
Nors-Tved &
Øster Vandet

Januar - Februar
2019 - 14. årgang

Indkaldelser til generalforsamlinger

Side 5   Med Aktiv Netværk til julemarked i Lübeck

Side 7   Ledig stilling i gocartcentret

Side 3 & side 15 Nyt fra Borgerforeningen

Nors-Tved
Øster Vandet

September - Oktober 2018 
14. årgang

Succes med ny sommerfest

Nye “bladkræfter” søges
Møbler og reolsalg i Nors

NTT sept-okt 2018.indd   1 28/08/2018   06.56

Godt nytår!



Billeder til Tidende

Mange, der har sendt billeder til mig, 
har jeg spurgt, om de ikke har billedet 
større? Eller originalen? Mange af de 
billeder jeg får sendt er nemlig meget 
meget små. Så små, de knap nok kan 
printes. Der er nemlig stor forskel på om 
et billede kommer lige ud fra kameraet 
eller telefonen. Eller det kommer fra Fa-
cebook eller et word-dokument.  Og for-
di de ser gode ud på telefonen, behøves 
de slet ikke at kunne trykkes.

Dette billede viser forskellen. Jeg har 

fotograferet Nors Kirke med min tele-
fon og sat det ind i et word dokument, 
så det fylder fra margin til margin. Det 
kan ikke være større. Så har jeg taget 
billedet fra word igen, og lagt det ind i 
det oprindelige billede igen. Og man kan 
næste ikke få øje på det. Det kan være 50 
gange inde i det oprindelige billede! Det 
gør word for at lave det så lille, det kan 
være i et tekstdokument, der skal være så 
lille som muligt. 

Og det er det samme, der gælder med 

billeder, der er hentet fra Facebook. Og 
mange, der er sendt pr. mail fra en te-
lefon, medmindre man vælger Faktisk 
størrelse. Hedder det på min, men vælg 
det, der er på flest MB.

Har du kun et billede, der ikke er stør-
re, det kan jo være mailet til dig sådan, 
må jeg jo bruge det, som det er. Men jeg 
vil nok spørge dig først.

Kristian Amby

Redaktion
Bladansvarlig: Kristian Amby
Telefon: 9153 7950
Mail: nttredaktion@gmail.com

Sats & tryk:
Trykkeriet Friheden ApS
Tlf. 9798 1641 - www.trykker.dk

Nors - Tved Borgerforening
www.norsby.dk

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

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

Kontaktperson:
Ove Thygesen
Tlf. 2467 9933

Deadline for næste blad er den 20. februar 2019
Bladet udkommer i uge 9 i februar. Bladet kan også læses på www.norsby.dk
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Nytårstale

Så gik 2018. Det blev jul og det blev 
nytår. Og julepynten kom op i byen og 
det kom ned igen. Men spørgsmålet er 
så bare, om det også kommer op i 2019? 
Borgerforeningen mangler medlemmer 
i bestyrelsen, og til at hjælpe til i det 
daglige. Formanden er flyttet og er ikke 
erstattet, da det ikke har været muligt at 
finde suppleanter til bestyrelsen. Og her 
til forår er der generalforsamling, hvor-
dan ser det så ud? Måske skal vi til at 
vænne os til en by uden borgerforening? 
Uden julelys og en park, der ikke bliver 
passet. For det er jo også borgerforenin-
gen, der har skabt den og passer den.

Sommerfesten blev flyttet tilbage til 
Vendbjerg i sommer. Som et samarbejde 
mellem flere at byens foreninger. Med 
alle foreninger mangler folk, der vil tage 
et ansvar. Så hvem skal sørge for der 
er fodbold eller håndbold til børnene i 
fremtiden? Eller være ledere for spejder-
ne eller gymnastikforeningen?

Nogen siger, de vil hellere vil betale 
sig fra det end selv hjælpe til. Men der er 
jo bare ingen at betale til. Der er vist ikke 
mange, der tror på, der vil komme til at 

løbe en betalt træner rundt på Vendbjerg 
og træne et U-11 hold? Eller til at hænge 
julepynt op? Eller hvad med aflønnede 
bestyrelsesmedlemmer?

Nu tror jeg ikke, det er problemer, vi 
er alene om her. Det er det samme, man 
hører fra andre byer. Men lad os så være 

foregangsmænd. Vi har været det før, og 
vi kan blive det igen. Så mød op til gene-
ralforsamlingerne og støt vort forenings-
liv. Det er til gavn til os alle.

Godt nytår.
Kristian Amby

Nors Borgerforenings bestyrelse. Susan Jensen (Susan Jensen), Sophie Lodahl, In-
ger Svane (kasserer), Ove Thygesen (næstformand/ fungerende formand), Fritz Jen-
sen og Svend Nørgaard

Dilettant

Så er vi startet op igen efter en kort 
julepause og vi er ved at gøre klar til, at 
opføre dilettantstykket for jer. Det opfø-
res lørdag d. 16/2 2019 i Hillerslev for-
samlingshus. Se reklamen andetsteds i 
bladet. Billetsalget er i fuld gang, så det 
er med at skynde sig at få bestilt billet-
ter og det gør man ved at ringe på 9153 
9420. Så tag naboer, venner og familie 
med til en hammer sjov aften.

Hvis du vil støtte vores forening, så 
meld dig ind nu og medlemskabet gæl-
der for hele 2019. Kontingenten er 50 kr. 
og beløbet indbetales på : kontonr. 9090 
0003015807 eller mobilepay: 11180

Vi trækker lod om to billetter til fore-
stillingen blandt de medlemskaber der 
tegnes fra nu af og til d. 16/2 2019 

Vi glæder os til at se jer alle sammen!

