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Nors-Tved Borgerforening afholder Generalforsamling
Torsdag den 26.marts 2020 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:
Frits Jensen
modtager ikke genvalg
Sophie Lodal modtager ikke genvalg
Inger Svane
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 norstvedborgerforening@gmail.com
Efter generalforsamlingen er Borgerforeningen vært ved kaffe og brød
p.b.v. Inger Svane

Borgerforeningens udlejning
Vi udlejer nye borde og polstrede stole flagstænger og æresporte og rødt hjert
Alt til meget rimelige priser
Henvendelse til
Ove Thygesen . Tlf. 2467 9933

Vedr. kontingent til borgerforeningen: Du kan betale med mobile pay til nr. 47182
eller overføre til vores konto nr. 9090 05800 10687
Kontingent gælder fra 1.10. 2019 til 30.09. 2020 og det koster 150 kr. for hele husstanden og 75 kr.
for et enkelt medlemsskab.

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. norstvedborgerforening@gmail.com

Borgerforeningens udlejning
Vi udlejer nye borde og polstrede stole
flagstænger og æresporte til meget
rimelige priser
Henvendelse til Ove Thygesen
på tlf. 2467 9933

Deadline for næste blad er den 20. april 2020 - Alt indsendt materiale er velkommen, men husk billeder og logo må ikke sættes ind i
teksten. Tekst skal være i én fil, billeder i et andet (andre). Bladet udkommer i uge 10 i marts, og i marts begynder sæsonen generalforsamlinger. Bladet kan også læses på www.norsby.dk eller afhentes hos Spar købmanden i Nors.

100 borgere i Nors, Tved og Øster Vandet
sætter gang i klyngens udvikling

5. februar var over 100 borgere samlet på Nors Skole,
og der blev nedsat ti arbejdsgrupper

MIDTVEJSMØDE 21. APRIL

”Udvikling vil vi ha` i by og land.
Vil styrke Skolen og vor Spar-Købmand.
Ny produktion og byggegrunde flere!
Stærkt sammenhold og meget, meget mere.
Kun fantasien sætter grænser nu!”

Midtvejsmøde for alle grupper holder vi
tirsdag den 21. april fra 19-21 på Nors Skole.
Her skal grupperne præsentere, hvor langt de er
og kan få sparring fra de andre grupper.

Sådan blev borgermødet indledt med en borgermødesang på
melodien ”Det er i dag et vejr – et solskinsvejr”. Humøret var
dermed godt fra starten og formand for lokalrådet Jens Otto
Nystrup kunne glæde sig over den store opbakning til mødet.
- Det bedste var, at borgerne var klar til at tage arbejdshandskerne på og selv nedsatte en række arbejdsgrupper, der skal arbejde med alt fra totalrenovering af vores bykerne til udvikling
af forløbet mellem dagpleje og til skole samt stier, nye boliger
og erhvervssamarbejde, fortæller Jens Otto Nystrup.
På Norsby.dk kan du se den rå opsamling fra gruppernes arbejde på borgermødet. Grupperne prioriterede de emner, de vil
i gang med, så der hvor der står 1., 2. eller 3. er det gruppens
prioritet og de resterende er emner, de talte om, men ikke har
prioriteret.
DU kan stadig nå at melde dig til en af arbejdsgrupperne,
men gør det med det samme – for arbejdsgrupperne skal i første
omgang arbejde indtil 1. maj. Her skal de levere et input til udviklingsplanen og derefter kan de fortsætte arbejdet med ideen.
Det bliver bidrag til den udviklingsplan som Jeanette Lund
og Lokalrådet derefter vil samle og skrive sammen. Om alt går
vel vil udviklingsplanen være færdig inden sommerferien og
vil blive præsenteret snarest efter sommerferien.
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LOKALRÅDET (Nors, Tved og Ø.Vandet)
afholder årsforsamling i henhold til Vedtægterne.
Tirsdag den 7. april 2020 kl. 19.00 i NORS HALLEN.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af mødesekretær/referent samt 2 stemmetællere.
3. Lokalrådets beretning.
4. Forelæggelse af regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før den 7. april.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for en 2. års periode.
På valg er: Ole Christensen
Johannes Nicolejsen
Steffen Oddershede
Valg af 2 suppleanter for 1 år:
På valg er: 1.suppleant: H.J.Birk
2.suppleant: Sophie Lodahl
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
På valg er: Revisor H.J.Birk.
Revisorsuppleant Sophie Lodahl
8. Eventuelt.
På Bestyrelsens vegne
Jens Otto Nystrup - formand
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Bæredygtighed og vores produkter
der skulle udvikle et produkt ud fra et bæredygtigt materiale.
Klassen har arbejdet med en ingeniørens arbejdsproces også
kaldet ”Engineering”. “Engineering” tager udgangspunkt i fem
faser: Undersøgelses-, ide-, planlægnings, fremstillings og forbedrings-fasen.

Kan du bruge dit brugt tøj igen?
Hvordan passer vi på jordens ressourcer?
Har du overvejet, hvor mange kg tøj du har i dit skab? Hvor
mange ressourcer bruges der på at fremstille et kg tøj?

Klassen har samarbejdet med en virksomhed og forsøgt at
hjælpe dem med at ideudvikle et produkt. Det er virksomheden
Convert i Nors (Det gamle NJA). Det er en meget spændende
bæredygtig virksomhed, der har fokus på cirkulær recycling.
Dvs. fx restprodukter kan granuleres igen og indgå påny i produktionen.

Faktisk bruges der 1400 L vand til at fremstille 1 kg tøj!!
Tøj, kontroller til playstation, emballage til lillebror ost, en
computer eller en mælkekarton. Ingeniører får idéer til og udvikler mange forskellige produkter. Men der skal også tænkes
på bæredygtighed, og hvordan passer vi på jordens ressourcer,
når der fremstilles produkter.

