejning af Borgerforeningens 
flagstænger, flag, borde, 
hoppeborge mm. 
Kontakt:
Ove Thygesen
Tlf.: 24679933

Redaktion:
Mail: nttredaktion@gmail.com
Bladansvarlig: Kristian Amby, tlf. 91 53 79 50    
Mail: ambynors@mvb.net

Indledning

Trykket hos:

På Graverhuset ved Tved Kirke

Hos Spar, udenfor ved hovedigangen 

På Sognehusets mur ind mod gården

Dalen 18 i Nors, på muren i garagen

Af Kristian Amby

HJÆLP SØGES TIL TIDENDE

I sidste nummer af Tidende blev 
det skrevet, at medmindre der 
kom hjælp til redaktionen, ville 
bladet snart stoppe. Grunden til 
det er at Michael, der har hjulpet 
i 8 år, stopper. Han satte bladet op 
til tryk, og når dette læses, er han 
stoppet. Bladet her er det sidste, 
han er med til at lave.

Problemet med at sætte bladet op 
er dog heldigvis løst. Vi har fået 
et fint tilbud fra trykkeriet, og det 
klarer de for fremtiden. Men det 
ændrer ikke ved, jeg nu er ene om 
at drive bladet. Det gjorde Sanne 
ganske vist i flere år, men det har 
jeg ikke i sinde. 

Derfor vil jeg bede om hjælp nu. 
Det meste af indholdet kommer jo 
fra foreningerne i Nors, Tved og 
Vandet. Jeg kan godt bruge hjælp 

til at få styr på det indsendte. Noget 
af det skal renskrives og passes til, 
så det kan være i bladet. Det kan 
man sidde hjemme og gøre. Men 
jeg vil også gerne have lidt andet 
i bladet end ”foreningsnyt.” Hvad 
der rører sig i området. Det kan 
være om personer, virksomheder 
eller om noget helt andet, der 
ellers ikke når til bladet. Jeg 
har skrevet om Anders Kloster, 
Karen og Gunnar Smed og deres 
have, Egon Andersen for lige at 
nævne noget. Og i dette nummer 
har jeg om Møbler og Reolsalg i 
Erhvervscentret. Han kendte ikke 
engang Tidende. 

Men det er der mange andre, der 
gør. Også udenfor bygrænsen. Og 
vi skal gerne bevare Tidende.  Så 
jeg kan ikke kraftig nok opfordre 
folk til at hvæsse blyanten og 
sende noget til mig. Og det må man 

også gøre, uden at være fast mand 
på bladet. Og Tved og Vandet må 
også gerne være med.

Er du interesseret i at være med, 
på den ene eller anden måde, er 
du velkommen til at kontakte mig 
på mail  nttredaktion@gmail.com. 
Eller på telefon 91 53 79 50. Så 
kan vi snakke om, hvordan du kan 
bidrage til Tidende.

Jeg håber på et godt samarbejde. 
 
Kristian Amby



Vi fra sommerfestudvalget, vil ger-
ne sige tusind tak for opbakningen 
til dette års arrangement. Vi er me-
get glade for at der blev taget godt 
imod ”det nye koncept”. 

Dagen startede ned Gudstjeneste v/
Benne Taekele Holwerda akkom-
pagneret af Ballerum Tæsk’værk, 
herefter blev der serveret rundstyk-
ker og kaffe til alle fremmødte.

I løbet af dagen kunne alle besø-
gende frit prøve kræfter med bl.a. 
morgengymnastik v/ Nors Fitness 
Line, glidebane v/ Nors gymna-
stikforening, Bowtag v/Nordvest-
jysk Paintball, popcorn og pande-
kagebagning v/ KFUM Spejderne 
i Nors. 
Herudover var der rig mulighed for 
at se en masse fodbold, prøve liften 
og se nærmere på brandbilen, prø-
ve lykken i tombolaen, vinde en 
flødebolle fra flødebollemaskinen 
og køre en tur på mooncars. 

Til at stille sulten og tørsten, var 
der hele dagen mulighed for at 
købe forfriskninger i både grillen 
og baren. Til eftermiddagskaffen 
var der hjemmelavede vafler v/
Aktiv Netværk.

Dagen sluttede med et brag af 
en fest for både børn og voks-
ne. Der blev serveret Hel-
stegt pattegris med tilbehør.  

Grisen blev lækkert udskåret af 
frivillige fra byen.

Tusind tak til alle de frivillige, 
der har hjulpet før, under og efter 
arrangementet – uden jer, ingen 
sommerfest. 

Vi vil ligeledes gerne bruge denne 
mulighed for at takke alle vores 
sponsorer for de fantastiske ting 
I har bidraget med. Tusind tak for 
alt fra tombola gevinster og skral
deposer til rundstykker og smør. 

Vi glæder os allerede til næste år 
og modtager naturligvis gerne 
både ris og ros, samt eventuelle 
forslag til andre aktiviteter. Hvis 
der skulle stå en forening eller to, 
som gerne vil deltage næste år, er 
i naturligvis også meget velkom-
men til at tage kontakt til os.

Mange hilsner 
Sommerfestudvalget
KFUM Spejderne i Nors
Nors Boldklub
Nors/Tved Borgerforening

Sommerfesten 2018



I maj måned fik Nors en ny butik 
til byen. Da åbnede Benny Dam 
Nielsen Møbler og Reolsalg i  
Erhverscentret. 

Butikken er delt i to dele. Dam 
Nielsens egen butik og reolsalg 
for andre. I reolsalget kan man leje 
en reol med 5 hylder for 200 kr. pr 
måned. Eller gulvplads Så har du 
ryddet op i gemmerne, eller skal 

Møbler og reolsalg

du til det, kan du leje en reol eller 
gulvplads et par måneder og sælge 
det, du i stedet for ville smide ud. 
Eller bare stille et andet sted hen! 
Så er der måske andre, der kan 
bruge det, og du får lidt kontanter 
i stedet for. Og det koster ingen 
kommission, pengene går ubeskå-
ret til sælgeren. En slags privat 
genbrug.

Hans ”egen” butik er hovedsagelig 
møbler. I alle prisklasser, også de-
signermøbler. Møbler  finder han 
rundt omkring. Fra dødsboer og 
genbrugsbutikker. Er de skadet, 
reparerer han dem selv, da han op-
rindelig er snedker. I øjeblikket er 
der både stole og borde af kendte 
designere. Hvad med et Kaj Kri-
stiansen spisebord i palisander 
eller et skrivebord af Kaj Vodder. 

Det er vurderet af Lauritz.com til 
12.000 kr. men kan erhverves for 
8.500.

Udenlandske opkøbere har fundet 
vej hertil. Han har lige leveret til 
England og han har også kunder 
fra Frankrig.

Men udover møbler, er der også 
andet. Så står du og mangler en 
B&O radio, kan det også købes 
der. Og grammofonplader har jo 
også fået en renæssance, så du kan 
også få en B&O grammofon med. 

Butikken har åbent: 
onsdag til lørdag kl. 11 – 16.30  
og søndag kl. 11 – 14.30.  

Mandag og tirsdag er der lukket. 
Da køber han op eller er på værk-
stedet.



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 / Hillerslev var igen i år med 
til Ramsing Cup i fodbold, denne 
gang med hele 85 spillere fordelt 
på 9 Hold med 16 friske ledere.

