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Marcus Hyldahl til AAB
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Kirkebladet

15

Fra Thy til Struer
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Besættelsen i Nors

Maj - Juni
2020 - 15. årgang

Nors-Tved Borgerforening
Betaling for at spille fodboldgolf går til driften af banen og
hele parkområdet.
Borgerforeningen og parkudvalget glæder os til at byde Jer
velkommen.
Ring gerne for yderlige oplysninger på 24265822

Nors Fodboldgolf i Parken i Nors
Prøv fodboldgolf - en udendørs aktivitet for alle. Kom ud i
naturen, nyd det gode vejr og få lidt motion – alt sammen
på en hyggelig og sjov måde!
Se mere på www.norsfodboldgolf.dk
Fodboldgolf er et enkelt, men udfordrende spil, som alle kan
deltage i uanset alder. Fodboldgolf er ret nyt men spilles ligesom minigolf bare er det her med en bold. Banen har 18 huller
og det gælder om at komme igennem banen på færrest mulige spark. Banen ligger i et parkområde hvor der foruden fodboldgolf er legeplads ,klok-golf fodboldbane, bålplads, gode
toiletforhold og P muligheder, samt mulighed for at komme
indendørs i vores flotte pavillon. Hele park og fodboldgolf området er blevet til på frivillig basis, gennem Nors-Tved Borgerforening og parkudvalget. Det er byens erhvervsdrivende, der
ved hvert hul har deres helt egen forhindring, og der er mange
flotte og iderige forhindringer, så det er absolut et besøg værd.

Borgerforeningens Udlejning
Har du brug for stole borde, flagstænger eller
æresport kan du leje det af Borgerforeningen til
meget rimelige priser.
Vi har nye borde og 40 nye polstrede stole og æresport
med flagstænger og skilt eller stort rødt hjerte.
Ring til Ove på tlf. 24679933 eller
mail ov@thygesen.mail.dk

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

Billedet på forsiden er taget af Ole Møller.
Deadline for næste blad er den 20. juni, med forventet udgivelsesdato d. 1.juli.
Bladet kan også læses på www.norsby.dk eller afhentes hos Spar Købmanden i Nors
Alt indsendt materiale er velkommen, men husk billeder og logo må ikke sættes ind i teksten. Tekst og billeder skal være i særskildte filer.

Dilettantforestilling for fulde huse

Lørdag d. 29. februar afholdt vi vores årlige dilettantforestilling i Hillerslev forsamlingshus, og hvilken fornøjelse det var
at opføre stykket for FULDE HUSE.
Vi er dybt taknemmelige for at så mange støttede op om vores forestilling/ fest, at vi i år kunne melde udsolgt til aftenens
arrangement.
Efter vinterens arbejde med at få stykket og arrangementet
op at stå, er det helt fantastisk, når I vil støtte op og være med
til at feste sammen med os.
Eftermiddagens forestilling var rigtig godt besøgt og der
blev efter forestillingen serveret kaffe og kage. Om aftenen
spillede vi for en udsolgt sal, og arrangementet startede med,
at gæsterne spiste deres medbragte mad, hvorefter vi spillede
dilettantstykket.
Derefter spillede Jinis op til dans og det var, efter dansegulvet at dømme, et stort hit.

I år prøvede vi som noget nyt at servere pølser til natmad.
Besøgene i baren og pølsevognen var talringe, og der blev givet
mange gode snakke over disken.
Dilettantholdet vil gerne sige 1000 tak til jer alle sammen for
jeres opbakning og vi håber vi ses igen i 2021.
På bestyrelsens vegne
Rikke Rasmussen

Vores planlagte generalforsamling d. 21. april er
grundet Covid-19 situationen udsat på ubestemt tid.
Når landets ristriktioner er åbnet for afholdelse af
større arrangementer, melder vi en ny dato ud.
Det vil komme på foreningens facebookside: ”De
frie dilettanter”, og her i Tidende, hvis deadlines kan
overholdes.
På bestyrelsens vegne
Rikke Rasmussen
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Nu er Parkhuset åbent. Behandl det nu godt, så vi alle kan have glæde af at komme der.

Corona og Tidende
i foråret. Og en fælles afslutning. Alt dette også måtte aflyses.
Og nu hvor hele Danmark holder fællessang, måtte Aktiv Netværk aflyse deres. Der er da heldigvis mulighed for, det kan
genoptages inden sæsonen genoptages.
En tur med Hanstholm Rejser til september regner vi bestemt med bliver gennemført. Og efter en coronatid trænger vi
vel alle til at komme lidt hjemmefra? Se annoncen andet steds
i bladet.
Det har været en tid, der har sat fantasien i gang alle vegne.
Opfindsomheden kender tilsyneladende ingen grænser. Ingen
ved jo, hvor længe disse tider varer, så jeg kan kun opfordre til
at man selv sørger for at holde sig orienteret på Facebooksiden
Nors By eller på Min Landsby. Og regn i det hele taget med
sidste øjebliks ændringer.
Og hvis der er forslag til aktiviteter til Aktiv Netværk eller
andre, er man mere end velkommen til at komme

Af Kristian Amby
Bedst som foråret var ved at titte frem, blev Danmark på det
nærmeste lukket ned af coronavirus. Det var derfor med angst
og bæven jeg skrev på Facebook, at I nu skulle huske deadline
til Tidende. Jeg lod dog en kattelem være åben for at udsætte
deadline og udgivelsesdato lidt. Hvis det kunne hjælpe med at
få stof til bladet. Man kan jo hverken skrive om, hvad der er
sket, sker eller hvad der vil ske fremover,
Nogle foreninger fik gennemført deres generalforsamlinger.
Andre nåede det ikke. Og det er der nok ikke taget højde for i
vedtægterne. Men mon ikke dirigenten vender det blinde øje til,
når det engang bliver normale tider igen.
Gymnastikforeningen nåede opvisningen. Håndbold sluttede pludselig, fodbold kom knap nok i gang. Dilettant nåede vel
hvad de skulle, men det gjorde Aktiv Netværk ikke. Foruden
det normale program var der planer om en tur ud i det blå her
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Besættelsestiden i Nors og omegn
Af Jesper Christensen, Tved

af fæstningsanlægget.

Den 5. maj i år er det 75 år siden, at Danmark blev befriet
fra den tyske besættelsesmagt.

Tyskerne udbyggede stationen og opførte en såkaldt
portalkran, som kunne håndtere de forskellige komponenter
såsom pansertårne og andre stål- og jerndele som ankom
til station med tog. Herefter blev godset omladet til store
lastbiltrukne blokvogne og fragtet videre. Tyskerne byggede
også træbarakker ved stationen til midlertidig oplagring.
Disse står stadigvæk den dag i dag på Elmholmvej, og bliver
nu benyttet til genbrugsforretning.

Jeg syntes i den forbindelse, at det kunne være spændende
at undersøge hvordan krigen og besættelsen påvirkede
Nors og omegn, og hvordan dagligdagen var for folket på
egnen. Det har været en udfordring at finde oplysninger
omkring emnet, men her kommer, hvad jeg har kunne
finde frem til.

Fra Øster Vandet gik ruten mod Hanstholm gennem Nors.
Da kanonløbene til fæstningsanlægget skulle fragtes gennem
byen, måtte man først forstærke vejen, da disse kanonløb
vejede 110 tons.

Nors og omegn var ikke mærket af krigen i samme grad som
andre områder i Thy, dog spillede området en mindre rolle,
i etableringen af Nordeuropas største fæstningsanlæg som
blev opført i Hanstholm. Under krigen eksisterede ThistedFjerritslev Jernbane stadigvæk, og den vej igennem kom
Øster Vandet Station til at tjene en vigtig funktion i bygningen

At etablere en jernbane hele vejen til Hanstholm, og slippe
for omladningen, havde besættelsesmagten i samarbejde med
den danske stat på et tidspunkt også i støbeskeen, dog uden
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at planerne blev realiseret. I en avisartikel fra december 1942
fremgår det, at banen skulle gå fra Nors og øst om den nu
nedrevne Skibstedgaard og videre gennem Tved og Ræhr for
at slutte i Hanstholm.

på ryggen. […] Turen på cykel var værst i den mørke tid.
Mørklægningsreglerne påbød, at lygterne kun måtte have en
lyssprække på 1 gange 4 centimeter, og da der ikke trængte
lys ud fra gadelys, huse eller biler, var det utroligt mørkt.

Hverdagen i Nors

Hartvig Johansen engagerede sig i øvrigt i slutningen af
krigen i modstandsbevægelsen i Østerild/Hannæs området.

