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Nyt fra Borgerforeningen

Med i Tidende er der denne gang en opkrævning på kontingent 
til Borgerforeningen for det kommende år. Vi håber at såvel 
nye som gamle medlemmer vil støtte op om foreningen og 
området og betale.  Det er i år gjort nem at betale, da det nu 
også er muligt at betale med mobilepay på nr. 47182 eller ved 
overførsel til konto. Prisen er den samme som sidste år – 150 
kr. for hele husstanden og 75 kr. for et enkelt medlemskab. Der 
er ingen medlems nummer på opkrævningen, men alle beløb 
bliver registreret med navn ved kassereren, det er for at gøre 
det nemmere for vejformændene ved uddelingen. 

Hvad laver vi og hvorfor være medlem af 
Borgerforeningen?
Allerførst: Beløbet vi får ind bliver jo brugt til gavn for alle, 
på den ene eller anden måde, og vi vil jo alle gerne have en 
aktiv og attraktiv område. Vi håber meget på at få nogle flere 
medlemmer, så vi fortsat kan udvikle, og lave arrangementer 
til glæde for alle. 

Vi i Borgerforeningen har i løbet af året mange forskellige 
aktiviteter, og varetager kontakten til kommunen og det ny-
startede Lokal for Nors Tved og Ø. Vandet.  Her kan nævnes 
noget af det vi laver: Fastelavnsfest sommerfest, Sankt Hans i 
Parken, Bankospil, Flagning i Nors og Tved på helligdage og 
ved konfirmation, juleudsmykning, udlejning af flag stole og 
borde, vedligehold af Parken og Multibanen ved skolen, fod-
boldgolf, samt mange andre ting. Som medlem af Borgerfor-
eningen har du nu også mulighed for at deltage i de aktiviteter 
Aktiv Netværk har uden for huset, så som udflugter og rejser 
med rabat for medlemmer.

Har du forslag til nogle nye tiltag, vil vi gerne høre det. Bor-
gerforeningen kan kontaktes på tlf. 24265822 eller mail: inger.
svane@gmail.com.

Kommende arrangementer i Borgerforeningen:
1.søndag i Advent har vi Juleoptog og Juletræstænding kl. 
15.30 fra Nors Kirke. Det er som tidligere år i samarbejde med 
Menighedsrådet

2,-4. december: Bustur til Julemarked i Hamborg i samar-
bejde med Aktiv Netværk.

11.december kl. 19 holder vi Julebankospil i Nors Hallen, 
med rigtig mange flotte gevinster. Derudover spilles om 10x 
ænder og rødvin.

På bestyrelsens vegne
Inger Svane

Vi har her i oktober fået sat de nye vinduer i huset i Parken, 
og vi vil her igennem gerne sige en stor tak til alle de frivillige, 
der på den ene eller måde har hjulpet med arbejdet på huset, det 
har været dejlig med den hjælp og opbakning vi har fået. Også en 
stor tak til græsholdet, der sommeren igennem har slået græsset 
i hele parkområdet.

Hilsen og tak fra Borgerforeningen

Juleoptog i Nors Søndag den 1.december kl. 15.30 fra Nors Kirke
Vi går i optog rundt i byen med fakler og tænder byens juletræer. Der vil være hestevogn med 
i optoget, og der er karameller til børnene. Vi er tilbage ved kirken kl. ca. 16.30, hvor der vil 
være gløgg/saftevand og æbleskiver i våbenhuset, inden vi går ind i kirken og synger et par 
advents og julesalmer. Så kom og vær med til en festlig og hyggelig optakt til julemåneden.

Har du heste /vogn eller andet køretøj 
så tag det gerne med i optoget 

Hilsen Borgerforeningen og 
Nors Menighedsråd
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 23.11.19 

STORT 

LUKSUS 

TA´SELV 

BORD 
Billetpris:   295,- 

Billetbestilling på: 

janebergknudsen78@gmail.com 

Ved bestilling betaling på  

Mobil Pay: 27406 

Klubbens Hovedsponsorer: 

ARRANGØR: NORS BK: 

18.00 - 01.30 

MD Duo 

DJ Kenneth Parmo 
Spiller i pausen 
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Opslagstavle

EFTERLYSNING AF SANGBØGER

Vedkommende, der har lånt Aktiv Netværks DGI sangbøger, 
bedes levere dem tilbage, da de er savnet.

EFTERLYSNING AF ÆGTEPAR OG BØRN

På arkiv.dk findes dette billede af et ældre ægtepar 
med 2 små børn fra Nors.

Er her nogen, der kan genkende dem?

Billedet er indkommet på Støvring lokalarkiv, men de kender 
heller ikke noget til personerne. 

Både os og Lokalarkivet i Støvring er interesseret.

Henvendelse til Kristian Amby, tlf. 91 53 79 50

GULDBRYLLUP

Torsdag den 21. november har dette flotte søde par Ruth og Folmer - 
verdens bedste forældre - guldbryllup. Stort tillykke. 

Knus fra jeres søn, datter, svigersøn og børnebørn

P.S. Der er ingen morgensang.

HJERTELIG TAK...
...for venlig deltagelse ved vores kære mor, 

Elly Frederikke Holm begravelse.

Tak for varme hilsner og smukke blomster.

Kærlig hilsen
Familien
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Spændende busrejser 
samt buskørsel i ind- 

og udland

hanstholm-rejser.dk

Min Landsby

Af Kristian Amby

Som omtalt andet sted i bladet, er Nors, Tved og Øster Vandet gået 
sammen i et lokalråd. Og som noget af det første, der er kommet ud af 
det, er, vi har købt appen Min Landsby. 

Grundideen med appen er, man kan se hvad der sker i området. Ikke 
bare hos os, men også i nabo(lands)-byerne. Foreløbig er der kun Sjør-
ring og os, men når der kommer flere med, vil man nemmere kunne 
undgå, der er flere arrangementer samtidig. Og det har altid været et 
problem her vort lokalområde, men det skal meget gerne være fortid nu.

Men det kræver, appen bliver brugt. Og bliver ajourført. Og det gør 
den ikke selv. Men alle kan hente den til deres telefon. Efter den er 
blevet installeret, spørger den hvilken by man vil følge, og her skriver 
man Nors, og så er den klar til brug. Så kan man gå ind i de fire grup-
per, nyheder, kalender, lift eller kort. 

Alle kan lægge ind i nyheder, men for de andre tre kræver det, man 
er oprettet som bruger. Lokalrådet vil senere oprette en demoaften på 
skolen, men indtil da, prøv selv at se, hvordan det virker.
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Nyt fra spejderne

Efterårsløb
Fra lørdag d. 21. september til søndag d. 22. september var de 
store spejdere fra Nors afsted på efterårsløb i Frøstrup med te-
maet vikinger. Her dystede vi mod patruljer fra hele Thy. 