Det var en dejlig weekend med 
fodbold på alle niveauer, derud-
over var der også tid til masser af 
hygge og leg på tværs af årgange 
og hold for børnene, der var ind-

Ramsing Cup 3-5 August
kvarteret sammen dernede. Der 
var en dejlig opbakning fra foræl-
dre der kom ned og så kampe, eller 
deltog på campingpladsen derne-
de. 

For at give mulighed for ekstra 
hygge mellem forældrene i cam-
pingområdet var der i år af klub-
berne arrangeret festtelt med fæl-

lesspisning fredag med dejlig mad 
fra GrillSlagteren i Nors.  Lørdag 
var der igen meget stor tilslutning 
i teltet med fælles grillet kød fra 
Ramsing Cup. 

Fra klubbens side skal der lyde 
stor tak for opbakningen fra  
spillere, ledere og forældre.

Sankt Hans i Parken 
Store flammer er noget der betager 
de fleste. Det virkede også til, at 
de fremmødte til Sankt Hans i Par-
ken, nød det store bål. En hyggelig 
tradition, som der er stor opbak-
ning til i Nors.

Vejret var blæsende og køligt, men 
mange trodsede kulden og kom 
i parken for, at hygge om bålet. 
Årets båltale blev i år holdt af Ca-
sper Søe, som holdte en rigtig fin 
tale. Mens bålet blev tændt, sang 
vi midsommervisen. Efterhånden 
som flammerne tog fat, fik vi sendt 
en heks af sted til Bloksbjerg. 

Børn, forældre og bedsteforældre 
hyggede sig. Der blev leget på 
legepladsen, spillet fodbold, bagt 
snobrød og snakket om løst og 
fast. Der var tændt op i grillen, og 
mange havde medbragt en mad-
kurv. Til dem der ikke selv havde 
en madkurv med, var der mulighed 
for, at købe pølser, pommes frittes, 
øl og vand nede i parken. 



Så er regnen kommet efter en lang 
periode med sol og sommer.
Det betyder også at fodbold og 
håndbold skal igang igen efter 
sommeren.
For håndbold er det opstart på en 
ny sæson.
Det glæder vi os til.
Der er trænere, der er klar og hånd-
bold udvalget arbejder på højtryk 
for at sikre spillerens en god sæson 
ved at trænere, hal bookinger og 
rekvisitter er på plads inden start.

Se træningstider andet sted i bla-
det.

Fodbold starter anden del af sæso-
nen op. For nogle hold er det efter 
en forrygende oplevelse social og 
sportslig ved Ramsing Cup. Tak 
til forældre, spillere og trænere for 
indsatsen.
Se billeder fra Ramsing Cup her i 
bladet.

Der har også været afviklet "Som-
merfest" på Vendbjerg.
Et arrangement, hvor repræsentan-
ter fra flere foreninger i Nors sam-
men planlagde dagen.
Vejret var ikke venlig stemt den 
dag, dog var der godt besøgt til 
såvel morgen kaffe/ gudstjeneste 
som til aftenfesten.

Her var det glædeligt, at se hvor-
dan samarbejdet mellem flere for-

eninger sikrede mange fine aktivi-
teter for de fremmødte og bagved 
oplevede vi hvordan man ved fæl-
les hjælp kan få ting til at lykkes. 
Stor tak til arr. gruppen.
Min klare oplevelse er at samar-
bejde er vejen frem.

Ved fælles hjælp kan vi som for-
eninger i Nors stadig blomstre og 
sikre, at vi er en attraktiv by, med 
mange forskellige tilbud til alle al-
dersgrupper.

Jeg bliver derfor ked af det, når jeg 
hører udsagn som" man ikke vil 
dele Nors Tidende ud hvis Bold-
klubben er en del af den."

Hvis vi skal sikre alle de gode til-
bud, der gøres mulig af mange fri-
villige, her i lokalområdet sammen 
med de erhvervsdrivende der så 
flot bakker op, så skal vi stå sam-
men.

Det kan f. eks. gøres ved at mødes 
for at undersøge, hvor vi kan være 
sammen og hvor vi stadig skal 
have hver vores unikke profil.
Et af stederne, hvor vi måske kan 
være fælles er en " hjælperbank/ - 
platform så alle kan byde ind med 
hjælp til en beskrevet opgave, når 
en af foreningerne har behov for 
ekstra hænder.
Så kan du melde ind, når du ved 
hvad opgaven går ud på og hvor-

når - uanset hvilken forening der 
står bag.

Med en sådan tilgang uanset hvil-
ken forening man er mest forbun-
det med, så kan vi I samlet flok 
løfte uanede opgaver og være med 
til at området fortsat har mange 
frivillige, der ugentlig sikre gode 
oplevelser for alle aldersgrupper.
Det er når de, der hver uge står for 
en aktivitet, bestrider udvalgs- el-
ler bestyrelsesposter, også skal 
være dem der skal sikre alle de øv-
rige tiltag i foreningen, at de kører 
træt efter kort tid og vælger at sige 
STOP.

Den 30. januar 2019 er der fore-
drag i Nors Hallen med titlen " 
Hvor taler du flot dansk"
Her er flere foreninger igen gået 
sammen så vi kan indbyde til et 
spændende arrangement med såvel 
social samvær som spændende op-
læg fra journalist ved DR, Abdul 
Aziz Mahmoud.

Med håb om en fremtid hvor vi 
alle står sammen om vores mange 
aktiviteter lokal ser vi en fantastisk 
tid i møde

Med venlig hilsen
Karen Johansen
Formand Nors BK

Kære alle,

Kristian Amby
Skrivemaskine

Kristian Amby
Skrivemaskine



Spejder i vildmarken

I uge 28 var tropspejderne fra Nors 
gruppe på sommerlejr. De skulle 
afsted på en primitiv lejr, hvor al 
deres grej blev båret på ryggen el-
ler trukket i kærer. 

Spejderne gik fra spejderhuset til 
Nystrup plantage. De første dage 

Nyt fra spejderne
gik med at etablere lejrplads. De 
fældede rafter med økser og fik i 
løbet af ugen lavet en ”luksus-lejr” 
ud af skovens skatkammer.

På grund af tørken blev det en som-
merlejr helt uden bål, hvilket selv-
følgelig var lidt mærkeligt. Maden 
blev i stedet tilberedt på trangia.
Om tirsdagen var det ”juli-aften”. 

Her lavede spejderne gaver til hin-
anden, fældede et juletræ og pyn-
tede det med pynt lavet af ting fra 
skoven. 

Onsdag blev spejderne sendt på 
heik i to patruljer. De skulle gå til 
Klitmøller, hvor de skulle finde et 
sted at overnatte inden for bygræn-
sen. De sov i haverne hos et par 
søde familier. 

Hver patrulje havde fået en ting 
med, som de skulle forsøge at byt-
te med indbyggerne i Klitmøller. 
Begge patruljer fik sig byttet frem 
til tre ”nye” ting. 

Spejderne kom tilbage til lejrplad-
sen torsdag, hvor de blev kølet af i 
Vandet sø efter gåturen i varmen. 

Fredag stod på træklatring. Der-
udover var spejderne så heldige at 
blive givet nogle gedder, som blev 
tilberedt til frokost. 