På Dilettantforeningens vegne
Rikke Rasmussen
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Nors Børnehus

Den sidste fredag inden efterårsferien er vi altid med i sko-
lernes motionsløb. Det er krudtuglerne der deltager. Det er en 
rigtig hyggelig dag hvor de kan løbe sammen med nogle af de 
skolebørn de kender. 

Selv om vi stadig arbejder med: Vi lærer sprog + er der også 
tid til lidt andre ting.
Vi har haft besøg af luciapigerne fra Nors Skole. De sang for 
os og børnene var så op-taget af det, at de sad helt musestille. 
Bagefter var der luciabrød og kakao til alle.
Vi har også haft bedsteforældre julehygge dage. Her blev der 
klippet – bagt og lavet juledekorationer. Alle fik serveret en 
dejlig suppe inden de tog hjem.

Vi har også andre forskellige juletraditioner: 
•  I Nors Kirke
•  Børnejulefrokost
•  En juletur til Tved Plantage

Når vi kommer hjem fra kirken får vi risengrød og julemanden 
kommer på besøg, med en godtepose til alle børnene.
I Tved Plantage finder vi nisserne som skal med børnene hjem 
på skift i december måned. I sidste nummer af Tved Tidende 
efterlyste vi en nisse da vi manglede en`.
Der var ”en dame” fra Nors der strikkede en nisse til os – TAK 
FOR DET. 

Til vores børnejulefrokost har vi et langt bord i vores fællesrum 
der er fyldt med ene gode lækkerier. Bordene bliver pyntet og 
nogle af børnene er festligt klædt på. 

Hilsen Kirsten
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På julemarked i Lübeck med Hanstholm Rejser

Lübeck er mest kendt for to ting, marci-
pan og julemarked. Og tager man derned i 
advent kan man få begge dele. Og det var 
netop det, Aktiv Netværk gjorde 26. og 
27. november. Hanstholm Rejser hentede 
os klokken 5.30 ved hallen, så vi skulle 
tidligt op. Turen derned gik smertefrit, og 
efter vi var blevet indlogeret på hotellet, 
fik vi en guidet tur gennem Lübecks gam-
le del. Da den var slut var det så småt ved 
at blive mørkt, så vi kunne selv gå rundt 
og se den smukke by. Og rygtet havde 
ikke overdrevet. Aldrig, og jeg gentager, 
aldrig, har jeg set så meget julelys og ju-
leudsmykning. Og vi tog os også tid til en 
kop kaffe i marcipanens højborg Niede-
regger, hvor de også havde lækre kager. 
Næste dag skulle vi køre hjem klokken 
13, så der var tid til at se byen ved dagslys 
også. Lübeck er en meget gammel by, der 
er på UNESCO’s verdensarvliste. I nye-
re tid har byen især gjort sig bemærket 
ved, de ikke ville lade Hitler holde tale 
der under valgkampen i 1932. Og så har 
den også den kedelige rekord, at den var 
den første tyske by der blev sønderbom-
bet under krigen.  Det skete natten mel-
lem den 28. og 29. marts 1942, natten 
før palmesøndag. Det lagde store dele af 
byen i ruiner og domkirken Mariekirken 
brændte, hvorved kirkens klokker styrte-
de ned fra tårnet, hvor de har ligget siden. 
For da kirken blev bygget op igen efter 
krigen lod man de knuste kirkeklokker 
blive liggende som et minde og en advar-
sel. Men alting får en ende, og det gjorde 
juleturen til Lübeck også. Ved 13-tiden 
kørte vi mod Danmark igen, og efter en 
indkøbsstop ved grænsen gik turen hjem 
mod Nors igen. Det var en dejlig tur, som 
jeg kan anbefale, hvis turen bliver arran-
geret igen i 2019.

Kristian Amby
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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-
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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
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Spejder-Nyt

Det ser ud til at julen 18 både bliver grøn og forholds vis lun. 
Men det er vel også det der kendertegner hele 2018. Det var 
året, hvor vejret satte den ene rekord efter den anden. 

Sommeren gav en lang periode med bål / afbrændings for-
bud. Det var lidt specielt at holde sommerlejr uden brug af 
åbent ild. Vi fik vores bålhytte færdig, fik rettet grunden af 
omkring den, fik lagt fliser og fik sat lys op i hytten, så vi kan 
bruge den året rundt til vore møder, dejligt. Dog mangler vi at 
få lavet toilet forhold til vore brugere af bålhytten. 

Her i efterår har vi købt endnu en kano med udstyr. Vi var 
heldige at få en donation fra en af de lokale firmaer, så det var 
et godt tilskud til købet.

1. Søndag i advent 
havde vi traditionen 
tro vores julestue i 
Sognegården. Den 
blev, som vanligt, godt 
besøgt af købelystne 
gæster. Det grønne 
hjørne, basaren, tom-
bolaen, Ulvehjørnet 

og spejderjule cafeen gav os en rigtig hyggelig eftermiddag. 
Herfra skal lyde en kæmpe tak til alle jer der støttede op om 
julestuen. 

Juleafslutningen 
for alle spejdere 
foregik i spejder-
hytten med dans 
om juletræet, æb-
leskiver, pakkespil 
og råhygge.

Vi vil gerne fra KFUM Spejderne i Vandet ønske 
alle et rigtig godt nytår 2019.

Program for de kommende måneder:
Hver onsdag holder vi møde for alle enheder fra 17.00 til 18.30 
i spejderhytten på Toftholmvej. 

Alle er altid velkommen.

Jan. 9. Opstart efter juleferien – Vi mødes I Sognegården. 

