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Lan Party

Der er blevet afholdt flere Lan Party I 
Nors Hallen. Dette billeder er fra det sid-
ste, d. 25. januar. Hallen har fået lagt en 
hurtig internetforbindelse ind i gymna-
stiksalen, så den kan klare belastning af 
de mange spillere, der kommer til hallen. 

Spillerne er fra 8 – 16 år, så der er ri-
gelig med voksne til at hjælpe til. Hånd-

boldhallen tages også i brug, når der er 
behov for at røre sig.

Der indtages umådelige mængder af 
chips og drikkevarer. Til gengæld bliver 
der ikke sovet så meget, men der er dog 
dømt spillerpause mellem klokken 2 og 
klokken 8. Efter morgenmad kan man 
så fortsætte løjerne til klokken 17. Og 

hvem der så er mest træt, børnene eller 
de voksne, er nok lidt svært at sige. 

Næste Lan Party er 22./23. marts. Til-
melding er til Susan på tlf. 40 79 15 49 
eller mail norshallen@gmail.com. Det 
koster 125 kr. at være med. Det er med 
morgenmad.

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. april 2019
Bladet udkommer i uge 18 i februar. Bladet kan også læses på www.norsby.dk eller afhentes hos Spar købmanden i Nors.
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FC Thy Piger

FC Thy består af spillere fra Frøstrup Hannæs IF, 
IF Nordthy, Koldby Hørdum IF, Thisted FC og Nors 
Boldklub. 

Nors Boldklub havde fire piger, Amalie Holst, Emi-
lie Sloth, Sophie Gravesen og Laura Gravesen, med på 
holdet, der var med til at vinde Jysk-Fynsk mesterskab. 
Sophie spillede dengang både som U16 og U18, men 
hun er senere rykket op, så hun nu kun spiller U18, 
selvom hun rent faktisk stadig er U16 spiller.

Det har været et godt år for Sophie Gravesen. Hun 
har fået debut på U-16 landsholdet mod Tyskland, hvor 
de godt nok tabte med 4 – 2, men hvor Sophie scorede 
begge danske mål. Hun har også fået sit debut i 3F Li-
gaen, hvor hun takkede for tilliden med ét mål. Og sid-
ste er hun så kåret til Årets Talent til Thy Award 2018.

Nors Boldklub er meget stolte over at have udklæk-
ket sådanne spillere, så de hædrede dem i Nors Hallen, 
hvor Sophie fik et kuffertsæt til forhåbentlig mange 
ture i ind- og udland, og Amalie, Emilie og Laura hver 
fik et gavekort til Intersport. Også et stort tillykke til jer 
alle fire her fra Tidende.

Formand for fodboldudvalget Preben Gravesen 
overrækker Sophie Gravesen et kuffertsæt.

Amalie Holst, Emilie Sloth, Sophie Gravesen 
og Laura Gravesen

HINDING SKOLE
Ejeren af den gamle skole er meget interesseret i sko-
lens historier. Så hvis der er nogen, der har gamle bille-
der, protokoller eller lignende, er han meget interesse-
ret i at se dem. 

Han kan kontaktes på:
Povl Sørensen
Hindingvej 54, 7700 Thisted
Mobil: 3042 6812  |  Mail. povl.soerensen@gmail.com
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Gymnastikopvisning i NGF 
Søndag d.10. marts kl. 9.00 slår Nors Gymnastikforening dørene i Nors hallen op, til 

årets lokale gymnastikopvisning. Vi starter kl. 10.00 med fælles indmarch. 

Det bliver en hyggelig dag med opvisning fra vores 7 lokale hold, samt 2 gæste hold, 
som i år er Han Herred Efterskole og DGI landsdelsJuniorhold Thy/Mors 4.-7. klasse. 
Kom og oplev en dejlig dag i hallen, hvor en masse forventningsfulde børn vil vise hvad 

de har arbejdet med i løbet af året. 

Efter opvisningen er der kaffe-kage bord og redskabsbane til fri afbenyttelse. 

Alle er velkommen. 

 

 

 
 
 
 

Generalforsamling 
 

Nors Gymnastikforening afholder ordinær generalforsamling 
Tirsdag d. 26. marts 2019 kl. 19.00 i Nors Hallen. 

 
Dagsorden er ifølge vedtægterne.  
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 
7 dage før på mail: Kathrinethoegersen@gmail.com 
 
Håber at se mange interesserede til en hyggelig aften, hvor vi vil berette om, hvad 
der er sket i det forgangne år.  
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Dilettant

Lørdag d. 16. februar afholdt vi årets 
dilettantforestilling i Hillerslev forsam-
lingshus. Det blev en forrygende dag, 
hvor vi startede med en forestilling om 

eftermiddagen kl. 14.00 
hvor der efter fore-
stillingen var kaffe og 
kage. Rigtig mange var 
mødt op for at deltage 
og efter hvad vi kunne 
høre oppe fra scenen, 
var publikum virkelig 
underholdt. 