Vi skulle blandt andet lave vores egen fars og stoppe det i 
en tarm så vi fik lavet den medister vi skulle bruge til vores 
aftensmad. Efter vi havde lavet mad, som bestod af medister, 
kartofler og brun sovs og havde haft lejrbål, skulle vi i samlet 
flok gå med fakler gennem Frøstrup by og hen til kirken, hvor 
vi skulle på natløb. Her skulle vi finde vej tilbage til spejderhu-
set, men vi måtte kun gå indenfor et bestemt område. Vi skulle 
liste os afsted uden at blive fanget. Blev man fanget mistede 
man point, så det var med at liste afsted uden noget lys tændt. 

Næste morgen blev vi vækket og skulle løse en kode inden 
morgenmaden, og derefter skulle vi pakke sammen og rydde 
op, men midt under oprydningen blev vi angrebet af en flok 
vikinger, som vi måtte besejre med vores egne hjemmelavede 
skjold og sværd.

Grøn fejde
Lørdag d. 28. september var Nors by fyldt med nisser. Vi af-
holdt nemlig Grøn fejde for alle bævere og ulve i Thy. 

De havde fået til opgave at hjælpe julemanden med at blive 
klar til jul. På ti poster rundt i Nors by skulle de blandt andet 
lave risengrød på trangia, bage julesmåkager i jordovn, flytte 
pakker til julemandens kane, lave en juledekoration og tyde 
børnenes ønsker, som var skrevet med morsekoder. 

Dagen blev sluttet af i parken, hvor Henning Sørensen for-
talte om tro, håb og kærlighed og vi sang et par sange. Deref-
ter blev dagens bedste nisser udråbt. Vinderne blev bævere fra 
Bedsted og ulve fra Vestervig. 
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Jagt- og fiskedag
Søndag d. 13. oktober deltog en flok seniorspejdere, ledere 
og grupperådet ved skov- og naturstyrelsens arrangement ved 
Vandet sø. Grupperådet solgte kaffe og kage, hvorfra over-
skuddet går til spejderarbejdet i Nors gruppe. Seniorerne og 
lederne passede en stand, hvor de børn, der kom forbi, kunne 
lave popcorn og pandekager. 

Banko
Mandag d. 14. oktober blev spejdernes traditionsrige bankospil 
i Nors hallen afholdt. Næsten 200 mennesker var mødt op for 
at spille. En stor tak skal lyde til alle vore sponsorere, som 
gennem deres sponsorater er med til at sørge for, at vi kan lave 
gode aktiviteter for vores spejdere. 

Spejdermøder
Har du lyst til at prøve at være spejder? Vi har altid plads til 
flere medlemmer i gruppen. 

Programmet for denne sæson ser sådan ud: 
Mandag kl. 16.30-18.00: 
Bæver (0.-1. klasse) + ulv (2.-4. klasse)

Mandag kl. 18.30-20.30:
Spejder (fra 5. klasse og op)
Torsdag kl. 19.00-21.00:
Senior (fra 8. klasse og op)
Kom ned i spejderhuset på Holmevej 19 og vær med.

 
På spejdernes vegne

Louise Svendsen

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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Lørdag d. 16.11.2019 samler Spejderne aviser ind i Nors.
I byen lægges aviserne ud til vejen inden kl. 11.00. 
På landet henter vi, ring venligst på telefon  23 32 85 26.

JULESTUE

Søndag d. 24. november kl. 10.00-15.00 
afholdes der traditionen tro julestue i spejderhuset på 
Holmevej 19, Nors. 

Der kan købes adventskranse, juledekorationer, pyntegran, 
grene og mos, kirkegårdskranse, juletræer, fyrtoppe, hjemmelavet 
julepynt, gløgg og æbleskiver, kaffe, te og kage, pølser og brød. 

Der vil bl.a. være amerikansk lotteri, med mange fine gevinster 
sponseret af virksomheder i omegnen. Kinesisk lotteri med 
håndsyet juletræstæppe. Lykkehjul, kagetombola og julehygge 
for børnene, Ulvene sælger juleneg rundt i byen. 

Kl. 15.00: afslutning af julestuen og udtrækning af Lotteri.
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Spejder-Nyt

Efteråret banker på. Regn og rusk i masse vis. De 
skønne farver på bladene, som snart må slippe 
deres tag i grenene. Fuglene samles i store flokke 
inden de flyver sydpå. Harer, fasaner, agerhøns og råvildt 
ses ude på markerne. Af og til høres der skud fra jægernes 
bøsser, dagene bliver kortere, jo efteråret er kommet.

Hos spejderne har vi haft et travlt efterår. De store har 
været på efterårs løb i Frøstrup, og de små har været til Grøn 
Fejde i Nors. Begge løb gik godt, spejderne lærte en masse 
og de kom hjem med fine placeringer.

Sidste møde før efterårsferien havde vi gruppemøde. Her 
var der først mede med forældrene, Grupperådet og lederne 
om hvad der rører sig i Vandet gruppe. Spejdere og søsken-
de legede i andre lokaler imens og til slut samledes vil alle 
sammen til fælles spisning. 

D. 6. nov. er alle foreninger i Vandet gået sammen om en 
Halloween aften. Alle børn mødes i spejderhytten og laver 
græskar hoveder. Bagefter skal vi på Halloween løb i kæl-
deren på Skolen, måske uhyggelig. Det hele afsluttes med 
fællesspisning i Sognegården.

Ellers er vi begyndt at tænke på vores JULESTUE d. 1. 
dec. Der er en masse forarbejde der skal gøres inden. Her i 
begyndelsen af nov. begynder vi at sælge vore lodsedler, så 
tag godt imod vore spejdere.

Hele sommeren og efteråret har der været stor søgning til 
vores bålhytte / shelter. Dejligt at den bliver brugt, og man-
ge har booket den her i den kommende tid.

Program for de kommende måneder:
Hver onsdag holder vi møde for bæver, ulve og spejdere fra 

17.15 til 18.45 i spejderhytten på Toftholmvej. Alle er altid 
velkomme.

Nov. d. 6. Halloween aften kl. 17.00 i Spejderhytten / Sog-
negården – for alle børn, spejdere og voksne.

d. 22. – 23. Julestue weekend. Her binder vi adventskranse, 
bager pebernødder, småkager, laver konfekt og bolsjer. Har 
du lyst til at hjælpe, er du meget velkommen. Vi starter kl. 
19 i Spejderhytten.

Dec. d. 1. Spejdernes Julestue i Vandet Sognegård kl. 13 
– 16. Her kan du købe adventskranse, dekorationer, tage 
numre i vores kæmpe spejder basar, købe gløgg og æbleski-
ver m/m i spejdernes julecafe, gør en god handel i Bæver / 
Ulve boden og ikke mindst tag numre i spejdernes tombola. 
Det er en eftermiddag du ikke må gå glip af d.  11. Juleaf-
slutning for alle spejdere i spejderhytten.

Vi vil gerne ønske alle en glædelig jul 2020

Jan.  d. 8. Opstart efter juleferien.

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

Nyt fra KFUM og KFUK

Nors KFUM og KFUK holder Hyggehjørnet fredag d. 22. 
november kl. 19.30 hos Alex, Hindingvej 2

Hilsen
Alex
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Dilettant i Hillerslev

Lørdag d. 29. februar 2020 afholder vi igen dilettantforestilling 
i Hillerslev forsamlingshus.