Feb. 3. kl. 10.30 Nytårsparade i Ø. Vandet kirke. Vi starter med 
kirkekaffe i spejderhytten kl. 9.00

Gruppelederass.:
Steffen Oddershede 

Tlf. 97977150
Mail: steffenoddershede@mail.dk

Nors KFUM og KFUK holder Hyggehjørnet Fredag d. 25. januar 
og Fredag d. 1. Marts kl. 19.30 hos Alex, Hindingvej 2

Der holdes generalforsamling tirsdag d. 5. marts kl. 19.00
hos Mogens S. Pedersen, Diget 4
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Nyt fra spejderne

Negbinding

Mandag d. 12. 
november hav-
de vi negbin-
ding for alle 
m e d l e m m e r 
hos Arne Sø-
rensen på Trå-
bakken. Mange 

spejdere, forældre og søskende var mødt 
op for at hjælpe. Der blev hurtigt bundet 
omkring 400 neg. Derefter var der æble-
skiver, sodavand og kaffe til alle. 

Senioruge
Fra lørdag d. 10. november til lørdag 
d. 17. november var der senioruge for 
alle spejdere fra 8. klasse. Vi boede 15 
seniorer i spejderhuset i denne uge. Vi 
hyggede os rigtig meget og lavede sjove 
aktiviteter; yoga med Halla, skydning i 
Thisted skyttecenter, fotoshoot til årets 
seniorkalender samt en hyggelig fest-
middag som afslutning. 

Julestue
Søndag d. 26. november afholdt vi vores 
traditionsrige julestue i spejderhuset. 
Bævere og ulve gik rundt i byen i et strå-

lende vejr og solgte neg. I spejderhuset 
var der gang i kagetombolaen, lykkehjul 
og gættekonkurrencer, som blev beman-
det af de ældste spejdere. Derudover 
var det selvfølgelig muligt at købe alle 
de flotte dekorationer samt fine hjem-
mestrikkede sager. I vores café var der 
mulighed for at købe lidt julegodter, der 
kunne nydes i spejderhuset. Tak til alle 
sponsorere, der har givet gaver til vores 
amerikanske lotteri. 

Juleafslutning
Mandag d. 10. 
dec. var der fæl-
les juleafslutning 
for alle bævere, 
ulve, spejdere og 
seniorer i Nors 
gruppe. Vi var 
samlet 50 spejde-
re i spejderhuset. 
Der blev sunget 
en masse julesan-
ge, delt mærker 
ud, spist risen-
grød – som igen 
i år var lavet af 
Bodil Lund, dan-
set om juletræ og 
så fik vi besøg af 
julemanden. 

Med ønsket om et godt 2019
Louise Svendsen

Amerikansk lotteri fra 
Spejdernes julestue 2018

Grå C41: 
Thy øl fra Spar, træspil fra Gunnar Smed

Orange H100: 
Vin fra Red Office

Lyserød K5: 
Kurv fra Lene og Philip Kristensen

Blå J27: 
Øl fra Thisted Bryghus

Gul A58: 
Bold, sportstaske, drikkedunk + gavekort 
fra Taabel

Lysegrøn J22: 
Hårpleje fra Klip og Krøl

Pink B37: 
Øl fra Thisted Bryghus

Lyserød F43: 
Gavekort -1røget ål fra Skovsted ålefarm

Tak til alle besøgende 
og alle sponsorer

Gevinster kan afhentes i tidrummene: 
Mandag 16.30-18.00 og 18.30-20.30, 
tirsdag 16.30-18.00 og torsdag 19.00-
21.00. Gevinster der ikke er afhentet 
inden 31. januar 2019 tilfalder spejderne.
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Nyt fra Nors Gymnastikforeningen

Endnu engang har vi afholdt en succesfuld Gymnastikweek-
end, med en masse glade børn, instruktører og hjælpere. Der var 
denne gang omkring 60 aktive børn på masser af gymnastik, 
som endte ud i en lille fremvisning søndag formiddag. Tak til 
alle der gav en hjælpende hånd med. Vi har i denne sæson star-
tet et Yogahold op ledet af Pia Sloth. De træner i salen tirsdage 
fra 19.00 til 20.00. Der er pladser endnu hvis nogen skulle have 
lyst. Som noget nyt, afholdte Nors Gymnastikforening i 2018 
fælles juleafslutning for alle holdene og deres familier. Vi i be-
styrelsen er helt overvældende over det flotte fremmøde. Der 
var i alt 221 små som store mødt op. Vi fik sunget og danset 
om det pyntede redskabs(jule)træ. En lille smagsprøve på op-
visning var der også fra et af holdene. Køkkenet havde disket 
op med lasagne, salat og grønsagsstave i store mængder. Tak til 
Susan, Aslak, Ditte og Åse for alt den gode mad de havde fået 
lavet! Efter maden var der fri leg på de øvrige redskaber og mu-
lighed for lidt hyggesnak ved bordene. Julemanden kom også 
på besøg og han havde godter med til alle børnene. Det var i det 
hele taget en stor succes og bestemt et arrangement vi i NGF vil 
gøre til en tradition. Et stort TAK skal lyde til JOM og Witdahls 
for at have sponsoreret mad til alle de deltagende gymnaster og 
til Carsten Købmand for slikposer til alle børnene.