Kl. 18.00 startede 
aftenens fest hvor gæ-
sterne spiste deres med-
bragte mad og da vi 
havde udtrukket vinder-
ne af amerikansk lotteri, 
gik vi igen på scenen og 
her fik vi igen en fanta-
stisk respons fra publi-
kum, så vi virkelig fik 
et boost til at gøre dette 
igen år efter år.

Vi vil gerne her sige 
tusind tak til alle jer der 
har bakket os op og har 
mødt op til forestillingerne, hjulpet os på 
frivillig basis med opbygning af scene 
osv. og til jer der har meldt jer ind i vores 
forening ved indbetaling af kontingent. 

Vi regner med jer igen næste år.

Nors dilettantforening

TIRSDAG D. 9/4 2019 KL. 19.00, LÆKJÆRVEJ 35
AFHOLDER VI ÅRETS GENERALFORSAMLING

Generalforsamling og valg, afholdes i flg. vedtægterne
På valg er: Jan Madsen, Trine Jonasen, Sophie Lodahl, Inge Marie Sekkelund, Tim Sommer
Revisorer og suppl.: Niels Jørgen Pedersen, Alex Jensen, Bjarne Andreasen
Alle modtager genvalg

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes være formanden i hænde 
senest tirsdag d. 2/4 2019 på: ras@altiboxmail.dk

Nors dilettantforening
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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 kan vidst ikke skjules, foråret banker for alvor på. Den første stork er kommet, dog på Bornholm, småfuglene har travlt med 
rede byggeri, løgplanterne skyder deres skønne blomster op og temperaturen kommer på 2 cifre tal. Jo, foråret er kommet og 
inden længe vil de første træer springe ud.

Hos spejderne nyder vi også forårets komme. Vi har købt 6 kajakker med udstyr, som supplement til vore kanoer. En god donation 
har givet os den mulighed. I den forbindelse vil vi her sidst i marts eller først i april, se annonce i Thisted Posten, inviterer til en 
kajak aften i Vandet Sognegård. Her vil Jesper Tilsted, H. P. Kajak Ræhr, fortælle om de muligheder kajakken giver og ligeledes 
fortælle om hans over 500 km. lange kajak tur omkring Færøerne. En aften hvor alle interesserede er velkommen.

Her først i februar havde vi vores nytårs weekend med base i vores egen spejderhytte. Spejderne, søskende og forældre var ind-
budt. Weekenden bød bla. på fælles spisning, o – løb, råhygge, overnatning i vores shelter og sluttelig svømmetur i Thy Hallen. 
Nytårsparaden startede med morgenkaffe i spejderhytten og dernæst i Ø. Vandet Kirke. En rigtig hyggelig gudstjeneste. 

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.
• 3. marts: Fastelavn, kl. 13.30 i Ø. Vandet Kirke, dernæst tøndeslagning i Vandet Sognegård – for alle.

Gruppeassistent:

Steffen Oddershede
Tlf.: 97977150
Mail: steffenoddershede@mail.dk
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Store Brygdag i Vandet sognegård

Håndbryggere og folk med interesse i at blive det, mød-
tes igen i år i Vandet Sognegård d. 12. januar til en hyg-
gelig dag. Der blev delt mange erfaringer, smagt en del 
øl, og fortalt en historie eller to. 

Legeplads

Så er legepladsen sat op og nyt hegn ud til stien. Så mangler 
der bare nogen børn, men mon ikke de kommer til foråret?
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Mød Kunsten i Nors

Kunsten rykker til Nors og invite-
rer sammen med Aktiv Netværk Nors 
til kreative værksteder og andre hyg-
gelige aktiviteter for store og små.

Et storstilet projekt, der skal sætte tur-
bo på børns kreativitet, rulles snart ud i 
15 nordjyske lokalsamfund. Første by på 
ruten er Nors. 

Fredag 5. april. kommer Kunsten 
til Nors skole fra 15.30-17.30, hvor der 
vil være workshops og masser af hygge-
lige aktiviteter for alle. 

Kunstmuseet vil bl.a. lave et projekt 
med børnene på Nors skole samt fra bør-
nehaven. Samtidig afholdes en workshop 
på Nors skole, hvor alle er velkomne til 
at deltage sammen med kunstformidler-
ne fra Aalborg og kreative sjæle fra Nors. 

Aktiv Netværk Nors vil vise de krea-
tive muligheder, der er her i byen. Aktiv 
Netværk Nors vil vise, hvad man selv 
kan skabe med hænderne – for eksem-
pel gennem trædrejning, strik, syning, 
hækling – samt en masse overraskelser, 
som offentliggøres på dagen.

Der er lagt op til en spændende, krea-
tiv dag, hvor børn og voksne kan opleve 
kunsten med egne sanser.

Glæde og skaberkraft
Kunsten Kreativitarium er et 3-årigt 

projekt, der er støttet med 11,2 millioner 
af Nordea-fonden. I perioden vil 75.000 
børn fra hele landet få mulighed for at 
udforske kreativiteten via hjerne, hænder 
og fantasi. Der vil både være aktiviteter 
på Kunsten i Aalborg samt på lokaliteter 
uden for museet. 

