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Borgerforeningens udlejning

Vi udlejer nye borde og polstrede stole 
flagstænger og æresporte til meget 
rimelige priser

Henvendelse til Ove Thygesen 
på tlf. 2467 9933

Forsidebilledet: Paddlebanen er nu klar til brug. 
Martin Rotbøll og Preben Gravesen fra Nors Boldklub og Thomas Kjærgaard og Kris Johansen fra A-Sport
Deadline for næste blad er den 20. august, med forventet udgivelsesdato d. 1. september.
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. 

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.

Nors-Tved Borgerforening

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

Nors-Tved Borgerforening afholder Generalforsamling                
onsdag den 12. august  2020 kl. 19.00  i Parken Norsvej 92

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 
Eller på tlf. 24265822
Efter generalforsamlingen er Borgerforeningen vært ved kaffebord

p.b.v. Inger Svane



Fastelavn er jo en tradition som vi altid afholder. Alle er klædt 
ud – også personalet. 

En anden tradition er også at børnene skifter gruppe navn 
og nogle af dem flytter også stue. Vi plejer at gøre det indenfor, 
men I år var det udenfor. Troldene får blandt andet besøg af 
troldemor – dragerne kravler igennem en ”ildring” – krudtug-
lerne fyrer ”krudt ” af og der bliver serveret lidt forskelligt

Vi fik lige begyndt på vores: LEGEKUNST, men så blev alt 
jo sat i stå. 

Krudtuglerne blev i børnehaven indtil 1. maj og vi kunne 
ikke lave den overlevering og introduktion til skolen som vi 
plejede at gøre. Vi valgte så at bruge området mellem bør-ne-
haven og skolen til krudtuglerne, og det viste sig at være godt. 
De kunne her bruge deres energi på en konstruktiv måde.

Da vi åbnede igen efter at børnehaven havde været lukket, 
fortsatte de nye krudtugler med at være udenfor lågen, og det 
gav en helt anden ro og fordybelse til alle 3 grupper.

Vi er stadig ude det meste af dagen, og det giver en helt 
anden dag for både børn og per-sonale. Der er blevet nogle 
andre aktiviteter og fantasien har fået ” nyt liv ”. Vi har ikke 
ret meget legetøj men der bliver leget med blandt andet pinde 
– grene – fundet snegle – gravet i skrænten/mellem træer og 
kravlet i træer. De finder sammen i små grupper af 2-3 børn og 
kan lege uden at blive forstyrret af andre børn. Der er en ro og 
social aktivitet. Vi som personale har også mere tid til at være 
sammen med børnene. 

Vi åbner på en stue og de børn der kommer inden 7.30 kan 
få morgenmad. Derefter er vi ude indtil børnehaven lukker. 

Vi har stadig vore temaer for hver måned som er:
• Januar : vinter med ordene frost/kulde/kælke/neg
• Februar: fastelavn med ordene tønde /maske/serpentiner/

rasle
• Marts: drama med ordene teater /skuespil/publikum/scene
• April: følelser med ordene glad/sur/trist/vred
• Maj: indianer med ordene høvding/totempæl/bue og pil/ 

tipi
• Juni/juli: vand med ordene bølge/dråbe/varm og kold/ våd 

og tør

I forhold til fokusordene arbejder vi med :
• abstrakte ord
• rim- der er to ord der rimer i endelsen
• modsætninger
• sammensatte ord
• sproglyde.

Der er lavet plancher der står ude som der hver dag bliver 
talt om og lavet forskellige ak-tiviteter ud fra.

Vi havde i en periode en del unge mennesker der brugte 
vores legeplads om aftenen og i weekenden. Vi oplevede at der 
lå flasker – dåser – glas der var smadret og som børnene kunne 
træde på i græsset og i sandkassen. Børnene må gerne gå med 
bare tæer, så de er meget udsatte. Efter vores opslag på face 
book og forældreopbakning har vi ikke i den seneste tid ople-

vet det. Vi håber I stadig vil snakke med de unge mennesker 
om det, så det kan fortsætte på den gode måde. 

På forhånd tak for hjælpen.