Lørdag blev der antipioneret inden 
det var tid til at gå tilbage til spej-
derhuset. 

Byfest
Traditionen tro deltog spejderne i 
Nors’ byfest, som i år blev afholdt 
på Vendbjerg.

Spejderne havde pioneret en kar-
rusel, som blev brugt flittigt på 
trods af regnen. Derudover var det 
muligt at lave pandekager og pop-



Så er sommerferien forbi og vi 
starter op med gamle billeder på 
Palletten d. 12.- september klok-
ken 10.  Som de fleste nok kan se, 
er dette billede af skolen før jern-
banen blev nedlagt i 69. 

Der er sket meget med skolen siden 
dengang, både ind og ude. Med det 
kendskab jeg har til skoler i Thy, 
vil jeg mene, vi har den skole med 
den største og mest spændende le-
geplads. Lad os håbe vi beholder 
den i mange år fremover.

Før den havde vi mange andre sko-
ler i Nors og opland. Har du bil-

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

Gamle billeder

Også hvis du ingen billeder har.  
Og for at kigge ind behøves du 
ikke være medlem af Aktiv Net-
værk.

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-

dergaard og Maria Høj. Bæverne 
mødes tirsdag fra 16.30-18.00.

Ulv (2.-4.klasse): Tonny Fryden-
skov, Marianne Smed og Emma 
Gregersen. Ulvene mødes tirsdag 
fra 16.30-18.00. 

Spejder (5. klasse og op): Henri-
ette Krogh, Frederik Kær, Thor 
Sommer og Jonas Dahl Poulsen. 
Spejderne mødes mandag fra 
18.30-20.30.

Senior (8. klasse og op): Kasper 
Svendsen og Tim Sommer. Se-
niorerne mødes torsdag fra 19.00-
21.00.
Derudover er Randi Sommer og 
Louise Svendsen gruppeledere. 
Nye medlemmer i alle aldre er 

meget velkomne i spejderhuset 
på Holmevej 19. Har man nog-
le spørgsmål er man velkommen 
til at kontakte Louise på tlf. nr. 
23328526.

På spejdernes vegne
Louise Svendsen



 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 SEPTEMBER—OKTOBER 

 

Sogneeftermiddage/aftener 
 
7/10 kl. 14.00: Kirken i skoven  
Vi mødes i Tved kirke, til sang før 
formand Mette Frøkjær vil fortæl-
le lidt om det, der foregår omkring 
Tved kirke. Derefter rundtur på 
kirkegården med museumspæda-
gog på Museum Thy, - Svend Sø-
rensen - der fortæller om vores 
smukke kirkegård og den danske 
kirkegårdskultur. Vi slutter af med 
kaffe /the og kage. 

25/10 kl. 14.30: Sogneeftermid-
dag i Nors 
Bertel og hans venner underholder 
med sang og musik. 

9/11 kl. 18.00: Mortens aften i 
Sognehuset.  
Fællesspisning til Mortens aften i 
Sognehuset, - Fremrykket til fre-
dag den 9/11 kl. 18.00.  
Menuen: andesteg m. tilbehør 
(Pris: 125,- kr.), - i år fra Madhu-
set, Østerild Kro. Der vil hele afte-
nen være hyggemusik og fælles-
sang. Der kan købes drikkelse til 
maden. Tilmelding til Bente og 
Steffen Oddershede, senest den 
1/11 på 20263650 eller mail: stef-
fenoddershede@mail.dk 

7/10. kl. 10.30: Høstgudstjeneste i 
Ø. Vandet. 
Vi vil selvfølgelig synge nogle af 
vore kendte høstsalmer/ sange. I år 
får vi endvidere besøg af Bertel og 
hans venner, der vil akkompagnere 
i kirke. Der vil også - traditionen 
tro - vil være høstindsamling til 
fordel for Kirkens Korshær. 

12/10 kl. 19.00: Kirkekoncert 
Det ukrainske orkester Dyvohray 
spiller kirken op. Kom og få et 
spændende lyt. 

4/11 kl. 9.00: Alle Helgens dag. 
Ved alle gudstjenester Alle Helgens 
søndag vil vi - efter prædikenen - 
og ved navns nævnelse - mindes de 
mennesker, vi har mistet her i vores 
3 sogne siden sidste Alle Helgen 

Særlige gudstjenester 
 
16/9 kl. 14.00: Børne- og familie 
høstgudstjeneste i Tved. 
Vi får også i år besøg af Bertel og 
hans venner, der både vil akkom-
pagnere i kirken og spille til vores 
efterflg. samvær i Maskinhuset 
med en lille konkurrence i kirken 
for alle. Samværet i Maskinhuset 
vil ud over kaffe / the/ sodavand og 
kage - komme til at bestå af børne-
sanglege og fællessang. Så kom og 
vær med til en rigtig hyggelig efter-
middag. 
Der samles efter gudstjenesten ind 
til fordel for projektet 
”Skyggebørn”. Se artikel andet-
steds i bladet. 

23/9 kl. 10.30: Høstgudstjeneste i 
Nors. 
Vi håber, at nogle af vores frivilli-
ge ”Korister” vil deltage. Man er 
meget velkommen til at medbringe 
lidt af årets ”høst” til gudstjenesten, 
- frugt, grøntsager, marmelade, 
bagværk, blomster osv. De skænke-
de gaver vil efter gudstjenesten bli-
ve solgt ved en auktion, der afhol-
des ved Sognehuset. Og dét ind-
komne beløb vil - sammen med 
høstkollekten - blive sendt til 
”Home Start” i Thisted.  
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”Jeg er sådan et skyggebarn”. 
Rammende ord fra Lise på 13 år. 
Hendes lillebror var syg af knogle-
kræft, og hele familiens fokus var 
rettet imod det syge barn, så søste-
ren blev glemt. Der er desværre 
rigtig mange børn, der lever i de 
voksnes blinde vinkel, og er alene 
med deres sorg. Det kan være sor-
gen over at have en syg bror, - at 
man har mistet sin mor eller far, 
eller selv er kritisk syg. Men sor-
gen kan også have en helt anden 
årsag.                                                         
”Skyggebørn” stræber efter at 
hjælpe de børn og unge, der har et 
behov, mens vi går mindre op i, om 
sorgen skyldes det ene eller det 
andet. Vi driver flere forskellige 
samtalegrupper og opretter løben-
de nye. Tanken bag grupperne er 
at hjælpe børnene til at sætte ord 
på deres følelser, samtidig med, at 
de møder andre i samme situation 
som dem selv. Vores mere end 25 
års erfaring med børn i sorg, for-
tæller os, at samtalegrupperne er 
en uvurderlig støtte for børnene. 

Sådan lyder omtalen af Projekt 
Skyggebørn, hvis man går ind og 
læser om det på nettet. Manden 
bagved hedder Jes Dige, der er pæ-
dagogisk psykologisk konsulent, 
underviser og foredragsholder. 
Han startede i Kræftens bekæm-
pelse med samtalegrupper for børn 
i sorg og har 25 års erfaring der 
fra. Men efter omstruktureringer i 
Kræftens Bekæmpelse valgte han 
at starte sit eget projekt: SKYG-
GEBØRN, som er afhængige af 
enhver form for sponsorat. Og der-
for har Tved menighedsråd be-
stemt, at høstkollekten i år skal gå 
til ovennævnte projekt. 