Projektet er samtidig et helle i en digi-
taliserede verden. På Kunsten Kreativi-
tarium får børn og voksne hands-on-op-
levelser med kunst og kreativitet og 
opdager glæden ved egen skaberkraft.

Borgerforeningen vil være behjælpe-
lig med et let traktement, hvor der kan 
købes pommes frites, pølser, kaffe, kage 
eller sodavand. Workshoppen er i tids-
rummet 15.30-17.30 - og man kan være 
der i den tid, man har lyst.  

Vi håber at se jer til en kreativ op-
levelse.

Med venlig hilsen
Nors Skole

Aktiv Netværk 
Nors Borgerforening

Nordea-fonden
Kunsten, Aalborg Kunstmuseum

3 generationer på vandretur i Norge

I sommeren 2018 havde jeg en ganske 
særlig ferieoplevelse sammen med min 
ældste søn, Christian på 17 år, og min 
far, Leif på 74 år, og således var vi 3 ge-
nerationer, der valgte en lidt anderledes 
måde at holde ferie på. Vi havde nemlig 
besluttet os for at tage på en uges van-
dreferie i Norge

Turen startede med, at vi onsdag d. 
11. juli i bil kørte fra Nors til Hirtshals. 
Herfra tog vi færgen, hvor vi mageligt 
henslængt på agterdækket kunne nyde 
havudsigten og det gode solskinsvejr. 

Efter at færgen havde lagt til i Lange-
sund, kørte vi ca. 80 km. nordpå til et 
fjeldområde i Telemarken, som hedder 
’Lifjell’. Vi parkerede bilen på en afsi-
des beliggende parkeringsplads lidt uden 
for byen ’Bø’. Her satte vi et forklaren-
de skilt i forruden med årsagen til vores 
langtidsparkering, tog oppakningen på 
ryggen og startede så vandringen ind i 
fjeldområdet.

Når man vandrer i et område med sto-
re stigninger, er det meget vigtigt kun at 
bære på, hvad man har brug for. For vo-

res vedkommende handlede det primært 
om telt, soveposer, liggeunderlag, skifte-
tøj, proviant og kogegrej. Alt vores med-
bragte grej og proviant var nøje udvalgt 
og vejet, for hvert gram kunne mærkes 
meget tydeligt i det krævende landskab, 
som mange steder gik både stejlt op og 
stejlt ned.

Vi havde heldigvis inden turen er-
hvervet os et meget detaljerede kort over 
området, og det viste sig at være særde-
les vigtigt at have tillige med kompasset. 
Der var ganske vist afmærkede vandreru-
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ter, men ganske ofte forsvandt stien, hvis 
der fx havde været skovningsmaskiner 
eller lignende. I sådanne tilfælde havde 
vi stor gavn af kortet og kompasset for 
atter at finde tilbage på sporet igen.

Sommeren 2018 var som bekendt helt 
usædvanligt varm og solrig. Vi sved-
te bravt og havde jævnligt brug for at 
drikke vand. Heldigvis var der mange 
steder i området små søer og rindende 
elve, hvor man kunne drikke og fylde 
vandflaskerne. Ligeledes havde vi stor 
gavn af, at blåbær netop var modne på 
det tidspunkt, hvor vi var i Norge. Der 
var simpelthen modne og saftige blåbær 
overalt, og de udgjorde en velsmagende 
’snack’ under de hyppige hvilepauser, 
samt et godt vitamintilskud til den faste 
havregrød om morgenen. Vi fandt også 
orange ’multebær’, men ikke i så stort 
antal som blåbær. 

I Norge gælder ’Allemandsretten’, 
hvilket vil sige, at man gerne må telte 
og overnatte i naturen, blot man rydder 
op efter sig selv og opfører sig efter de 
gældende regler. Vi var heldige at finde 
gode steder i nærheden af små søer eller 
elve, hvor vi kunne hente vand til mad-
lavning og opvask, og hvor vi også kun-
ne bade. Det var spændende at søge og 
udvælge gode teltpladser i det storslåede 
landskab.

Af seværdigheder på turen så vi 
’Heddal Stavkirke’, som er Norges stør-
ste af sin slags. Det var fantastisk at op-
leve den imponerende trækirke, og tæt 
derved var der et tilhørende lille egns-
museum med oprindelige norske bjælke-
huse og fadebure igennem århundreder. 