Fredag den 7. februar besøgte klassen virksomheden og
afleverede 7 affaldssække med tøj/tekstil til Flemming. Flemming viste os rundt og fortalte os om virksomheden. Convert
kan genanvende utrolig mange forskellige materialer til nye

“Bæredygtighed og vores produkter” er et emne som 6.kl.
på Nors skole har arbejdet med de sidste 2 måneder i natur
og teknologi. Eleverne har forestillet sig, at de var ingeniører,
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På skolen skal klassen arbejde videre med deres ideudvikling. Vi har fået forskellige fibre/materialer fra Convert, som
eleverne skal ideudvikle på. Når eleverne er færdige med deres
produkter, kommer Flemming på besøg, og de skal fremlægge
deres ide og produkt.
Det er fantastisk, at klassen kan samarbejde med en lokal
virksomhed. Det giver større mening at lære om bæredygtighed
og genanvendelse, når eleverne kan opleve det ude i den virkelige verden. Stor tak til Convert og til Flemming, der var meget
imødekommende og god til at fortælle om virksomheden og
deres materialer.
Skrevet af:
Mette Pedersen
Nors Skole

materialer til andre virksomheder. Fx lagen/betræk fra sygehuse, arbejdstøj, skallen fra kokos, træ, ålegræs, hamp, Barcelona/ Messi-Stof-rester der er blevet brugt til at sy T-shirt. Andre
virksomheder har taget deres gamle bordplader til Convert,
hvor de har granuleret bordpladerne til fibre - og limet det igen
til nye bordplader.
De materialer som Convert fremstiller anvendes af andre
virksomheder fx til møbler, tapet, isolering, vækstmåtter til
gartnerier fx karse eller troldtekt. Der er uendelig mange muligheder.
Vi skal ændre vores opfattelse af affald. Mange materialer
er en ressource og ikke affald, der afleveres til forbrænding.
Tekstil bør afleveres til genbrug eller genanvendelse. Når vi
genanvender materialer spares en masse energi, og det er med
til at passe på vores miljø.
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Nyt fra spejderne
Natten blev tilbragt i en bunker, som kan bookes til overnatning.
Lørdag morgen blev spejderne vækket meget tidligt. De
skulle på løb, hvor opgaverne blev vekslet med tilberedning af
havregrød, at pakke tasker, opvask og morgenmad.
Derefter gik spejderne til Bulbjerg skrænt, hvor de spillede
en omgang kæmpe brætspil.
Frokosten blev derefter tilberedt på trangia, hvorefter turen
var slut for de to tropsspejdere.
Seniorerne fortsatte turen i bil til Østerild. Her skulle de på
O-løb, hvor de skulle finde 10 kliptænger i området.
Efter O-løbet blev seniorerne kørt til Sårup. Her fik de til
opgave at sætte en tipi op og lave aftensmad. Menuen stod på
jægergryde til hovedret og brownie bagt på bål med flødeskum
og blåbær til dessert.
Da seniorerne havde spist og vasket op, skulle alt pakkes
sammen igen. Turen gik nu gennem skoven til Hinding, hvor
de lavede en bivuak på et vandhul ved Hinding dås.
Søndag morgen tilberedte de ”gourmet hotdogs” til morgenmad, hvorefter turen gik til spejderhuset.
På spejdernes vegne
Louise Svendsen

Overlevelsestur
Fra fredag d. 24. januar til søndag d. 26. januar var spejdere og
seniorer afsted på overlevelsestur.
Fredag sidst på eftermiddagen blev deltagerne afleveret i
Bulbjerg, hvor de løste en række opgaver. De skulle bl.a. pejle,
sejle i kano og samarbejde om at bygge en legofigur vha. walkie talkie.
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Opslagstavle

ærk Nors og Hanstholm Rejser
Spejder-Nyt

HJERTELIG TILLYKKE

med de 20 år torsdag d. 19. marts.
Held og lykke med studentereksamen

Selv om vi er i den sidste halvdel af februar måned, altså en
arskenaf vintermånederne, må vi indse, at foråret er kommet. Vintergækket, erantis og krokus står i fuldt flor, og de andre forårs løg
blomster er også langt fremme. Knopperne på de tidlige småbuske er ved at sprænges, og inden længe vil de grønne blade
springe ud. Fuglene har travlt med at bygge rede og vildtet på
marker og krat kan også mærke forårets komme. En herlig tid
vi gå i møde.
Hos spejderne er vi kommet godt i gang efter julepausen.
918 Vores nytårsparade i Ø. Vandet kirke startede med kaffe og
rundstykker i spejderhytten, hvor efter vi tog vore faner med i
kirken. En rigtig hyggelig måde at starte året med.
dk/rejsemaal/sort-sol-i-t-ndermarsken/201
Den traditions rige nytårs weekend for hele familien foregik
i år i Hanstholm, med spejderhytten som base. Et fantastisk
område for udforskning af bunkere, kamp om de gyldne dråber, råhygge om ”pejsen” og meget mede. Det hele sluttede
lørdag eftermiddag med en svømmetur i Thy Hallen.
übeck Den kommende søndag er Fastelavn, hvor vi starter i V. Vandet kirke, og herefter i Sognegården til tøndeslagning.
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Så er sommeren ved at gå på hæld og efte
som forhåbentlig kan fristes de fleste, som
Som noget nyt starter der et hold SWISSB
styrke og stabilisere ryg, mave og balance
Desuden starter Philip Kristensener et hol
en blanding af crossfit/vægttræning samt
tempo. Kom og bak op om dette hold og
Lene Enevoldsen har cirkeltræning/styrke
og igen om lørdagen fra kl. 08.30 til kl. 0
Halla har et hold yoga som foregår på No
Her skulle være noget for en hver smag o
900 kr. og 12 mdr. 1500 kr. Her kan alle v

Hold- og inst
Opstart i uge 34. Dog starter
Mandag
08.00 - 09.00
Instruktørtime
Lisfra
De bedste hilsner
Tlf.20413626
Mor & Michael
Christina og Signe
Hold

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 velkommen.

Kl.17.30-18.30
SWISSBOLD
Lene H.
Telf. 24271663

Maj

d. 1. – 3. DM i spejd på Trevæld Centeret.
/ For de store spejdere
d. 22. Kr. Himmelfartsløb i Vestervig.
dk/rejsemaal/l-beck-juletur/65
/ For bæver og ulve
Juli.
4. – 11 Thy Lejr, vores sommerlejr.
/ for alle spejdere.
Aktiv Netværk
Nors

ærk Nors kan købes hos Grete Amby, tlf: 24603542,
Gruppeassistent:
eller hos Hanne ”Klip og Krøl”, tlf: 97981918. Pris: 250 kr.
Steffen Oddershede tlf. 97977150,
mail: steffenoddershede@mail.dk
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Mandag
Hold
kl.19.0020.00
Vægt/
kodition
Træning for
mænd
Philip
Telf.
25302269

Instruktør til at vejlede og lave program:
Spørgsmål vedr. medlemskab og betaling
For yderligere oplysninger se vores hjemm
Nors Fitness Line.