God sommer til alle.
Hilsen Kirsten
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Aldrig afbud til fodbold

Tekst  og foto: Klaus Madsen

Fodboldtræner: Et halvt hundrede år med træning og udvik-
ling af fodboldspillere – og så har der også været tid til at få 
kronhjorte på det fotografiske sigtekorn.

TVED: En sommerformiddag, på børnebørnenes taburet på 
en lille høj i haven i Tved, sidder Henning Pedersen og venter 
på, at der skal gå en tynd sky for solen. Så kan lyset, til portræt-
tet til fortællingen om næsten et halvt århundrede som fodbold-
træner, blive helt perfekt. I Hennings fodboldverden har målet 
altid været at gøre alt perfekt og ordentligt, og så venter han 
gerne tålmodigt på det rigtige lys. Henning er født i 1946, og 
når han i 2016 fylder 70, og kontrakten som assistenttræner i 
TFC – Thisted Fodbold Club – udløber,  har han været fodbold-
træner i mere end 50 år.

Han begyndte at træne fodbold i 1965. Sammen med Rita 
var han flyttet fra Nors og Thy til Helsingør for at arbejde på 
Helsingør værft som isolationsarbejder. I Thy var der i 1965 
ikke arbejde til en ung mand, der efter syv års skolegang arbej-
dede på landet til han var 19 år. Henning havde lyst og vilje til 
at får et “rigtigt” arbejde.

Nors Boldklub var Hennings fodboldmæssige udgangs-
punkt. Da han flyttede til Helsingør flyttede fodboldspillet med. 
Her blev han opfordret til at træne et hold, og han husker, at han 
en dag på Gurrevej i Helsingør fandt drømmen om at komme til 
at leve af at træne fodbold.

Fodboldspilleren Henning blev til træneren Henning, og træ-
neren Henning har ikke holdt pause fra fodbolden.

Henning har aldrig sendt afbud til fodbold.
Rita og Henning flyttede i 1971 tilbage til Thy. Henning fik, 

uden svendebrev, arbejde som smed hos smeden i Skjoldborg. 
Senere blev han ansat på maskinfabrikken Cimbria.

Først boede de et par år i Todbøl. I 1974 købte de en land-
arbejderbolig i Tved. For at købe og overtage lån i landarbej-
derboligen, skulle man være ansat ved landbruget. Det klarede 
Henning med sin daværende arbejdsgiver Cimbria, der bevid-
nede, at han var tilknyttet et landbrug som maskinfabrikken 
ejede.  I mange år, til Henning i 1994 endelig besluttede at satse 
fuldt på fodbolden, arbejdede han på Sjørring Maskinfabrik. I 
en periode, efter 1994, havde han deltidsarbejde på Hanstholm 
Camping.

Der er godt at være forberedt og klar. Det er med glæde og 
forventning Henning møder til træning. Når træningsstart er 
klokken 17 møder han gerne klokken 15.

Fodboldspillet kræver evne og vilje til at at arbejde sammen, 
og sammenspil og samarbejde er målet og motivationen for 
Henning. Han glæder sig, når det lykkes at få holdets spillere 
og spillernes evner til at lykkes.

Fra 1998 og i fire år var Henning tilknyttet Viborg FF. Den 
første tid på deltid. Han blev senere assistenttræner på superli-
gaholdet. Det var gode år med mange store oplevelser og fod-
bold på højt plan. Viborg FF blev blandt andet pokalvindere og 
kom derfor til at spille europacupkampe.

Frem til 2011 var han i 8 år træner for Jetsmark, senere 
Blokhus, som spillede i 2. division. Siden 2011 har han været 
tilknyttet Thisted FC. I 2013 satte han sin  undereskrift på en 
tre-årig kontreakt.

Assistenttrænerjobbet suppleres med jobs på idrætslinien på 
EUC-Nordvest og Thylands Ungdomsskole.

Trænerlivet har budt på store udfordringer og måske endnu 
større oplevelser. Henning har ikke nogen egentlig trænerud-
dannelse. Han har gennem årene sat en ære i at udvikle sig i 
samme takt, som de spillere, og det hold han har haft ansvaret 
for. Han har deltaget i mange kurser, og han har været en flittig 
gæst hos mange europæiske storklubber for at hente viden og 
inspiration. Når Henning og TFCs cheftræner Ove Flint Bjerg 
tidligt en morgen starter bilen for at køre Brøndby for at over-
være et par timers træning, og hjem samme dag, er det for at 
hente inspiration og blive bedre og klogere på fodbold.