Efter 4 dages vandring begyndte det 
at knibe med provianten, og det var et 
problem, for på det tidspunkt var vi gan-
ske langt fra civilisationen og nærmeste 
købmandsbutik. Men en venlig fårehol-

derske, som vi tilfældig mødte, fortalte 
os, at vi med fordel kunne forsøge at nå 
op til et sted kaldet ’Hollan’, hvor der lå 
en sætergård. Her plejede der for van-
dringsfolk at være mulighed for at få 
både kost og logi. Det viste sig at være et 
godt råd. På sætergården boede et venligt 
ungt par sommeren over. Deres fritgå-
ende heste og køer nød godt af græsset 
i det højtliggende sæterområde. Vi fik en 
særdeles god behandling ved ’Hollan’ og 
blev også tilbudt at overnatte på gården, 
hvilket vi gerne ville for også at få den 
oplevelse med. Der var ingen strøm, og 
i hvert soverum var der installeret små 
petroleumslamper og en lille kakkelovn. 
Badning foregik i en elv lidt tæt ved hu-
set. Om aftenen stod vi udenfor og nød 
den stille aften, og da var det en stor ople-
velse at høre konen på sætergården synge 
på en helt særlig måde - sikkert rodfæstet 
i en gammel norsk tradition - som signal 
til heste og køer om at komme hjem.
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Om morgenen tog vi pænt afsked med 
det venlige unge norske par, som an-
befalede os at søge mod stedet ’Nybu’, 
som var et godt sted at telte. De fortal-
te, at mange elve i området var tørret ud 
grundet sommerens lange periode uden 
regn, men at der ved ’Nybu’ ville være 
en rindende elv. Leif gav som afsked en 
lille koncert på sin medbragte blokfløjte, 
og vi takkede på det hjerteligste det unge 
par på sætergården for deres gæstfrihed 
og imødekommenhed.

Efterhånden som vi gik videre, kom vi 
højere og højere op. Træerne forsvandt 
fra landskabet, og man kunne se mile-

vidt omkring. Det højeste punkt, som 
vi nåede på turen, var ’Nybufjellet’ i en 
højde af knap 1100 meter over havets 
overflade. Her stod der en postkasse med 
en slags gæstebog og en kuglepen, hvor 
man kunne skrive en lille hilsen. 

Vi havde med vilje lagt ruten, så vi 
startede og sluttede ved bilen, og det var 
dejligt efter en uges vandring at kunne 
befri de ømme skuldre for den tunge 
rygsæk og henslænge den i bilens baga-
gerum. For at begrænse vægten på vores 
oppakning, havde vi med vilje efterladt 
en del proviant i bilen, og den kunne vi 
nu nyde. Den sidste overnatning tog vi på 

en campingplads lidt øst for ’Bø’, hvor vi 
tillod den luksus at få et varmt brusebad.

Jeg synes, at vores tur til ’Lifjell’ var 
en god måde at være sammen på. Til 
tider havde det været hårdt at bære de 
mange kilos oppakning ad de stejle, ste-
nede fjelde. Men i vores alt for ofte me-
get stressende og fortravlede kultur føles 
det godt, når tilværelsen engang imellem 
bliver begrænset til blot at handle om, 
hvad der gemmer sig bag næste fjeldtop 
– og så det at være 3 generationer sam-
men om det.

Ole Korsgaard Andersen
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NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 MARTS—APRIL 

 

Sogneeftermiddage/aftener 
                                                                                 
21/3 kl. 19.30: Sogneaften i Sog-
nehuset i Nors. 
Vi får besøg af sanger og guitarist 
Lisa Kock, der dykker ned i viser-
ne og populær-genren og også fi-
sker lidt i Salme- og Højskole-
sangbogen efter sange, der handler 
om havet. Undervejs fortæller hun 
om historierne bag sangene, - om 
udlængsel og tilbageblik. Der vil 
også blive rig mulighed for selv at 
få rørt stemmebåndet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7/3 kl. 14.30: Sogneeftermiddag 
med Michael Møller 
Michael Møller kommer forbi og 
så er der dømt masser af musik og 
sang. Så kom og få et par hygge-
lige timer, hvor også Højskole-
sangbogen vil komme i brug. 
Kaffe og brød: 25,- kr. 

14/4 kl. 16.00: Forårskoncert i Ø. 
Vandet kirke. 
Palmesøndag,  afholdes en kirke-
koncert i Ø. Vandet kirke, hvor det 
er foråret og sangglæden, der står i 
centrum. Igen i år er det Nors vok-
senkor under ledelse af Ellen Al-
strup, der kommer og synger for os 
og med os. Vel mødt til en stem-
ningsfyldt optakt til både foråret og 
påsken. 

2/5 kl. 14.30: ”Mands minde” 
På sidste sogneeftermiddag i forårs-
sæsonen får vi besøg af tidligere 
menighedsrådsformand i Nors: 
Gunnar Smed, der vil fortælle om 
sit liv. 

Særlige Gudstjenester 
 
19/4 kl. 10.30: Langfredag i Nors 
kirke. 
Gudstjenesten bliver også i år båret 
af: Musikken, sangen, ordet og 
fordybelsen.  
Udgangspunktet er selvfølgelig Je-
su lidelseshistorie, som vi finder 
den fremstillet hos de 4 evangeli-
ster.  