13. JUNI 2020
Kl 14-16
NORS LØBET
-En by i bevægelse
Sæt kryds i kalenderen, for til juni sker der igen
noget nyt i Nors. En gruppe frivillige, har sat
sig for at arrangere et byløb, der ene og alene
bygger på bevægelse og fællesskab.
ALLE KAN DELTAGE Gå – med eller uden
rollator/barnevogn Løb eller cykel Kør på
løbehjul eller rulleskøjter

DU FÅR:

Vi ser frem til en fantastisk dag!
Hilsen Morten Knudsen, Jens Martin Nystrup,
Jan Amby & Britt Amby

-Startnummer
-Goodiback
-Fællesspisning efter løbet
-Landskamp på storskærm
-Underholdning for børn for børn

OVERSKUDDET GÅR UBESKÅRET TIL
BYENS BØRN

-Hvor mange km kan vi nå sammen?

Mere info i næste nummer af
Nors-Tved & Øster Vandet Tidende

Pris kun:

125 kr. for voksne
75 kr. for børn (3-12 år)

Spændende busrejser
samt buskørsel i indog udland
hanstholm-rejser.dk
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Alle er velkommen.

EN GUR AWTEN
- det må man sige det var! Igen i år underholdte Martin Kanstrup med musik, sang og en god omgang thybo-humor! Med
hans nye show EN GUR AWTEN tow kåmma nul, blev billetterne revet væk og vi måtte hurtigt melde UDSOLGT.
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. I pausen blev
desserten serveret - skøn Islagkage, der hurtigt fik ben at gå

på. Efter Martins show, var der rig lejlighed til at nyde musikken fra Junk Box, snakke med hinanden på kryds og tværs,
samt besøge baren. Det var dejligt at se, at arrangementet tiltrak over 150 mennesker med en stor aldersspredning. Tak for
jeres opbakning. Det er det der gør, at det er skønt at bruge
tid og ressourcer på at lave forskellige arrangementer i vores
lokalsamfund.
Vi glæder os til vi igen kan åbne dørene til EN GUR AWTEN tre kåmma nul næste år.

GENERALFORSAMLING I NGF
Tirsdag d. 24. marts 2020 afholder Nors Gymnastikforening
generalforsamling i Nors hallen kl.19.30.
Håber at se mange interesserede til en hyggelig aften, hvor vi vil
berette om, hvad der er sket i det forgangne år.

Dagsorden er i henhold til vedtægter. Forslag til behandling på
generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7
dage før på mail: Kathrinethoegersen@gmail.com

Alle er velkommen.
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Alle er velkommen.

Gymnastikopvisning
Året Ungleder
DE MUNTRE
MOTIONISTER
i NGF
Forden
at kunne
have en velfungerende
Sæsonen starter onsdag
5. september
2018, kl 09.30 i Nors hallen.

forening
mednye
attraktive
til voAlle er velkomne,
- såvel
somtilbud
nuværende
medlemmer.
res medlemmer, er vi afhængig af
Søndag d. 8. marts kl. 9.00 slår Nors GymDer er mulighed for gymnastik,
step, badminton, bordtennis, ringo og andre aktiviteter
dygtige og engagerede trænere / innastikforening dørene i Nors hallen op, til
ikke mindst
social samvær.
struktører
/ hjælpeinstruktører.
Det
årets lokale gymnastikopvisning. Vi star- og
ter kl. 10.00 med fælles indmarch.
Det bliver en hyggelig dag med opvisning fra vores 6 lokale hold, samt 2 gæste
hold, som i år er Han Herred Efterskole og
DGI landsdels Juniorhold 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.

må man sige at vi i Nors gymnastikforening
har -og
tak vær
til jer med.
allesammen.
Kom
Det har thisted kommune nu også
fået øjnene
op for.hilsen
Til dette år Thy
Venlig
Award var foreningens træner Ninna
Bestyrelsen
Holler-Jensen en af de tre nominerede til Årets Ungleder. Det er vi
selvfølge pave stolte af i NGF og
vi glæder os til året opvisning d. 8.
marts i Nors Hallen, så vi rigtig kan
vise hvad alle vore instruktører har
formået at udrette i løbet af sæsonen.

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.
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Lidt om Kyndelmisse
Af Annie Krog Foldager
Benævnelsen Kyndelmisse, som benyttes om datoen den 2. februar, er en stærk
fordanskning af de latinske ord: ”Candelarum Missa”, der betyder ”Lysmesse”.
Og det er en helligdag, der kan spores
så langt tilbage som til 500´tallet, og den
var i vores katolske fortid en meget stor,
kirkelig festdag, - så stor, at den overlevede Reformationen i 1536, hvor ellers
alt, der havde bare en anelse af katolsk
islæt, blev fjernet fra gudstjenestelivet.
Det var først i forbindelse med Helligdagsreformen i 1770, at helligdagen
blev afskaffet. Men når den overlevede
så længe, så hænger det sammen med, at
Kyndelmisse har et bibelsk fundament.
For på den dato befinder vi os lige præcist 40 dage efter Jesu fødsel. Og derfor
var det nu tid, at jomfru Maria - ifølge de
jødiske love - skulle fremstilles i templet
i Jerusalem, hvor hun skulle gennemgå
dén religiøse renselse, der altid skulle
finde sted efter en fødsel, - 40 dage, hvis
kvinden havde født en søn og det dobbelte, hvis hun havde født en datter. (3.Mos.
kap. 12) Og fordi man, da jomfru Maria
betræder tempelpladsen i Jerusalem, hører den gamle Simeon udbryde, da han
tager Marias lille søn i armene: ”Herre,
nu har mine øjne set din frelse, som du
har beredt for alle folk; et lys til åbenbaring for hedninger” (Lk. 2,25-35), ja så
blev grundstenen lagt til, at markeringen
af Marias renselsesfest blev en lysgudstjeneste, - en ”Candelarum Missa”.
Det var det kirkelige aspekt, men det
findes også et folkeligt! For tilbage i Middelalderen regnede man med, at vinteren
varede fra 1. november til 1. maj, og der-

