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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 Facebook eller et word-dokument. Og fordi de ser gode ud på telefonen, behøves
de slet ikke at kunne trykkes.
Dette billede viser forskellen. Jeg har

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

fotograferet Nors Kirke med min telefon 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 telefon, 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 større, det kan jo være mailet til dig sådan,
må jeg jo bruge det, som det er. Men jeg
vil nok spørge dig først.

Nors - Tved Borgerforening
www.norsby.dk

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

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

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

Kristian Amby

Kontaktperson:
Ove Thygesen
Tlf. 2467 9933

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, hvordan 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 borgerforeningen, 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 spejderne 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

Nors Borgerforenings bestyrelse. Susan Jensen (Susan Jensen), Sophie Lodahl, Inger Svane (kasserer), Ove Thygesen (næstformand/ fungerende formand), Fritz Jensen og Svend Nørgaard
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 generalforsamlingerne og støt vort foreningsliv. Det er til gavn til os alle.

Hvis du vil støtte vores forening, så
meld dig ind nu og medlemskabet gælder for hele 2019. Kontingenten er 50 kr.
og beløbet indbetales på : kontonr. 9090
0003015807 eller mobilepay: 11180
Vi trækker lod om to billetter til forestillingen 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

Godt nytår.
Kristian Amby

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 opføres lørdag d. 16/2 2019 i Hillerslev forsamlingshus. Se reklamen andetsteds i
bladet. Billetsalget er i fuld gang, så det
er med at skynde sig at få bestilt billetter og det gør man ved at ringe på 9153
9420. Så tag naboer, venner og familie
med til en hammer sjov aften.
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Nors Børnehus
Den sidste fredag inden efterårsferien er vi altid med i skolernes 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, marcipan 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 gamle 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 juleudsmykning. Og vi tog os også tid til en
kop kaffe i marcipanens højborg Niederegger, 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 nyere 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 sønderbombet under krigen. Det skete natten mellem den 28. og 29. marts 1942, natten
før palmesøndag. Det lagde store dele af
byen i ruiner og domkirken Mariekirken
brændte, hvorved kirkens klokker styrtede 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 advarsel. 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 arrangeret igen i 2019.
Kristian Amby
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Gamle billeder
Så er sommerferien forbi og vi
starter op med gamle billeder på
Palletten d. 12.- september klokken 10. Som de fleste nok kan se,
er dette billede af skolen før jernbanen blev nedlagt i 69.

Der er sket meget med skolen siden
dengang, både ind og ude. Med det
Nors KFUM og KFUK holder Hyggehjørnet Fredag d. 25. januar
kendskab jeg har til skoler i Thy,
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Pedersen, Diget 4
leder af dem, eller andet spændende, er du meget velkommen til at
Før den havde vi mange andre skokigge ind og få en kop kaffe og en
ler i Nors og opland. Har du bilsnak.
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Nyt fra spejderne
Negbinding

lende vejr og solgte neg. I spejderhuset
var der gang i kagetombolaen, lykkehjul
og gættekonkurrencer, som blev bemandet af de ældste spejdere. Derudover
var det selvfølgelig muligt at købe alle
de flotte dekorationer samt fine hjemmestrikkede 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 fælles juleafslutning
for alle bævere,
ulve, spejdere og
seniorer i Nors
gruppe. Vi var
samlet 50 spejdere i spejderhuset.
Der blev sunget
en masse julesange, delt mærker
ud, spist risengrød – som igen
i år var lavet af
Bodil Lund, danset om juletræ og
så fik vi besøg af
julemanden.

Mandag d. 12.
november havde vi negbinding for alle
medlemmer
hos Arne Sørensen på Tråbakken. Mange
spejdere, forældre og søskende var mødt
op for at hjælpe. Der blev hurtigt bundet
omkring 400 neg. Derefter var der æbleskiver, 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 festmiddag som afslutning.

Med ønsket om et godt 2019
Louise Svendsen

Julestue

Søndag d. 26. november afholdt vi vores
traditionsrige julestue i spejderhuset.
Bævere og ulve gik rundt i byen i et strå-
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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 19.0021.00. Gevinster der ikke er afhentet
inden 31. januar 2019 tilfalder spejderne.

Nyt fra Nors Gymnastikforeningen
Endnu engang har vi afholdt en succesfuld Gymnastikweekend, 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 startet 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 bestyrelsen 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 opvisning 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 mulighed 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 foredrag: Hvor taler du flot dansk! Dette arrangement er i samarbejde 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

Nors Vandværk A.m.b.a.