I det kommende år er der lidt forskellige arrangementer i 
kalenderen:

D. 30. januar kommer Abdel Aziz Mahmoud og holder et fore-
drag: Hvor taler du flot dansk! Dette arrangement er i samar-
bejde med de øvrige foreninger i Nors. Billetterne kan købes på 
ThyEvent.dk

D. 8. februar spiller Martin Kanstrup op til dans med showet: 
En Gur Awten. Billetterne kan købes i hallens cafeteria.

D. 10. marts er der gymnastikopvisning i Nors hallen.

D. 23. marts er der børnestævne i Thy hallen for nogle af vores 
hold.

D. 16. april er der Hop og Rul i Nors hallen, arrangeret sammen 
med NBK og hallen.

Vi håber I alle er kommet godt ind i det nye år.
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Thy Go-Kart & Paintball stillingsannonce

Vi søger en person til pasning af banen mm. søges. Opstart: Efter aftale. Vi søger en M/K til vores team i Nors. Vi har travlt og 
har brug for endnu en Instruktør der kan hjælpe til med hverdage og weekender. Hos Thy Gokart Udlejning har vi både gokart, 
paintball og event-hal med mange sjove og fede aktiviteter. Vi har også en af Danmarks største indendørs paintballbaner på 1200 
m2 samt event-hal på 500 m2.

Jobbet:
• Introduktion af Go-kart, Paintball og Event.
• Daglig vedligehold i hallerne. 
• Opfyldning af køleskabe mm.
• let rengøring.

Hvem er du:
Du har interesse for området, og da stillingen ikke er en fuldtidsstilling er du måske:
• Senior / efterlønsmodtager
• Deltidsansat
• Studerende
• Andet

Vi forventer at du:
• Er åben og brænder for at yde en god service, med et smil på læben.
• Kan tage initiativ og ansvar
• Mødestabil 
• Kendskab til basal IT (oplæring vil selvfølgelig ske)
• Kan tale dansk, engelsk og Tysk (Tysk ikke noget krav)

Spørgsmål & Henvendelse om stillingen til Tommy Jensen tlf. 21 42 34 35

Tved Vandværk
Afholder årlig generalforsamling

Lørdag d. 2. februar 2019 - kl 14.00
hos Kjeld Jensen, Sønderbyvej 4

Dagsorden ifg vedtægterne. Evt forslag skal være 
formanden skriftligt i hænde senest 3 dage før 

generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Carsten Schultz 

Nors Vandværk A.m.b.a.

Afholder generalforsamling i Norshallens mødelokale
Torsdag den 28. februar 2019 kl. 19.30

Dagsorden i.h.t. vedtægter

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Nors hallen afholder generalforsamling i Nors hallen
onsdag den 20. februar 2019 kl. 19.30 

Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Bestyrelsens beretning.
4. Regnskab for 2018 forelægges til godkendelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
5a. Bestyrelsens forslag til ændring af vedtægter. 
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – på valg er: Anne Marie Foldager (genvalg) og Kristian Amby (genvalg)
7. Valg af suppleant – på valg er: Merethe Krog Nystrup (genvalg)
8. Valg af Revisor – på valg er: Hellen Fly Geertsen
9. Eventuelt.

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Med venlig hilsen
Ole Christensen (formand) - tlf. 25136039

Nors vandrelaug

Atter et år er gået med stor succes i Nors van-
drelaug. Vi går en tur på 3 - 4 km hver mandag 
kl. 14.00 med forskellige ruter rundt i området, 
meget spændende at komme ud de steder man 
ikke altid går. Her i efteråret har det været en 
succes med flere deltagere, så vi mange gange 
har været omkring 30 personer. Efter en gåtur er 
der mulighed for lidt socialt samvær, da vi her nyder vores medbragte kaffe. Mandag den 
10. dec. sluttede vi sæsonen af med en julefrokost i Nors Hallen med 52 fremmødte, som 
fik en fantastisk aften. Hvor der skal lyde en stor ros til Susan for den dejlige mad. Og til 
Tonni og Rigmor skal også lyde en stor tak for jeres indsats i årets løb.

ALLE ER VELKOMMEN.

Til sidst vil jeg gerne ønske alle en rigtig glædelig jul, samt et godt nytår.

Ole Christensen



11

 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 JANUAR-FEBRUAR 

 

Sogneeftermiddage/aftener 
 
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, nem-
lig pastor Benne Holwerda, Hil-
lerslev, der vil fortælle om sin vej 
fra Holland til Danmark og om 
vejen til præstegerningen. Vel 
mødt. 
 
7/2 kl. 19.00: Menighedsmøde. 
Det årlige menighedsmøde i Nors-
Tved - Ø. Vandet pastorat afhol-
des: i Sognehuset. Formændene 
for de 3 menighedsråd vil komme 
med en kort beretning om året, der 
gik. Efter kaffen vil Inger Marie 
Clausen fortælle om minder fra sin 
ungdom i Nors. Så kom og bliv en 
del af en interessant og spændende 
aften! 
                                                                                       
7/3. kl. 14.30: Michael Møller i 
Nors 
Vi får i Sognehuset i Nors besøg 
af Michael Møller, og så er der 
dømt masser af musik og sang. Så 
kom og få et par hyggelige timer, 
hvor også Højskolesangbogen vil 
komme i brug.  
Kaffe og brød: 25,- kr. Vel mødt. 

Særlige Gudstjenester 
 
3/2 kl. 19.00: Kyndelmisse kon-
cert i Tved kirke. 
Vi arbejder pt. på, at kunnr afholde 
en Kyndelmisse koncert i Tved kir-
ke med deltagelse af Nors Voksen-
kor under ledelse af Ellen Alstrup. 
En aften, der vil stå i lysets tegn, - 
og en koncert, der vil blive ledsaget 
af læsninger m.m. Mere herom se-
nere 
 
2/3 kl. 10.00: Fastelavnsgudstje-
neste i Nors Kirke 
Man er selvfølgelig mere end vel-
kommen til at møde op udklædt, - 
det gælder også voksne, - og jo fle-
re der kommer udklædt, - jo sjovere 
er det. Efterflg. tøndeslagning m.m. 
i Nors Hallen. 
 