for er vi i starten af februar lige midtvejs,
- midvinter, - altså ved vinterens vendepunkt. Og i den forbindelse skal vi have
fat i benævnelse: Kjørmes knud, som
vi bl.a. kender fra Jeppe Aakjærs: Sneflokke kommer vrimlende. Ordet ”Kjørmes” stammer fra ordet ”Kermesse”
(kerte), der er en anden benævnelse for
”Lysmesse”, - Kermesse blev med tiden
forvansket til ”Kørmesse” og til sidst til
”Kjørmes” Og ordet knude kan betegne
både strengt vintervejr med hård frost og
stærkt snefald, og så betyder det også:
midtpunkt / knudepunkt. Og fordi Kyndelmisse rent ”kalendermæssigt” faldt
sammen med vinterens ”midtpunkt / vendepunkt”, så blev Kyndelmisse fejringen
et sammensurium af noget kirkeligt og
noget folkeligt, - akkurat som vi kender
det fra julefejringen. Og når vinden peb
om hjørnerne og kulden bed i kinderne,
så var det godt at krybe inden døre for at
dyrke fællesskabet. Så i forbindelse med
Kyndelmisse blev der ofte afholdt ”Kjørmesgilder”, dvs. sammenskuds gilder,
hvor man spiste kraftig mad, der kunne
gi´ en sul på kroppen, så man kunne stå
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de sidste vintermåneder og kulden imod.
Kyndelmisse gudstjenester har vundet
stor indpas igen efter mange år i glemmebogen, - og vi har også genindført
traditionen i Tved kirke. Og jeg tænker,
at den har sin berettigelse, for mørke kan
være så mange ting, - mørke er ikke kun
en lang, trist vinter; - mørke kan også
være sygdom, vi er ramt af, - frygt vi
er plaget af, - eller sorg vi er lammet af.
Mørke kan være mindreværd, - egoisme
eller ligegyldighed. Alt sammen ting,
som kaster lange skygger ind over vores
fælles liv. Og i dé situationer har vi brug
for ”lyset”, - for varme og omsorg”, - det
kan være i form af et smil, - det kan være
en fortrolig snak i en stille stund, - en
hånd at holde i - eller et menneske, som
tør følge mig et lille stykke ind i mørket,
og som derved lyser min livsvej op. Og
det var netop Jesu ærinde: at åbne vore
øjne for de værdier, der kan skabe bedre
forhold for os, - Guds skabninger. Han er,
som han selv siger i Johs. 9,12: ”Verdens
lys”, fordi han sætter en dagsorden, der
gir ny mening og nyt indhold i hverdagen
og livet, - han er dét lys, der gennem Ordet viser den vej, vores fod skal gå, hvis
vi ønsker en meningsfyldt vej gennem livet, - en vej, der er bygget på kærlighed
til Gud og medmennesket.

Fødselsdag

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE

NORS - TVED - JULI—AUGUST
Ø. VANDET KIRKETIDENDE
Sogneeftermiddage/aftener

JANUAR - FEBRUAR 2020

Særlige Gudstjenester

5/9 kl. 19.30: Sogneaften i Sog8/9 kl. 10.30: Høstgudstjeneste i
nehuset i Nors.
Nors.
Vi
vil
gerne
i
dette
nr.
af
NorsSogneeftermiddag i Sognehuset.
Konfirmation
Vi håber, at nogle af vores frivillige
Tved-Ø. Vandet Tidende minde
”Korister” vil deltage. Medbring
om efterårets 1. arrangement i
Torsdag
den
5.
marts
kl.
14.30
kommer
Poul
Erik
Søndag
den
3.
maj
kl. 10.00
konfirmeres
i
meget
gerne
lidt af åretsfølgende
”høst” til
Sognehuset. hvor vi får besøg af
gudstjenesten,
frugt,
grøntsager,
Grønhøj,
tidligere
lærer
på
Bjerget
Efterskole
og
frivillig
Nors
kirke
(bemærk
tidspunktet):
forfatter Niels Ole Bunch Bertelmarmelade, bagværk, blomster osv.
i organisationen
og fortæller
om24.
”Nødhjælp
til Nors
sen, Århus,Active
der vilCare,
fortælle
om D.
oktober
fylder
De skænkede
gaver vil14
efter
gudsRumænien”.
Vel mødt
til en spændende
baggrunden
for bogen:
Et barne- eftermiddag.
1.Jeppe Witten Lodahl
Andersen, Holmevej
7700
Thisted.
tjenesten
blive
solgt
ved
en
auktion,
mord i Thy, - en kriminalhistorie
2.Silas
Hindingvejhvor
23 Nors
Ole Christensen
70
årFoldager Andersen,
ved Sognehuset,
man7700
ogsåThisted.
vil
I forbindelsen med sommerfest i
fra 1700´tallet.
En tragisk histoSogneaften
i Sognehuset.
3.Oliver
Bodin-Wilmsen,
Hindingvej
12
Nors
7700
Thisted.
kunne
købe
kaffe
og
æbleskiver.
rie, som udspillede sig hos en fæ- Nors i uge 33 afholdes der gudstjedu Tved Christensen,
Vel mødt
-Nors Mark
menighedsråd.
4.Freja
Skinnerup
6 7700 Thisted.
nesteønskes
ved sognepræsten.
stebondederpåigen
Skibstedgaard
Nors Tillykke
Så indbydes
til en aften i isangens
og musikkens
fra
din
familie
Sogn.
Vel
mødt
til
en
spændende
5.Lucas
Lyhne
Christensen,
Skellet
7
Nors
7700
Thisted.
tegn, for torsdag den 2. april kl. 19.30, får vi nemlig besøg af
8/9 kl. 14.00: Børne- og familie
Lørdag den6.Stine
17/8 Riis Christensen,
aften.
Norsvej 2 Norsi Tved.
7700 Thisted.
Linda Oddershede, Århus, der vil underholde, synge og spille
høstgudstjeneste
kl. 09.00 i Parken, Nors
Mødeudvalget Nors-Tved-Ø.
for os og med os. Vel mødt til en glad, musikalsk aften.
7. Lucas Dahl, Norsvej
7 Skinnerup
Vi får
også i år 7700
besøgThisted.
af Bertel og
Vandet pastorat.
hans
venner,
der
vil
akkompagnere
8.Mathilde Røjbæk Gravesen, Ranselvej 18 Nors 7700 Thisted.
i kirken, hvor der vil blive sunget
Forårskoncert
i Ø. Vandet
kirke.
8/8 Kl. 14.00:
Hestevognstur
9.Victor Hove Holm Hansen, Smedetoften 8 Nors 7700 Thisted.
både høstsalmer og børnehøstsange.
Den årlige hestevognstur i Tved
10.Andrew Hellman,
Hindingvej
18 Norser
7700
Thisted.
Efter
gudstjenesten
menighedsråPalmesøndag,
dvs.Vi
søndag
den
5. april
klitplantage.
starter
med
kaffekl. 16.00 afholder
11.Nadia Berg Knudsen,
Hegnetved
7 Nors
7700kirkekaffe
Thisted. /
det værter
en kop
sang i Maskinhuset,
vihvor det er foråret
vi enog
kirkekoncert
i Ø. Vandetinden
kirke,
ARTER STOLEGYMNASTIKKEN
OP
IGEN
EFTER
SOMMERFERIEN
sodavand
+
kage.
Og
hvis
vejret er
12.Jannick Mortensen, Ballerumvej 234 7700 Thisted.
kører til skovs,
og ivicentrum.
får ogsåOg
et det
let er igen i år Nors
og sangglæden,
der står
med
os,
har
vi
måske
en
udendørs
PÅ
PALLETTEN
traktement,
vi kommer
tilbage der kommer og
voksenkor
under når
ledelse
af Ellen Alstrup,
13.Lasse Østergaard Oddershede, Nors Møllevej 8 Nors 7700
aktivitet. Så kom og vær med og få
igen.
Af
hensyn
til
bestilling
af
HVER
TORSDAG
KL
10.00
synger for os og med os. Vel mødt til en stemningsfyldt optakt Thisted.
en forhåbentlig rigtig hyggelig efEfterfølgende
er
der
morgenkaffe
hestevogn
/ vogne
vil vi gerne hatil
både
foråret
og
påsken.
FØRSTE
GANG
TORSDAG
D.
13
SEPTEMBER
termiddag.
14.Amanda
Wentoff
Pedersen, Vendbjerg 12 Nors 7700 Thisted.
til
alle
fremmødte.
ve tilmelding senest 1. august:
			