Da Henning i 1994 satsede på at kunne leve af at træne fod-
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bold var det et sats, som krævede at familien, hans kone Rita, 
bakkede op. Han gik drastisk ned i løn.

Opbakningen fra den nærmeste familie, Henning og Rita har 
to piger, Gitte og Maiken, har været der hele tiden. Uden fami-
liens opbakning har Henning ikke haft mulighed for at hellige 
sig fodbolden. Rita har trukket et stort læs på hjemmefronten.

Fodbolden kom, og kommer stadig, i første række. Til for-
året når det ældste barnebarn skal konfirmeres melder Henning 
afbud til fodbold. Det er stort set aldrig sket før.

Fodbold har fyldt, og fylder meget. Alligevel har Henning 
nu tid til at spille golf – ikke kun for at vinde, men for at få 
gode timer på golfbanen i en god social sammenhæng. Han 
cykler ofte ture på 40 kilometer. Foto altid haft Hennings inte-
resse. Han nyder at gå på jagt i naturen med digitalkameraet, 
og han kan vise flotte billeder af krondyr i Nationalpark Thy.

Fotointeressen har han haft siden som stor dreng valgte et 
bokskamera, købt hos cykelhandleren i Nors, frem for en tur til 
Bornholm med skolen.

Golf, cykling og foto dyrker han med samme ildhu som fod-
boldtræningen.

Ovenstående artikel er bragt fra Navnlig Thy med tilladelse 
af Klaus Madsen. www.navnligthy.dk har mange beretninger 
fra Thy.
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40.000 kr.  fra Spar i Nors til shelterplads i Parken

Af Inger Svane Nors-Tved Borgerforening

Vi i Borgerforeningens bestyrelse blev glædelig overrasket, da 
Carsten købmand ringede og sagde at vi skulle lave en ansøg-
ning til KFI - erhvervsdrivende fond, som er medejer af Da-
grofa, der leverer bl.a. til Spar butikker. De mange penge skal 
bruges i Parken i Nors til en shelterplads. Vi glæder os meget til 
at komme i gang og dermed at få endnu mere at kunne tilbyde 
i Parken og til området.  Stor tak til Spar i Nors
Generalforsamling i De frie dilettanter
Så blev det igen muligt at afholde generalforsamling.
Det afholdes mandag d. 10/8 kl. 19.00 hos Inge Marie Sekke-
lund, Norsvej 9.
Foreningen er vært for en bid brød og en kop kaffe.
Generalforsamlingen afholdes efter gældende vedtægter.

På bestyrelsens vegne
Rikke Rasmussen

DET GODE FOTO

Hvad kan du tænke på, når du tager et billede? 

af:Mette Pedersen, Nors Skole

Sådan startede et forløb i 4.kl. på Nors skole. Klassen har ar-
bejdet med fotografiet, og hvilke overvejelser de kan gøre sig, 
når de vil tage “Det gode foto”.

Klassen har arbejdet med frø-/normal-/fugleperspektiv, be-
skæring, lyset, det gyldne snit og at inddrage den gode fortæl-
ling i et billede. Klassen har taget mange billeder af National-
park Thy, bla. ved Agger Tange, Isbjerget og på en cykeltur til 
Nors sø.

Klassen har taget mange billeder - men hvilket billede er det 
bedste? Det er svært at vælge netop et billede ud. 

Det ene billede hvert barn har valgt ud, er blevet brugt til 
at deltage i Nationalpark Thys fotokonkurrence. Billederne i 
konkurrencen kan findes på instagram,  #nptfotoskole2020

Alberte Wentoff Amby var heldig at vinde en 2. plads i kon-
kurrencen med et skarpt og spændende foto af et insekt, der 

bevæger sig diagonalt nedad i billedet på marehalm. 
Forløbet har været fantastisk lærerigt og spændende, fordi 

klassen har været meget optaget af det, de har få øjnene op for, 
at der er mange forskellige måder at se naturen på samt oplevet 
den karakteristiske natur i Nationalpark Thy. 
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ID hair Tør-, Shampoo & Conditioner 