En naturlig del af hverdagen under besættelsen var
mørklægningsgardiner og udgangsforbud. Af en avisartikel
fra 1941 fremgår det, at politiet under inspektion i Nors
Havreland havde noteret ikke mindre end fem tilfælde, hvor
beboere ikke havde respekteret mørklægningsforbuddet. Dette
udløste typisk en påtale eller i værste fald en bøde.

De tyske soldater der gjorde tjeneste i Nors området holdt til
rundt omkring i byen. En tysk officer og nogle soldater boede
i den daværende skole (den nu nedlagte skole på Kirkebyvej),
mens andre var indlogeret på kroen og i barakker ved Nors
Kirke. Tyskerne brugte terrænet omkring byen til forskellige
feltøvelser, ligesom området omkring Nors Sø jævnligt blev
benyttet til skarpskydningsøvelser.

Som resten af Danmark var Nors mærket af den knaphed som
krigen medførte, og det var en udfordring at skaffe fx sukker,
mel, kaffe osv. De der havde bil, klodsede dem op grundet
rationaliseringer på benzinen. Til gengæld kunne man så
sælge dækkene, da gummi var en eftertragtet vare.

Barakkerne
Tyskerne havde ladet opføre forskellige barakker rundt
omkring i byen. Bl.a. ved stationen,
ved
Nors Sø (nærmere bestemt ved Ørgaard og Isbjerg) samt ved
Nors Kirke. Her opbevarede tyskerne bl.a. byggematerialer og
ammunition, mens barakkerne ved kirken som tidligere nævnt
blev benyttet til mandskab.

Hartvig Johansen skriver i bogen Nors Tved, fortid og
nutid omkring sin læretid som tømrer i Nors: ”Krigen var
skyld i, at bilen stod opklodset i garagen og al transport til
arbejdspladserne foregik pr. cykel med alt det tunge værktøj
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I slutningen af krigen husede barakkerne ved kirken ungarske
soldater. De var en del af de i alt 12.000 ungarske soldater,
som ufrivilligt var blevet sendt i tysk i krigstjeneste i Danmark
i slutningen af krigen.

melder historien desværre intet om.
En anden beboer i Nors blev sigtet for at have solgt grise til
tyskerne, mens et postbud ligeledes fra Nors blev afskediget
fra postvæsnet for unational opførsel, da han under krigen
havde været medlem af DNSAP (det danske nazistparti).

Deserteringer
I slutningen af krigen hvor krigslykken for længst var vendt
for tyskerne, begyndte moralen og troen på sejr at dale hos de
tyske soldater. I foråret 1944 deserterede to tyske soldater som
var udstationeret i Thy, hvorefter de søgte tilflugt i plantagerne
omkring Vandet, hvor de klarede sig til dagen og vejen ved
at stjæle fjerkræ og andre fornødenheder fra egnens gårde.
De havde indrettet en hule i nærheden af Vandet Sø, hvor de
boede, indtil de blev fanget og senere formentlig skudt.

Nors Hovedgaard

I Nors Tved, fortid og nutid er der på s. 81 en fortælling med
udgangspunkt i mit barndomshjem på Vorringvej lidt uden
for Nors. I 1944 er de daværende beboere på ejendommen
under stærk mistanke for at have hjulpet en russisk desertør,
der havde holdt sig skjult i Tved Plantage. Tyskerne omringer
gården en sen aften, og i panik flygter en af beboerne via et
vindue ud af huset, og tager flugten ned over markerne.

De opkøbte derfor i 1972 gården Nørgaard beliggende på
Hindingvej lidt uden for Nors, som de med tiden omdøbte
til Nors Hovedgaard. Stuehuset på gården blev ombygget til
rekreationshjem og ferieboliger for de tidligere KZ-fanger, og
igennem årene benyttede mange gæster stedet og områdets
landlige omgivelser, til at nyde samvær med ligesindede og
samle nye kræfter til hverdagen. Udbygningerne på gården
blev omdannet til museum hvor bl.a. folkeskoleklasser kunne
komme på besøg.

Under krigen blev store dele af det danske politikorps samt
adskillige modstandsfolk taget til fange og deporteret til tyske
KZ-lejre. For de som overlevede KZ-lejrenes rædsler, satte
opholdet spor i resten af deres tilværelse og derfor følte en
række initiativrige personer, alle med tilknytning til Thy, et
behov for et fælles samlingspunkt hvor tidligere KZ-fanger
kunne mødes og resocialisere.

Tyskerne optager flugten, og ender med at skyde ham i benet.
Efter hårde forhør frikendes beboerne på ejendommen dog.
Hvad der i øvrigt bragte russeren til Tved må stå hen i det
uvisse, men formentligt var han tysk krigsfange, og sendt
til Thy for at udfylde det stigende behov for mandskab der
opstod som krigen skred frem.

Ideen gav genklang ude i den store verden, hvor bl.a. de
amerikanske veteranforeninger tog den til sig, og opkøbte
tilsvarende gårde til deres Vietnam-veteraner.
Med årene faldt flere og flere brugerne af stedet fra, og i 1999
ophørte Nors Hovedgaard som rekreationshjem, og blev solgt
til de nuværende ejere.

Efterkrigstiden Nors
Efter tyskernes kapitulation i foråret 1945 skulle beboerne
i Nors området forsøge at finde fodfæste igen efter fem års
besættelse, først skulle der dog ryddes op efter den tyske
besættelsesmagt. I løbet af sommeren 1945 blev barakkerne,
samt andet løst gods efterladt af tyskerne, solgt på auktion.
Det var dog ikke kun i tyskerne efterladenskaber, at der skulle
ryddes op.
Der var også et moralsk og juridisk regnskab, der skulle gøres
op, og de som på den ene eller anden måde havde handlet i
tysk interesse under krigen, blev sigtet for hvad man kaldte
værnemageri.
En snedkermester fra Nors blev ifølge en avisartikel sigtet for
at skulle have udført forskelligt anlægs- og tømrerarbejde for
omkring 4 millioner kroner for tyskerne i løbet af krigen, et
klækkeligt beløb dengang som nu. Han skulle ifølge artiklen
havde haft en arbejdsstyrke svingende mellem 65 og 120
mand ansat. Hvad konsekvenser blev for snedkermesteren,
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Nors Skole - Skolegang i en corona-tid

eleverne – Nye retningslinjer for rengøring – skærpede
krav til hygiejnen for elever og voksne. Ikke en nem
opgave. Men vi nåede det, og vi var klar til genåbningen af
Nors Skole torsdag d. 16. april.
Det har været en fornøjelse at kunne modtage eleverne
fra 0.-5. klasse igen. De havde helt klart savnet hinanden,
og det var som at se køer komme på græs.
Såi er
sommeren
Men begrænsningerne
både
lærings- ved
og at gå på hæld og efte
som
forhåbentlig
fristes til
dei fleste, som
legesituationerne strider imod alt det, vi erkan
uddannet
Som
noget
nyt
starter
der
et
hold
forhold til, hvordan man lærer bedst, og hvordan man bedstSWISSB
er sammen på kryds og styrke
tværs. og stabilisere ryg, mave og balance
Desuden
starter
Philip
Kristensener
et hol
Den først uge i skole igen har både
været
rigtig
god,
en
blanding
af
crossfit/vægttræning
samt
men samtidig også hård, da børn og voksne hele tiden
Kom ogretningslinjer
bak op om dette
har skullet forholde sig tempo.
til de udsendte
og hold og
Lene
Enevoldsen
har
cirkeltræning/styrke
rammer, som der skal efterleves på bedste vis. Og det synes
og igen om lørdagen fra kl. 08.30 til kl. 0
jeg, vi har gjort!
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

Af Mogens Overgaard

ærk Onsdag
Norsd.og
Hanstholm Rejser
11. marts 2020 blev en skelsættende dato for

hele landet. Statsministeren meldte ud af at Danmark
lukkede ned for rigtig mange vitale områder og friheden
til at bevæge os rundt, som vi har været vant til, forsvandt.
arskenAlle skoler og daginstitutioner skulle lukke ned fra mandag
d. 16. marts.
En ny ”hverdag” havde meldt sig…
Begreber som ”Nødundervisning”, ”Coronatest”,
”Pandemi”, ”Coronavirus” og ”Karantæne” blev hurtigt en
del af vores naturlige og daglige ordforråd.
Et helt skolevæsen gik fra at have åbent og normal
skolegang til få dage senere at være tom for både elever
og personale. På Nors Skole fik vi derfor travlt med at
918 omstille os til en ny hverdag præget af usikkerhed og nye
vanskelige rammer at udføre sit arbejde under – på afstand
af hinanden.

dk/rejsemaal/sort-sol-i-t-ndermarsken/201

En tid med nødundervisning af hjemsendte børn

Hold- og inst
Opstart i uge 34. Dog starter

I en hel måned var alle børn og al personale hjemsendt
med beskeden om, at man ikke måtte komme i fysisk
kontakt med hinanden. En begrænsning som i høj grad
har vanskeliggjort det, vi er sat i verden for – nemlig at
übeck
undervise de kære børn.
Men vi måtte få det bedste ud af det under de svære
omstændigheder. Nødundervisning blev sat i værk. Ikke en
nem opgave, når man skal gøre det på afstand. Men det har
været det muliges kunst.
KÆMPE respekt for både børn, forældre og personalet
på Nors Skole for den omstilling, vi har været tvunget ud i
18 sammen.
Forældre der har været nødt til at skabe en dagligdag
og struktur, der sikrer at børnene stadig har kunnet tage
del i nødundervisningen. Børn der bliver isoleret fra deres
kammerater og samtidig skal tage imod nødundervisning.
dk/rejsemaal/l-beck-juletur/65
Og et personale, der har måttet omstille sig til en ny måde
at undervise på.