3/3 kl. 13.30: Fastelavnsgudstje-
neste i Ø. Vandet kirke. 
Der afholdes fastelavnsgudstjeneste 
i Ø. Vandet kirke og man er også 
ved denne gudstjeneste velkommen 
til at møde op udklædt, - både store 
og små. Jo flere udklædte, jo festli-
gere. Efterflg. fastelavnsfest m. 
tøndeslagning i Vandet Sognegård. 
 
 
 

Filmaften for hele Thisted provsti 
 
Tirsdag d. 26 februar kl. 19.00 – 
21.30 i Thisted bio. 
 
Billetter af 50 kr. kan købes via 
sognepræsten. 
 
Filminstruktøren Jens Loftager 
kommer til Thisted bio og viser sin 
nye film ”TRO”. Filmen varer 81 
min., og derefter er der pause med 
kaffe og kage og efterfølgende dis-
kussion med instruktøren. 
 
Anmelderen skrev i Jyllands Po-
sten: ”Filmfilosofisk essay om tro-
ens væsen har været 25 år under-
vejs, men det har været værd at ven-
te på”. 5 stjerner. 
Kom og vær med til en aften for 
hele provstiet, hvor vi er samlet om 
det vigtige spørgsmål: ”Hvad er det 
med tro overhovedet for noget? ” 
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NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 JANUAR-FEBRUAR 

 

 

Mini-konfirmander 
 
Så er vi ½ vejs i mini-
konfirmandforløbet, der i år 
strækker sig over 10 mødedage.  
 
Efter nytår flytter vi fra onsdag til 
torsdag, således at vi mødes: 
3., 10., 17., 24. 0g 31. januar.  

Tidspunktet er stadigvæk kl. 
14.15, og stedet er Sognehuset i 
Nors.  

Hvis nogle nye elever fra 3. kl. 
have lyst til at være med, så er de 
altid velkomne til at deltage i re-
sten af møderne. 

Nytårsparader 2019 
 

Nors  
KFUM spejderne Nors 

 
D. 13/1 2019 kl. 14.00  
Efter en kort familiegudstjeneste 
er der af KFUM spejderne plan-
lagt et familieløb rundt i området. 
Løbet afsluttes med varm kakao 
m.m. i Sognehuset i Nors. En her-
lig 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 nytårs-
parade. Forud for gudstjenesten, - 
dvs. kl. 09.00 inviteres alle på 
kaffe og rundstykker i Spejderhu-
set. 
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NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 JANUAR-FEBRUAR 

 

 GUDSTJENESTER 2019 

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

Pastoratets graver: 
Jørgen Christiansen, 24900808 

Måned/dag  Dato   Nors    Tved    Ø. Vandet 
2019 
 
Januar 
H3kongers søndag 06. Ingen  Ingen  10.30* 
1.s.e.H3k.  13. 14.00 NB  10.30 *  Ingen  
2.s.e.H3k.  20. 10.30 *  Ingen  Ingen. 
3.s.e.H3k. 27. 09.00 BH  Ingen  Ingen. 
 
Februar 
4.s.e.H3k.  03.  Ingen  19.00 NB  10.30 *NB 
Sidste s.e.H3k.  10.   10.30 *        Ingen   Ingen. 
Søndag Septuagesima 17.   09.00         Ingen   Ingen. 
Søndag Seksagesima 24.   09.00         10.30 *   Ingen. 
 
Marts  
Lørdag   02.   10.00 NB        Ingen   Ingen 
Fastelavns søndag 03.   Ingen         10.30 *   13.30 *NB 
1.s.i Fasten.  10.   10.30 *           Ingen   Ingen. 
2.s.i fasten   17.   09.00         10.30   Ingen.  

NB=  Omtale i Kirketidende 
BH= Benne Holwerda, Hillerslev 

Tak for år 2018 
I ønskes alle et forsinket, Godt og 
velsignet nytår. 
Tak til alle, som er mødt op til vores 
arrangementer i løbet af 2018. 
Det er dejligt, at være med til at plan-
lægge noget, og I så bakker op om-
kring det, - både i Kirkerne og i Sog-
nehuset. 
 
På Nors - Tved - Øster Vandet menig-
hedsråds vegne 
             Susanne R. P.  



14

 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 JANUAR-FEBRUAR 

 

Siden sidst i pastoratet 
 
Døde / begravede / bisatte  
¨ Katrine Strømgaard, Nors 

Kirke 
¨ Jensine Pouline Søe, Nors 

Kirke 
¨ Niels Christian Markusen, 

Nors Kirke 
¨ Gerda Olivia Jørgensen, 

Nors Kirke 
¨ Arne Tilsted Knudsen, Tved 

Kirke 
 
Æret være deres minde. 

 
Døbte  
¨ Mikkel Høst, Nors Kirke 
¨ Melia Elisabeth Lund Nor-

dentoft, Nors Kirke 
¨ Emmilou Nielsen Bislev, 

Tved Kirke 
 
Viede 
¨ Line Østergaard og Jacob 

Gyde Kragh, Nors Kirke 
 

Tillykke 

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

 
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 kon-
takte mig, så finder vi helt sikkert 
et tidspunkt. 
 
Ferie og friweekends. 
Jeg afholder friweekend den 26.-
27. januar 2019 - kombineret med 
ekstra fridage den 25.og 29. januar. 
Embedet passes under mit fravær 
af pastor Benne Holwerda, Hillers-
lev, tlf.: 97-981403. 