Det er et skingrende skørt og hylemorsomt stykke vi er be-
gyndt at øve på, ”Kettys kontaktbureau” hjælper byens borgere 
med nye kontakter på kryds og tværs og det skal jo gå galt, når 
værtinden på  pensionatet blander sig i noget hun ikke skal og 
byens byrådspolitikere skal have skjult flere ugerninger.

Mon ikke der findes en (for)- løsning for alle, så der kommer 
ro i gemytterne?

Alt dette kan I komme og se lørdag d. 29. februar. Reklamen 
kan ses andet sted i bladet.

Hiv venner og naboer med til en sjov aften.
Billetterne kan bestilles på tlf.91539420

Følg med på vores facebookside: De frie dilettanter.

De frie dilettanter
Rikke Rasmussen

 

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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Thy Gokart & Event

Brødrene Anders Diget Bertelsen og Jens Skaarup Bertelsen 
overtog Thy Gokart d. 15. august.

Anders er landmand og bor i Ølby ved Struer. Jens arbejder 
hos Hillerslev Sammenstøbning Teknik, så det er noget af et 
spring de her har lavet. Men ønsket om at få foden under eget 
bord og lysten til at køre gokart kunne de så pludselig forene, 
så de slog til da chancen var der. 

De har overtaget Tommys per-
sonale, Jacob, Kenneth og Mads, 
og heldigvis for det, siger An-
ders, for de har mere forstand på 
det her, end vi har. 

De er så småt begyndt af lave 
forandringer. De har allerede 
skiftet navn og I øjeblikket er de 
ved at tage en hal mere i brug, så 
banen bliver 50 meter længere. 
Og med tiden har de ønsker om 
at få flere gokarts. De nuværende 
skal man være 13 år for at køre, 
men ved mindre gokarts vil det 
blive muligt ned til 7 år. Og det 
kan jo nok få nogle drenges puls 
til at slå lidt hurtigere! 

Og med en topersoners gokart 
giver det også handicappede mu-

lighed for at komme ud og køre.
Med nye gokarts giver helt nye 

muligheder. Så kan ungdomsskoler 
og institutioner også komme ud og 
køre. Og Anders og Jens ønske er 
netop, at alle kan komme til at mær-
ke suset ved at køre i gokart.
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Julefrokost hos Thy Gokart & Event

Pakke 1: 450 kr. pr mand, som inkluder:
Gokart (Formel 1) – se hvad det indebærer på hjemmesiden 
under afsnittet “Gokart”

Julebuffet med:
Marinerede sild m/ karrysalat og brød
Rødspættefilet med remoulade og brød
Ribbensteg med rødkål
Hamburgerryg og medister m/ grønlangkål og brune kartofler
Risalamande m/ kirsebærsovs
Hvis man ønsker andet, kan det bestilles!
Alle drikkevare til halv pris:
Øl 10 kr. 0,33 cl flaske (Tuborg, Tuborg Classic, Thy Pilsner, 
Thy Classic og Thy Porse guld)  
Sodavand: 10 kr.
Alkopops (mokai/breezer): 15 kr.
Rød-/ hvidvin 50 kr. pr. flaske
Snaps 150 kr. 70 cl.

Pakke 2: 600 kr. pr mand, som inkluder:
Gokart (Formel 1) – se hvad det indebærer på hjemmesiden 
under afsnittet “Gokart”

Julebuffet med:
Marinerede sild m/ karrysalat og brød
Rødspættefilet med remoulade og brød
Ribbensteg med rødkål
Hamburgerryg og medister m/ grønlangkål og brune kartofler
Risalamande m/ kirsebærsovs
Hvis man ønsker andre ting kan det bestilles!
Drikkevare: Fri øl, sodavand og vin!
Snaps 150 kr. 70 cl.
Alkopops (Mokai/Breezer): 15 kr

I begge pakkeløsninger indgår ophold i vores festlokale med 
plads til cirka 40 personer, samt personale der hjælper med 
mad, opfyldning af drikkevare osv.
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NORS - TVED - Ø. VANDET KIRKETIDENDE
NOVEMBER - DECEMBER 2019

 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 JULI—AUGUST 

 

Sogneeftermiddage/aftener 
                                                                             
5/9 kl. 19.30: Sogneaften i Sog-
nehuset i Nors. 
Vi vil gerne i dette nr. af Nors-
Tved-Ø. Vandet Tidende minde 
om efterårets 1. arrangement i 
Sognehuset. hvor vi får besøg af 
forfatter Niels Ole Bunch Bertel-
sen, Århus, der vil fortælle om 
baggrunden for bogen: Et barne-
mord i Thy, - en kriminalhistorie 
fra 1700´tallet. En tragisk histo-
rie, som udspillede sig hos en fæ-
stebonde på Skibstedgaard i Nors 
Sogn. Vel mødt til en spændende 
aften. 
Mødeudvalget Nors-Tved-Ø. 
Vandet pastorat. 

8/8 Kl. 14.00: Hestevognstur 
Den årlige hestevognstur i Tved 
klitplantage. Vi starter med kaffe 
og sang i Maskinhuset, inden vi 
kører til skovs, og vi får også et let 
traktement, når vi kommer tilbage 
igen. Af hensyn til bestilling af 
hestevogn / vogne vil vi gerne ha-
ve tilmelding senest 1. august: 
Susanne Rotbøl: 30345265  
hpvognmand@gmail.com  

Særlige Gudstjenester 
 

8/9 kl. 10.30: Høstgudstjeneste i 
Nors. 
Vi håber, at nogle af vores frivillige 
”Korister” vil deltage. Medbring 
meget gerne lidt af årets ”høst” til 
gudstjenesten, - frugt, grøntsager, 
marmelade, bagværk, blomster osv. 
De skænkede gaver vil efter guds-
tjenesten blive solgt ved en auktion, 
ved Sognehuset, hvor man også vil 
kunne købe kaffe og æbleskiver. 
Vel mødt -Nors menighedsråd. 
 
8/9 kl. 14.00:  Børne- og familie 
høstgudstjeneste i Tved. 
Vi får også i år besøg af Bertel og 
hans venner, der vil akkompagnere 
i kirken, hvor der vil blive sunget 
både høstsalmer og børnehøstsange. 
Efter gudstjenesten er menighedsrå-
det værter ved en kop kirkekaffe / 
sodavand + kage. Og hvis vejret er 
med os, har vi måske en udendørs 
aktivitet. Så kom og vær med og få 
en forhåbentlig rigtig hyggelig ef-
termiddag. 
Tved menighedsråd. 
 

6/10 kl. 10.30:  Høstgudstjeneste i 
Ø. Vandet. 
- Mere herom i næste nummer af 
Tidende. 

Nors 
 

              
I forbindelsen med sommerfest i 

Nors i uge 33 afholdes der gudstje-
neste ved sognepræsten. 

 
Lørdag den 17/8  

kl. 09.00 i Parken, Nors 
 

 
 

Efterfølgende er der morgenkaffe 
til alle fremmødte.  