Mandag
08.00 - 09.00
Instruktørtime
Lis
Tlf.20413626
Hold
Kl.17.30-18.30
SWISSBOLD
Lene H.
Telf. 24271663

Aktiv
Nors af Nors Skole…Jubiii
DenNetværk
gradvise genåbning

ærk Nors
kan købes
hos
Gretebebudet,
Amby, attlf:
24603542,
I påskeferien
blev det
så endelig
skolerne
måtte
genåbningen
af skolerne
ugen97981918.
efter påske. Dog
eller begynde
hos Hanne
”Klip og
Krøl”,i tlf:
Pris: 250 kr.
kun for 0.-5. klasse. 6. klasse må stadig ikke komme i
skole….
Dette betød at skolen endnu engang skulle lave en hurtig
omstilling.
Klasseværelser blev indrettet på ny - 2 meter imellem
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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.

Grundet coronakrisen er
spejdernes avisindsamling
udsat på ubestemt tid. Man
kan i mellemtiden anvende
papircontaineren ved
spejderhuset.

Så kom der pludselig andre tider - også i

De muntre Motionister
Tak for fremmødet i 19/20.
Vi forventer at starte op igen til september.
Ester er klar til igen at lede motionen.
Hilsen Jette, Birthe, Helga

En stolt skoleledelse

Det har bestemt ikke været en nem periode for hverken
børn, forældre eller skolens personale. Men børnene
har været så seje til at tilpasse sig de nye regler. Meget
beundringsværdigt! Og personalet imponerer hver dag med
deres kreativitet og tilpasning ag skoledagen. Selvom det er
hårdt og anderledes holdes hovedet højt, og de leverer alle
på fornemste vis.
Så vi kan som ledelse på Nors Skole med stolthed
sige, at der på Nors Skole bliver kæmpet hårdt for at få
tingene til at lykkes. På denne måde får vi det bedste ud af
situationen.

Hvad er fremtidsperspektiverne…?

I skrivende stund må 6. klasse desværre stadig ikke komme
i skole. Derfor går der heller ikke en dag uden at vores
tanker går til 6. klasses eleverne. Vi krydser alt, hvad
krydses kan, og håber på, at de snart får lov til at blive
genforenet med hinanden på Nors Skole. Vi savner dem!
Genåbningen af det danske samfund ser heldigvis lige
nu ud til at kunne fortsætte. Men der er ingen tvivl om,
at corona-effekten vil kunne mærkes i vores dagligdag i
mange måneder endnu. Hvor lang tid der går før vi får en
normal skolegang igen, må tiden vise. Men på Nors Skole
fortsætter vi med - i samarbejde med forældre og elever - at
sikre så god en skole for vores elever, hvad enten de må
komme på skolen eller stadig er bundet til nødundervisning
i deres eget hjem.
Vi glæder os til en normal hverdag igen…

Spændende busrejser
samt buskørsel i indog udland
hanstholm-rejser.dk
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Opslagstavle
BRYLLUP
TAK...
Der er mange ting vi er dybt taknemmelig for,
i forbindelse med vores far, Leo Kanstrups,
død og begravelse:
Tak til de to betjente, der gjorde en stor indsats,
for at far måtte blive hjemme på dødsdagen.
Tak til de fra hjemmeplejen det hjalp
i forbindelse med dødsfaldet.
Tak til Rikke fra Wensien, for de genkendelige ord
hun sagde, da far skulle i kapellet.
Tak for de mange fine blomster.
Tak til alle dem der kom til begravelsen.
Tak til de mange der kontaktede os før begravelsen,
da de desværre måtte melde afbud,
p.g.a. coronaviruset.
Tak til de to præster, Annie og Sigrid,
for en god og personlig tale.
Tak fra Lone, Per, Lene og Jane
Ninna Lehmann Bojesen, datter af
Helle og Henrik Bojesen vies med
Mikkel Funch Rasmussen, søn af
Dorthe og Thomas Rasmussen
d. 13/6 2020 kl. 13 i Sennels kirke.
Såfremt forsamlingsforbudet ophæves,
vil det glæde os at se naboer og bekendte
til efterfølgende reception i laden
på Tråbakken 11, Nors Havreland.
Fra kl. 14 til 16:30
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Fødselsdag

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE

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

MAJ - JUNI 2020

Særlige Gudstjenester

5/9 kl. 19.30: Sogneaften i Sog8/9 når
kl. 10.30:
nehuset
i Nors.virussens skygge.
Og ja, det er svært,
kirkerneHøstgudstjeneste
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det, at Montgomery har oplyst, at de tyske Tropper i Holland,
Nordvesttyskland og i Danmark har overgivet sig. Her er London.
Vi gentager: Montgomery har i dette Øjeblik meddelt, at de tyske
Tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark har overgivet sig”
Befrielsesbudskabet udløste naturligvis stor, stor glæde og
begejstring over hele landet. Folk strømmede ud på gaderne
for at fejre afslutningen på 5 hårde år, - man rev de forhadte
mørklægningsgardiner ned og tændte lys i vinduerne, selvom
kapitulationen egentlig først trådte i kraft den 5. maj klokken 8 om
morgenen. Og dermed var traditionen med det tændte lys i vinduet
4. maj skabt.
Og
så faldt det så heldigt, at jeg selv blev konfirmeret på datoen: 4. maj,
så der var naturligvis også levende lys i vinduerne. I en periode var
jeg endvidere præst syd for Silkeborg, - i sognene Vinding, Bryrup
og Vrads, hvor 4. maj traditionen med det tændte lys stod meget
stærk i især landsbyen Vinding, - endda i en sådan grad, at det tiltrak
fyldte turistbusser fra hele Midtjylland. For det var ikke blot husenes
vinduer, der var fyldt med levende lys, - det var haver, buske og
træer også.
Helt så mange lys tænder jeg dog ikke mere, men jeg tænder
levende lys, også selv om jeg af logiske årsager ikke kan have
en erindring om hverken besættelse eller befrielse, men for mig
markerer dét levende lys dels taknemmeligheden over at leve i et
frit og demokratisk land, og dels markerer det håbet om en verden,
hvor alle må få lov til at leve med samme rettigheder, som er blevet
os til del. Jesus siger det jo meget enkelt: ”Du skal elske Herren din
Gud af hele dit hjerte og af hele din sjæl og af hele dit sind.‹ Det er
det største og det første bud. Men der er et andet, som står lige med
det: ›Du skal elske din næste som dig selv” Det er ikke sværere end
at enhver, der vil forstå det, kan forstå det. Og han viser også vejen:
”Jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket,
men have livets lys”
I denne tid, hvor Covid19 har lagt en skræmmende og dødbringende
skygge ud over det meste af verden, eller som dronningen sagde
i sin fødselsdags tale »Vi har fået besøg af en ubuden og farlig
gæst”, da er det levende lys - og flaget - vendt tilbage som håbets og
fællesskabets symboler, og dét er fantastisk at opleve. Vi er ganske
vist ikke ramt af krig, - og Guds ske lov for det, men landet står i
en krise, som ikke er set større siden 2. verdenskrig, og da er det
livgivende at opleve, at det ikke er mørket og egoismen, der sejrer
i sådanne situationer, men derimod omsorgen, ansvarligheden og
fællesskabet.
Vi, - dvs. menighedsråd og Borgerforening her i Nors - har haft
tanker om en form for markering af 75 året for Danmarks befrielse
4. maj, men de restriktioner, vi er underlagt pga Covid19, har
begrænset vore handlemuligheder, men sådan må det være en tid.
Om vi finder på noget ”alternativt” vides ikke i skrivende stund,
men et tændt lys i vinduerne den 4. maj om aftenen, kunne som
udgangspunkt være vores fælles markering af taknemmeligheden
over at leve i et frit land samt markeringen af håbet og troen på, at
også det her står vi igennem ved fælles hjælp, - men på afstand. Med
ønsket om et godt forår til alle.
Annie Krog Foldager.