 

International gudstjeneste 
med sange fra Taizé 
 
Torsdag d. 31. januar 2019 
kl.19.00 i Hillerslev Kirke  
 
Kom som du er – Syng på  
dit eget sprog – Tænd et lys 
Come as you are – Sing with us in 
your own language – Light a can-
dle 
 
Behov for transport?  
Eller tilbyder du kørsel?  
Need a lift? Or if you offer to 
drive:  
Kontakt Benno Møller Hansen tlf. 
24662437 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arrangører: 
 Hillerslev-Kåstrup menighedsråd  
& kirkerne i Thisted, Sydthy og 
Morsø provsti 
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Nyt fra borgerforeningen

Bestyrelsen i Borgerforeningen vil hermed gerne ønske alle 
et rigtig godt nytår, ligeledes vil vi gerne takke alle vore med-
lemmer og sponsorer for opbakning igennem hele 2018. Også 
en stor tak til alle der hjælp i forbindelse med opsætning af 
juletræer, og for kager til, der på den ene eller den anden måde, 
gør en indsats for at byen og området skal fortsætte med at 
være et rigtig godt sket at være. 

 Borgerforeningen er her i det nye år i gang med planlæg-
ning af kommende arrangementer, og det første der skal ske 
bliver fastelavnsfest i hallen, og også generalforsamling, der 
holdes i marts måned, og der skal vi have valgt nye til bestyrel-
sen. Vi håber til den tid at der er nogle der har lyst til at komme 
med i bestyrelsen, og gøre en indsats for byen og området vi 
bor i . Har du lyst til at høre mere om hvad det er vi laver, så 
kontakt os og kom evt. med til vores næste bestyrelsesmøde.  

Har du forslag til kommende aktiviteter eller nye tiltag så 
vil vi gerne høre det. Vi kan altid kontaktes på 24265822 eller 
på mail inger.svane@gmail.com.   Følg også med på facebook, 
hvor vi har en side der hedder Nors-Tved Borgerforening. 

Sidste gang Tidende blev omdelt var der en kuvert med, med 
opkrævning af kontingent til Nors Tved Borgerforening. Har 
du ikke fået den eller er den blevet væk, kan det nås endnu.  
Rigtig mange har betalt men der mangler også rigtig mange 
endnu, som vi i bestyrelsen håbe vil  støtte  op om det der sker 
i byen. Se konto oplysning og beløb her neden for.

Bestyrelsen ønsker alle et godt nytår. 

På bestyrelsens vegne
Inger Svane

De muntre motionister

Vedr. kontingent til borgerforeningen: du kan overføre til konto 
nr.: 9090 05800 10687 eller til mobilpay på nr. 24265822 

 
 Kontingent gælder fra 1.10 2018- 30.09. 2019 og det koster 
150 kr. for hele husstanden og 75 kr. for enkelt medlemskab.

GENERALFORSAMLING

Der afholdes generalforsamling 
onsdag den 20. februar 2019, kl. 10.00 i Nors hallen.

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, 
sendes senest den 6. februar 2019 til formanden.

På bestyrelsens vegne
Vibeke Jensby

Formand
Hegnet 20, Nors

Ny sæson er startet onsdag den 9. januar 2019, i Nors hallen.
(For 10,- kr pr. gang er der mulighed for morgenhygge og kaffe/
boller fra kl. 09.00-09.30).

Fra kl 09.30-11.00 er der  bl.a.  følgende aktiviteter:

gymnastik - step - badminton - bordtennis - soft hockey
letvægts curling mm - ringo - stigegolf - sang - social samvær.

Kontigent for sæsonen er kr. 125,00.

Nye motionister er velkomne. 
Kom og kig.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Julestævne i Nors Hallen

Tøseaften på palletten

Fredag d. 26 oktober var der dømt 
”tøsehygge” samt inspirations aften på 
Palletten i Nors.

Her var 42 dejlige damer samlet til 
Tapas og rødvin og senere demonstrati-
on af smykker af Lene fra Gade og Juul 
samt Charlotte med tøj fra Friendtex.

Der blev hygget, snakket samt set og 
prøvet tøj og smykker, og der var fle-
re der fik fornyet garderoben og et flot 
smykke dertil.

Ifølge Anette og Lene som var arran-
gør af aftenen var det en vellykket aften 
og de er klar til at arrangere en aften igen 
til næste efterår.
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Fodbold og Legs juleafslutning

Fodbold og Legs juleafslutning i hal-
len d. 14. december. De nye fodboldta-
lenter sluttede året af med af med slik-
poser.

Sidste weekend før jul står i 
fodboldens tegn i Nors Hallen. 
Her afholder Nors Boldklub Dan-
ske Bank Cup, Julestævne og Thy 
Mesterskab i indefodbold. Danske 
Bank Cup er for ungdommen, ju-
lestævnet er for mere modne spil-
lere og til Thy Mesterskabet bliver 
rangordenen af klubberne i Thy af-
gjort på halgulv. Og selvom stævnet 
har været afholdt i 35 år, er interes-
sen stadig stor. Der var i år 60 hold, 
4 hold mere end sidste år. Stævnet 
kulminerede søndag eftermiddag, 
hvor kampen om Thy fandt sted. 
Og efter meget tætte kampe, løb 
TFC af med titlen. Så snævert som 
6 – 5, og de sidste tre mål blev la-
vet det sidste minut. Præmierne, 
var traditionen tro skænket af Leo 
Schytte, Depot Thisted.
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Juleafslutning hos 4H

Martin Kanstrup spiller op til sang og dans

Nors Gymnastikforening er vært til En gur awten. 

Martin Kanstrup spiller op til sang og dans med hans show, En gur 
awten, og du har nu mulighed for at være med. 