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

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

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

Dagsorden i.h.t. vedtægter
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

På bestyrelsens vegne
Carsten Schultz

9

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 vandrelaug. 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
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NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
JANUAR-FEBRUAR

Sogneeftermiddage/aftener

Filmaften for hele Thisted provsti Særlige Gudstjenester

24/1 kl. 19.30: Sogneaften i Nors
Sæt allerede nu X i kalenderen for
i januar får vi besøg af en meget
kendt person her i pastoratet, nemlig pastor Benne Holwerda, Hillerslev, der vil fortælle om sin vej
fra Holland til Danmark og om
vejen til præstegerningen. Vel
mødt.

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
7/2 kl. 19.00: Menighedsmøde.
kaffe og kage og efterfølgende disDet årlige menighedsmøde i Nors- kussion med instruktøren.
Tved - Ø. Vandet pastorat afholdes: i Sognehuset. Formændene
Anmelderen skrev i Jyllands Pofor de 3 menighedsråd vil komme sten: ”Filmfilosofisk essay om tromed en kort beretning om året, der ens væsen har været 25 år undergik. Efter kaffen vil Inger Marie
vejs, men det har været værd at venClausen fortælle om minder fra sin te på”. 5 stjerner.
ungdom i Nors. Så kom og bliv en Kom og vær med til en aften for
del af en interessant og spændende hele provstiet, hvor vi er samlet om
aften!
det vigtige spørgsmål: ”Hvad er det
med tro overhovedet for noget? ”
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.
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3/2 kl. 19.00: Kyndelmisse koncert i Tved kirke.
Vi arbejder pt. på, at kunnr afholde
en Kyndelmisse koncert i Tved kirke med deltagelse af Nors Voksenkor 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 senere
2/3 kl. 10.00: Fastelavnsgudstjeneste i Nors Kirke
Man er selvfølgelig mere end velkommen til at møde op udklædt, det gælder også voksne, - og jo flere der kommer udklædt, - jo sjovere
er det. Efterflg. tøndeslagning m.m.
i Nors Hallen.
3/3 kl. 13.30: Fastelavnsgudstjeneste 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 festligere. Efterflg. fastelavnsfest m.
tøndeslagning i Vandet Sognegård.

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
JANUAR-FEBRUAR

Mini-konfirmander

Nytårsparader 2019
Nors
KFUM spejderne Nors

Så er vi ½ vejs i minikonfirmandforløbet, der i år
strækker sig over 10 mødedage.

D. 13/1 2019 kl. 14.00
Efter en kort familiegudstjeneste
er der af KFUM spejderne planlagt et familieløb rundt i området.
Løbet afsluttes med varm kakao
m.m. i Sognehuset i Nors. En herlig mulighed for hele familien for
at få en hyggelig eftermiddag
sammen.

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 resten af møderne.

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

GUDSTJENESTER 2019
Dato

Nors

Januar
H3kongers søndag
1.s.e.H3k.
2.s.e.H3k.
3.s.e.H3k.

06.
13.
20.
27.

Ingen
14.00 NB
10.30 *
09.00 BH

Ingen
10.30 *
Ingen
Ingen

10.30*
Ingen
Ingen.
Ingen.

Februar
4.s.e.H3k.
Sidste s.e.H3k.
Søndag Septuagesima
Søndag Seksagesima

03.
10.
17.
24.

Ingen
10.30 *
09.00
09.00

19.00 NB
Ingen
Ingen
10.30 *

10.30 *NB
Ingen.
Ingen.
Ingen.

Marts
Lørdag
Fastelavns søndag
1.s.i Fasten.
2.s.i fasten

02.
03.
10.
17.

10.00 NB
Ingen
10.30 *
09.00

Ingen
10.30 *
Ingen
10.30

Ingen
13.30 *NB
Ingen.
Ingen.

Måned/dag
2019

*) Kirkebil.
Bestilles ved Thisted Taxa,
97920422 senest kl. 12.00, dagen
før.
Pastoratets graver:
Jørgen Christiansen, 24900808
NB= Omtale i Kirketidende
BH= Benne Holwerda, Hillerslev

Tved

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 planlægge noget, og I så bakker op omkring det, - både i Kirkerne og i Sognehuset.
På Nors - Tved - Øster Vandet menighedsråds vegne
Susanne R. P.
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Ø. Vandet

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
JANUAR-FEBRUAR

Siden sidst i pastoratet

Kontakt

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

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

Æret være deres minde.
Døbte
¨
Mikkel Høst, Nors Kirke
¨
Melia Elisabeth Lund Nordentoft, Nors Kirke
¨
Emmilou Nielsen Bislev,
Tved Kirke
Viede
Line Østergaard og Jacob
Gyde Kragh, Nors Kirke

¨

Tillykke

Find os på Facebook!
Søg ”Nors Kirke” eller
”Tved Kirke”
Danmarks sogne
¨
www.sogn.dk
Thisted Provsti
¨
www.thistedprovsti.dk
Telefon - og træffetider.
Jeg kan træffes på tlf. 97-981030
eller 30611008. Jeg kan endvidere
kontaktes via mail: akf@km.dk.
Mandag er min ugentlige fridag.
Ønsker man besøg af præsten, er
man meget velkommen til at kontakte mig, så finder vi helt sikkert
et tidspunkt.