Konfirmationen 2020.
Efter påbud fra Kirkeministeriet og landets biskopper blev alle forårets konfirmationer udsat til efter pinse pga. Covid 19. Og det har
medført mange ærgrelser, bekymringer og spekulationer rundt om
i hjemmene, - ikke mindst konfirmanderne har været dybt ulykkelige over udsættelsen. Men direktivet lagde også pres på landets
præster, for der skulle ret hurtigt meldes en ny dato ud. Og jeg
tænker, at dilemmaet for de fleste gik på, om man turde binde an
med konfirmation midt i juni måned med risiko for en ny ”aflysning”. Det var der enkelte i Thisted provsti, der valgte, men de
fleste har valgt at vente til efter sommerferien i håbet om, at vi så
er kommet så langt i epidemien, at der er åbnet op for nogle af de
mange – men nødvendige - begrænsninger, vi må leve med pt. Her
i Nors-Tved-Ø. Vandet pastorat bliver den nye konfirmationsdato
derfor 6. september kl. 10.00, og dermed ligger vi på linje med
de øvrige sogne, der har elever / konfirmander på Sjørring skole,
idet de har valgt henholdsvis sidst i august og midt i september.
2020 bliver et år, vi ikke glemmer, men konfirmationen skal være
en glædens dag, - ikke en dag, hvor man frygter berøring og smitte.
Og jeg har heldigvis kun mødt forståelse blandt konfirmandforældrene trods de mange vanskeligheder, udskydelsen har lagt på de
enkelte familier. Stort tak for det.

Går du i 6. klasse?
Skal du konfirmeres i foråret 2021? - Så læs her!
I juni måned er der tilmelding af kommende konfirmander. Og
du skal tilmelde dig undervisningen i det sogn, hvor du bor, - IKKE
hvor du går i skole.
Vær opmærksom på, at konfirmationsforberedelse foregår på
forskellige ugedage rundt i provstiet, så der kan opstå problemer,
hvis du går på en anden skole end dén, der er den primære skole for
elever i 7. klasse i dit sogn.
Har du på grund af dit skolevalg problemer med at gå til konfirmationsforberedelse dér, hvor du bor, så kontakt alligevel præsten,
hvor du bor, og drøft mulighederne.
Kan du ikke kontakte egen sognepræst omkring uge 24, så gør
det venligst tidligere.
Se nedenfor hvordan tilmelding foregår. Du kan også finde oplysningerne i dit lokale kirkeblad, på din kirkes hjemmeside eller
på din skoles intranet.
Kommende konfirmand med bopæl i Nors, Tved, Øster Vandet
Sogne:
Returner det tilmeldingsskema til sognepræsten, som bliver lagt
ud på Nors skoles hjemmeside (AULA). HUSK at påføre E-MAIL
adresse! Tilmeldingen skal ske senest uge 24. Har du problemer
med at finde tilmeldingsskemaet, så kontakt venligst sognepræsten
på tlf. 97 98 10 30 eller AKF@KM.DK.
Se evt. også: www.nors-tved-kirker.dk under punktet: Konfirmation.
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HVAD SKER DER I PASTORATET?
Menighedsrådsvalg 2020

Fælles pastorats-gudstjeneste pinsedag.

I år er der valg til menighedsrådet i din lokale kirke.
Hvis du vil være med til at gøre en forskel og være med til at
bestemme, hvad der fremadrettet skal ske i og omkring din kirke,
er menighedsrådet sikkert noget for dig. Menighedsrådsarbejdet
rummer mange interessante og vigtige områder.
• Menighedsrådet har f.eks. arbejdsgiveransvar over for de fleste
af kirkens ansatte.
• Menighedsrådet arbejder med vedligeholdelse og kulturbevaring
omkring kirken.
• Menighedsrådet har sit eget budget
• Menighedsrådet arbejder sammen med præsten om at gøre
kirken mere synlig i lokalområdet.
I år er der en helt ny måde, som valget skal gennemføres på.
Dette vil vi i Nors, Tved og Øster Vandet menighedsråd gerne
orientere nærmere om.
Orienteringsmødet finder sted tirsdag den 9/6 kl. 19.30 i
Sognehuset i Nors
Alle er velkomne.
Efter orienteringsmødet fortæller Skovridder Ditte Svendsen
om mulighederne i Nationalpark Thy.

Vi håber, at vi igen i år får mulighed for at afholde en festlig og
fælles højmesse Pinsedag, - altså en gudstjeneste for alle 3 sogne.
Og i år må man sige, at der i allerhøjeste grad er basis for at fejre
fællesskabet, der - om noget - bærer os i denne svære Corona tid.
Datoen er den 31. maj 2020 kl. 10.30, men alt er jo yderst usikkert,
og som det ser ud pt., så er det nok ikke sandsynligt, at det vil
kunne lade sig gøre, men følg med i dagspressen eller på vores
hjemmeside www.nors-tved-kirker.dk, hvor vi vil bestræbe os på
at holde jer opdateret.

Fælles Provstigudstjeneste 2. pinsedag.
I skrivende stund synes det ikke muligt at gennemføre den
planlagte fælles Provstigudstjeneste ved Egebaksande 2.
pinsedag. Der arbejdes dog på at finde alternative muligheder,
der kan gennemføres under hensyntagen til de udmeldinger fra
Sundhedsmyndighederne, som vi alle sammen lever med og
under i disse tider. Det eneste, jeg pt. kan gøre, er, at opfordre
jer til at følge med i Thisted Posten og på vores hjemmeside
www.nors-tved-kirker.dk eller på Provstiets hjemmeside: www.
thistedprovsti.dk eller på Nors kirkes Facebook gruppe eller Tved
kirkes Facebook gruppe.

SIDEN SIDST OG KONTAKTINFORMATIONER
Siden sidst i Nors-Tved-Øster Vandet pastorat.

Kontakt

Døde / begravede / bisatte, Nors.
Leo Kanstrup.
Jesper Oddershede.
Henry Breum Andersen.
Æret være deres minde.

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.

Døde / begravede / bisatte, Ø. Vandet.
Herdis Thora Christoffersen.
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 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.
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GUDSTJENESTELISTE
Vær opmærksomme på, at der kan ske aflysninger / ændringer i forhold til denne gudstjenesteoversigt pga. COVID 19.
Måned/Dag

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

5.s.e. påske

17.

10.30*

09.00

Ingen.

Kr. himmelfartsdag

21.

09.00 NN

Ingen

Ingen.

6.s.e. påske

24.

Ingen

09.00 SK

Ingen.

Pinsedag

31.

10.30 * NB

Ingen

Ingen

2. pinsedag

01.

??.??NB

??.??NB

??.?? NB

Trinitatis søndag

07.

Ingen

Ingen

10.30 *

1.s.e.Trin.

14.

10.30 *

09.00

Ingen.

2.s.e.Trin.

21.

09.00

10.30*

Ingen.

3.s.e.Trin.

28.

10.30 *

Ingen

Ingen.

05.

Ingen.

Ingen

10.30 *

Maj

Juni

Juli
4.s.e.Trin.

NB: Omtales også andetsteds i Tidende.
NN= endnu ikke kendt.
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 aflysninger / ændringer
i forhold til denne gudstjenesteoversigt pga. COVID 19.

Telefon - og træffetider.
Jeg kan træffes på tlf. 97-981030 / 30611008 eller via mail: akf@
km.dk. Mandag er min ugentlige fridag. Indtil risikoen for smitte med
Covid 19 er overstået, tager jeg ikke umiddelbart på husbesøg, men
man er altid meget velkommen til at ringe til mig.