16/5 Kl. 19.00: St. Bededags af-
ten og varme hveder. 
Aftenen før St. Bededag, afholder 
vi en kort aftengudstjeneste i Nors 
kirke, hvorefter menighedsrådene 
inviterer på varme hveder i Sogne-
huset. Her vil der også blive lejlig-
hed til at synge efter Højskolesang-
bogen. 

Gravermedhjælper  
ved Nors kirke. 

Stillingen som gravermedhjælper 
ved Nors, Tved, Ø.Vandet kirke 
ønskes besat pr. 18.03.2019.  
Det er et tidsbegrænset job, der 
løber fra 18.03.2019- 13.12.2019. 
Løn og ansættelsesforhold efter 
gældende overenskomst på områ-
det. Ansøgning sendes til Nors 
menighedsråd. 

kontaktperson Leif K. Andersen. 
Mail: korsgaard3@godmail.dk. 
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NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 MARTS—APRIL 

 

Konfirmation 2019 
 
Konfirmander  Ø.Vandet   
Lørdag den 4. maj kl. 10.30  
Nikoline Bak Nielsen, Hjardalvej 31 Ø. Vandet  
 
Konfirmander Tved Kirke 
Søndag den 5. maj kl. 09.00  
Nanna Toft Rysgaard, Norsvej 74 Nors. 
 
Konfirmander Nors Kirke 
Søndag den 5. maj kl. 10.30  
Sander Bang Andersen, Skellet 47 Nors. 
Lea van Deurs Nørgaard Christensen, Ranselvej 7 
Nors. 
Emil Skinnerup Dalgaard, Skårupgårdvej 7 V. Van-
det. 
Mateusz Falkiewicz, Vendbjerg 14 Nors. 
Malte Jun Yong Frydenskov, Torshøjvej 1 Nors. 
Jacob Midholm Gravesen, Holmevej 6 Nors. 
Ninna Laurberg Holler-Jensen, Ranselsvej 13 Nors. 
Marcus Hyldahl, Hindingvej 5 Nors. 
Marie Thousgaard Kirstein, Klitmøllervej 44 Vandet.  
Emma Løgsted Kjeldtoft, Frydebovej 67 Nors. 
Mathilde Løgsted Kjeldtoft, Frydebovej 67 Nors. 
Kristian Hvid Kjær, Nors Møllevej 5 Nors.  
Emma Munch Sloth Nielsen, Kirkebyvej 10 Nors. 
Signe Leegaard Pedersen, Kirkebyvej 28 Nors. 
Anton Musmann Rasmussen, Skrænten 2 Nors. 
Jesper Vestergaard Stefansen, Kåstrupvej 1 Nors.  
Selma Jacobsen Svoldgaard, Vendbjerg 27 Nors.  
Astrid Amtoft Sørensen, Diget 5 Nors. 
Cecilie Venstad Budsted Weje, Dalen 15 Nors.  
Sofie Møller Budsted Weje, Torshøjvej 4 Nors.  

 

FRILUFTSGUDSTJENESTE 
FOR HELE PROVSTIET 

Anden Pinsedag 
mandag den 10. juni kl. 11.00 

 
Malle Strand, Thorhaugevej, Sennels 

Sæt kryds i kalenderen! 

       Baby-salmesang. 
 
Nu, hvor vi nærmer os foråret, så tænkte jeg: Skulle 
der monstro være 4 mødre eller flere med børn under 
1 år, der kunne være interesseret, at vi starter op med 
baby-salmesang her i vores pastorat, så hører jeg me-
get gerne fra jer J  
 
Jeg kunne forestille mig 1 time torsdag formiddage i 
tidsrummet mellem 10.00 og 12.00?  
 
Datoerne kunne f.eks. være 11/4 + 25/4 + 2/5 + 9/5 + 
16/5 0g måske onsdag 22/5?  
 
Glæder mig til at høre fra jer, - gerne på mail: 
AKF@KM.DK. 
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NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 MARTS—APRIL 

 

 G�DSTjENESTER 2019 

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

Måned/dag  Dato   Nors    Tved    Ø. Vandet 
Marts  
1.s.i Fasten.  10.   10.30 *   Ingen    Ingen. 
2.s.i Fasten   17.   09.00    10.30 *   Ingen.  
3.s.i Fasten   24.   10.30 BH   Ingen    Ingen. 
Midfaste   31.   09.00    Ingen    Ingen. 
 
April 
Mariæ bebudelsesdag 07.   Ingen    Ingen.   10.30 * BH 
Palmesøndag  14.   10.30    Ingen    16.00 NB 
Skærtorsdag  18.   Ingen    10.30 *   Ingen. 
Langfredag   19.   10.30 NB   Ingen    Ingen 
Påskedag   21.   10.30 *   Ingen    Ingen. 
2. påskedag  22.   Ingen    09.00    Ingen 
1.s.e.Påske   28.   09.00    10.30    Ingen. 
 