             Konfirmandforberedelse 
2018-2019. 

Tiden nærmer sig for opstarten af 
konfirmandforberedelsen her i 
Nors-Tved-Ø. Vandet pastorat. Vi 
starter nemlig op:                                                                       
  
Onsdag den 3. oktober kl. 07.50 

i Sognehuset i Nors,  
 
Konfirmanderne bedes medbringe 
deres dåbs-og fødselsattest eller 
navne-og fødselsattest. (Elever, 
der måtte gå på Østre skole, kan 
evt. vente med at starte til den 
24.oktober)  
 
Mødedatoerne indtil vinterferien 
2019 er: 
Oktober: 03,10, 24. (Aflyst den 
31. pga. kursus) 
November: 07, 14, 21, 28.                                                                                             
December: 05, 12.                                                                                                    
Januar 2019: 09, 16, 23, 30.                                                                                   
Februar 2019: 06. 

Hjælp til børn og unge i sorg 
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 G�DST�ENESTER 2018 

*) Kirkebil.   
Bestilles ved Thisted Taxa, 
97920422 senest kl. 12.00, dagen 
før. 

Pastoratets graver: 
Jørgen Christiansen, 24900808 

Måned/dag  Dato   Nors    Tved    Ø. Vandet 
 
September 
14.s.e.Trin.  02. Ingen  Ingen  10.30 * BH 
15.s.e.Trin.  09. 09.00  10.30 *  Ingen. 
16.s.e.Trin.  16. Ingen  14.00 NB  Ingen. 
17.s.e.Trin.  23. 10.30 * NB  Ingen  Ingen 
18.s.e.Trin.  30. 09.00  10.30  Ingen 
 
Oktober 
19.s.e.Trin.  07. Ingen  14.00 NB  10.30 * NB 
Fredag  12. 19.00 NB  Ingen  Ingen 
20.s.e.Trin.  14. 09.00 BH  Ingen  Ingen 
21.s.e.Trin.  21. 09.00  10.30 *  Ingen 
22.s.e.Trin.  28.  10.30 * NB  Ingen  19.00 NB 
 
November 
Alle helgens dag 04. 16.00 NB  09.00 NB  10.30 * NB  
24.s.e.Trin.  11.  09.00  10.30 *  Ingen. 

NB=  Omtale i Kirketidende 
BH= Benne Holwerda, Hillerslev 
SK = Sigrid Kjær, Sennels 
K = Konfirmation 
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Siden sidst i pastoratet 
 
Døde / begravede / bisatte  
¨ Lars Gamst, Thisted (Nors) 
¨ Evald Nesager Didriksen, 

(Tved) 
 

Æret være deres minde. 
 
Døbte  
¨ Karl Oskar Hartelius Kol-

strup, København. (Tved) 
¨ Iza Mar Sanchez Hilding, 

Nors.(Ø. Vandet) 
 
Viede 
¨ Grethe Løgsted Jepsen og 

Brian Førby Hvass Jensen, 
Nors. (Nors) 

¨ Nicole Kathrine Willette og 
Søren Pedersen, Thisted. 
(Nors) 

 
Tillykke 

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

 
Find os på Facebook!  
Søg ”Nors Kirke” el-

ler ”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 kon-
takte mig, så finder vi helt sikkert 
et tidspunkt. 
 
Ferie og friweekends. 
Jeg afholder friweekend den 13.-
14. oktober. Embedet passes un-
der mit fravær af pastor Benne 
Holwerda, Hillerslev, tlf.: 97-
981403. I perioden 29. oktober til 
og med 1. november deltager jeg i 
Provstikursus på Løgumkloster. 
Mere herom senere. 

Information 
 
Pga. den nye Persondatalov kan 
der fremadrettet opstå situationer, 
hvor der synes at mangle navne på 
listen over døde, begravede, døbte 
og viede. 
 
Dette skyldes alene, at der ikke 
har været en personlig kontakt 
mellem sognepræsten og de impli-
cerede, der har kunnet afstedkom-
mende en skriftlig tilladelse til at 
bringe navnet. Dét drejer sig bl.a. 
om dødsfald, hvor afdøde skal en-
ten begraves eller bisættes uden-
sogns og af anden præst, eller der 
kan være tale om vielser, hvor det 
er en udensogns præst, der forestår 
handlingen i en af vore kirker. 
Man er i disse tilfælde meget vel-
kommen til at rette henvendelse til 
sognepræsten i Nors-Tved-Ø. 
Vandet pastorat, hvorefter et 
navn / navne vil blive medtaget. 



Og her gik vi og troede, vi kun 
havde én opfinder i byen. To må-
ske, hvis vi tager Per Møller med, 
der som bekendt er emigreret 
til Thisted. Men vi har en mere, 
bogtrykker Oluf Immersen, eller 
”Bette Oluf” som han benævner 
sig selv her Jeg giver ordet videre 
til Oluf:

”Bette Oluf” har lavet en Genial 
opfindelse.
Jeg har lavet en opfindelse, der 
kan spare Danmark for sølvpapir 
hele Jorden rundt hvert år.
Læs om opfindelsen på www. 
easy-eating.dk
Jeg har bare brug for hjælp!
Fakta: Sølvpapir, stanniol (er 
alufolie) er ifølge alle Naturfred-
ningsforeninger, miljøorganisatio-
ner et stort affaldsproblem og en 
sand CO2 sviner, du kan selv go-
ogle en masse om dette.

Fakta: Mit produkt er fødevare-
godkendt papir miljørigtig FSC 
godkendt (bæredygtigt skovbrug). 
Læs meget mere på https://bit.
ly/2MF8qx2
Fakta: Danmark kan blive et for-
gangsland, hvis nogen vil hjælpe 
med at gøre budskabet kendt!
Vil du hjælpe?
Jeg har brug for at få kick sparket 
mit nye produkt!
Jeg har mange tanker, men mang-
ler penge og ved ikke rigtigt hvor-
dan jeg kommer videre!

1. Del dette opslag i dit netværk, 
tusind tak☺
2. Jeg har snakket med flere store 
aktører inden for salg af emballage 
til Pizzarier m.m. De er alle meget 
positive, men det er en tung proces 
inden alle beslutningstagere kom-
mer hjem fra ferie og de får holdt 
møder osv.
3. Havde jeg råd ville det være fan-
tastisk at kunne ansætte en ildsjæl, 
gerne af anden etnisk baggrund til 
at tage rundt i alle Danmarks Piz-
zarier m.m. og fortælle om forde-
lene ved at bruge easy-eating pro-
dukterne, vise dem en hurtigere 
mere hygiejnisk, lettere at spise og 
mere elegant måde at servere du-
rums og sandwich på. 
4. En virksomhed der købte 1mil. 
Af durum æsken, det ville kick-
starte visionen
5. Hvis f.eks. en virksomhed vil-
le sætte deres reklame på æsken 

og så sælge den meget billigt el-
ler forære den til pizzeriaerne med 
budskabet om at vi sammen gør 
noget ved miljøet!
6. Det kunne være et firma en or-
ganisation en bank f.eks. Spare-
kassen Thy som vil markedsføre 
Thy som forbillede for miljøet 
(opfindelsen kommer jo fra Thy)
eller f.eks. Spar Nord Bank: Spa-
rer Danmark for alufolie, Just 
Eat, Coca-Cola etc.? som vil ud i 
medierne og skabe avisoverskrif-
ter sammen med min vision, spar 
alufolie jorden rundt hvert år. Det-
te kunne give dem positiv presse-
omtale og reklame.
7. Ikke mindst DIG, når du køber 
en durum fortæl Pizzamanden om 
easy-eating og hvordan han kan 
spare mange meter alufolie samti-
dig med han kan servere sine du-
rums mere elegant.
8. Aviser og TV, hvis de ville for-
tælle om ”Bette Oluf” der har en 
vision: Spar Danmark for alufolie 
jorden rundt hvert år!
9. Hjælp modtages med stor tak, 
og du er meget velkommen til at 
kontakte mig på telefon 97 98 16 
41, mobil 61 28 60 18 eller på 
oluf@trykker.dk