Aktivitetsudvalget.
Tved
menighedsråd.
15.Piyawat Rodwan, Vænget
9 Nors 7700 Thisted.
Susanne
Rotbøl:
30345265
VI FÅR
RØRT
HELE KROPPEN
hpvognmand@gmail.com
16.Rasmus Thomsen Søe, Vendbjerg 8 Nors 7700 Thisted.
OGSÅ
LATTERMUSKELERNE!!
Langfredag
i Nors
kirke.

6/10 kl.Stationsvej
10.30: Høstgudstjeneste
i
17.Magnus Brix Sørensen,
8 Nors 7700 Thisted.
Ø.
Vandet.
18.Silas Ellemose Tilsted, Violvej 5 Nors 7700 Thisted.
- Mere herom i næste nummer af
19.Emilia Tkaczuk,Tidende.
Skårupgårdvej 3 7700 Thisted.

BÅDE SIDDENDE OG STÅENDE VED EN STOL.
Gudstjenesten
Langfredag iSVED
Nors kirke,
dvs. den 10. april
JEG GARANTERER
PÅ PANDEN
kl. 10.30, bliver´ også i år en gudstjeneste båret af: Musikken,
KOM OG VÆR MED ALLE KAN DELTAGE.
sangen, ordet og fordybelsen. Og udgangspunktet er
selvfølgelig Jesu lidelseshistorie, som vi finder den fremstillet
Vi ses! Hilsen
Lene.
hos de 4 evangelister. Indimellem fællessang,
der understøtter
de læste tekster.

20.Emma Amtoft Vangsgaard, Skårupgårdvej 5 7700 Thisted.
21.Mikkel Bak Sloth, Hammersvej 7 7700 Thisted.
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HVAD SKER DER I PASTORATET?
St. Bededags aften og varme hveder.

Børnefestival 2020 i Thy

Aftenen før St. Bededag, dvs. torsdag den 7. maj 2020,
afholder vi igen i år en kort aftengudstjeneste i Nors kirke kl.
19.00, hvorefter menighedsrådene inviterer på varme hveder i
Sognehuset. Her vil der også blive lejlighed til at synge efter
Højskolesangbogen. Vel mødt til en hyggelig aften.

Den 15.-17. maj holder KFUM og KFUK
Børnefestival i Thy.
Temaet for festivalen er “Magiske
hænder”.
Det bliver en forrygende weekend for
børn med fællesskab, store oplevelser, aktiviteter, tid til tro og
eftertanke, masser af sang og musik osv.
Der kommer børn fra
hele landet, og også fra
lokalområdet vil mange
børn være med, når det
går løs i Hurup.

Sæt X i kalenderen.
I forbindelse med Menighedsrådsvalget i 2020 afholdes der
indledende Menighedsmøde i sognehuset i Nors den 12. maj.
Se mere herom i næste Nors-Tved-Ø. Vandet Tidende og
Thisted Posten, når tiden nærmer sig.

Friluftsgudstjeneste

Bliv deltager…
Festivalen er for alle børn fra 6-12 år og der kan læses meget
mere på festivalens hjemmeside https://boernefestival.kfumkfuk.dk
For 13-15-årige er der et specielt tilbud - Talentfabrikken læs også om det på hjemmesiden.
Vil man gerne følges med andre, kan man kontakte de lokale
KFUM og KFUK-foreninger rundt omkring i Thy, på Mors og
på Thyholm, så hjælper de med det praktiske.
Tilmelding foregår via hjemmesiden.

Med hele Thisted Provsti. 2. pinsedag
den 1. juni kl. 11 ved Egebaksande.
Medvirkende provstiets præster,
provstiets pinsekor, Thisted kirkes
Drenge- mandskor, Thisted FDF
orkester, spejdere, FDF’ere & frivillige

Fra klaver til orgel!

Bliv hjælper…
Der arbejdes lige nu intenst i alle udvalg for at færdiggøre
program, forkyndelse, madplaner, budgetter osv.
Men for at få sådan et arrangement til at forløbe godt er der
brug for mange hjælpende hænder til alt lige fra maduddeling
og aktiviteter til nattevagter osv.
Så har du tid og lyst til at hjælpe, så henvend dig til Janni
Gramstrup, Thisted, på
mobil 51557711 eller
mail jannigramstrup@
kfum-kfuk.dk eller til
Inger Bak Vestergaard,
Bedsted, på mobil
61767622 eller mail
ingerbak@kfum-kfuk.
dk - Velkommen til arbejdsfællesskabet omkring KFUM og
KFUK’s Børnefestival 2020 i Thy.

Spiller du klaver? Har du prøvet at spille orgel?
Kan du tænke dig at få et meningsfyldt fritidsjob?
Eller kunne du tænke dig at få et nyt og spændende deltidseller fuldtidsjob?
Menighedsrådene i Thisted Provsti tilbyder i
samarbejde med uddannede organister 10 timers gratis
orgelundervisning til unge og voksne, som elsker at
spille klaver.
• Interesserede får mulighed for at spille til gudstjeneste
et par gange om måneden med én eller to tjenester pr.
søndag.
• En gudstjeneste afregnes med 5 timer inkl. forberedelse.
Hvis du er interesseret eller har spørgsmål, så ring til Irene
Søndergaard Christensen på 2335 8767.
Med venlig hilsen.Thisted Provsti
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SIDEN SIDST OG KONTAKTINFORMATIONER
Siden sidst i Nors-Tved-Øster Vandet pastorat.

Kontakt

Døbt i Tved kirke:
Malthe Søe-Larsen.
Thyge Løgsted Kanstrup.
Tillykke.