Maj 
Lørdag   04.   Ingen    Ingen    10.30 K/NB. 
2.s.e.Påske   05.   10.30 K /NB  09.00 K/ NB  Ingen. 
3.s.e.Påske   12.   Ingen    09.00    10.30 * 
Torsdag   16.   19.00 NB   Ingen    Ingen. 
Bededag   17.   Ingen    Ingen    Ingen. 
4.s.e.Påske   19.   Ingen    10.30 *    Ingen. 
5.s.e.Påske   26.   10.30 *   09.00    Ingen. 
Kr. Himmelfartsdag 30.   10.30 BH   Ingen    Ingen. 

NB=  Omtale i Kirketidende 
BH= Benne Holwerda, Hillerslev 
K = Konfirmation 
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NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 MARTS—APRIL 

 

Siden sidst i pastoratet 
 
Døde / begravede / bisatte  
¨ Friedrich André Maertens, 

Nors. 
¨ Holger Damsgaard, Nors 
¨ Mads Jørn Agesen, Nors. 
¨ Victor Stentoft, Nors. 
¨ Brian Krag, Nors. 
¨ Viggo Frøkjær, Tved. 
 

Æret være deres minde. 
 
Døbte  
¨ Ida Andersen, Kåstrup. 
¨ Aksel Hundahl Rasmussen, 

Thisted. 
¨ Sif Nystrup Stefansen, Tved.  
¨ Magne Sommer Langgaard, 

Tved. 
 

Tillykke 

Kontakt 
 
Pastoratets nyhedssider 
¨ www.nors-tved-kirker.dk  
 
 
 
Find os på Facebook!  
Søg ”Nors Kirke” eller ”Tved Kir-
ke” 
 
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 ferie fra den 22. marts 
til og med 28. marts samt friweek-
end fra den 4. til og med 8. april. 
Embedet passes under mit fravær 
af pastor Benne Holwerda, Hillers-
lev, tlf.: 97-981403. 

International  
Påske-gudstjeneste 
med sange fra Taizé 

 
Langfredag, d.19. april 2019 

kl.19.00 
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, Thisted,  
tlf. 24662437 

 
Arr. Hillerslev-Kåstrup menigheds-
råd  
& kirkerne i Thisted provsti) 
www.hillerslev-kåstrup-
sennels.dk 
  
Hillerslev Kirke i Thy 
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En Gur Awten

Ja overskriften taler for sig selv. Nors Gymnastikforening 
og Nors Hallen arrangerede En Gur Awten d. 8. februar, hvor 
Martin Kanstrup kom til Nors hallen og optrådte med sit show 
”En Gur Awten”

Aftenen startede med en rigtig lækker buffet fra vores lokale 
GrillSlagteren. Mør og lækkert kød og et overdådigt salatbord, 
som snart kunne få tallerkenen til at se alt for lille ud.

Martin Kanstrup gik på scenen ca. kl. 20.00 og underholdte 
os alle med god musik, sjove historier og anekdoter. Efter hans 
show, var der rig lejlighed til at nyde musikken, snakke med 

hinanden på kryds og tværs, samt besøge baren. Det var dejligt 
at se, at arrangementet tiltrak over 110 personer med en stor 
aldersspredning.

Tak for jeres opbakning. Det er det der gør, at det er skønt 
at bruge tid og ressour-
cer på at lave forskellige 
arrangementer i vores lo-
kalsamfund.

Nors Hallen afholder ekstraordinær generalforsamling i Nors hallen
TORSDAG DEN 9. MARTS 2019 KL. 19.00

Dagsorden er to ændringer i vedtægterne

Med venlig hilsen

Formand, Ole Christensen
Tlf. 25136039
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Den kloge kone i Nors

Blandt folkemindesamler An-
ders Christian Svalgaards fort-
ællinger er der naturligvis også 
en beretning om Stine Kusk, 
også kendet som Den kloge 
kone i Nors.

En dag kunne pigen hos Stine 
Kusk i Nors ikke få køerne til at 
give mælk. Hun beklagede sig til 
sin madmoder og ville have den-
ne til at gøre det således, at køer-
ne atter kunne give mælk. Stine 
Kusk ville meget nødig dertil, 
men da pigen foreholdt hende 
hvor nødvendig det var, måtte 
hun til sidste love, atter at få kø-
erne til at give mælk.

Næste gang da pigen skul-
le til at malke, rakte Stine Kusk 
hende en stoppenål med pålæg 
om at stikke den ind i kjolelivet 
på brystet og endelig ikke under 
nogen omstændigheder tabe den. 
Da pigen kom tilbage efter malk-
ningen, hvorunder køerne havde 
givet rigeligt mælk, spurgte Sti-
ne Kusk hende om hun så havde 
passet godt på nålen. Men pigen 
måtte tilstå at den var blevet bor-
te for hende. Noget efter da man 
sad og spiste til middag, kom en 
nabokone og beklagede sig ynke-
ligt over, at hun havde jaget en 
stoppenål ind i en af sine fingre, 
og ville nu have Stine Kusk til at 
tage den ud. Denne mente dog 
ikke at det hastede så meget da 
man netop nu sad og spiste men 
siden så skulle hun nok hjælpe 
hende af med den. Konen bekla-
gede sig atter ynkeligt, og bad 
Stine Kusk om endelig at gøre 
det straks da hun ikke kunne hol-
de det ud, men enden på det blev dog at hun kønt måtte vente indtil man havde spist færdigt, først da kom nålen endelig ud.
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Traditionen tro 
afholder Nors-Koret 
Caféaften på Nors 

Skole. 