Jeg har skåret lidt i Olufs beretning 
og går her videre til, hvordan Oluf 
fik ideen:

En aften jeg hentede Pizza på City 
Pizza i Thisted spurgte Ali mig: 
kan du Ikke lave en emballage til 
Durum Ruller det findes i hvert 
fald ikke i Danmark. Jeg har al-

Spar Danmark for alufolie 
jorden rundt hvert år!



tid haft en skjult drøm om at blive 
opfinder, nu havde jeg chancen! 
Alle Pizzarier ruller durum i papir 
og derefter i sølvpapir, jeg fandt 
ud af alene i Danmark bruges der 
enorme mængder af sølvpapir bare 
til durums. Efter mange søvnløse 
nætter hvor ideerne kørte rundt i 
hovedet startede jeg med at tegne, 
klippe, klistre kassere og om igen. 
Jeg havde en idé om hvordan man 
kunne lave en miljørigtig emballa-
ge, spare madpapir og sølvpapiret. 
Jeg ville lave et rør i fødevaregod-
kendt FSC bæredygtigt papir/kar-
ton. Man skulle have mulighed for 
at spise hele indholdet af æsken 
uden at få »klistrede fingre«. Efter 
mange nye tegninger, trykprøver, 
nyt stanseværktøj til efterbehand-
ling, fødevare godkendt limning 
osv. Halleluja så var den der! Søn-
dagen efter jeg havde min prototy-
pe klar skulle vores mindste datter 
Theresa have besøg af en god ven-
inde fra Venø. Vi inviterede selv-
følgelig forældrene indenfor, vi 
havde aldrig set dem før, men det 
var et fantastisk bekendtskab vi 
fik der, de var meget søde og fan-
tastisk kloge! »Bette Oluf« kunne 
ikke holde mund om sin opfindel-
se, det brændte i hjertet på mig for 

at høre en klog uvildig mening om 
mit miljørigtige produkt! De ud-
brød begge: Det er jo genialt det 
du har opfundet, det er ny tænk-
ning, du skal tage patent på det! 
Tror I jeg kan det? Æsken er ingen 
ny opfindelse, men måden den er 
forarbejdet på troede de aldrig var 
set før. Jeg har perforeret æsken i 
begge sider og ned af æsken er den 
perforeret på tværs med ca. 15 mm 
afstand, dermed kan man løbende 
»skrælle« eller rulle æsken ned, 
som man spiser sin durum. Tak for 
opmuntring og hjælp Claus og Ella 
☺
Derefter startede de næste søvnlø-
se nætter, hvordan får man lige pa-
tent, er det muligt og hvad koster 
det? Tak til Google, ved at stude-
re på nettet fandt jeg ud af at man 
kunne få vurderet sit produkt ved 
at kontakte Patent og varemærke-
styrelsen.
Jeg ringede til afdelingen i Ikast 
og forklarede dem hvad min op-
findelse gik ud på, umiddelbart 
mente de at jeg godt kunne få pa-
tent på æsken. De skulle have en 
skitse og en prøve m.m. Dernæst 
kunne jeg betale for en forunder-
søgelse, før at selve patentet skul-
le beskrives af en patent rådgiver. 

Øv, igen flere udgifter, men super 
opmuntrende at de var så positive. 
Jeg bestilte tid og en meget sød 
og meget klog kvinde lavede en 
masse Worldwide søgninger.  I ti-
mevis sad vi ved skærmen medens 
hun søgte, for mig det var som at 
læse russisk! Hvis man skal have 
patent på et produkt skal det være 
nytænkning som aldrig er set før 
i hele verden. Hun fandt en mas-
se, men intet der mindede om min 
ide', vejen var banet for mit patent! 
Hurra!
Næste punkt var meget værre og 
meget dyrere, jeg skulle finde en 
patentrådgiver til at skrive pa-
tentet. Heldigvis kontaktede jeg 
Patent Nord, som havde en super 
dygtig og frygtelig klog rådgiver 
som boede tæt på Thisted. Efter en 
masse tegninger af mine 6 forskel-
lige æsker, med samme type udfø-
relse, men med forskellige bredder 
og længder. Efter en masse kloge 
tekniske forklaringer og beskrivel-
ser blev alt indsendt til patent an-
meldelse. ”Bette Oluf” er nu ikke 
bare ”dum trykker”, jeg har nu fået 
papir på at jeg kan kalde mig op-
finder. ☺



Bagerst fra venstre: Thomas Thomsen, Gitte Bang Andersen, Brian Madsen, Jens Westergaard,  
Poul Sørensen, Tanja Ø. Andersen, Christian Poulsen
Forrest fra venstre: Maybritt Nielsen, Lykke Olesen, Anders Thinggard, Ina Søgaard Kristensen
Til jubilæet manglede vi: Charlotte Knudsen, Vibeke Bukh, Keld Pedersen, Benny Pedersen & Susanne Møller

Konfirmander fra Nors anno 1988...
på en dejlig varm sommerdag, 
afholdte disse ”unge” mennesker 
deres 30 års konfirmandjubilæum. 

Der blev udvekslet mange minder 
og ikke mindst røverhistorier



Jeg sidder her den 14. august og 
ser tilbage på en helt utrolig dejlig 
sommer, håber I har nyt det.
Nors hallen har været delvis lukket 
ned. Der har været 3 arrangemen-
ter. Gymnastikforeningen har haft 
gymnastikskole. Samt 2 dage med 
segboard, der var en del af kom-
munens sommerferie aktiviteter. 
Den lille hal har i ferien dannet 
ramme om et par store private fe-
ster. Samt børnefødselsdage, Så 
helt stille har her ikke været.
Susan, vores halinspeditør, har af-
holdt et arrangement. Gamerparty 
med børn fra 8 til 16 år. Det var 
en stor succes og vi håber på den 
samme tilslutning, når det genta-
ges den sidste weekend i septem-
ber. Partyet er for alle børn der 
gerne vil spille og hygge sig med 
jævn aldrene. Vi håber at gamer-
partyer vil blive taget så godt imod 
at vi kan afholde den 4-5 gange om 
året.
Den store hal er i brug, så de kan 
spille bold og lave andre aktivite-
ter, når øjnene trænger til en pause. 
Derudover er der også spillepause 
fra 02.00-8.00, for at alle kan få 

hvilet sig og holde den gode sjove 
tone overfor hinanden.
Fitness line har været i gang hele 
sommeren. De har et flot vinte pro-
gram klar med blandt andet nyhe-
der for mænd.
Nu er hallen også ved at være klar 
til at starte den ny sæson med for-
rygende mange aktiviteter. Det 
bliver rigtig dejligt at slå dørene 
op for foreningerne og brugere, så 
hallen igen kommer til at summe 
af sportslig leg og glade menne-
sker. Foreningerne har deres fyldte 
programmer klar, og de er meldt 
ud på Facebook.
Skolen er begyndt i hallen, til sep-
tember starter gymnastik, hånd-
bold og  badminton, som er forlæn-
get så der er 4 timer om mandagen. 
Til oktober starter indendørs fod-
bold.
Derudover kan Hallens frie timer 
benyttes af andre privatpersoner. 
F.eks. kan der afholdes børnefød-
selsdagsarrangementer, hvor man 
kan bruge mødelokalet og gymna-
stiksalen i 3 timer for 800 kr., og 
der kan tillige lejes redskaber af 
gymnastikforeningen for 200 kr.