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 candle
Behov for transport?
Eller tilbyder du kørsel?
Need a lift? Or if you offer to
drive:
Kontakt Benno Møller Hansen tlf.
24662437

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, HillersArrangører:
lev, tlf.: 97-981403.
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 medlemmer 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 planlægning 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 bestyrelsen. 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.
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.
På bestyrelsens vegne
Inger Svane

De muntre motionister
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).

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

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.

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

Kontigent for sæsonen er kr. 125,00.

På bestyrelsens vegne
Vibeke Jensby

Nye motionister er velkomne.
Kom og kig.

Formand
Hegnet 20, Nors

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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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 demonstration 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 flere der fik fornyet garderoben og et flot
smykke dertil.
Ifølge Anette og Lene som var arrangør af aftenen var det en vellykket aften
og de er klar til at arrangere en aften igen
til næste efterår.

Julestævne i Nors Hallen

16

Sidste weekend før jul står i
fodboldens tegn i Nors Hallen.
Her afholder Nors Boldklub Danske Bank Cup, Julestævne og Thy
Mesterskab i indefodbold. Danske
Bank Cup er for ungdommen, julestævnet er for mere modne spillere og til Thy Mesterskabet bliver
rangordenen af klubberne i Thy afgjort på halgulv. Og selvom stævnet
har været afholdt i 35 år, er interessen 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 lavet det sidste minut. Præmierne,
var traditionen tro skænket af Leo
Schytte, Depot Thisted.

Fodbold og Legs juleafslutning
Fodbold og Legs juleafslutning i hallen d. 14. december. De nye fodboldtalenter sluttede året af med af med slikposer.
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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 henvendelse til Susan Haugstrup Sørensen på tlf. 40 79 15 49
Billet inkl. spisning 225,- kr.
BEMÆRK begrænset antal billetter!
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Aktiv Netværk
Jeg kan bedst med åbne vidder
Af Jens Mandøe
Forkærligheden
til det åbne landskab, frihed, disciplin 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 soldater i DANBN, SFOR4 i Bosnien. Endvidere havde han en tjenesteperiode ved
USCENTCOM i Tampa, Florida.

Jens Mandøe er et udendørs menneske der sætter pris på naturen, og derfor 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 Bulbjergvej, hvor han har åbnet et galleri
med egne, sin fars og andres værker, og
så fungerer han bl.a. som maritim sikkerhedsvagt i det Østindiske Ocean ved
Somalia ind i mellem.

Gamle billeder
Dette blads gamle billede er fra Neergård. Det er et postkort, udstedet af
Verdenspostforeningen. Verdenspostforeningen blev etableret i 1874 for at udvikle posttjenesterne mellem verdens nationer, 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.
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.
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Aktiv Netværk Nors
GENERALFORSAMLING
MANDAG:
Kl. 19.00 - 21.00
Fællessang med musik. Første mandag i måneden.

Aktiv Netværk Nors
Mandag d. 11. marts 2019
Kl. 19.00 på Palletten.

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

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

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

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

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

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

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

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

Kl. 13.30. - 16.00
Kort og Brætspil m.m. v/Bent Borg - tlf. 97981507
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bestyrelsen
på
nedenstående
samme tilslutning, når det genta- tember starter gymnastik, Holdog
hånd- og inst
ges
den
sidste
weekend
i
septembold
og
badminton,
som
er
forlæ
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Et dårligt knæ