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

NTT sept-okt 2018.indd   22 28/08/2018   06.57

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. 

NTT sept-okt 2018.indd   23 28/08/2018   06.57

Formandens julehilsen

Kære alle

Jeg vil gerne på de tre menighedsråds vegne ønske jer en 
glædelig jul og et velsignet nytår. 

Tak for året som er gået. Vi håber I har glædet jer over 
arrangementer i kirkerne og sognehuset.

Vi glæder os til samarbejde og samvær i det nye år.

På vegne af menighedsrådene 
i Ø. Vandet, Nors og Tved

Mette 

Mini-konfirmander

I løbet af januar-februar måned 2020 vil 3.´klasses elever på 
Nors skole blive tilbudt et mini-konfirmandforløb bestående af 
10 x 1½ time. Forløbet kommer til at foregå i Sognehuset i 
Nors. Der forventes opstart efter vinterferien 2020, men mere 
herom i næste udgave af Nors-Tved-Ø. Vandet Tidende.

Resultatet af 
menighedsmøderne i henholdsvis Nors og Ø. Vandet

Der blev den 1. oktober, som annonceret i sidste Tidende, 
afholdt menighedsmøde i både Nors og Ø. Vandet med 
henblik på en sammenlægning af de 2 menighedsråd ved 

næste menighedsrådsvalg i 2020. Og på mødet i Ø. Vandet og 
mødet i Nors orienterede de 2 formænd, - Bente Oddershede 
og Susanne Rotbøll Pedersen om planerne, og efterfølgende 
blev der stemt om forslaget. Og begge menigheder vedtog at 
gå ind for en sammenlægning. Forslaget skal dog først endelig 
godkendes af biskoppen, førend det kan føres ud i praksis. De 
2 menighedsråd vil dog fra 1.s.i advent i år og frem til MR-
valget næste år afprøve det nye pastorats råd ved at afholde 
fælles møder. 

Barnevognsparkeringsplads i Thy

Fra årets baby-salmesang, der foregår tirsdag (7 mødre) og 
torsdag (5 mødre).
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En aften med viser og fortælling
Der afholdes sogneaften i Sognehuset i Nors torsdag den 28. 
november kl. 19.30, hvor vi får besøg af Kristian Mogensen, 
der vil synge og fortælle om den danske visedigter Sigfrid 
Pedersen (1903-1967) Af hans store produktion af viser kan 
bl.a. nævnes: Katinka, Katinka… Nu går våren gennem Nyhavn 
og Tørresnoren. 

Mødeudvalget Nors-Tved-Ø. Vandet pastorat

”Vi synger julen ind sammen med Nors Voksenkor”
Som tidligere år mødes vi en søndag aften i december for - i 
tekst og toner - at forberede os på den forestående julehøjtid. 
Og det bliver i år: Søndag den 8. december kl. 19.00, hvor 
Nors voksenkor under ledelse af Ellen Alstrup og årets konfir-
mander vil medvirke. Der bliver selvfølgelig også rig mulighed 
for selv at synge med på nogle af vore kendte adventssalmer. 
Vel mødt.

Sogneeftermiddag/Juleafslutning
Årets sidste sogneeftermiddag bliver torsdag den 12. decem-
ber kl. 14.30, - en eftermiddag, som kommer til at stå i julehyg-
gens tegn, - dvs. vi skal synge nogle af vore dejlige advents-og 
julesange/salmer. Og så bliver´ der givetvis også tid til en lille 
julefortælling. Og Emma Bang vil - traditionen tro - servere sit 
højt værdsatte juletraktement. Vel mødt kl. 14.30 i Sognehuset.

Mortensaften i Sognehuset
Der afholdes fællesspisning i Sognehuset for at markere Mor-
tensaften, og det foregår fredag den 8. november kl. 18.00. 
Menuen består selvfølgelig af andesteg m. tilbehør (Pris: 125,- 
kr.) Og der vil både under og efter maden være hyggemusik og 
fællessang. Der kan købes vin, øl og vand til maden. Tilmel-
ding senest 1. november til Susanne Rotbøl Pedersen på tlf. 
30345265 eller Inger Svane på tlf. 24265822. Vel mødt.

Konfirmandgudstjeneste
Årets nye konfirmandhold startede op umiddelbart efter efter-
årsferien, og for at få en forståelse af gudstjenestens opbyg-
ning, bliver de på forskelligvis involveret i gudstjenesten den 

17. november kl. 10.30 i Nors kirke. De kommer bl.a. til at 
forestå læsningerne, - ind og udgangsbøn m.m. Og gudstjene-
sten vil blive udformet som en familiegudstjeneste.

Sognepræsten

Juleoptog, juletræstænding
og adventshygge
1.s. i advent, som i år falder 1.december, starter vi kl. 15.30 
v. Nors kirke med hestevognskørsel gennem byen, hvor vi 
”tænder” nogle af byens flotte juletræer.  Derefter serveres der 
gløgg / saftevand og æbleskiver i våbenhuset ved Nors kirke. 
Efterfølgende samles vi til lidt adventshygge i kirken, hvor vi 
vil synge et par af vore kendte advents - og julesalmer, og så 
kommer Nors skoles børnekor og underholder med et par san-
ge. Kom og deltag i en rigtig hyggelig optakt til julemåneden.

Borgerforeningen og Nors menighedsråd

Børne- og familiegudstjeneste i 
Nors kirke den 24. december
Vi afholder igen i år en børnevenlig familiegudstjeneste i Nors 
kirke den 24. december kl 10.00. Og ”børnevenlig” betyder, at 
indholdet: salmerne/sangene og teksterne - er målrettet barnet 
og det ”barnlige sind”. Så vel mødt til en hyggelig optakt til 
julehøjtiden.

”En stund omkring orglet!”
2. juledag kl. 10.30 - dvs. 26. december - vil vi i Tved kirke 
samle os omkring orglet for at afsynge nogle af de julesalmer, 
som måske er gået i glemmebogen eller som man ikke fik sun-
get juleaften. Og har man ønsker, så kan man også trygt frem-
komme med dem, og vi vil efter bedste forsøge at honorere 
dem, og ellers har vi selv forslag med.

”Kirkekaffe” nytårsdag
Efter gudstjenesten nytårsdag kl. 16.00 i Nors kirke vil vi øn-
ske hinanden: Godt Nytår med ”et lille glas” samt lidt sødt/
kransekage i våbenhuset.

HVAD SKER DER I PASTORATET?
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SIDEN SIDST OG KONTAKTINFORMATIONER

Siden sidst i Nors-Tved-Øster Vandet pastorat

Døbt i Nors kirke:

Sigrid Krogh Nystrup, Nors.
Valdemar Drejer Hvass, Nors.
Noah Hasager Hove, Nors.
Viktor Berg Jonasen, Nors

Tillykke!

Vielse / kirkelig velsignelse i Nors kirke:

Sanne Kjær Sørensen og Morten Bach Pedersen, Holstebro.

Tillykke!

Døde / begravede / bisatte i Nors:

Elly Frederikke Holm, Nors.

Æret være hendes minde!