Ferie og friweekends.
Jeg holder fri i perioden 21. 25. maj 2020 (begge dage incl.).
Embedet passes under mit fravær af Sigrid Kjær, Sennels
Tlf.: 51505035.
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Barndomsminder fra Thy
Fra Thy til Struer – fra skov til have
Henning Pedersen, Sarpsborgvej 166 i Struer,
har sendt os dette indlæg.
Jeg er Thybo – født 6. december 1944 i Tved. Min far var klitplantør, og vi boede i plantørboligen, et rart sted, inde i skoven.
Familien var flyttet hertil i 1940. Far var uddannet skovfoged, og
havde under uddannelsen gjort tjeneste ved forskellige skovdistrikter på Sjælland. Men han ønskede at fremtiden skulle være
hos Klitvæsnet. Da mine forældre blev gift i 1932, flyttede de
til en nyoprettet stilling i Lild, hvor min far fik opgaven med at
starte og tilplante det, som i dag er Lild Plantage. I 1940 ønskede
min far at prøve noget andet, og han søgte – og fik stillingen
som klitplantør i Tved Plantage, som allerede dengang var en
etableret skov, plantet i årene 1900 til 1905. I lighed med alle
andre plantager på vestkysten, med henblik på at bekæmpe sandflugten. Det var dermed også en skov, som var begyndt at blive
produktiv.
Vi var 6 søskende – og jeg var den yngste. Vi levede en sorgløs tilværelse i nogle pragtfulde naturomgivelser. Penge var
der ikke mange af. Min mor havde nok at gøre med at passe
os 6 børn, og min fars tjenestemandsløn rakte ikke til mere,
end dagen og vejen. Men vi manglede ikke noget. Vi nød de
”gratis glæder”, som var lige uden for døren. Min barndom
kan på visse måder sammenlignes med datidens drenge- og
pigebøger, hvor handlingen ofte foregik i skovmiljøer, med
fisketure, med jagt og med krybskytter. Måske lidt mere romantisk beskrevet, men alligevel ikke meget anderledes.
Hver søndag skulle vi på skovtur. Min far ønskede, at vi skulle
lære alle skovens dyr og planter at kende. Han fortalte og eksaminerede os i alt, hvad vi stødte på. Vi lærte både planternes
danske og også de latinske navne. Det blev indprentet, så jeg
husker dem den dag i dag. Jeg var også tit med min far rundt
i skoven på de daglige cykelture, hvor han besøgte skovarbejderne. Jeg sad ”på stangen” og husker stadig hvor øm man
blev i bagdelen, efter en cykeltur på 30-40 km. på skovvejene.
Der var mange jagter i skoven – både officielle og mere private.
Jeg var tit med – stående musestile bag min far i timevis. Sådan
føltes det i det mindste. Men jeg har aldrig haft lyst til selv at gå
på jagt. Det var naturen, der havde min interesse.
Der blev selvfølgelig også tid til leg. Vi søskende legede med
hinanden. Med en aldersforskel på 2 år mellem os alle – kunne vi
altid finde på noget. Vi havde en kæmpe have – en park på mere
end 10.000 m2. Her spillede vi kroket og rundbold om sommeren, og om vinteren kælkede vi eller løb på ski. Dengang var der
jo altid sne. Men der var også pligter. Vi skulle alle bidrage med
at passe haven – hver med sine evner – og sit formåen.
Som 6- årig kom jeg i skole. Havde godt nok lært at læse inden,
ved at lytte til mine større søskende, så det var en udfordring at
skulle lære at stave, når jeg allerede kunne læse en bog. Det var
hos lærer Svenstrup i Tved skole. Der var to klasser – storeklasse
og lilleklasse. Undervisningen foregik i et og samme lokale, og
vi skrev på små skiffertavler og med griffel. Lærer Svenstrup
var meget indremissionsk, og det prægede hele undervisningen.
Vi skulle lære Luthers Katekismus og alle skriftsteder og salmer
udenad.

Egnen var præget af indre mission. Mine forældre var også
kirkeligt interesserede, men nok mere i Grundtvigsk retning.
Vi gik tit i kirke om søndagen. Tved Kirke ligger jo meget
smukt inde i plantagen og i gå- afstand fra plantørboligen.
Vi sang meget i mit barndomshjem. Højskolesangbogen lå
altid fremme, og blev brugt flittigt.
Ud over de fritidsmuligheder, som skov og have bød på, var
der ikke meget andet. Fodbold foregik i Nors, og det var vel for
langt til, at vi rigtig fattede interesse herfor. Men i Nors var der
også en spejdertrop – KFUM spejdere. Jeg fattede stor interesse
for spejderarbejdet og spejderlivet og i 1954 blev jeg som 9-årig
en del af en nyoprettet spejderpatrulje i Tved. Vi var ”rigtige”
spejdere – korte bukser året rundt og hike eller løb næsten hver
weekend. Peter Frederiksen var vores patruljeleder, og jeg hans
assistent. Øvrige spejdere i patruljen i Tved som jeg husker, var
Svend Erik Fosgaard, Kaj Knudsgaard, Aage Langgaard Jensen
og Flemming Jensen. Sikkert flere, som jeg ikke husker navnene
på i dag. Måske min navnebror Henning Pedersen – senere en
dygtig fodboldtræner i Viborg, men som - tror jeg – i dag bor i
Tved. Endelig var der Jørgen Gasberg – tidligere dygtig cykelrytter i Holstebro, samt drengene fra ’Ny Skjelsgaard’.
Som spejdere færdedes vi meget i skoven og lærte en masse
om naturen. Vi havde den store fornøjelse i 1956 at blive kåret
som den bedste spejderpatrulje i Thy. På det tidspunkt var jeg
startet på realskolen i Thisted, og det gik så dagen med. Men i
fritiden var jeg spejder, og brugte en masse tid på det. Først som
patruljeleder og senere som en del af tropsledelsen i Nors. Jeg
blev konfirmeret i efteråret 1958. På det tidspunkt var min far
syg, og han døde i vinteren 1959 af papegøjesyge – formentlig
smittet af en undulat. Far blev kun 59 år gammel. Min mor, der
var 10 år yngre, end min far, fik så 3 måneder til at afvikle og
forlade tjenesteboligen, og finde et andet sted at bo. Det var en
streng tid, hvor mange bånd blev revet over. Min mor var alene
med 6 børn under uddannelse, og med en enkepension, som ikke
var ”noget at råbe hurra for”. Hun købte et lille hus i udkanten af
skoven, hvor vi boede, indtil vi børn lidt efter lidt flyttede hjemmefra.
Min mor oplevede at være enke i næsten 50 år. Hun
døde 97 år gammel i 2007.
Som 15 årig fattede jeg mere og mere interesse for teknik. Jeg
havde på det tidspunkt fået nok af natur, af have og af planter. I
skolen var det fysik og matematik, som var mine ønskefag. Men
også historie og dansk havde min store interesse. Og sangtimerne ikke at forglemme. Jeg kom i sangkoret på Thisted Gym15