Fød

DE MUNTRE MOTION
DE M

Denne historie fra Lisbet Henrik er så
Sæsonen starter onsdag den 5. septemberSæsonen
2018, kl start
09.3
kort, det kun er skrevet på en side. Men
Alle er velkomne, - såvel nye som nuværende
Alle ermev
for tydelighedens skyld kommer det alliDer er mulighed for gymnastik, step, badminton,
bordtennis,
gevel her:
Der er mulighed
for ri
g
En mand fra Hinding var en dag på vej
og ikke mindst social samvær.
til Søren Brask i Hou, for at denne skulle
se på et dårligt knæ som manden havde
Kom og vær med.
fået. Knæet var tykt og ophovnet.
olger
Drachmann,
har
for
alvor
er engen
er enmødte
af
vore
sange af Holger Drachmann, har for alvor
På ”vejen
hanfolkekære
Jens Overgårds
er
usædvanlig
sommer.
Venlig hilsen
veren
60hel
sommerdage
og
10
–
15
trope
nætter er en hel usædvanlig sommer.
kone fra Skovsted, som spurgte ham om
haft
en
usædvanlig
sommer.
Bestyrelsen
er denhvem
anden
blevet
slået. Vihan
må agtede
sige, vi har haft en usædvanlig sommer.
hanervar,
og hvorhen
sig. Dette fortalte han hende og ligeså
e ved hvad
spejderhytten.
Det hos
blev
tastiks
sommerlejr,
ved
ærinde hanhjemme
havde
Sørenvores
Brask.bålhytte ved spejderhytten. Det blev
et
mere.
Vi
havde
besøg
af
en
ade ture,
en tur
til ikke
Fårup
og meget mere. Vi havde besøg af en
Konen
mente
detSommerland
gjordes nødig at
han skulle
gå så lange en vej, når hun
de opgaver
i Nationalparken.
måske kunne hjælpe ham.
tten.
nye
og bekendte
vi opHer
igen
d.alle,
15.
aug.hos
kl.
18.30
ved spejderhytten.
Her er alle, både nye og
Deergik
så både
ind
nogle
i
D. 24. o
ha
et
par
hyggelige
timer,
og
og fik
overladt Her
gårdens
mmennærheden
med deres
forældre.
vil vistorsammen ha et par hyggelige timer, og
stue
spejder
år.til kuren. Denne foregik på den
Ole Chr
måde at konen foretog nogle strygninger
på mandens knæ, medens hun samtidig
Tillyk
dag læste over den. (Hvad hun læste, vides
eegymnastik
måneder:
fra d
Er der en lille maler/kunstner gemtEri dig?
der en lille maler/
ikke), men knæet kom sig.
21132194
Meddelt
Kristian
Malle, til
forhenv.
pejderhytten
påafToftholmvej.
esenfor
alle
enheder
fra 18.30
20.00 i spejderhytten
på Toftholmvej.
Kunne du tænke
dig at høre nærmere
om du
malerholdet?
Kunne
tænke dig
vognmand
i Thisted. 69 år født i Hinding.
Vera
Indsendt til D. folkemindesamling noKFUM og KFUK
vember
måned
1922.Her vil derNors
rsommerferien
andet
underholdning.
et
program
for
detalle.
for
blive udleveret program for det
div.
Kristian Amby
Så kom til opstarts/ informations-møde
torsdag
d.
Så kom
til opsta

holder hyggehjørne
SÅ STARTER
STOLEGYMNASTIKKEN
IGEN
EFTER
SO
kunstneren,
Hanne
Thyborøn vil OP
komme
med
kunstnere
øb i Vestervig – for de store.
hos Alex, Hindigvej 2,
PÅ PALLETTEN
Sted: Palletten
div.
5. oktober og
HVER TORSDAG KL 10.00
Østerild
– for de små.
Foredrag
med Abdelfredag
Aziz d.
Mahmoud
Entre: 20 kr. medlemmer,
50 GANG
kr. ikke
medlemmer
in
Entre:
kr. me
FØRSTE
TORSDAG
D. 20
13 SEPTEMBE
fredag d. 2. november
sen
OTIThy.
- for de store.
03004
VI FÅR RØRT HELE KROPPEN
kl. 19.30

r andet underholdning.

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

Aktiv Netværk Nors

k Nors.
BÅDE SIDDENDE OG STÅENDE VED EN STO
Nr. 34012
Aktiv Netværk Nors kan købes
hos Grete Amby,
tlf:Net
24
Medlemskort
til Aktiv
Billetter til foredraget koster 150 kroner + gebyrMedlemskort
og kan købes påtil
www.thyevent.dk.
JEG GARANTERER SVED PÅ PANDEN

50, mail: steffenoddershede@mail.dk

tlf: 30481286, eller hos Hanne ”Klip og Krøl”,
979819
tlf:tlf:
30481286

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.
Otto. Grete.

l.com
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KOM OG VÆR MED ALLE KAN DELTAGE.
Vi ses! Hilsen

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

NORS GENBRUG

Eftermiddag: 50 kr. – Inkl. kaffe og kage.
Aften: 120 kr. — Medbring selv

D. 16 februar 2019

Hillerslev Forsamlingshus

Opføres i

Dilettant

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.

madkurv og service
Efter spisningen og aftenens forestilling, spilles

der op til dans af Mr. Hollywood.

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

OBS! Billetter til eftermiddagens forestilling købes i døren

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