Nyhedsbrev fra Nors Hallen 2018
Til alle arrangementer i hallen kan 
der tilkøbes mad i cafeteriet, eller 
det kan medbringes hjemmefra.
Man kan leje en badmintonbane en 
time for 80 kr.
Der er også mulighed for at leje 
mødelokalet, hallen eller gymna-
stiksalen af enkelte personer eller 
virksomheder, til f. eks bestyrel-
sesmøder, generalforsamlinger 
eller private fester. Evt. i samar-
bejde med Nordvestjysk paintball 
som har fået en vildt sjov ny event 
nemlig BowTag som sagtens kan 
stilles op i hallen. Eller kørestols-
rugby.
Ring til Susan for at høre om pris 
og hvornår hallen er ledig.
Alt henvendelse skal ske til Susan 
på telefon 40 79 15 49 eller mail 
norshallen@gmail.com 
Beboerhuset lejes ud af Åse Chri-
stensen på telefon 52 60 78 80. 
Man kan se om den er ledig på 
Nors hallens hjemmeside.
Hermed ønskes alle et spændende 
efterår.

Formand Ole Christensen. 

trækker nu igen i arbejdstøjet, og 
arbejder hen imod, at få et stykke 
op at stå. Klar først i det nye år.

Vi har endnu ikke en fast dato, da 
vi skal have fundet ud af, hvad der 
kan lade sig gøre i forhold til at 
etablere egnet scene, spillere etc.

Nors Dilettantforening
Stykket er udvalgt, så vi skal have 
besat rollerne.

Ud fra hvad vi kan læse i 
rollehæftet, kan I roligt glæde jer 
til et hylemorsomt stykke igen 
denne gang.

Så hvis I lader op til at have en fest 
med os, så arbejder vi hårdt på at 
få det til at lykkes.

Nors Dilettantforening/  
Rikke Lodahl Rasmussen



Tur 1: 

                            

 

 

Aktiv Netværk Nors 
Medlemskort til Aktiv Netværk Nors kan købes hos Grete Amby, tlf: 24603542,  

hos Leo Pedersen, tlf: 30481286, eller hos Hanne ”Klip og Krøl”, tlf: 97981918. Pris: 250 kr. 

Tag med på bustur til Tøndermarsken 
for at se ”Sort Sol”  
den 1.-2. oktober.  

Pris: Medlemmer 1498 kr.  
Ikke medlemmer 1698 kr.   
Tillæg for eneværelse 350 kr. 
Tilmelding: til Hanne på 97981918 

Tur 2:      
Tag med på 2 dages juletur til Lübeck  
den 26.-27. november.  
  
Pris: Medlemmer 1198 kr.  
Ikke medlemmer 1398 kr.  
Tillæg for eneværelse 250 kr.  
Tilmelding til Hanne på 97981918 
Tilmelding starter NU!  

Læs mere på: hanstholm-rejser.dk/rejsemaal/sort-sol-i-t-ndermarsken/201

Læs mere på: hanstholm-rejser.dk/rejsemaal/l-beck-juletur/65

2 ture med Aktiv Netværk Nors og Hanstholm Rejser



Så er sommeren ved at gå på hæld og efteråret nærmer sig. I Nors Fitness Line har vi sammensat et program 
som forhåbentlig kan fristes de fleste, som har lyst til at bruge efteråret på at holde sig i form  
Som noget nyt starter der et hold SWISSBOLD, hvor der skal anvendes en stor bold. Et rigtig godt redskab til 
styrke og stabilisere ryg, mave og balancen. Du skal selv medbringe en bold. 
Desuden starter Philip Kristensener et hold specielt for mænd i alle aldre og for alle former, hvor det vil være 
en blanding af crossfit/vægttræning samt kondition/cardiotræning og hvor alle kan være med i deres eget 
tempo. Kom og bak op om dette hold og tag din nabo med. 
Lene Enevoldsen har cirkeltræning/styrketræning med egen vægt og små håndvægte, tirsdag kl. 17.00 - 18.00 
og igen om lørdagen fra kl. 08.30 til kl. 09.30, her bliver alle muskler rørt, også dem du ikke vidste du havde. 
Halla har et hold yoga som foregår på Nors Skole i sangsalen hver onsdag fra kl. 17.30 til kl. 18.30. 
Her skulle være noget for en hver smag og så koster et medlemsskab for 1 mdr. 250 kr, 3 mdr. 500 kr., 6 mdr. 
900 kr. og 12 mdr. 1500 kr. Her kan alle være med 
 

Hold- og instruktørtider i Nors Fitness Line 2018/2019 
Opstart i uge 34. Dog starter vægt/kodition for mænd først op mandag d.10 september. 

 Mandag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag 
08.00 - 09.00 
Instruktørtime 

Lis 
Tlf.20413626 

 
Hold 

 
Kl.17.30-18.30 
SWISSBOLD 

Lene H. 
Telf. 24271663 

 
 

Hold 
 

kl.19.00-
20.00 
Vægt/

kodition 
Træning for 

mænd 
Philip 
Telf. 

25302269 

Hold 
 

17.00 - 18.00 
Cirkeltræning 

Instruktør: 
Lene E. 

Tlf. 
21132194 

Hold 
 

18.30 - 19.30 
Yoga 

Instruktør: 
Halla 
Tlf. 

21765252 
Medbring 

yogamåtte & 
tæppe 

Nors skole 

Hold 
 

19.00-20.00 
Vægt/kodition 
Træning for 

mænd 
Philip 
Tlf. 

25302269 
 
  

Hold 
 

08.30 - 09.30 
Cirkeltræ-

ning 
 Instruktør: 

Lene E. 
Tlf. 

21132194 

Instruktør til at vejlede og lave program: Lone tlf.40478487  -  Tine tlf.61791747 - Lene tlf.21132194 
Spørgsmål vedr. medlemskab og betaling samt nøglebrik kontakt Erik Nielsen 61601747  
For yderligere oplysninger se vores hjemmeside www.norsfitnessline.dk eller vores gruppe på Facebook, 
Nors Fitness Line.  



 

Spejder- Nyt 

”Se det summer af sol over engen” er en af vore folkekære sange af Holger Drachmann, har for alvor 
kendetegnet vores sommer. Over 60 sommerdage og 10 – 15 trope nætter er en hel usædvanlig sommer. 
Den ene temperatur rekord efter den anden er blevet slået. Vi må sige, vi har haft en usædvanlig sommer.