Har man adgang til Internet og PC, så kan man på www.norstved-kirker.dk følge med i, hvad der foregår her i Nors-TvedØ. Vandet pastorat, - herunder kommende arrangementer,
gudstjenestetider m.m. På hjemmesiden: www.sogn.dk findes
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 arrangementer, der foregår i Thisted provsti.

Døbt i Ø. Vandet kirke:
Anders Brandi Yde.
Tillykke.

Telefon - og træffetider.

Vielse i Ø. Vandet kirke:
Mette Gadeberg Yde og Kristian Peter Brandi.
Tillykke.

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

Vielse i Tved kirke:
Mia Klit Langgaard og Tim Sommer Johannesen.
Tillykke.

Ferie og friweekends.
Jeg holder fri i perioden 20.-24. marts 2020 (begge dage
incl.). Embedet passes under mit fravær af Sigrid Kjær,
Sennels Tlf.: 51505035.

Døde / begravede / bisatte, Nors.
Ingeborg Andersen.
Æret være hendes minde.

QR kode ved Tved kirke

Døde / begravede / bisatte, Ø. Vandet.
Carsten Holm Nørager.
Æret være hans minde.

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 beskrivelser og oplysninger om Tved kirke. Gør sådan: -Installér en
app med QR-scanner på din tlf./ tablet.

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 sognepræsten 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.

- Hold scanneren over koden på billedet.
Koden er registreret når du hører et bip.
- Nu kommer et link frem, som du tapper 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

1.s.i fasten

01.

Ingen

Ingen

10.30 *

2.s.i fasten.

08.

10.30 *

Ingen

Ingen.

3.s.i fasten

15.

09.00

10.30 *

Ingen.

Midfaste

22.

09.00 SK

Ingen

Ingen.

Mariæ bebudelses dag

29.

10.30

09.00

Ingen.

Palmesøndag

05.

10.30

Ingen

16.00 NB

Skærtorsdag

09.

Ingen

10.30 *

Ingen

Langfredag

10.

10.30 NB

Ingen

Ingen

Påskedag

12.

10.30 *

Ingen

Ingen.

2.påskedag

13.

Ingen

Ingen

10.30 *

1.s.e. påske

19.

Ingen

10.30

Ingen.

2.s.e. påske

26.

10.30

Ingen

Ingen

3.s.e. påske

03.

10.00 K NB

Ingen

Ingen.

Torsdag

07.

19.00 NB

Ingen

Ingen.

Bededag

08.

Ingen

10.30 *

Ingen

4.s.e. påske

10.

Ingen

Ingen

10.30 *

Marts

April

Maj

NB: Omtales også andetsteds i Tidende.
K:

Konfirmation.

SK: Sigrid W. Kjær, Sennels.
*) Kirkebil, som bestilles på 97920422 senest kl. 12.00 dagen før gudstjenesten afholdes.
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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Anderledes forår i Tved kirke
Tved kirke ligger idyllisk i kanten af Nationalparken og der
lyder sagte musik i kirkerummet i de åbne timer.
Når vi rammer marts, ligger kirken stadigvæk i Nationalparken, men musikken afløses, for en tid, af konservatorer, der skal
restaurere kalkmalerierne i kirkeskibet.
Restaureringen kommer forventeligt til at strække sig fra d.
2. marts og ca. 4 uger frem.
Kirken er, som altid, åben i arbejdstiden, også medens kon-

servatorerne arbejder i kirken. Så kom endelig ind i kirken og
se hvordan det skrider frem.
Kirken vil ligeledes være åben for højtideligheder og gudstjenester, dog med færre kirkebænke og manglende inventar, så
har man ønske om at have en højtidelighed i perioden, skal man
kontakte sognepræst Annie Krog Foldager.
Vi forventer, at kalkmalerierne i koret, kommer under restaurering sidst på sommeren. Herom senere.
Vel mødt til alle jer der kigger ind og gæstebogen har altid
plads til en hilsen fra jer.
Tved menighedsråd

”Spring på cyklen” i Thy 2020
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Nors
Fitness Line
Husk generalforsamling i Nors Fitness Line torsdag d. 05. marts kl. 19.00 i Norshallens
mødelokale.
Hold og instruktørtider i Nors Fitness Line 2020
.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

17.30 18.30

17.00 18.00
HOLD
Cirkeltræning

17.30 18.30
HOLD
Yoga
Instruktør:
Halla
Tlf:
21765252
Medbring
yogamåtte
& tæppe
Yoga
foregår i
Sangsalen
på skolen.

18.1519.15
HOLD
Cross
Dance

8.30 - 9.30

Instruktør
Karin
Skaarup

Instruktør:
Lene E.

HOLD
Swissbold
Lene H
Tlf.:
24271663

Nors

Instruktør:
Lene E.
Tlf.:
21132194

Fredag

Lørdag

HOLD
Cirkeltræning

Fitness Line

Spørgsmål vedr. medlemskab og nøglebrik kontakt Erik Nielsen tlf. 61601747.
Nye maskiner
Vi får en ny ro maskine, og et nyt løbebånd til erstatning af det vi senest har købt.
Desuden har vi købt en ny Concept 2 SkiErgo maskine, det er en maskine som involverer
alle stor muskelgrupper i kroppen. Højintensitetstræning, hvor du træner styrke, udholdenhed
og koordination.
Ny hjemmeside
I dag foretager mere end halvdelen af brugerne deres søgninger fra mobiltelefon, derfor er vi
i Nors Fitness Line ved, at lave en ny hjemmeside som kan betjenes på mobiltelefon og på
tablet.
Vores medlemmer vil opleve en forbedret brugeroplevelse, hvor man bedre og hurtigere kan
finde det, der søges.
Vi håber alle vore medlemmer kan få glæde af vores nyindkøb.
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Fastelavn er mit navn
Der var næsten 200 gæster til at slå katten af tønden i Nors
Hallen. Nettene bag målene og tønderne var flot dekorerede af
børnene fra borgermødet forleden.
Efter tønderne var slået ned, fik børn og voksne kaffe eller
juice. Og fastelavnsboller, der var sponsoreret af Munkens Bageri. Det var nu ikke børnene, der fik spist helt op, for legeredskaberne, der var stillet til rådighed af Gymnastikforeningen,
trak måske mere. Eller legerummet på den gamle scene.
Alt i alt var det en god og hyggelig dag for børn og voksne.
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Generalforsamling
Vi afholder generalforsamling i De frie dilettanter, tirsdag d. 21/4 kl. 19.00, hos
Inge Marie Sekkelund, Norsvej 9 7700 Thisted.
Generalforsamlingen afholdes i flg. gældende vedtægter.
Foreningen er vært ved en kop kaffe og et stykke brød.
Kom og giv jeres besyv med til, at jeres nærområde bliver spændende og alsidig.
Nærmere oplysninger følger på foreningens facebookside.
På bestyrelsens vegne
Rikke Rasmussen