Det foregår onsdag 
den 20. marts 2019 

kl. 19.00. 
 

Nors-koret  og 
Ballerum Tæsk’værk 
medvirker, men alle 
får mulighed for at 
røre stemmebåndene 
ved fællessangen. 

Men vi satser også på 
yderligere en 
musikalsk oplevelse. 

Kom og vær med til nogle hyggelige  timer i sangens 
og musikkens tegn. 

Entre incl. Kaffe og brød: 50 kr. 

Vin, øl og vand kan købes til populære priser. 
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       Nors-Tved Borgerforening afholder Generalforsamling                 

                   Onsdag den 27.marts kl. 19.00  i Nors Hallen                   

 

Dagsorden:  
1. Valg af dirigent og stemmetæller 

2. Formandsberetning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Valg af bestyrelse.  

På valg er: 

Ove Thygesen               

 Svend Nørgård 

5. Valg af  suppleanter     

6. Valg af revisorer          

7. Fastsættelse af kontingent 

8. Indkomne forslag 

9. Evt. 

 

 

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 

8 dage før dens afholdelse . Kan sendes på mail til  ils@privat.dk  

Efter generalforsamlingen er Borgerforeningen vært ved kaffe og brød 

p.b.v. Inger Svane 
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Stolegymnastik

Gymnastikholdet på Palletten er i dag forstærket med Krudtuglerne fra børnehaven.
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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.

På Kryds og Vers

Palletten havde d. 13. januar besøg af 
visetrioen På Kryds og Vers. Det er er-
farne herrer, der i år kan fejre deres 30 
års jubilæum. 

Med deres lune, musikalitet og vellyd, 

der spændte fra trestemmige arrange-
menter til solonumre, gav de tilhørerne 
en god eftermiddag. 

Trioens repertoire var meget bredt. 
En stor del var gruppens egne tekster 

og melodier, men der var også smukke 
og spændende udgaver af Jeppe Aakjær, 
Poeten og Karen G. Andersen, samt lån 
fra De Nattergale og Ørkenens Sønner. 
Så der var både nyt og gammelt.
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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 

 

 VED GENERALFORSAMLINGEN SERVERES DER 
1 ØL/VAND OG 2 STK. SMØRREBRØD

Tilmelding til: Leo tlf. 30481286 eller Hanne. Tlf. 
97981918

Mandag den 25 marts. Kl. 19.00:
Vises DVD. Film: Gyldne gensyn med midt - og vestjyder - 
som Per Hansen mødte dem.

Mandag den 8. april:
Blomster dekorationer til Påske.

Mandag den 29. april kl. 18.00: 
Afholdes sæsonafslutning på Palletten. Der serveres lidt 
godt til ganen. Underholdning af Svankær Savværk.

Husk fællessang første mandag i måneden kl. 19.00

Se diverse opslag senere eller på mail.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

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-
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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
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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
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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.  
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Generalforsamling 
Nors Hallen 

Torsdag den 21. marts 2019 kl. 19.00 
 
Dagsorden ifølge vedtægter: 

1. Valg af dirigent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Aflæggelse af beretning 
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget. 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Valg af: 2 bestyrelsesmedlemmer  (ulige år) 

3 bestyrelsesmedlemmer  (lige år) 
  1 suppleant  (på valg hvert år) 
  1 revisor  (vælges hvert andet år) 
  1 revisorsuppleant (på valg hvert år) 

7. Eventuelt 
På valg til bestyrelsen er følgende: 
Bestyrelsesmedlem: Anne Krogh Andersen (modtager genvalg) 
Bestyrelsesmedlem: Erik Nielsen (modtager genvalg) 
 

Nyt Nyt Nyt Nyt Nyt 
 

De nye maskiner er bestilt og i starten af uge 8 skulle de meget gerne være klart i 
ibrugtagning. Nedenfor kan i se, hvilke nye maskiner der er købt.                                                       

Se vores program og instruktører på www.norsfitnessline.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Decline Bench       Leg Extension  Leg Curl 

Nors 
  

Fitness Line 
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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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Kunsten Kreativitarium 
Kom til Nors Skole og slip fantasien løs  

i kreative værksteder med oplevelser for hele familien 

Kunsten Kreativitarium  
- kreativitet uden iPads 

 

 
 Vær kreative sammen 
 Oplev kunstens finurlige verden 
 Mød en kunstner 
 Træk stikket 
 Opdag hvad kunst kan 

”Drop in”  

familieværksted 
Kunstmuseet Kunsten rykker 
ind på Nors Skole til en krea-

tiv eftermiddag med spæn-
dende aktiviteter for 

børn og voksne Tid og sted 
Fredag d. 5. april 2019 fra 

kl. 15.30-17.30 Nors Skole  

Kirkebyvej 25,  

7700 Thisted 

Gratis 
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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

NORS GENBRUG
Dejlig årstid nu vi går mod lysere tider, men det er vinter endnu, 
og efter et rigtigt godt udsalg har vi stadigvæk masser af dejligt 
vintertøj, takket være alt det vi får ind. Vi har den første uge i hver 
måned “fyld en pose med tøj til kun 30 kroner“ Børnetøj en pose 
til 30 kr. hele tiden. 