Maden leveres fra Grillslagteren.dk og drikkevarer skal købes i 
baren. 

Billetterne kan købes i cafeteriet i Nors hallen eller ved henvendel-
se til Susan Haugstrup Sørensen på tlf. 40 79 15 49

Billet inkl. spisning 225,- kr. 
BEMÆRK begrænset antal billetter!
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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.

Aktiv Netværk

Jeg kan bedst med åbne vidder

Af Jens Mandøe

Forkærligheden 
til det åbne land-
skab, frihed, di-
sciplin og ansvar 
kendetegner Jens 
Mandøe - sømand, 

jægersoldat, maritim sikkerhedsvagt, 
chefrådgiver, galleriejer og eventyrer 
fortæller oplagt om sit interessante liv 
ved et arrangement i:

Nors, mandag, d. 25. februar 2019, 
kl. 1900-2100

Som ung kom han til søs, her lærte 
han at tage ansvar. I 1971 begyndte han 
i forsvaret, her tilbragte han de næste 
35 år overalt i Danmark og udlandet. I 
1979 gjorde han tjeneste i Jægerkorpset 
for første gang, og siden i tjeneste ved 
Forsvarsakademiet, NATO hovedkvarter 
og Forsvarskommandoen, før han i 1993 
blev chef for Jægerkorpset i Ålborg i 4 
år. Efter denne tjeneste blev han chef for 
de 850 udsendte danske og baltiske sol-
dater i DANBN, SFOR4 i Bosnien. End-
videre havde han en tjenesteperiode ved 
USCENTCOM i Tampa, Florida.

Jens Mandøe er et udendørs menne-
ske der sætter pris på naturen, og der-
for var en 3 måneders tur til Pearyland 
Nordøstgrønland på polarforskeren Eigil 
Knuths station en stor oplevelse.

Herhjemme nyder han egnen ved 
Bulbjerg. Her bor han sammen med sin 
hustru, Alice Busch Mandøe på Bul-
bjergvej, hvor han har åbnet et galleri 
med egne, sin fars og andres værker, og 
så fungerer han bl.a. som maritim sik-
kerhedsvagt i det Østindiske Ocean ved 
Somalia ind i mellem.

Gamle billeder

Dette blads gamle billede er fra Ne-
ergård. Det er et postkort, udstedet af 
Verdenspostforeningen. Verdenspostfor-
eningen blev etableret i 1874 for at ud-
vikle posttjenesterne mellem verdens na-
tioner, ifølge Wikipedia. Så gammelt er 
kortet ikke. Det er skrevet d. 6. juni, og 
frimærket er med Frederik IX og er på 
15 ører. Så det er mellem 1947 og 1952, 
hvor portoen steg til 20 ører. Og apropos 
gamle dage, er der sket en nedskæring 
i vor Lokalforening på Palletten. For 
fremtiden er det en gang i måneden. Den 
sidste onsdag i ulige uger i hver måned. 
Altså første gang d. 30. januar. Herefter 
27. februar. Alle er velkomne til at kigge 
ind. Og man skal ikke være medlem for 
at komme med gamle billeder.
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Aktiv Netværk Nors

Aktiviteter på Palletten

        GENERALFORSAMLING 

           Aktiv Netværk Nors 
           Mandag d. 11. marts 2019 

             Kl. 19.00 på Palletten. 
Foreningen er vært ved et par stykker smørrebrød. 

1. Valg af stemmetællere og dirigent. 
2. Formandens beretning, herunder aftaler med 

Pallettens ejer. 
3. Foreningens regnskab v/Helle Gertsen. 
4. Forslag. 

a. Forslag til nye Vedtægter v/Bestyrelsen. 
b. Indkomne forslag (forslag, der ønskes 

behandlet på Generalforsamlingen skal være 
Bestyrelsen i hænde senest 14 dage inden 
Generalforsamlingen). 

5. Fastsættelse af kontingent. 
6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år. På valg 

er Hanne V. Nielsen og Ole Vestergaard. 
7. Valg af 2 suppleanter for 1 år. 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år. 
9. Eventuelt. 

                     BESTYRELSEN 

 

 
MANDAG:
Kl. 19.00 - 21.00
Fællessang med musik. Første mandag i måneden.

Kl. 14.00 - 16.00 eller 19.00 - 21.00 i ulige uger
Foredrag eller andet underholdning. Se opslag.

TIRSDAG:
Kl. 9.30. - 12.00
Træværksted v/Leo Pedersen - tlf. 30481286

Kl. 14.00 - 16.00
Knipling - Nørklerier. m.m. v/Bente Christensen - tlf. 21798474

Kl. 19.00 - 21.30
Nørklerier. - Patchwork. Strik. - Hækling m.m.
v/Åse Christensen - tlf. 52607880
og Rita Pedersen - tlf. 61671190

Har du spørgsmål ring gerne til en tovholder og få en snak 
eller mail på aktivnors@gmail.com

ONSDAG:
Kl. 9.30 - 12.00
Træværksted v/Niels Christensen - tlf. 40281449

Kl. 9.30 - 13.00 i lige uger
Madlavning for Modne mænd v/Lene - tlf. 21132194

Kl. 10.00 - 11.30 sidste ulige uge i hver måned
Lokalhistorie m.m. gl. billeder v/Kristian Amby - tlf. 91537950

Kl. 13.30. - 16.00
Kort og Brætspil m.m. v/Bent Borg - tlf. 97981507

Kl. 19.00 - 21.00
Strik og Hækling for begyndere v/Grete Amby - tlf. 24603542
Kl. 19.00 - 21.30 i ulige uger
Symaskine hold v/Anette Nesager - tlf. 20296664

Kl. 19.00 - 21.00 i lige uger
Læseklub v/Solvej Langkjær - tlf. 28579274 
tidspunkt aftales hver gang.