Caféaften
Traditionen tro afholder Nors-Koret Caféaften
på Nors Skole.
Det foregår onsdag den 18. marts 2020 kl. 19.00.
Nors-koret og Ballerum Tæsk’værk medvirker, men
alle får mulighed for at røre stemmebåndene ved
fællessangene
Desuden får vi besøg af ”5 på spil”

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 Børnehus
Sidst på året i 2019 har vi altid forskellige traditioner.
•

Vi har besøg af Luciapigerne fra Nors Skole. Her
er børnene meget optaget af hvad der foregår og
sidder meget stille og iagttager det hele.
• Vi er I kirke hvor præsten ” levendegør” det hun
vil fortælle på en rigtig god måde så børnene er
aktiv med.
• Vi har børnejulefrokost hvor der bliver pyntet op
på stuerne og nogle af børne-ne har ”deres fine tøj
på ”. Der er jule dug på buffeten og andet festligt
pynt.
• Der er to fredage hvor bedsteforældrene kommer
og klipper julepynt/bager småkager eller pebernødder/laver juledekorationer med deres børnebørn ( på skift mellem grupperne ). De slutter alle
af med suppe.
Vi har også haft besøg af dagplejerne med deres
børn. Vi skiftes til at planlægge det der skal foregå.
Nogle gange er vi også nede i legestuen. Ved at vi har
dette gode samarbejde og at de også kommer på besøg inden børnene skal begynde i børneha-ven, gør at børnene er trygge ved
os og kender omgivelserne. Det er den tilbagemel-ding vi får fra forældrene.
Hallen som jo er lige ved siden af børnehaven bruger vi så meget det er muligt.
Vi er som børnehave også med i samarbejdet om at udvikle Landsbyklyngen Nors -Tved - Øster Vandet.
På Borgermødet den 5. februar var vi med i en
arbejdsgruppe hvor vi sammen med Nors Skole var
tovholder. Det gav rigtig god mening. Vi vil gerne
have dagplejen med så det bliver der arbejdet på. Der
bliver et møde senere hvor det hele bliver koordineret fra alle de grupper der var.
Nu har vi snart krudtuglerne der skal i skole. Her
har vi et formaliseret samarbejde om hvordan vi gør
og det fungerer godt.
Vi skal i gang med noget der hedder LEGEKUNST. Vores tema er:Scenekunst. Vi har et teaterrum som vi mangler lidt inspiration og ideer til. Her
får vi en skuespiller ud i en periode hvor både personale og børn bliver inddraget.
Hilsen Kirsten
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Noget om ølbrygning privat
Vores fritidsjob startede tilbage i 2011,
nærmere bestemt i uge 42. Ikke fordi det
er vigtigt, men sådan blev det. Min nabo
ville godt med på vognen, så godt 1 uge
senere holdt en lastbil ud for os med grej
til at starte med. Man kan jo starte med
et par kasserede gryder fra køkkenet og
så starte med det, men vi ville godt være
lidt med, så det skulle være lidt med en
pumpe og noget køl.
Muligheden for at starte med nogen
ingredienser i vakuumpakkede poser
bare til at hælde i noget opvarmet vand
var der, men vi sprang ud på det dybe
vand, og fandt nogen opskrifter på nettet.
Malt, humle, gær og hvad der ellers
skulle bruges, kunne jo købes særskilt,
bare på med vanten. En tidlig morgen
startede vi gryderne op for at mæske
malten, vi var noget nervøse, men hva
beer anyway, noget bliver det vel til, men
meget kan jo gå galt. Men en ting har vi
fået tudet ørerne fulde af. Sørg for at alt
er rent. Især når øllet er afkølet, skal der
ikke mange bananfluer til, før det er ødelagt
Efter mæskningen skulle humlen tilsættes under kogningen. Der var et par
udtryk man lige skulle have styr på, men
det hjalp efterhånden som man følte sig
lidt som en bryggersvend, a la.
Forholdsvis hurtigt syntes vi skulle
der køles, så vi kunne få noget gær tilsat,
i vores forsøgsbryg skulle der ikke andre
tilsætninger i fra naturens hånd. Mulighederne er jo mangfoldige som de fleste
ved. Så skulle det stå og bloppe en uges
tid, medens gæren bøvsede kuldioxid for
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at få lavet noget alkohol. Gæren elsker
jo nogle sukkerfobindejser, som bliver til
alkohol.
Det kan blive en hel videnskab at sætte sig ind i den tekniske side af det, men
mindre kan gøre det for os, der skal gøre
det i fritiden. Men man vil jo gerne have
et godt og velsmagende produkt ud af
det, selv i fritiden.
Når sukkeret er spist af gæren er øllet
som sådan færdigt, men som så meget
andet skal det gerne for de fleste typers
vedkommende stå og gøre sig færdig en
3-4 uger.
Som vi skrev er renligheden noget af
stor vigtighed, for det er svært at drikke
af en 30l spand eller for den sags skyld
og slæbe rundt på. Så næste opgave er
igen rengøring af flasker.
Påsætning af kapsler og etiket om man
vil. Så kan det muligvis drikkes med behag. Vi fik en øl ud af det. Det var en forkortet udgave af en hobby, som har vokset sig større, og som har givet os stor
mod på at eksperimentere med mange
typer af malt, humle og gær. Grunden til
at vi begyndte at holde brygdagen i sognegården i Vester Vandet var at prøve, og
prøve at få flere til at blive interesserede
i at lave deres egen øl. Engang var det jo
vin. Det kan lade sig gøre for alle.
Så til alle. Kom op til sognegården i
januar. Der er plads til alle.
Vandet Bryglaug 2020
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Palletten Nors
Palletten Nors
Tirsdag d. 17. marts.
Tirsdag d. 17. marts.
BUTIK
BUTIK
Kl. 9:30 -11:30
Kl. 9:30 -11:30
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HUSK GENERALFORSAMLING
Aktiv Netværk Nors
Mandag d. 11. marts 2019
Kl. 19.00 på Palletten.
Dagsorden iflg. vedtægterne

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

Kan du lide at læse bøger?

Mandag d. 9. marts 2020 - kl. 19.00 på Palletten

Så er vores læseklub måske lige noget for dig!

Inden generalforsamlingen er foreningen vært ved et par stykker
smørrebrød.