Døde / begravede / bisatte i Ø. Vandet:

Rigmor Bonderup Stentoft, Vildbjerg.
  
Æret være hendes minde!

Pga. den nye Persondatalov kan der opstå situationer, hvor 
der synes at mangle navne på listen, men det kan skyldes, 
at der ikke har været en personlig kontakt mellem sogne-
præsten og de implicerede, således at der ikke har kunnet 
tilvejebringes en skriftlig tilladelse til at medtage navnet i 
Nors-Tved-Ø. Vandet Tidende. I disse tilfælde er man dog 
meget velkommen til at rette henvendelse til sognepræsten 
i Nors-Tved-Ø. Vandet pastorat, hvorefter et navn / navne 
vil blive medtaget.

Kontakt

Har man adgang til Internet og PC, så kan man på www.
nors-tved-kirker.dk følge med i, hvad der foregår her i Nors-
Tved-Ø. Vandet pastorat, - herunder kommende arrangemen-
ter, gudstjenestetider m.m. På hjemmesiden: www.sogn.dk fin-
des gudstjenestetiderne for de fleste sogne i Danmark, - også 
Nors, Tved og Ø. Vandet sogne. Og på provstiets hjemmeside 
www.thistedprovsti.dk kan man - ud over at orientere sig om 
gudstjenestetiderne - også læse om de forskellige kirkelige ar-
rangementer, der foregår i Thisted provsti.

Telefon - og træffetider

Jeg kan træffes på tlf. 97-981030 / 30611008 eller via mail: 
akf@km.dk. Mandag er min ugentlige fridag. Ønsker man be-
søg, er man meget velkommen til at kontakte mig, så finder vi 
helt sikkert et tidspunkt.

Ferie og friweekends

Jeg afholder friweekend 14.-15. december og 28.-29. decem-
ber. Embedet passes under mit fravær af Sigrid Kjær, Sennels 
Tlf.: 51505035.

QR kode ved Tved kirke

Nu skal vi til at være moderne. Der er blevet lavet QR-koder 
til sognenes kirker og Tved har fået sin egen. Hvis du scanner 
QR-koden (billedet), så får du et link til Aalborg stifts beskri-
velser og oplysninger om Tved kirke. Gør sådan: -Installér en 
app med QR-scanner på din tlf./ tablet.

- Hold scanneren over koden på billedet. 
Koden er registreret når du hører et bip.

- Nu kommer et link frem, som du tap-
per på og vupti får du Tved kirkes side 
frem. Det er da smart!
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GUDSTJENESTELISTE

Måned/dag Dato Nors Tved Ø. Vandet

November 2019

Alle helgens dag 03. 16.00 * 09.00 * 10.30 *

21.s.e.Trin. 10. Ingen 10.30 * Ingen

22.s.e.Trin. 17. 10.30 NB Ingen Ingen

Sidste søndag i kirkeåret 24. 10.30 * Ingen Ingen

December 2019

1.s.i advent 01. 15.30 NB Ingen 10.30*

2.s.i advent 08. 19.00 NB 10.30 * Ingen

3.s.i advent 15. 09.00 NN Ingen Ingen

4.s.i advent 22. 10.30 * Ingen Ingen

Juleaften 24. 10.00 NB 14.00 16.30

15.15 *

Juledag 25. 10.30 * Ingen Ingen

2. juledag 26. Ingen 10.30 * Ingen

Julesøndag 29. 09.00 SK Ingen Ingen

Januar 2020

Nytårsdag 01. 16.00 NB Ingen Ingen

H3kongers søndag 05. 10.30 Ingen Ingen

NB: Omtales også andetsteds i Tidende.
NN: Endnu ikke afklaret, hvem der er prædikant.
SK: Sigrid W. Kjær, Sennels.

Vær opmærksomme på, at der kan ske ændringer i forhold til denne gudstjenesteoversigt pga. forpligtelser i Hillerslev-Kåstrup-Sennels pastorat. 
Det betyder også, at gudstjenestefrekvensen her i pastoratet kan forekomme en anelse mangelfuld i visse perioder.
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Nors-købing Minisamfund på Nors Skole

I ugen op til efterårsferien, var der ekstra meget gang i den på 
Nors Skole. Det var nemlig blevet tid emneuge. En helt igen-
nem fantastisk emneuge med masser af aktiviteter der både bød 
på oplæg fra lokale erhvervsfolk, værkstedsarbejde og ”Open 
By Afternoon”.

Lokale erhvervsfolk kom på besøg
Hver morgen startede med et oplæg i morgensangssalen, hvor 
en lokal erhvervsmand/-kvinde fortalte børnene om sin job/
virksomhed. Der var besøg af Lasse Dieckmann (journalist ved 
TV Midtvest), Rune Staal og Frederik (Dykkerstaal), Oluf Im-
mersen (Trykkeriet) samt Niels Lodahl Andersen (Witdahls).

Værkstedsarbejde
Efter oplæggene om morgenen skulle Nors-købings ”borgere” 
i gang med dagens arbejde. Børnene fik mulighed for at prøve 
flere forskellige værksteder i løbet af ugen, hvor de var delt ind 
på hold på tværs af alle aldre.

Der blev både bagt, lavet mad over bål, lavet bolcher, lavet 
lokale reportager, lavet wellness, arbejdet i træ, syet, arbejdet 
med perler og lavet smykker.

Sidst men ikke mindst var der gang i den helt store pen-
geproduktion. Man kan jo ikke have et minisamfund uden en 
lokal valuta. Derfor var der et bankværksted, der ugen igennem 
fik lavet pengesedler. Valutaen blev døbt ”Nollars”. 

Hver dag fik børnene udbetalt deres dagløn, som de efterføl-
gende skulle sætte i banken. Vi skylder specielt en stor tak til 
alle de frivillige forældre og bedsteforældre, der hjalp til ved 
værkstederne i løbet af ugerne.

”Open By Afternoon”
Alle de ting eleverne fik produceret skulle sælges til ”Open By 
Afternoon”, hvor dørene torsdag eftermiddag blev åbnet for 
børn, forældre og bedsteforældre.

De penge børnene havde sparet op i banken, kunne de så 
bruge i boderne. Ligesom man kunne veksle til ”Nollars” i ban-
ken. Det blev en fantastisk eftermiddag med et MEGET stort 
fremmøde. Børn og voksne hyggede sig gevaldigt og rigtig 
mange boder måtte til sidst melde udsolgt.

Børnene hyggede sig hele ugen og det var en fornøjelse at 
se, hvordan store og små hjalp hinanden igennem hele emneu-
gen. Ugen sluttede af med, at der blev ryddet op fredag formid-
dag, inden hele skolen begav sig afsted på årets motionsløb i 
Tved Plantage.
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Møllerup Products

Af Steen Jensen

Hamp er en utrolig plante med mange anvendelsesmulighe-
der. I juli-august nummeret af Tidende fortalte vi om Convert, 
der udvikler produkter af blandt andet hampplanter. Ved siden 
af ligger en anden af Møllerups virksomheder, Møllerup Pro-
ducts, hvor det er hampefrøene, der arbejdes med. 