Hos spejderne havde vi en fantastiks sommerlejr, hjemme ved vores bålhytte ved spejderhytten. Det blev 
med tur i kanoerne på søen, bade ture, en tur til Fårup Sommerland og meget mere. Vi havde besøg af en 
flok belgiske spejdere, som havde opgaver i Nationalparken.

Her efter sommerferien starter vi op igen d. 15. aug. kl. 18.30 ved spejderhytten. Her er alle, både nye og 
gamle spejdere velkommen sammen med deres forældre. Her vil vi sammen ha et par hyggelige timer, og 
på den måde få startet det nye spejder år.    

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:   15. Opstart efter sommerferien for alle. Her vil der blive udleveret program for det

                        næste halve år.                                     

September:    15. – 16. Efterårsløb i Vestervig – for de store.

             29.  Grøn Fejde i Østerild – for de små.

Oktober:  19. – 21. JOTA / JOTI  - for de store.

Gruppelederass.:                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail: steffenoddershede@mail.dk



 

Er der en lille maler/kunstner gemt i dig?  
Kunne du tænke dig at høre nærmere om malerholdet?   

  

Så kom til opstarts/ informations-møde torsdag d. 6.-9. kl. 19, hvor 
kunstneren, Hanne Thyborøn vil komme med et oplæg.  

Sted: Palletten  
Entre: 20 kr. medlemmer, 50 kr. ikke medlemmer incl. kaffe og kage. 

 Aktiv Netværk Nors 
Medlemskort til Aktiv Netværk Nors kan købes hos Grete Amby, tlf: 24603542, hos Leo Pedersen, 

tlf: 30481286, eller hos Hanne ”Klip og Krøl”, tlf: 97981918. Pris: 250 kr. 

DE MUNTRE MOTIONISTER
Sæsonen starter onsdag den 5. september 2018, kl 09.30 i Nors hallen.

Alle er velkomne, - såvel nye som nuværende medlemmer.
Der er mulighed for gymnastik, step, badminton, bordtennis, ringo og andre aktiviteter  

og ikke mindst social samvær.

Kom og vær med.

Venlig hilsen
Bestyrelsen



NORS GENBRUG  
holder udsalg i ugerne 36 og 37  
fra tirsdag den 4. september til lørdag den 15. september.  
Alt sælges til halv pris, møbler,tøj ting og sager. 
Kom og se hvad vi har og gør en god handel.                                                                                       

Som noget NYT kan vi nu modtage betaling på MobilPay .

Vi ses venlig hilsen 
NORS  GENBRUG 

      Aktiv Netværk Nors.                               Aktiviteter på Palletten

tid. kl. Mandag. tid kl.          Onsdag tid. Kl. Torsdag
19.- 21.  Malerhold i kælderen. 930 - 12 Træværksted  10 - 11 Stolegymnastik

Jane Kanstrup tlf.30451114. Niels Christensen  40281449 Lene Enevoldsen  21132194
Siri Gravesen. Tlf. 24603542. 9.30 - 13. Lige uger. Madlavning for Vera

Hanne. Modne mænd Lene 21132194 14. - 16. lige uger.
19. - 21.      Fællessang med musik.    Jens Otto. Foredrag eller andet underholdning.

1. mandag i måneden 10 - 11.30  ulige uger. Lokalhistorie m.m. Eller div.
gl. Billeder:  Kristian Amby. Tlf. 91537950 19.- 21. lige uger.

Jens Otto              Ole Foredrag eller andet underholdning.
13.30 - 16.  Kort og Brætspil m.m.

Tirsdag. Bent Borg. 97981507 div.
9.30.- 12.       Træværksted.  Jens Otto 

Leo Pedersen. 30481286. 19 - 21. Strik og Hækling for begyndere.      Konto nr. Sparekassen Thy. 
Leo. Grete Amby 24603542 9090 000 33 03004

14. - 16.   Knipling. - Nørklerier. mm.          Hanne & Grete
Bente Christensen. 21798474  19 - 2130 ulige uger  Symaskine hold Aktiv Netværk Nors.

Grete. Anette Nesager  20296664 MobilePay.  Nr. 34012
19. - 21.30.Nørklerier. - Patchwork. Grete

       Strik. - Hækling m.m.  19 - 21     Lige uger. Læseklub:   Rejser: Hanne.
Åse Christensen. 52607880 Solvej Langkjær  28579274 Søge Fonde m.m.
Rita Pedersen. 61671190 tidspunkt aftales hver gang. Søge § 18. Jens Otto.     Grete.

Grete. Jens Otto
Er du interesseret ring gerne til en tovholder og få en snak eller skriv til.    Mail.    aktivnors@gmail.com

Kristian Amby
Stempel



Fødselsdag

D. 24. oktober fylder  

Ole Christensen 70 år

Tillykke ønskes du  
fra din familie

Nors KFUM og KFUK 

holder hyggehjørne  
hos Alex, Hindigvej 2, 
fredag d. 5. oktober og 
fredag d. 2. november  

kl. 19.30

  

SÅ STARTER STOLEGYMNASTIKKEN OP IGEN EFTER SOMMERFERIEN  
PÅ PALLETTEN 

HVER TORSDAG KL 10.00 

FØRSTE GANG TORSDAG D. 13 SEPTEMBER 

VI FÅR RØRT HELE KROPPEN 

OGSÅ LATTERMUSKELERNE!! 

BÅDE SIDDENDE OG STÅENDE VED EN STOL. 
JEG GARANTERER SVED PÅ PANDEN 

KOM OG VÆR MED ALLE KAN DELTAGE. 

                                                          Vi ses! Hilsen Lene. 



Håndboldopstart    2018/19 Nors BK 
 

Hold Årg. Træningstider Opstart Træner Pris 

U4 2014/2015 Tirsdag 16.00-17.00 2. oktober Emilie Thit Jacobsen 
Maria Wissing 
Astrid 
Signe 

350,- 

U6 2012/2013  Tirsdag 16.00-17.00 2. oktober Camilla Amtoft Odde 
Susanne Sørensen 
Nadia 
Ninna 

400,- 

U8 D+P  2010/2011  Torsdag 16.00-17.00  6. september Kristian Jensen 
Sanne 
Signe 

450,- 

 U10 P  2008/2009 Mandag 16.30-18.00 
Onsdag 17.00-18.00 

3. september Lotte Hyldahl 
 

700,- 

 U10 D   2008/2009  Tirsdag 17.00-18.00  4. september 
 

 700,- 

 U12 D  2006/2007 Tirsdag 18.00-19.00 
Torsdag 17.00-18.00 

 4. september Trine Ø. Andersen 
Tina Hyldahl 

800,- 

 U14 D  2004/2005 Torsdag 18.00-19.00 6. september  850,- 

Damesenior + U18 99 og tidligere Tirsdag 19.00-20.30 28. august Camilla Amtoft 900,- 

Herresenior + U18 99 og tidligere Onsdag 20.00-21.30 
(Torsdag 20.30-22.00) 
 

Torsdag  
23. august 

Thomas Nielsen 900,- 

 

 

Kor-opstart! 