Før: 89,- 

NU: 40,- 

Simply Zen hånd creme  

Før: 129,- 

NU: 2 x 40,- 

Black ID hair 

Før: 139,- 

NU: 2 x 40,- 

Tangle Mouse 

Før: 89,- 

NU: 40,- 

Alle BC produkter  

Før: 139,- 

NU: 2 x 40,- 

Nordic Bio Brush 

Før: 149,- 

NU: 2 x 40,- 

Pony Flex 

Før: 149,- 

NU: 2 x 40,- 

ID hair voks 

Før: 99,- 

NU: 40,- 

Generalforsamling i De frie dilettanter

Så blev det igen muligt at afholde generalforsamling.
Det afholdes mandag d. 10/8 kl. 19.00 hos Inge Marie 
Sekkelund, Norsvej 9.
Foreningen er vært for en bid brød og en kop kaffe.
Generalforsamlingen afholdes 
efter gældende vedtægter.

På bestyrelsens vegne
Rikke Rasmussen
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Tur 1: 

                            

 

 

Aktiv Netværk Nors 
Medlemskort til Aktiv Netværk Nors kan købes hos Grete Amby, tlf: 24603542,  

hos Leo Pedersen, tlf: 30481286, eller hos Hanne ”Klip og Krøl”, tlf: 97981918. Pris: 250 kr. 

Tag med på bustur til Tøndermarsken 
for at se ”Sort Sol”  
den 1.-2. oktober.  

Pris: Medlemmer 1498 kr.  
Ikke medlemmer 1698 kr.   
Tillæg for eneværelse 350 kr. 
Tilmelding: til Hanne på 97981918 

Tur 2:      
Tag med på 2 dages juletur til Lübeck  
den 26.-27. november.  
  
Pris: Medlemmer 1198 kr.  
Ikke medlemmer 1398 kr.  
Tillæg for eneværelse 250 kr.  
Tilmelding til Hanne på 97981918 
Tilmelding starter NU!  

Læs mere på: hanstholm-rejser.dk/rejsemaal/sort-sol-i-t-ndermarsken/201

Læs mere på: hanstholm-rejser.dk/rejsemaal/l-beck-juletur/65

2 ture med Aktiv Netværk Nors og Hanstholm Rejser

NTT sept-okt 2018.indd   18 28/08/2018   06.56

Så er sommeren ved at gå på hæld og efteråret nærmer sig. I Nors Fitness Line har vi sammensat et program 
som forhåbentlig kan fristes de fleste, som har lyst til at bruge efteråret på at holde sig i form  
Som noget nyt starter der et hold SWISSBOLD, hvor der skal anvendes en stor bold. Et rigtig godt redskab til 
styrke og stabilisere ryg, mave og balancen. Du skal selv medbringe en bold. 
Desuden starter Philip Kristensener et hold specielt for mænd i alle aldre og for alle former, hvor det vil være 
en blanding af crossfit/vægttræning samt kondition/cardiotræning og hvor alle kan være med i deres eget 
tempo. Kom og bak op om dette hold og tag din nabo med. 
Lene Enevoldsen har cirkeltræning/styrketræning med egen vægt og små håndvægte, tirsdag kl. 17.00 - 18.00 
og igen om lørdagen fra kl. 08.30 til kl. 09.30, her bliver alle muskler rørt, også dem du ikke vidste du havde. 
Halla har et hold yoga som foregår på Nors Skole i sangsalen hver onsdag fra kl. 17.30 til kl. 18.30. 
Her skulle være noget for en hver smag og så koster et medlemsskab for 1 mdr. 250 kr, 3 mdr. 500 kr., 6 mdr. 
900 kr. og 12 mdr. 1500 kr. Her kan alle være med 
 

Hold- og instruktørtider i Nors Fitness Line 2018/2019 
Opstart i uge 34. Dog starter vægt/kodition for mænd først op mandag d.10 september. 

 Mandag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag 
08.00 - 09.00 
Instruktørtime 

Lis 
Tlf.20413626 

 
Hold 

 
Kl.17.30-18.30 
SWISSBOLD 

Lene H. 
Telf. 24271663 

 
 

Hold 
 

kl.19.00-
20.00 
Vægt/

kodition 
Træning for 

mænd 
Philip 
Telf. 