Der er blevet installeret et anlæg, hvor frøene, når de kom-
mer fra producenterne, gennemgår en proces, hvorunder de 
bliver sorteret efter størrelse, renset for sten, afskallet og ren-
set, hvorefter frøene kan sorteres efter farve!

Frøene er meget olieholdige, så der er en del rengøring af 
anlægget forbundet med behandlingen. Både frø og skaller an-
vendes i den videre produktion.

Der anvendes en industrihampesort ved navn Finola, som 
indeholder under 0,2% THC, som er det, der kan bruges som 
euforiserende stof. Desuden sidder THC i hamp i bladene, og 
her anvendes kun frøene til fødevareproduktion. Der er derfor 
absolut ikke problemer med at spise hamp og f.eks. køre bil 
efterfølgende.

Møllerup har dyrket hamp siden 2015, både konventionel 
og økologisk hamp, intet af det bliver sprøjtet, hverken for 
ukrudt, svamp eller insekter!

Der er blevet installeret køling i lagerhallen, hvor der mod-
tages færdigvarer fra underleverandører, og et kølerum er også 
opbygget i hallen. 

I skrivende stund er der god plads her, men går det som 
forventet, vil der snart blive fyldt op med lækkerier til julen, 
idet der nok kommer nye produkter med hamp, klar til distri-
bution. Hampefrøene anvendes i mange produkter. Ud over 
hampemel og hampeolie indgår frøene i eksempelvis 
spegepølser, morgenmadsprodukter, hudplejeproduk-
ter, øl og gin!

Møllerup Products har også fået flere nyheder på 
hylderne baseret på hampfrø, siden vi i redaktio-
nen besøgte dem sidst. Det letteste er at besøge 
deres hjemmeside www.moellerupshop.com, 
hvor der er mulighed for at se hele udvalget 
og foretage indkøb. Her ligger også opskrif-
ter på forskellig anvendelse af produkterne.

Møllerup gods fortæller mere om gods-
et på www.moellerupgods.dk
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NYT! NYT! NYT! 

Der kan købes pølser til 

natmad, inden festen 

slutter kl. 01.00 

 

Lørdag d. 29. februar 2020 

i Hillerslev forsamlingshus 

Musikken leveres  

i år af Jinis 

Eftermiddagens forestilling   
starter kl. 14.00. 

Billetpris 50 kr. incl. kaffe/ kage 

 

Aftenens arrangement 
starter kl. 18.00 med 
spisning – medbring selv 

madkurv og service. 

efter forestillingen spilles 
der op til dans. 
Billetpris 120 kr. 

 

 

 

 

Billetter til aftenens forestilling bestilles på tlf. 9153 9420 

Billetter til eftermiddagens forestilling købes i døren! 
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   NYT 
 
Vi har indgået samarbejde med Energicenter Nord Aps, og kan nu tilbyde Cross Dance 
med Karin Skaarup som instruktør. 
Er du ikke medlem koster det 500 kr for en hel sæson. Hvis du betaler 600 kr. får du 
også et 3 måneders medlemskab med, og du kan benytte alle de andre tilbud, som vi 
kan tilbyde. 
Er du medlem er dette hold også gratis. 
 
 
 
 

 
 

 Hold og instruktørtider i Nors Fitness Line 2019/2020 
 
 
Instruktør til at vejlede og lave program: 
Lone Gregersen:  40478487 
Tine Berg: 61791747 
Lene Enevoldsen:  21132194  
Tina Lund:  25319923 
 
Spørgsmål vedr. medlemskab, betaling og nøglebrik kontakt: Erik Nielsen:  61601747 
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. 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 
 

17.30 -
18.30 

 
HOLD 

Swissbold 
 

Lene H 
Tlf.: 

24271663 
 

 
17.00 - 
18.00 

HOLD 
Cirkeltræ- 

ning 
 

Instruktør: 
Lene E. 

Tlf.: 
21132194 

 
17.30 - 
18.30 

HOLD 
Yoga 

Instruktør: 
Halla 
Tlf: 

21765252 
Medbring 
yogamåtte 
& tæppe 

Yoga 
foregår i 

Sangsalen 
på skolen. 

 
18.15- 
19.15 

HOLD 
Cross 
Dance 

 
Instruktør 

Karin  
Skaarup 

 
 

 
8.30 - 9.30 

 
HOLD 

Cirkeltræ-
ning 

 
Instruktør: 

Lene E. 
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Nors Børnehus

Krudtuglerne har været 
på koloni i Græshytten i 
Hanstholm. De var der 2 
dage, og forældrene hav-
de mulighed for at hente 
dem om fredagen. Så kun-
ne de se hvor deres børn 
havde været.

Troldene og dragerne 
har haft bamsefest, hvor 
de havde deres bamser 
eller et andet sovedyr 
med. De mødte i nattøj 
og havde det på hele for-
middagen. Der blev spist 
bamseboller – snakket om 
hvad bamserne hed – sun-
get og danset. 

Vores høstmarked var 
som sædvanligt et vellyk-
ket arrangement. Foræl-
drerådet havde arrange-
ret det hele og indsamlet 
mange fine gevinster til 
vores tombola – en stor 

tak til dem og 
alle sponsorer-
ne.  Der var også fiskedam – flødebolle 
kast - malerværksted, og fællesspisning 
med helstegt pattegris. 

Ligesom i foråret har vi også her i ef-
teråret været i Skovly en hel uge. Vores 
tema var: Sanser og motorik. Vi kørte 
fra børnehaven hver dag kl. 9.00 og var 
hjemme igen kl. 15.15. Når vi kom der-
ud mødtes alle ved flagstangen og sang 
og snakkede om forskellige emner. Der-
efter havde vi forskelli-ge aktiviteter og 
der blev lavet mad over bål hver dag. Vi 
havde også besøg af ” 2 af skovens folk”. 
Her fik børnene og personalet indblik og 
viden om mange spændende ting. 

Vi har indbudt de nye forældre til et 
forældremøde her i børnehaven. Her for-
tæller vi lidt om hvor-dan vi arbejder og 
hvad vi har tænkt der skal arbejdes med 
på sigt. Har forældrene nogle ønsker til 
aftenen drøfter vi også det.

Hilsen Kirsten

Byfest i Tved

Anden lørdag i september blev, traditionen tro, holdt i ”nabo-
ernes” tegn. Da holdt vi nemlig byfest i Tved, som er en dag 
med adskillige aktiviteter og hygge i rå mængder, sammen med 
naboerne. Der var cykelringridning og plæneklipperræs med 
flere kategorier og i år, var der nytænkning indenfor plæneklip-
perræset, så der blev virkelig gået til ”makronerne” for hver 
især, ville bevare sidste års titler. 