Vi er en gruppe her i Nors, der mødes en gang om måneden onsdag – på PALLETTEN.

1.
2.
3.
4.

Vi bestemmer på skift en bog, som vi snakker sammen om i hyggelige omgivelser og naturligvis med kaffe og kage undervejs.

Valg af stemmetællere og dirigent.
Formandens beretning, herunder aftaler med Pallettens ejer.
Foreningens regnskab v/Helle Gertsen.
Forslag. 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 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg Leo Pedersen, Jens Otto Nystrup og Grete Amby
7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
Eventuelt.

Vi vil meget gerne have flere med i vores læseklub! Hvis du har lyst
til at være med skal du blot henvende dig til: Aase Nystrup – mobil:
24662824

Der er smørrebrød klokken 18. Af hensyn til bestilling, er der tilmelding senest d. 1. marts. Generalforsamling er omkring klokken 19.
Bestyrelsen

Aktiv Netværk Nors

Aktiviteter på Palletten

Tid. kl.
19. - 21.
14. - 16.
19. - 21.

Mandag
Fællessang med musik. Første mandag i måneden.
Foredrag eller andet underholdning. Ca. en gang i måneden *
Foredrag eller andet underholdning. Ca. en gang i måneden *

Tid. kl.
9.30 - 12.
9.30 - 13.
10. - 11.30

Tid. kl.
9.30. - 12.
14. - 16.
19. - 21.30

Tirsdag
Træværksted. Leo Pedersen - 30481286
Knipling. - Nørklerier. mm. Bente Christensen - 21798474
Nørklerier. - Patchwork. Strik. - Hækling m.m.
Åse Christensen - 52607880. Rita Pedersen - 61671190

Onsdag
Træværksted. Niels Christensen - 40281449
Lige uger. Madlavning for Modne mænd Lene - 21132194
Ulige uger. Lokalhistorie m.m. gl. Billeder: Kristian Amby 91537950. Tidspunkt aftales efter behov.
13.30. - 16. Kort og Brætspil m.m. Bent Borg - 21725475
19. - 21.30 Ulige uger Symaskine hold. Tag din egen symaskine med,
eller lån en af vores. Anette Nesager - 20296664
19. - 21.
Lige uger. Læseklub: Åse Nystrup - 24662824.
Tidspunkt aftales hver gang.

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

Tid. kl.
10. - 11.

Torsdag
Stolegymnastik. Lene Enevoldsen - 21132194

Vi tager gerne imod forslag til nye aktiviteter.

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

Ønsker du at blive medlem af Aktiv Netværk Nors?
Medlemskort til Aktiv Netværk Nors kan købes hos Grete Amby på tlf: 24603542, hos Leo Pedersen
på tlf: 30481286, eller hos Hanne ”Klip og Krøl” på tlf: 97981918. Pris: 250 kr.
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På ferie med Hanstholm Rejser
aftensmad og Kielturen er også med eftermiddagskaffe med
kagebord.
Vi vil senere slå turene op på Facebook så vi kan se, hvad der er
mest interesse for. Og det er naturligvis både for medlemmer af
Aktiv Netværk og Borgerforeningen, og der vil muligvis blive rabat,
hvis vi bliver deltagere nok.

Sidste år var vi på Bornholm med Aktiv Netværk. Vi forsøger at lave
en bustur igen, og i år synes vi turen skal gå til Tyskland. Vi har
foreløbig valgt, det skal være enten til Harzen eller en sejltur på
Kielerkanalen i august eller september. Hansholm Resjer skriver om
rejserne:
Harzen: Det skovklædte bjergplateau Harz, der rejser sig over den
flade, nordtyske slette, er et vidunderligt skattekammer af natur,
kultur og historiske charmerende byer, hvoraf to er på UNESCOs
liste over verdens kulturarv, nemlig Goslar og Quedlinburg. På
denne tur skal vi bo i byen Wernigerode i det gamle DDR. Byen
rummer en mængde historie og charme og så huser den Harzens og måske Tysklands - mindste hus på kun 10 kvadratmeter.
Kielerkanalen: Kun de færreste danskere har set Kielerkanalen eller Nord-Østersø-Kanalen som den rettelig hedder - fra andet end
motorvejsbroen ved Rendsburg. Men på denne tur til Nordtyskland
sejler vi hele vejen igennem kanalen fra Vesterhavet til Østersøen
og gennem slusen ved Holtenau. Hvert år passerer op til tre
gange så mange fartøjer igennem Kielerkanalen som gennem
Panama-kanalen eller Suez-kanalen. Samtidigt er der passage fra
14 færgeruter over kanalen, så det er en af Europas mest travle
vandveje, vi skal opleve på denne tur.
Harzen koster omkring 3700 og er på 5 dage. Turen på Kiel er på 3
dage og koster ca. 2800.
Turene er med Hanstholm Rejser og er incl. morgenmad og

Gamle billeder
Vi har efterhånden fået samlet en del gamle billeder ind fra vort område.
Dem vil vi gerne vise nogle af
Mandag d. 16. marts klokken 19. på Palletten
Det vil være på storskærm, så alle kan se med.
Billedet her er fra omkring 1950 og er Mejeriet. Som de fleste nok vil kunne se, selvom det ikke ser sådan ud mere.
Kom og få en snak om gamle dage.
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Repair Cafè åbner snart i NORS.
Hvor: PALLETTEN – Kirkebyvej 18.
Hvornår: Første gang den 21. april 2020 kl.
13.00 – ca.17.00 – så ser vi hvordan det går
inden vi melder nye datoer ud.
AKTIV NETVÆRK NORS har besluttet at blive

en del af en landsdækkende frivillig organisation, der

bærer navnet REPAIR CAFE eller på mere
almindelig dansk – Reparations Cafe.

Hvad går det så ud på ??
At du ikke behøver at smide dine gamle ting ud bare
fordi de er gået lidt eller meget i stykker eller ikke
virker. Kom og få hjælp til at fixe det, du ellers ville
have smidt ud eller købt nyt af.
Det er lokale frivillige reparatører – fixere kaldes de – der sørger for gratis
”førstehjælp” til din gamle kaffemaskine, cykel, radio, hækkesaks, lampe, tøj,
møbel m.m. Kort sagt – man kan komme med brugte ting, der fortjener en ekstra
chance for fortsat ”liv”. Der vil også være kaffe på kanden.
Vi håber at DU har lyst til og mod på, at blive en af vore nye fixere.? Så skal du
bare ringe til Jens Otto Nystrup på 23201414 for nærmere oplysning og evt. aftale.
Se mere på: www.repaircafedanmark.dk

FRIVILLIGE FIXERE SØGES !
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SE OVENFOR.