25302269 

Hold 
 

17.00 - 18.00 
Cirkeltræning 

Instruktør: 
Lene E. 

Tlf. 
21132194 

Hold 
 

18.30 - 19.30 
Yoga 

Instruktør: 
Halla 
Tlf. 

21765252 
Medbring 

yogamåtte & 
tæppe 

Nors skole 

Hold 
 

19.00-20.00 
Vægt/kodition 
Træning for 

mænd 
Philip 
Tlf. 

25302269 
 
  

Hold 
 

08.30 - 09.30 
Cirkeltræ-

ning 
 Instruktør: 

Lene E. 
Tlf. 

21132194 

Instruktør til at vejlede og lave program: Lone tlf.40478487  -  Tine tlf.61791747 - Lene tlf.21132194 
Spørgsmål vedr. medlemskab og betaling samt nøglebrik kontakt Erik Nielsen 61601747  
For yderligere oplysninger se vores hjemmeside www.norsfitnessline.dk eller vores gruppe på Facebook, 
Nors Fitness Line.  

NTT sept-okt 2018.indd   19 28/08/2018   06.56

LOKALRÅDET (Nors, Tved og Ø.Vandet)

afholder Årsforsamling i henhold til Vedtægterne.
Tirsdag den 27. august 2020 kl. 19.00 i det nye hus 
– Parkhuset - i Parken – Norsvej 92.

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 27. august.
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

Til alle i Tved, Øster Vandet og Nors!
Så er vi i gang igen med arbejdet med vores fælles 
Udviklingsplan for vort område.
Lokalrådets bestyrelse kan med glæde konstatere, at alle de 
nedsatte arbejdsgrupper atter er trukket i arbejdstøjet. Vo-
res tidsplan for arbejdet er nu revideret efter vores ufrivilli-
ge corona-pause. Den 1. september kl. 19.00 vil der (sand-
synligvis på Skolen) blive afholdt midtvejsmøde for alle de 
aktive i arbejdsgrupperne, hvor der vil blive fremlagt status 
for hinanden og hvor der kan sparres med hinanden.
Deadline for finpudsning af indlæg til Udviklingsplanen er 
fastsat til den 18. september.
Herefter vil vores konsulent Jeanette Lund udarbejde selve 
Udviklingsplanen, der forventes præsenteret på et Borger-
møde i November. Datoen for dette møde vil blive fastsat 
og offentliggjort i august måned.
Det er dejligt, at komme i gang igen så vi kan få sat udvik-
lingen af vort område på dagsordenen igen.
Lokalrådet ønsker alle medlemmer af arbejdsgrupperne en 
rigtig god arbejdslyst. !!!!

                       På Lokalrådets vegne 
               Jens Otto Nystrup - formand



9

Spændende busrejser 
samt buskørsel i ind- 

og udland

hanstholm-rejser.dk

Psykologklinik i Nors

Jeg har fra den 1.-7.-20 fået overenskomst med Regionen. Har du en henvis-
ning til psykolog fra privatpraktiserende læge, er det nu en mulighed at bruge 
henvisningen til behandling hos mig i min praksis på Kirkebyvej 11 Nors, 7700 
Thisted.

Jeg er uddannet psykolog i 2004, og har siden da arbejdet på Pædagogisk 
Psykologisk Rådgivning, Thisted Kommune. I 2006 blev jeg autoriseret, og jeg 
forventer at færdiggøre specialistuddannelsen i klinisk børnepsykologi i løbet af 
2020, - dog måske lidt forsinket af Corona.

På PPR har jeg arbejdet med problemstillinger i forhold til børn og unges ud-
vikling 0-18 år. Det har dels været pædagogisk psykologiske undersøgelser samt 
rådgivning og vejledning til forældre, lærere og pædagoger. Gennem en årrække 
har jeg været tilknyttet Thisted Kommunes ADHD-afdeling på Trombakken, og 
har derigennem opbygget en stor viden om pædagogiske tiltag, der kan afhjælpe 
vanskeligheder forbundet med diagnosen. Jeg har altid været meget optaget af, 
hvad voksne omkring børn kan gøre, så eventuel uhensigtsmæssig adfærd kan 
minimeres eller helt forsvinde til gavn for barn og forældre. På PPR har børn og 
unge været henvist til behandling bl.a. for angst og depression, og i min tid på 
PPR har jeg været med til at køre angstgruppebehandlingen Cool Kids.