Der var guldgravning, børnebanko, tombola, amerikansk 
lotteri, pølsebod, kaffe og kage og grill-selv menu til festen om 
aftenen, hvor der, lige som de tidligere år, blev uddelt fiduspo-
kalen. Den gik i år til Bent Geertsen. Vi glæder os til næste år, 
til endnu en hyggedag og hvor vi allerede nu er spændte på, 
hvem der fortjener Fiduspokalen og om mesterskaberne beva-
res, eller bytter plads.
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Portræt af en bagerfamilie

Af Kristian Amby

Da vi flyttede til Nors, hed bageren Johannes Nørgaard Chri-
stensen. Det vidste jeg godt, for vi havde ham som kunde hos 
C. Søndergaard Papir hvor jeg arbejdede. Vi havde også en 
bager i Stoholm, Knud Nørgaard Christensen. Hvad jeg ikke 
vidste dengang var, han er bror til ”vores” bager Nørgaard i 
Nors. Men senere fik jeg så at vide, at det var en hel familie, 
der, næsten, var bagere alle sammen. 

Undtagelsen var Chr. Nørgaard der blev manufakturhandler 
i Koldby. Og senere åbnede en møbelforretning i den gamle 
brugsforening i Koldby. Han udvidede senere med at have ud-
stilling i Skyum Skole. Men det er en hel anden historie.

I forbindelse med Aktiv Netværks Nors gamle billeder, har 
vi lånt dette billede af Hans Ole Jensby. Det viser det meste af 
familien, med koner og børn. De børn der altså var født på det 
tidspunkt, billedet er taget.

Stamfaderen er Andreas Nørgaard Christensen. Han sidder 
i mellemste række i stribet habitjakke. Han var også bager i 
Nors. I samme bygning som bageriet nu. Sammen med Nicoli-
ne, der sidder ved hans højre side, er de altså forældre til næste 
generation bagere. 

Andreas kommer ud af en landmandsfamilie i Refs. Som 
ung arbejdede han som bagersvend i Lemvig. Om søndagen, 
hvor han havde fri efter han var færdig i bageriet, roede han 
over fjorden, det var inden broen, og cyklede til Snedsted, hvor 
hans kæreste, Nicoline, boede. Han cyklede så tilbage søndag 
aften, for han skulle jo være klar i bageriet mandag igen. 

Forrest: Knud Laurbjerg, Ingelis Troelsgaard, Lis Sunesen 
(f. Jensby), Rita Larsen (f. Jensby) og Bitten Laubjerg (søster 
til Knud Laubjerg)

Mellemste række: Hans Nørgaard Christensen, Henning 

Troelsgaard, Ulla Troelsgaard, Nicoline og Andreas Nørgaard 
Christensen (bager), Anna Jensby og Jens Jensby (blev sogne-
rådsformand)

Bagerst: Johannes Nørgaard Christensen (bager i Nors og 
Svends far), Niels og Vita Laubjerg, Ellen Nørgaard Christen-
sen (Svends mor), Aksel Nørgaard Christensen (her soldat, 
senere bager i Frederikssund), Knud Nørgaard Christensen 
(senere bager i Stoholm) Ditte og Chr. Nørgaard (manufaktur-
handler i Koldby), Jakob Nørgaard Christensen, Aase Nørgaard 
Christensen og Henry Nørgaard Christensen (bager Hvidovre).

Efter Johannes overtog Svend bageriet, som han senere 
solgte til Bent Christensen. 

Ligger du inde med gamle billeder og historie fra Nors-Tved 
tager vi gerne imod. Vi mødes onsdag i sidste ulige uge i hver 
måned til en kop kaffe og en god snak. Og du er speciel vel-
kommen. Og du behøves ikke være medlem af Aktiv Netværk 
for at komme med oplysninger. 

Hvad er LUF ???

Og hvad betyder det for os i Nors, Tved og Ø-Vandet ??
LUF betyder LOKALOMRÅDERNES UDVIKLINGSFO-

RUM og er et forum/råd, som Thisted Kommune har nedsat og 
det består af 15 borgere udpeget af foreninger i hele kommunen. 
Kommunen har afsat 2 halvårlige puljer på 250.000 kr. og man 
kan som forening fortrinsvis søge støtte til projekter, der ”skaber 

en udvikling, der gør det mere attraktivt at bosætte sig i en by 
eller område.”

Vores nydannede LOKALRÅDET (Nors, Tved og Ø.Van-
det) har på baggrund af et møde d. 22.8.2019 med områdets 
foreninger, skole m.v. søgt om støtte til følgende:  1. Opstart af 
MINLANDSBY-APP (læs mere om dette andet steds i TIDEN-
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Annette Hove Nielsen

Jeg har været så heldig at have en bog-
udgivelse på vej. Så ville blot med denne 
lille artikel gøre alle læseinteresserede 
opmærksomme at den snart kan købes.

Jeg arbejder til daglig i Spar i Nors og 
er nu blevet tilkendt et flexjob, efter en 
næsten 3 års jobafklaringsforløb.

Førhen arbejdede jeg fuldtids i Spar, 
som var før jeg begyndte at døje med min 

ryg, der til sidst drillede mig så meget, at jeg måtte opgive at 
gå på job. Et par ellers vellykkede operationer senere har jeg 
desværre måtte sande at jeg ikke kan klare det jeg plejer. Jeg 
skal derfor fremover passe på, for ikke at ende med flere ope-
rationer grundet slidgigt i ryggen.

Er nu bare rigtig glad for at jeg kan komme afsted hver dag og 
lave noget af det jeg rigtig godt kan lide. Nemlig at være i for-
retning og møde en masse rare kunder og have dejlige kollegaer.

Det blev dog en stor omvæltning i mit liv og da jeg i første 
omgang ikke vidste hvor det bar hen, begyndte jeg derfor for 
ca. 6 år siden at skrive. Både fordi jeg på denne måde kunne 
flygte lidt væk fra min virkelighed, men også fordi en historie 
blev ved med at poppe op. Især når jeg gik ture i skoven med 
hunden, begyndte en fortælling at presse sig på.

Det er nu efterhånden længe siden jeg skrev det og først i 
sommerferien i år fik jeg et kært familiemedlem til at læse det. 
Hun syntes at det var godt og syntes jeg skulle prøve med en 
udgivelse. Tja tænkte jeg, hvorfor ik? Så jeg begyndte at se 
mig om efter et forlag og helst et i nærheden. Fandt så et lille 
spændende forlag i Aalborg (Legimus) Hvilket jeg senere fandt 
ud af er ejet af Helene fra Nors. Så tættere og mere lokalt kunne 
det faktisk ikke blive.

I august fik jeg svar fra Forlaget og de ville gerne udgive 
bogen. I skrivende stund bliver bogen trykt og kommer til at 
kunne købes i Spar Nors og flere andre steder i området. Selv-
følgelig også på Legimus forlags hjemmeside.

Forunderlige Verden
Fantasy/romantik

Bogen handler kort fortalt 
om en ung kvinde Magda-
lena, hun levede et ganske 
almindelig liv. Indtil hun 
mødte en mystisk mand 
“Malin” i skoven. Han og 
hans familie er nemlig ikke 
som alle andre.

Hun bliver hurtig dra-
get af ham og deres utrolig 
spændende og anderledes 
levevis. Et fantastisk folk, 

der med deres forskellige færdigheder gennem tiderne er dre-
vet af en passion for at passe på det fantastiske dyreliv og vores 
enestående natur.