TORSDAG:
Kl. 10.00 - 11.00
Stolegymnastik v/Lene Enevoldsen - tlf. 21132194
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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

NTT sept-okt 2018.indd   16 28/08/2018   06.56

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

NTT sept-okt 2018.indd   17 28/08/2018   06.56

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
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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
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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.  

NTT sept-okt 2018.indd   19 28/08/2018   06.56

 

Så er det blevt år 2019 og vi vil gerne ønske alle vores nuværende og kommende medlemmer et 
rigtigt godt og lykkebringende nytår.  
Tænker du, at NU må du have fundet træningstøj frem og komme i gang med at motionere, så kom 
ned i vores lokale motionscenter: Her er mulighed for selvtræning og holdtræning. 
Hos os lægger vi stor vægt på, at der er plads til alle, uanset køn, alder og form. Kom som du er. 
                                      Det koster kun 125,00 kr. i måneden 
Vi har stadig stor succes med vores hold, og her til januaer er der indkøbt nye maskiner, 
medicinbolde og yogablokke. 
Følg os på Facebook eller besøg www.norsfitnessline.dk . Når du har betalt kontaktes en af 
instruktørerne, så vil de vejlede dig og lave en indgangsnøgle. 
 
Hvis du har spørgsmål, gode forslag eller kritik kan du kontakte en fra bestyrelsen på nedenstående 
telefonnumre. 

 Formand Karen Berg               61651747 
 Kasser Erik Nielsen                  61601747 
 Sekretær Anne Andersen  60687296 
 Best. medlem Torben Petersen 41702280 
 Best .medlem Birgitte Sørensen   40422050 

Hold- og instruktørtider i Nors Fitness Line 2019 
Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 
HOLD 

Swissbold 
Lene H. 

17.30 - 18.30 
 

Vægt/kondi 
Hold for 
mænd 
Philip 

19.00-20.00 

HOLD 
Cirkeltræning 

Lene E. 
17.00-18.00 

HOLD 
Yoga 
Halla 

Medbring 
yogamåtte & 

tæppe.Sangsalen 
på skolen 

17.30-18.30 

HOLD 
Vægt/kondi 

Hold for 
mænd 
Philip 

19.00-20.00 

  HOLD 
Cirkeltræning 

Lene E. 
8.30-9.30  

 

Instruktører: 
Lene Enevoldsen. Tlf.: 21132194  Tine Berg         -      61791747 
Philip Kristensen  -       25302269  Lone Gregersen    -      40478487 
Lene Hoxer         -      24271663   
 
                                        VI SES  
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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
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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
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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
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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. 
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Et dårligt knæ

Denne historie fra Lisbet Henrik er så 
kort, det kun er skrevet på en side. Men 
for tydelighedens skyld kommer det alli-
gevel her:

En mand fra Hinding var en dag på vej 
til Søren Brask i Hou, for at denne skulle 
se på et dårligt knæ som manden havde 
fået. Knæet var tykt og ophovnet. 

På vejen mødte han Jens Overgårds 
kone fra Skovsted, som spurgte ham om 
hvem han var, og hvorhen han agtede 
sig. Dette fortalte han hende og ligeså 
hvad ærinde han havde hos Søren Brask. 
Konen mente ikke det gjordes nødig at 
han skulle gå så lange en vej, når hun 
måske kunne hjælpe ham.

De gik så ind hos nogle bekendte i 
nærheden og fik overladt gårdens stor-
stue til kuren. Denne foregik på den 
måde at konen foretog nogle strygninger 
på mandens knæ, medens hun samtidig 
læste over den. (Hvad hun læste, vides 
ikke), men knæet kom sig. 

Meddelt af Kristian Malle, forhenv. 
vognmand i Thisted. 69 år født i Hinding.

Indsendt til D. folkemindesamling no-
vember måned 1922.

Kristian Amby

Foredrag med Abdel Aziz Mahmoud

Husk foredraget med Abdel Aziz Mahmoud i Nors Hallen d. 30. januar kl. 19 – 21.00

Billetter til foredraget koster 150 kroner + gebyr og kan købes på www.thyevent.dk. 

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. 
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Eftermiddag: 50 kr. – Inkl. kaffe og kage. 

Aften: 120 kr. — Medbring selv  

madkurv og service    

Efter spisningen og aftenens forestilling, spilles 

der op til dans af Mr. Hollywood. 

Dilettant 

O
pf

ør
es

 i  
H

ille
rs

lev
 F

or
sa

ml
ing

sh
us

  
D

. 1
6 

fe
br

ua
r 2

01
9 

Øl, vin og vand  
købes i baren til  
fornuftige priser!  

OBS! Billetter til eftermiddagens forestilling købes i døren  

NORS GENBRUG

Nors Genbrug kan fejre 25 års jubilæum i 
januar måned 2019. 

Vi holder derfor et jubilæumsudsalg fra 
tirsdag den 29.januar til tirsdag den 12. 

februar. 

Alt sælges til halv pris, møbler, tøj, sko, ting 
og sager. Kom og se hvad vi har og gør en 

god handel. 

Vi har stadig, FYLD EN POSE MED TØJ til 
kun 30 kr. den første uge i hver måned .

Alle ønskes et godt Nytår.

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

Har du brug for træning efter blodprop i hjernen eller en amputation?

Har du sclerose, leddegigt, parkinson eller andre kroniske  lidelser?

Så har du muligvis ret til vederlagsfri træning hos en fysioterapeut. 

 

Ring til Hanstholm Fysioterapi for nærmere info: 97 96 28 60