Velkommen i NORS GENBRUG !

”SPRING PÅ 
CYKLEN” I  THY

 2019

”SPRING PÅ 
CYKLEN” I  THY

 2019

”SPRING PÅ CYKLEN” I  THY  2019
Kom med på cykelturene i hyggeligt selskab. I år har vi 2 ture pr. gang. 

 Forskellige længder: 
◦ En kortere tur på 20 – 25 km med en 

gennemsnitshastighed på ca. 15 km/t  
Den er velegnet til børnefamilier og turister samt folk der gerne vil 
stoppe lidt op og nyde naturen. Turlederen tilrettelægger små stop på 
vejen.

◦ En længere tur på 40 - 45 km med en 
gennemsnitshastighed på 20 – 25 km/t

Den er velegnet til motionister med lyst til at køre lidt hurtigere. 
Turlederen tilrettelægger små stop på vejen. 
Det forventes at cyklerne/dækkene er i god sikkerhedsmæssig stand og 
er egnet til grusveje og grusbelagte cykelstier. Der cykles også på små 
asfalterede veje. 
Man må gerne cykle på el-cykel. 

Tid: Se neden for:
Sted: Se ud for dato
Mødetid: Søndage kl. 10
Pris: Gratis.
Medbring: Mad og drikke, cykelhjelm  og tøj efter forholdene
Tilmelding: Ingen
Eventuelle spørgsmål  Kontakt. Kirsten Marager.  Tlf.: 2145 2716
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se mere på se mere på

www.dinnationalparkthy.dk www.dinnationalparkthy.dk

og og

www.thy360.dk www.thy360.dk

søg på ”SPRING PÅ CYKLEN” søg på ”SPRING PÅ CYKLEN”

Søndag 14. april                   NORSHALLEN + NPThy Søndag 14. april                   NORSHALLEN + NPThy

GPS: 57.022545, 8.672278 GPS: 57.022545, 8.672278

Søndag 05. maj                           NR. VORUPØR Søndag 05. maj                          NR. VORUPØR

P-pladsen  ved Hawblink 4, Nr. Vorupør P-pladsen  ved Hawblink 4, Nr. Vorupør

GPS: 56.958265, 8.370267 GPS: 56.958265, 8.370267

Søndag 16. juni     VESTERVIG + LODBJERG FYR Søndag 16. juni      VESTERVIG + LODBJERG FYR

P-pladsen  ved Vestervig kirke P-pladsen  ved Vestervig kirke

GPS: 56.7741085, 8.317323

Lørdag 13. juli                                 STENBJERG Lørdag 13. juli                                 STENBJERG
P-pladsen ved Landingspladsen,  P-pladsen ved Landingspladsen,  

                                   GPS: 56.928370, 8.340647                                    GPS: 56.928370, 8.340647

Søndag 04. august              SNEDSTED + NPThy Søndag 04. august              SNEDSTED + NPThy

P-pladsen  ved Snedsted station P-pladsen  ved Snedsted station

Kaffe og rundstykker  kl 09.30 – 10.00 Kaffe og rundstykker  kl 09.30 – 10.00

Arr. med Snedsted Borger- og håndværkerforening Arr. med Snedsted Borger- og håndværkerforening

Søndag 08. september                 HANSTHOLM FYR Søndag 08. september                HANSTHOLM FYR

P-pladsen  Tårnvej 7-23 P-pladsen  Tårnvej 7-23

GPS: 57.112801, 8.599815 GPS: 57.112801, 8.599815

Søndag 06. oktober                        KLITMØLLER Søndag 06. oktober                        KLITMØLLER
P-pladsen  ved Nystrup Campingplads Trøjborgvej 22 P-pladsen  ved Nystrup Campingplads Trøjborgvej 22

GPS: 57.032652, 8.478872 GPS: 57.032652, 8.478872

P-pladsen  Norshallen, Kirkebyvej 17, Nors P-pladsen  Norshallen, Kirkebyvej 17, Nors 

GPS: 56.774108, 8.317323

GPS: 56.892548, 8.526819 GPS: 56.892548, 8.526819

                              Nationalpark Thy --- Venner                               Nationalpark Thy --- Venner

se mere på www.dinnationalparkthy.dk og www.thy360.dk
 - søg på ”SPRING PÅ CYKLEN”