nasium og havde en god tid her. Men det var stadig teknikken,
der trak. Jeg ønskede at blive elektriker, og kom efter afsluttet
realeksamen i lære hos el-installatør Maertens i Nors. Det var
på den tid, hvor etableringen af Hanstholm Havn startede. Det
gav en masse spændende udfordringer og meget arbejde til hele
egnen. Men jeg lærte også mange nye mennesker at kende. Jeg
blev medlem af Nors Boldklub. Ikke fordi jeg spillede fodbold
– men fordi jeg åbnede munden ved en generalforsamling. Jeg
blev medlem af bestyrelsen og havde den glædelige oplevelse,
at der var styr på økonomien, så vi fik mulighed for - en dag om
ugen at kunne leje den eneste sportshal i Thy – Vildsundhallen
– og dermed dygtiggøre vore aktive, således at klubbens bedste
hold på få år rykkede op gennem serierne. Ernst Trillingsgaard
var på det tidspunkt leder af Vildsundhallen. Af ham lærte jeg
meget om at arrangere store baller – og om, hvordan man lavede
et overskud. Men jeg var stadig spejder. I 1961 var der også
startet pigespejdere i Nors. Her traf jeg pigernes patruljefører,
Kirsten fra ’Ny Smedegård’. Kirsten var 16 og jeg var 17 år, og
vi blev forlovet i 1964. Jeg blev udlært i 1965 og samtidig startede Kirsten på sygeplejeuddannelsen på Aalborg Amtssygehus.
Jeg søgte et job i Vendsyssel, hvor man var i gang med at bygge
forsyningen om fra jævnstrøm til vekselstrøm. Her fik jeg lejlighed til at prøve det hele og det var også her jeg fik interesse for
at lære mere indenfor forsyningsområdet. Men i efteråret 1966
skulle jeg være soldat. Blev indkaldt til Flyvevåbnet i Karup og
3 måneder senere kom jeg på sergentskole i Værløse. Det var en
spændende tid. Fritiden gav mig mulighed for at lære København at kende. Jeg besøgte desuden flere af de store el-selskaber,
og så hvordan el-distributation foregik på de højeste spændingsniveauer. Jeg afsluttede sergentskolen i eftersommeren 1967 og
fik mulighed for selv kunne vælge tjenesteområde for det næste år. Jeg valgte flyveledelsen, idet jeg havde forventning om,
at havne i tårnet på Flyvestation Aalborg. Det blev der nu ikke
noget af. Jeg kom til Karup i ACC – Air Control Center – hvorfra man styrede al flyvning i DK – både militært og civilt. Det
var en spændende tid i Karup. Vi havde mange døgnvagter og
som følge deraf også mange fridage, hvor jeg arbejdede hos elinstallatør Nielsen i Nors på halv tid. Ind imellem blev der også
tid til besøg på sygeplejeskolen i Aalborg.
Døgnvagterne i
Karup blev om natten brugt til hjemmestudier for at supplere
mine kundskaber i matematik og fysik, for selv om flyvelederjobbet var interessant, havde jeg besluttet, at jeg ville tilbage til
el-branchen.
Efter 2 års tjeneste, som var kravet for en værnepligtig befalingsmand, forlod jeg Flyvevåbnet i efteråret 1968 og begyndte
at læse i Aalborg. Kirsten afsluttede sygeplejeuddannelsen i
foråret 1969 og vi blev gift i Tved Kirke i april måned og flyttede
i lejlighed i den østlige del af Aalborg. Jeg afsluttede min eksamen i 1970. Jeg havde forskellige tilbud på hånden. Det endte
med ansættelse hos I/S Vestkraft i Esbjerg. Jobbet var som el
mester i den nordlige halvdel af det store forsyningsområde, som
strakte sig fra Thisted i nord til Ribe i syd, og med udgangspunkt
og domicil i Struer. Jobbet indebar, at jeg skulle være med i opbygningen af Vestkrafts planlagte 150 kV transformerstation i
Idumlund vest for Holstebro, samt en stor udbygning i Struer og
etablering af en ny 150 kV transformerstation i Bedsted i Thy.
Jeg opbyggede i mine mange år i elforsyningen en stor erfaring og ekspertise inden for relæbeskyttelse af højspændingsanlæg. Gennem videreuddannelse og kurser i både Danmark og
flere steder i udlandet nød jeg stor respekt for min viden indenfor
dette spændende område. Jeg havde bl.a. fornøjelsen af at være

studievejleder i relæ-beskyttelse for ingeniørstuderende på Aalborg Universitet. Antallet af vindmøller – især i den vestlige del
af Danmark – har gennem årene betydet meget for udbygningen
af det overordnede højspændingsnet, og da Elsam i slutningen af
1990érne skulle udbygge nettet i vores område med en ny, stor
400 kV transformerstation i Idumlund, havde jeg ansvaret for
test og idriftsættelse af hele anlægget.
Men livet har jo været andet end højspænding. Det første år
vi boede i Struer brugte vi sommerferien og fritiden i øvrigt på
at bygge et sommerhus i Klitmøller. I 1977 byggede vi hus på
Sarpsborgvej i Struer. Gennem alle årene i Struer har jeg ud over
min interesse for teknik – haft to store fritidsinteresser, nemlig
camping og havebrug. Vi købte vores første campingvogn i 1972
og fik sammen med vore to drenge set det meste af DK. I nogle
år kørte vi til Norge hver sommer. Jeg tror vi har set mere af
Norge, end mange nordmænd har. Senere blev det Sverige og i
mange år har vi rejst i Sydeuropa og gør det stadig. Først Østrig,
senere Italien, Schweitz og Spanien og nu gennem næsten 30 år
til Frankrig hver sommer.
Men haven fylder også meget i vores tilværelse. Min haveinteresse stammer formentlig fra mit barndomshjem. I nogle år var
den ”lagt på hylden”, men da vi fik hus og egen have, dukkede
interessen op igen. Jeg blev medlem af Haveselskabet, og arbejdede meget med vores nye have på Sarpsborgvej. I 1984 blev
jeg medlem af bestyrelsen i Struer Havekreds og i 1989 blev jeg
formand, og det er jeg stadig. Og Havekredsen trives i bedste
velgående. Vi har en velfungerende Havekreds, med en sund
økonomi og kan som følge deraf, tillade os at eksperimentere
med de mange arrangementer, som vi stabler på benene. Et af de
helt store arrangementer er vores ’Plantemarked på Gimsinghoved’, som afholdes hvert år den første lørdag i maj.
I 1992 blev jeg valgt til FDM’s repræsentantskab, og efter 10
spændende år her, blev jeg i 2002 valgt som formand for FDM
Kreds 8, som går fra Thisted i nord til Vejle i syd, og som følge
deraf, blev jeg også en del af FDM’s bestyrelse. I 2007 blev jeg
medlem af forretningsudvalget og året efter valgt til næstformand i FDM. Jeg blev formand for FDMs bestyrelse i 2009, og
valgte derfor at stoppe i mit job hos Vestjyske Net, efter 42 års
ansættelse. Jeg var på det tidspunkt også næstformand i bestyrelsen for Sparekassen Limfjorden, og brugte også en del tid på
dette arbejde.
Det var nogle fantastiske år i FDM. Såvel driften, som udviklingen af én af Danmarks allerstørste foreninger med 242.000
medlemmer, hvoraf mange havde – og stadig har – store forventninger til - og også meninger om foreningens ”gøren og laden”.
For mig har det været fantastisk at kunne beskæftige mig med
det der altid har interesseret mig, nemlig teknik, biler og have.
Jeg har haft et fantastisk spændende job med højspænding.
Min interesse for biler og trafik har jeg udlevet optimalt gennem
FDM.
Og min haveinteresse er heldigvis stadig intakt og en stor del
af vores tilværelse i dag. Vi nyder forårets og sommerens campingture til Italien og til Frankrig, men i maj måned er vi altid
hjemme. Så er det haven, der kalder. Kirsten og jeg bruger meget
tid i vores have- og vi nyder det.
Men turen går ofte til Tved. Vi har begge søskende, som bor
på egnen, men tit er det til Tved Kirke og til kirkegården, hvor
vore forældre ligger begravet. Men det bliver også til mange ture
i Tved Plantage og i Nationalpark Thy.
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Hold og nogen
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bliver meddelt. Vi glæder os til, at se alle når vi kommer i gang igen.

Vi holder
jer opdateret via iFacebook.
Hold
og instruktørtider
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19.00på skolen.foregår i
20.00
20.00
Sangsalen
på skolen.

Lørdag
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Fredag
HOLD 8.30 - 9.30
Cirkeltræning HOLD
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vedr. betaling og nøglebrik til Erik Nielsen 61601747.

Spørgsmål
betalingtilogErik
nøglebrik
Erik Nielsen 61601747.
pørgsmål vedr.
betalingvedr.
og nøglebrik
Nielsentil
61601747.
5. marts varTorsdag
der generalforsamling
i
Nors
Fitness
Line.
d. 5. marts var der generalforsamling i Nors Fitness Line.
n ser herefter ud som følger:
Bestyrelsen ser herefter ud som følger:

orsdag d. 5. Bestyrelse:
marts var der generalforsamling i Nors Fitness Line.
estyrelsen ser herefter ud som følger:
(formand) Karen Berg (formand)
(næstformand)
Julia Kleine (næstformand)
estyrelse:
n
(kasserer)
Erik Nielsen (kasserer)
aren
Berg (formand)
hlia
Andersen
(sekretær)
Kleine (næstformand)
Anne Krogh Andersen (sekretær)
ersen (medlem)
ik Nielsen (kasserer)
Torben Petersen (medlem)
oldsen
(suppleant)
nne
Krogh
Andersen (sekretær)

Lene(medlem)
Enevoldsen (suppleant)
orben Petersen
ne Marie Foldager
og
AnneMarie
MarieFoldager
Berg
Revisor:
Anne
og
ene Enevoldsen
(suppleant)
pleant: Jane Berg
Anne Marie Berg

Der har aldrig været så stor tilslutning
til Nors Fitness Line, som der er lige
i øjeblikket Det er vi rigtig stolte af i
bestyrelsen, og vi håber fortsat på stor
opbakning, også igennem sommersæsonen.
Der kommer løbende nye maskiner
til, og snart vil der blive udskiftet 3
cykler.
Vi er også stolte af, at folk uden for
byen finder Nors Fitness Line attraktivt. De fortæller, at det er et hyggeligt
sted at komme, at der er rent, og at der
er nogle gode maskiner.
HUSK man kan altid få en gratis
prøvetime. Kontakt Erik Nielsen på
tlf. 61601747 og kom og oplev Nors
Fitness Line.
Når man er medlem, så er ALLE
hold gratis.
Pris for medlemskab:
Månedskort 250,Kvartalskort 500,Årskort 1500,Med hensyn til alle de, der har betalt abonnement i den periode, hvor
centret har været lukket p.g.a. faren
for Corona smitte, vil vi gøre op når
centret åbner igen, hvor mange uger
man har betalt for uden at have
haft adgang til centret. Herefter vil
disse medlemmers abonnement blive
forlænget med tilsvarende antal
uger +1 ekstra uge.
I kan læse mere om det når vi lukker op igen. Følg med på vores Facebook side.
Med venlig hilsen og på snarligt
gensyn
Nors Fitness Line
Bestyrelsen

evisor: AnneRevisorsuppleant:
Marie Foldager ogJane
Anne
Marie Berg
Berg
evisorsuppleant: Jane Berg
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ngen er der kaffe-kage bord og redskabsbane til fri afbenyttelse.
Alle er velkommen.