Så skal vi have smurt stemmebåndene igen. 

Nors Koret starter op onsdag den 12. september kl. 19.00  
i sangsalen på Nors skole. 

Nye, såvel som ”gamle” sangere er velkomne. 

Pris: 500kr.  

Ellen Alstrup, Tlf.:51511706 

ellenalstrup@gmail.com 



 

Bestyrelsen i Nors Gymnastikforening. 

Formand  Næstformand Kasserer 
Kathrine Thøgersen  Nadja F. Bodin Rikke Budsted 
Tlf. 40 92 63 55 Tlf. 28 55 50 87 Tlf. 40 24 91 28 

Sekretær  Menig medlem Menig medlem 
Berit Oddershede Kristina Yde  Johanna Bojer Schade 
Tlf. 21 23 05 79 Tlf. 22 59 16 58 Tlf. 24 86 51 32 
 
Menig medlem Webmaster/menig Suppleant 
Karina F. Mogensen Lars Larsen  Jan Falkiewicz 
Tlf. 51 33 99 07 Tlf. 20 88 60 81 Tlf. 29 13 98 32 

Vigtige datoer  

2018 
Uge 42 Efterårsferie ( ingen træning ) 
Uge 44 Gymnastik weekend d.   
  3.11.18 — 4.11.18 
Uge 51/52 Juleferie følger skolens ferie 

2019 
Uge 7  Vinterferie ( ingen træning ) 
10.3.19 Gymnastik-opvisning i Nors  
23.3.19 Børnestævne i Thy Hallen 
16.4.19 Hop og Rul 

Hovedsponsor 

Sæsonstart d. 3.9.2018 

Hold Dag Tid Ledere Tlf. Pris 

Badminton Mandag i hallen 18:00-21:00 
Opstart uge 36 

Kontaktperson: Kathrine 
Thøgersen 

 
40 92 63 55 

2000,- pr. bane 

Tumlestik 
0-3 år og forældre 

Mandag i salen 16:00-17:00 
Opstart uge 36 

Michelle Holler 
 

22 86 15 76 
 

1 barn 500,- 
2 børn 600,- 

Team Fræs =  
børnehavebørn 

Mandag i salen 17:00-18:00 
Opstart uge 36 

Michelle Holler 
Camilla Holm 
Oliver Bodin  
Freja Christensen 

22 86 15 76 500,- 

 

Mini mix 
0.-2. klasse 

Onsdag i salen 17:00-18:00 
Opstart uge 36 

Emilie Thit Jakobsen 
Thor Gravesen 
Lars Larsen 
Emma Sloth 
Mathilde Jonasen 

25 71 00 06 500,- 

Mix spring 
3.-6. klasse 

Onsdag i hallen 18:00-19:30 
Opstart uge 36 

Arne Overgaard 
Ebbe Fuglsang Andersen 
Camilla Husum  
Roksolana Dyachenko 

25 67 22 50 
 
 

550,- 

Spring for sjov 7. kl. og 
op i samarbejde med 
Hillerslev Sport 

Mandag, Ulige uger i Nors, 
Lige uger i Hillerslev 

19:30-21:00 
Opstart uge 38 

    550,- 

Rytme 4-7. klasse  Torsdag i salen 16:00-17:00 
Opstart uge 36 

Kathrine Kragh Thøgersen 
Christine Kragh Thøgersen 

40 92 63 55 500,- 

Rope Skipping 2.-4. kl. Tirsdag i salen 17:00-18:00 
Opstart uge 36 

Mathilde Gaarde 
Wilma Borgaard 
Michelle Hove Kristensen 

27 89 36 35 500,- 

Yoga for alle unge og 
voksne 

Tirsdag i salen 19:00-20:00 
opstart i uge 43 

Pia Sloth 20 35 80 03 400,- 

Floorball for seniorer Onsdag i salen 20:00-21:00 
Opstart uge 38 

Kontaktperson: 
Niels Lodahl 

 
22 19 09 81 

500,- 

Mini turbo Segboard 
Krudtugler - 2. klasse 

Mandag i hallen 
 

15:30-16:30 
Opstart uge 36 

Susan Haugstrup Sørensen 20 91 86 27 400,- 
20 kr. for leje af 
segboard pr. gang 

Mega turbo Segboard 
og redskabsbane 
3.-6. klasse 

Onsdag i salen og hallen 
 

16:00-17:00 
Opstart uge 36 

Susan Haugstrup Sørensen 20 91 86 27 400,- 
20 kr. for leje af 
segboard pr. gang 

Praktisk Info. 
Tilmeldingen samt betaling sker på vores hjemmeside 
www.norsgymnastikforening.dk  
Det er gratis at deltage de første 2 gange. 
Såfremt problemer med tilmeldingen, kontakt da venligst en fra bestyrelsen.  
Kontingentet er for hele sæsonen. 
Hvis der deltages på mere end ét hold, betales der fuld pris for det dyreste og 250,-  
for hvert efterfølgende hold. 



 

 

ltamira 

Altamira Studio Teater. 
Er en international teatergruppe baseret i Vest Jylland kommer og underholder os i 50 min.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Der serveres 2 stk. luksus smørrebrød en øl eller vand. Kaffe pr person for kun 50 kr. 

Tilmelding ( først til mølle) til Hanne. Tlf.97981918 senest fredag den 14 sep. 

Kun for medlemmer, der kan dog købes medlemskort denne aften. 

 

Husk tilmelding til Testcenter for store vindmøller i Østerild   

Tøndermarsken med Sort Sol. Og Juletur til LÜBECK med Hanstholm Rejser.  

Se opslag i Nors Tved Ø-Vandet  Tidende Juli – aug.         Venlig hilsen bestyrelsen.  

 

 

Aktiv Netværk Nors.  Opstartsfest. 
Torsdag den 20. sep. Kl. 18. 

På Palletten. 
      

 



 

Kirkens Korshær og mennesker i nød 
Overalt i Danmark findes mennesker, der på forskellige måder er i nød. Det kan være 

hjemløse, der lever et udsat liv på gaden, misbrugere med psykiske diagnoser, ensomme 

uden kontakt til familie og venner, børn, der kommer i skole uden overtøj og madpakke, 

og - og - og desværre er listen endnu længere. 

 

I Kirkens Korshær ser man, at flere og flere mennesker midt iblandt os lever under 

sådanne vilkår. De har brug for hjælp, og det får de overalt i landet af Kirkens Korshær. – 

helt derud, hvor det offentlige ikke rækker. Det koster mange penge, og derfor holder 

Kirkens Korshær. 

 

Landsindsamling, - søndag den 25. november 
 

I Thy vil der i lighed med 2017 være 11 adresser, hvorfra indsamlingen foregår. 

Der er brug for mange indsamlere, og hvis nogen vil hjælpe Kirkens Korshær med at 

hjælpe danskere i nød, så er man velkommen til at melde sig. 

Det kan ske pr. mail: waki@post9.tele.dk eller telefon: 30 20 12 35, hvor man vil kunne 

udtrykke ønske om, hvor man gerne vil være indsamler. 

Velkommen til et meningsfyldt medarbejderskab og en god oplevelse sammen med 

andre for vore medmennesker i nød. 

 

Alle er velkomne 
 

 

 

 



Deadline for næste blad er den 20. oktober 2018