Da de for alvor begynder at ses, opstår der naturligvis hur-
tigt en masse spørgsmål, og en helt ny og forunderlig verden 
åbner sig for hende.

Hvorfor var det netop overgået hende? Og hvad ville det 
ville betyde for hende?

DE) – 2. Indledende konsulentbistand til udvikling af henholdsvis 
Masterplan og LOGO for hele området Nors, Tved og Ø.Vandet.

Kommunens Erhvervs, - Arbejdsmarkeds – og Kulturudvalg 
har på sit møde den 7. oktober – efter indstilling fra LUF – 
besluttet at støtte vores ansøgning med 47.000 kr. – LOKAL-
RÅDET er meget glade for dette økonomiske skulderklap og 
er nu i fuld gang med, at igangsætte de omtalte projekter til 
forhåbentlig gavn for os alle i området.

Når vi kender næste halvårs overordnede ansøgningstemaer 
vil vi igen holde et lokalt inspirationsmøde med vore mange for-
eninger med henblik på evt. fremsendelse af ny projektansøgning.

Ideer fra enkelte borgere i vort område modtages også med 
kyshånd. Kontakt: Jens Otto Nystrup – medl. af LUF og fmd. 
for LOKALRÅDET. Tlf.: 23201414 eller mail: aa.jo.nystrup@
hotmail.dk
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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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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
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Nyt fra Aktiv Netværk

Af Kristian Amby

Så er sommeren forbi og vi er startet op igen på Palletten.Vi 
startede sæsonen hyggeligt op med smørrebrød d. 9. september 
med god underholdning af et veloplagt Svankjær Savværk. 

Af arrangementer for resten af året skal først og fremmest 
nævnes juleturen til Hamburg, der strækker sig over 3 dage 
denne gang, men også en spændende aften med Foto-Henning 

d. 18. november. Og vi har allerede haft Ole Westergaard til at 
fortælle om sine spændende rejser. Denne gang var det med 
Den Transsibirske Jernbane.

Og bestyrelsen er allerede så småt i gang med at planlægge 
næste år. Mere herom i næste Tidende.

Der er fuld gang i de forskellige hold. Et par hold kan dog 
godt trænge til forstærkning. Det er Læsegruppen og Lokalhi-
storisk, der begge mødes en gang i måneden. Er du interesseret, 
kan du kontakte Læsegruppen ved Solvej Langkjær på tlf. 28 
57 92 74 og Lokalhistorisk til Kristian Amby på tlf. 91 53 79 
50. Og husk, du er altid velkommen til at kigge ind for at se, 
om det er noget for dig, og for at aflevere materiale til Lokal-
foreningen. Også selvom du ikke er medlem af Aktiv Netværk.

Medlemsåret er blev lagt om. Man kan for fremtiden kun 
være medlem fra nytår til nytår. Dem, der er medlem fra sep-
tember, skal betale 100 kr. for resten af året og så igen betale 
fuld kontingent efter nytår for resten af året. Mon ikke, vi kan 
se frem til endnu et godt år for Aktiv Netværk?

Foredrag

Aktiv Netværk får besøg af Foto-Henning til et spændende 
foredrag mandag d. 18. november kl. 19. Det er også omtalt 
i forrige nummer af Tidende, men her er Hennings egen be-
skrivelse: Henning Kristensen, kaldet Foto-Henning, havde 
fra 1981-2012 bagsædestatus som fotograf på Flyvevåbnets 
jagerfly, bl.a. F-104 og F-16. Han fortæller om de helt specielle 
arbejdsforhold der er i bagsædet på et jagerfly - for en fotograf.

Foredraget ledsages af billeder taget fra bagsædet, men også 
billeder taget på landjorden - både som udsendt og her til lands. 
Fik i 2011 udgivet boget ”F-16 Oplevelser på danske vinger” 
på forlaget Gyldendal, sammen med jagerpiloten Thomas MET 
Kristensen. Der fortælles om arbejdet med bogen.

På Danmarks Flagdag den 5. september 2015 fik MET og 
Foto-Henning udgivet deres anden bog, denne gang om C-130 
Hercules. Henning har i den forbindelse rejst med dette fly og 
dets besætninger i en stor del af verden.

På Flagdagen 2017 udkom ”Merlin- Oplevelser på danske 
vinger” Kom med redningshelikopteren på redningsmissioner i 
døgnets 24 timer og som bidrag til Danmarks udsendte styrker.

For alle bøger gælder at honorarer og overskud fra bøger-

ne går ubeskåret til Soldaterlegatet, som giver støtte til sårede 
danske soldater og deres familier. Kronprins Frederik er pro-
tektor for Soldaterlegatet og medvirker i bøgerne.

Der vil blive lejlighed til at købe bogen ”Merlin- Oplevelser 
på danske vinger” og få den personligt signeret. Bogen koster 
350 kr. Kan betales med MobilePay eller kontanter.
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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.

Julemarked på Palletten

Lørdag d. 30. november. 
kl. 10 – 16.00 afholder Aktiv 
Netværk stort julemarked på 
Palletten, Kirkebyvej 18.

Der vil være mulighed for at købe håndlavede ting som 
julepynt, huer, sokker, trædrejede ting, juledekorationer og 
meget andet. Der kan desuden købes gløgg og æbleskiver, 
kaffe, øl og vand samt amerikanske lotteri.

Ønskes en bod, kan henvendelse ske til Grete tlf. 24 60 35 42 
eller Leo tlf. 30 48 12 86

Alle er velkommen!

Juletur til Hamburg

Igen i år har Aktiv Netværk og Nors-Tved Borgerforening arrangeret en juletur til Tyskland med Hanstholm Rejser. Og i år går turen til Hamburg. 
Det er Tysklands næststørste by, hvorfor vi også har to overnatninger der. Der er afgang fra Nors Hallen kl. 5.30 den 2. december med mødetid 
10 minutter før, og turen slutter samme sted d. 4. december.

Turen koster 1998 kr. – 200 kr. i rabat

Så prisen bliver kr. 1798 kr.

I tilbuddet får man:
  2 x overnatninger i Hamburg Centrum
  2 x morgen buffet
  Dansk rejseleder
  Og turen foregår i en 4 – stjernet bus.

Tilmelding jo før jo bedre af hensyn til 
gode pladser i bussen til:

Medlemmer af Aktiv Netværk: Leo Pedersen, tlf. 30 48 12 86 eller Grete Amby, tlf. 24 60 35 42
Medlemmer af Borgerforeningen: Inger Svane, tlf. 54 26 58 22
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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-Tved Borgerforening afholder stor Julebankospil i 
Nors Hallen onsdag den 11. december kl. 19

Der er igen i år mange flotte gevinster sponsoreret af erhvervsdrivende og private. Derudover spiller vi om 
10x ænder med rødvin. Der sælges kaffe, kage og drikkevarer 

Borgerforeningen håber at se rigtig mange til en hyggelig aften.

Vel mødt alle er velkommen
Med venlig hilsen 

Nors-Tved Borgerforening