LOKAL GYMNASTIKOPVISNING
Af Berit Oddershede

Generalforsamling

På grund af Corona-nedlukningen sluttede vores sæson meget
brat og pludselig. Heldigvis nåede vi at afholde vores lokale
gymnastikopvisning i Nors hallen søndag d. 8. marts.
Det var en rigtig god dag, med mange spændte gymnaster,
og instruktører der alle viste, hvad de havde arbejdet med den
forgangne sæson.
Vi havde i år besøg af DGI juniorlanddelsholdet 4.-7. klasse
som gik på som første hold og imponerede mange. Efterfulgt af
vores egne 6 hold, der hver især leverede utrolige flotte opvisninger. Opvisningen blev igen i år afsluttet af Han Herred Ungdomsskole, der fyldte halgulvet, med dygtige unge mennesker.
Det var alt i alt en super god dag, med mange sommerfugle
i maverne og store smil, fra såvel gymnaster, instruktører og
tilskuere.
¬
Vi vil gerne sige jer alle tusind tak for en god sæson. Det
gælder både gymnaster, badmintonspillere, floorball mændene,
danserne, kæpheste børn og træner og leder for alle holdene.
Derudover vil vi også gerne sige tak til alle jer som støtter vores arbejde, enten ved at deltage i vores arrangementer, komme

GENOPSLAG nu med ny dato, da tidligere planlagte
dato for afholdelse blev udsat grundet Covid 19
anbefalinger.
Nors Gymnastikforening afholder
ordinær generalforsamling

Tirsdag d. 26. maj 2020 kl. 19.00
i Nors Hallen.
Dagsorden:
1. Valg af stemmetæller
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag:
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant:
		 Kathrine Kragh Thøgersen (genopstiller)
		 Berit Oddershede (genopstiller)
		 Karina Futtrup Mogensen (genopstiller)
		 Camilla Thinggaard Holm
		 Rikke Budsted kassér uden for bestyrelsen.
		2 revisorer
		 Hanne Overgaard
		Gert Jensen
7. Eventuelt
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal
være formanden i hænde senest 7 dage før på mail: Kathrinethoegersen@gmail.com
Håber at se mange interesserede til en hyggelig aften,
hvor vi vil berette om, hvad der er sket i det forgangne
år. Er der fortsat restriktioner på, hvor mange man må
mødes, vil vi gerne tilbyde, at du kan følge med på
Messenger. Kontakt Berit Oddershede på 21230579,
hvis det bliver aktuelt.
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som gæster, eller giver jeres støtte som sponsorer. Uden jeres
Vi er allerede i gang med at planlægge næste sæson. Har du
hjælp var det svært at drive en god forening.
ønsker til et nyt hold, eller går du og har lyst til at prøve kræfter
Afslutningsarrangementet for bestyrelsen og lederne er også som instruktør eller hjælpetræner vil vi meget gerne høre fra
udskudt grundet Corona-nedlukninger. Vi håber at rigtig mange dig. Kontakt gerne Berit Oddershede på 21230579.
Sæsonen starter onsdag den 5. september 2018, kl 09.30 i Nors hallen.
af jer vil være med igen til næste sæson.

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

Er der en lille maler/kunstner gemt i dig?
Kunne du tænke dig at høre nærmere om malerholdet?

Nors Open 2020, søndag den 23. august
Dagens program:
fra 11.15
Kaffe med kage og hygge

Så kom til opstarts/ informations-møde torsdag d. 6.-9. kl. 19, hvor
kunstneren, Hanne Thyborøn vil komme med et oplæg.
Sted: Palletten
12.00
TeetimeEntre:
for 1. bold20 kr. medlemmer, 50 kr. ikke medlemmer incl. kaffe og kage.
11.30
Orientering

Ca. 17.15
(når sidste bold er inde)
Præmieoverrækkelse, grillpølser
med
tilbe-hør og til
hygge
Medlemskort
Aktiv Netværk Nors kan købes hos Grete Amby, tlf: 24603542, hos Leo Pedersen,
ÅretsHanne
golfmesterskab
nuværende
og tidligere beboer
i Nors
tlf: 30481286, eller hos
”Klip ogfor
Krøl”,
tlf: 97981918.
Pris: 250
kr.og omegn
afholdes
søndag
den
23.8.
i
Nordvestjysk
Golfklub.
Udvalget består af:
Yderligere orientering senere, når Danmark forhåbentlig kommer godt ud på
H. J. Birk 40751343
den anden side af den nuværendesituation.
Erik Nielsen 61601747
Claus Petersen 40174199
Mange hilsner Birk, Erik, Claus, Anders og Thora
Anders Jensen 42226654

Aktiv Netværk Nors
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NBK – Håndbold
Hæder

Håndbold sæsonen er slut for denne gang.
Det blev på flere måder en speciel sæson.
En anderledes og meget brat afslutning på baggrund af
Coronaens indtog i Danmark.
Den sluttede inden de to sidste runder, var spillet grundet
Covid-19 pandemien lukkede hele landet ned.
I NBK kan vi glæde os over at vore to senior herrehold
rykkede op. Det skete ikke på grund af Corona for begge hold
var sikret inden der blev lukke ned.
JHS og S2H var begge placeret på en 1. plads. Dermed
rykkede de begge direkte op.
JSH var et point foran nummer to. Her havde udeholdet
havde vundet den første kamp men i returkampen vandt Nors
drengene med hele 10 mål og var dermed indbyrdes bedre og
retten til 1. pladsen. Holdene under var 5 point eller mere efter
så vi var berettiget til at være oprykkere.
S2H gik igennem hele sæsonen uden nederlag. Stærkt gået.
STORT tillykke til begge hold.
S2D Var endt som sidst i deres pulje før jul, men blev lidt
uforstående i S2D efter ombrydning og spillede hele anden del
uden at vinde en eneste kamp.
Dejligt at gejsten blev bibeholdt.
U13D de havde en trup blandet af lidt erfarne og helt nye
spillere. Det gør ikke udfordringen minder hos trænerne. Her
er det af stor betydning, at forældrene bakker trænerne og
drengene op i, at der skal ydes før der kan nydes.
Det gav bestemt også noget godt da de efter ombrydningen
vandt to kampe. Her begyndte de unge, at se at trænerne
havde haft ret i deres vedholdende retning for holdet.
De sluttede som nummer 4 ud af 5 og havde vi spillet den
sidste kamp kunne vi med en sejr have været på 3. pladsen god udvikling.
Der bliver en ny træner på posten til at lede holdet/holdene
på bedste vis.
U9P i denne årgang registreres resultatet for at skabe bedst
mulige kampe ved de stævner der tilbydes.
Konstateringen var at vi gik fra et hold før jul og til to efter
jul. Det håber vi kan fortsætte. Kristian og Susanne er klar til
at møde såvel kendte som nye spillere, når vi må spille igen.
U6-7 Her var der stævner, som var med til at afprøve
træningstimernes forskellige aktiviteter. De 12 deltagere har
haft en god sæson. Vi er så klar til at byde jer alle velkommen
til september.
U4-5 - Håndbold og leg. Her dannes de første håndbold
grundsten motorisk og fysisk. Gennem leg og forskellige
aktiviteter leger deltagerne sig ind i det egentlige
håndboldspil. Her er plads til endnu flere der kunne tænke sig
at blive motorisk udfordret samtidig med at have det sjovt.
Vi glæder os utrolig meget til at vi må starte op igen.
Her har vi flere nye tiltag til medlemmerne som kan
være med til at understøtte det sociale samt spændende
træningstiltag.
Vi melder ud på Nors By når der kan begyndes igen.
Pas på hinanden indtil vi må ses i hallen.

På JHF Kreds2s generalforsamling den
9. marts i Salling Hallerne blev der
tildelt hæder til en af klubbens frivillige
ledere.
Frede Jensens mindepokal: Pokalen tildeles til en person
der gennem en årrække har udført et godt og fortjenstfuldt
stykke lederarbejde til gavn for håndboldsportens fremme i
Jysk Håndbold Forbund, Kreds 2.
Camilla fik disse ord med på vejen:
Årets modtager har gennem en årrække været medlem
i håndboldudvalget i klubben. Udover udvalgsarbejdet
har personen gennem mange år været træner i klubben,
først selv som ung træner og efterfølgende som træner for
ungdomshold med ung trænere som hjælpere. Krumtap for
damesenior som både træner og spiller. Tovholder i forhold
til ungdomsafdelingen
- herunder Conventus
og vejledning af øvrige
trænere. Praktisk hjælp i
forhold til øvrige opgaver
bl.a. håndboldens dag Og
som der står i indstillingen:
Samlet set betyder hun
rigtig meget for klubben og
dens fortsatte eksistens på
alle fronter.
STORT TILLYKKE til
Camilla - det er så fortjent.
NBK tildeler også hvert
år en pokal, til en af de leder der bruger sin tid i klubben. Det
skifter mellem håndbold og fodbold afdelingen. I år var det
håndboldafdelingens tur.
Gennem årene er der mange der har fået det velfortjente
skulderklap.
Der kan være flere kandidater men en der straks faldt
naturlig var Kristian Jensen.
Gennem en årrække har han været træner for herrerne,
træner for ungdomshold og altid været klar når der manglede
hjælp til træningen hos andre hold. Kristian har også gennem
de seneste år været med i håndboldudvalget hvor hans
arbejdskraft et uvurderligt.
Kristian skulle have pokalen overrakt ved
trænerafslutningen
efter endt sæson. Det
blev ikke sådan - en
virus kom på tværs.
Derfor er Kristian
informeret om vores
ønske om at hædre
ham og han vil så få
pokalen overrakt ved
træner opstartsmødet i
september.
STORT TILLYKKE
til Kristian.

Vh NBK Håndbold udvalg.
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Nors BK søger den sidste hjælp til vores Padel Tennis bane.
Vi vil i den forbindelse høre vores lokale støtter om der er mulighed for hjælp herfra.
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På vegne af Nors Boldklub,
Preben Gravesen,
Ingrid
Ottesen
og Martin Rotbøll
På vegne
af Nors
Boldklub,

Preben Gravesen, Ingrid Ottesen og Martin Rotbøll
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Fra Nors BK til AaB
Marcus er sendt hjem med et træningsprogram, som han skal
følge, og venter selvfølgelig spændt på, hvornår han igen må
begynde fællestræningen i Aalborg.
Efter planen vil Marcus fortsætte i 9. klasse på Østre skole
efter sommerferien. I 10 kl. er han skrevet op til Åbybro efterskole på elitelinjen, som har et samarbejde med AaB
Marcus ved godt, at vejen stadig er lang, men selvom man
bor i en lille by, kan man sagtens forsøge at forfølge sine drømme.

Af Steen R. Jensen
Som dreng kan man godt have mange drømme. For Marcus
Hyldahl har drømmen altid været at spille fodbold på et højt
niveau. Han holder stadig fast i drømmen og gør en ihærdig
indsats for at nå målet.
Marcus startede, da han var 4 år gammel med at spille fodbold i Nors BK. Det fortsatte han med, indtil han som 11 årig
skiftede til Thisted FC.
I september sidste år var han med til DBUs U14 samling,
hvor han blev bemærket af trænere fra AaB.
De tilbød ham at komme til Aalborg i et træningsforløb og
træne 2 gange om ugen samt spille et par træningskampe for
at se, hvordan hans niveau var. Han har sideløbende trænet 2
gange om ugen og spillet kampe med sit hold i Thisted.
Efter et halv års træningsforløb ringede AaBs talentchef så
med den gode nyhed, at de kunne tilbyde Marcus en 1 ½ årig
aftale med AaB. Han skiftede den blå spillertrøje ud og spiller
nu i den bolsjestribede som U15 spiller. Efter sommerferien
bliver han førsteårs U17 spiller.
Det betyder træning i AaB 4 gange om ugen, plus kamp i
weekenden, og som skoleelev er det noget af en udfordring
med bopæl i Nors.
Heldigvis har han fuld opbakning fra familien, og Marcus
har siden 7. klasse gået i eliteidrætsklassen på Østre Skole hvilket betyder, at han kan få fri, så han kan passe sine træninger.
Transporten frem og tilbage klares med hjælp fra farfar, som
også elsker at følger med på sidelinjen.
Hvordan er det så gået i AaB?
Det er blevet til 2 kampe - en mod OB og en mod FC Midtjylland. Så blev alt desværre lukket ned på grund af Covid-19!
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Jubilæum
Af Kristian Amby
Den 1. juli har Hanne, Klip og Krøl, 40 års jubilæum som selvstændig frisør.
Det var en skoletræt Hanne, der gik ud af skolen efter 9.
klasse. Efter hun med sine egne ord, havde fjumret rundt et
års tid, fik hun en elevplads hos frisør Nora Jørgensen i Frederiksgade. Da hun var udlært her, ville Nora flytte salonen ned
på Kirkegårdsvej, hvor hun havde købt hus, men der var ikke
plads til to frisører, så Hanne fik i stedet tilbudt at købe salonen
i Frederiksgade til en favorabel pris.
Hermed var Hanne i 1980 og i en alder af 19 år, sandsynligvis Danmarks yngste frisørmester. Gennem aviserne blev
Hanne også landskendt.
I 1983 flyttede Hanne her til Nors. Salonen solgte hun til
Jette Horn, der lukkede her for få år siden. Dengang var der 3
frisørsaloner i Nors, men det lod hun sig ikke anfægte af.
Når mænd skal til frisør, skal de bare klippes. Det skal jeg i
hvert fald. Sådan er det ikke hos kvinder. Der følger som regel
en længere forklaring med, og vigtigst af alt, skal de klippes af
en bestemt. Hannes første faste kunde fik hun som elev, og hun
har hende endnu.
Vi kender alle Hanne som en meget aktiv deltager i byens
liv. Det er hun også indenfor frisørfaget. Ud af de 40 år hun
har været selvstændig, har hun siddet i bestyrelsen af Thisted
Frisør Laug i 38 år. Heraf 26 år som oldemand.
Efter planen holder Hanne jubilæum med reception d. 3. juli.
Hvis coronasituationen tillader det.

Spejder Nyt
Påsken går nu på held, træerne er så småt begyndt at
springe ud, løgblomsterne står i fuld flor, fugle og små
dyr lejer i forårs solen, jo foråret er kommet.
På grund af covid 19 har vi hos spejderne ligget under
drejet i den sidste tid. Vi har måttet aflyse alle vore
arrangementer. Træls, men vi er nødt til at følge de
retningslinier, der er stukket ud. Vores sommerlejr, Thy
Lejren er udskudt til næste år.
Jeg håber vi snart kan komme i gang igen, og vil
informerer om det på vore facebook side.
Pas på jer selv og på hinanden.
Program for de kommende måneder, når der åbnes op
igen:
Hver onsdag holder vi møde for bæver, ulve og
spejdere fra 17.15 til 18.45 i spejderhytten på
Toftholmvej. Alle er altid velkommen.
Gruppeassistent:
Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail:
steffenoddershede@mail.dk

”Spring på cyklen” i Thy 2020

KLIP & KRØL`S ÅBNINGSTIDER INDTIL 1.-9.-2020.
Til og med uge 22. Indtil 31.-5. Åbent tirs-, ons-, tors- og fredage i
ulige uger, samt lørdage i lige uger, minus helligedage.
Uge 23 – 26. Fra 1.-6 til 28.-6. Åbent tirs-, ons-, tors- og fredage.
Uge 27. Ferie – 40 års Jubilæum d. 1.-7. Forhåbentlig reception d. 3.-7.
Uge 28 – 31. Fra d. 6.-7 til d. 2.-8. Åbent tirs-, ons-, tors- og fredage.
Uge 32. Fra 3.-8. til 9.-8. Ferie
Uge 33 – 35. Fra d. 10.-8 til d. 30.-8. Åbent tirs-, ons-, tors- og fredage.
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