I 2012 oprettede jeg egen praksis, hvor jeg har lavet psykologiske undersø-
gelse af børn, der har været henvist til privatpraktiserende psykiater. Derudover 
har jeg samarbejde med flere private sundhedsforsikringer, og modtager gen-
nem dem klienter, der enten selv eller gennem deres arbejde er dækket af deres 
forsikring. 

Som nævnt indledningsvis, har jeg nu overenskomst med Regionen, hvor pri-
vatpraktiserende læge kan henvise til psykologbehandling, hvis man opfylder 
én af nedenstående kriterier:
• Røveri-, volds- og voldtægtsofre
• Trafik- og ulykkesofre
• Pårørende til alvorligt psykisk syge
• Personer ramt af alvorligt invaliderende sygdom
• Pårørende til personer, der er ramt af alvorligt invaliderende sygdom
• Pårørende ved dødsfald
• Personer, der har forsøgt selvmord
• Kvinder, der har fået foretaget abort efter 12. graviditetsuge
• Personer, der inden det fyldte 18 år, har været udsat for incest eller andre 

seksuelle overgreb
• Personer med let til moderat depression, der er fyldt 18 år
• Personer, der lider af let til moderat angst, herunder let til moderat OCD, der 

er fyldt 18 år

En henvisning giver ret til op til 12 konsultationer med tilskud fra regionen. 
Egenbetalingen ved henvisning fra læge er ved første konsultation 417,- kr. og 
for de efterfølgende 347,71 kr.

Der er vederlagsfri behandling for unge mellem 18 og 21 år, der lider af 

angst og depression - foreløbig frem til 31. 
december 2021.

Jeg har været utrolig glad for mit arbejde 
på PPR. Jeg har mødt et utal af fantastiske 
børn og deres forældre, samt omsorgsfulde 
og fagligt kompetente pædagoger og lærere, 
der har villet ”deres” børn det bedste. Og så 
har jeg været så heldig, at jeg har haft helt 
enestående kollegaer. Jeg vil komme til at 
savne dem alle.

Men jeg ser også frem til at kunne koncen-
trere mig om behandling/terapi. Jeg har en 
terapeutisk uddannelse i Kognitiv Adfærds-
terapi, men benytter også andre terapeutiske 
tilgange. Jeg lægger stor vægt på at forstå den 
enkeltes udfordringer, så vi sammen kan nå 
frem til, hvad der er brugbart og giver mening 
for den enkelte. Målet er altid, at klienten op-
lever at kunne mestre sit liv. Det betyder ikke 
altid, at symptomer på eks. angst skal gå helt 
væk, men at man oplever at kunne fortsætte 
med sit liv og det, der giver mening og glæde 
for én – selvom man har angst.

Jeg forventer, at min arbejdsdag fremover 
hovedsagelig vil bestå af terapi med voksne 
henvist af privatpraktiserende læge, men jeg 
vil også være interesseret i at fortsætte med 
at arbejde med børn og deres forældre. An-
dre, som måtte have behov for at tale med 
en psykolog, er også fortsat velkomne til at 
ringe til mig.

Man kommer i kontakt med mig ved at 
ringe på 30282134, hvor vi kan drøfte, om vi 
skal indlede et samarbejde. Det koster ikke 
noget at spørge. Jeg har telefontid fra 8.00-
8.30 og igen fra 12.30-13.00. Svarer jeg ikke, 
så indtal navn og telefonnummer, og jeg vil 
ringe tilbage hurtigst muligt. Du er også vel-
kommen til at sende mig en mail post@psy-
kologbirgitteholm.dk

På min hjemmeside er der yderligere in-
formationer www.psykologbirgitteholm.dk
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Ny klokkestabel i Øster Vandet

Af Ole Korsgaard

Næste gang du kommer forbi Øster Vandet, så kan det varmt 
anbefales at lave et stop ved kirken, for mod vest er der netop 
blevet opført en ny klokkestabel, og historien herom får du her:

Den gamle klokkestabel var ganske vist bygget af solidt 
egetømmer og hvilede støt, dels på 2 støttepiller på jorden og 
dels op af kirkens gavl. Men vind og vejr havde med tiden sat 
sit præg på det ellers så solide tømmer. Igennem de seneste 
5 kirkesyn havde menighedsrådet med bekymring i tiltagende 
grad konstateret fugt og råd i den bærende del af træværket. 
Der blev ligefrem talt om nedstyrtningsfare i tilfælde af en 
kraftig storm fra vest. Noget måtte der gøres.

Menighedsrådet søgte om penge til reparation af klokkesta-
blen i håbet om, at man kunne nøjes med at afstive klokkesta-
blen og udskifte de synligt medtagne bjælker forneden. På den 
måde kunne man bevare klokkestablens tag, hvori klokken jo 
befandt sig. Men ved et nærmere eftersyn viste det sig, at også 
træværket foroven var så skadet af fugt og råd, at det faktisk 
var nødvendigt med en komplet fornyelse af klokkestablen – 
en udgift på mere end en kvart million.

Efter lang tids intenst ansøgning via Thisted Provsti og vide-
re til Ålborg Stift, så lykkedes det omsider at få sat gang i pro-
jektet. Nu gjaldt det om at få lavet aftaler med et arkitekt-firma 
om tegninger af klokkestablen, at få indhentet priser fra tøm-
rere, at få rekvireret det fornødne egetømmer, få tillægsaftaler 
vedrørende male- og murerarbejde på plads, få aftalt midlerti-
dig nedtagning af kirkeklokken osv. Alt sammen skulle bud-
getteres og godkendes af Provsti og Stift. Det var en årelang 
og tålmodighedskrævende opgave med megen korrespondance 
frem og tilbage, førend det egentlige arbejde med at konstruere 
klokkestablen kunne begynde. 

Det blev tømrer Daniel Knudsen, som kom til at forestå ar-
bejdet med at konstruere klokkestabelen, og den specielle op-
gave gik han til med største omhu. Egetræet blev opbevaret i 
klimastyrede containere, og selve klokkestabelen blev bygget 
og prøvesamlet i Daniels værksted. Tømmeret blev behandlet 
med en ganske særlig linotrætjære under ultraviolette stråler 
og, desuden blev klokkestablens vandrette tømmerflader for-
oven beklædt med kobberinddækning for at forebygge de hid-
tidige problemer med fugt og råd. Træsamlingerne blev for-
synet med særlige rustfrie ståltapper, som skabte luft imellem 
bjælkerne. 

I maj 2020 blev den færdige klokkestabel opstillet ved kir-
ken, og de sidste detaljer kunne laves. Det var et stort øjeblik at 
se den nye klokkestabel opstillet, og menighedsrådet er meget 
tilfreds med dens flotte udførelse. 

Den officielle indvielse af klokkestablen sker i forbindelse 
med høstgudstjenesten i Øster Vandet, søndag d. 13. september 
2020, hvor man kan få mere at vide om projektet og nyde et let 
traktement i anledning af begivenheden.

Menighedsrådet i Øster Vandet  
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NORS - TVED - Ø. VANDET KIRKETIDENDE
JULI - AUGUST 2020

 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 JULI—AUGUST 

 

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

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

Særlige Gudstjenester 
 

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

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

Nors 
 

              
I forbindelsen med sommerfest i 

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

 
Lørdag den 17/8  

kl. 09.00 i Parken, Nors 
 

 
 

Efterfølgende er der morgenkaffe 
til alle fremmødte.  

NORS GENBRUG  
holder udsalg i ugerne 36 og 37  
fra tirsdag den 4. september til lørdag den 15. september.  
Alt sælges til halv pris, møbler,tøj ting og sager. 
Kom og se hvad vi har og gør en god handel.                                                                                       

Som noget NYT kan vi nu modtage betaling på MobilPay .

Vi ses venlig hilsen 
NORS  GENBRUG 

      Aktiv Netværk Nors.                               Aktiviteter på Palletten

tid. kl. Mandag. tid kl.          Onsdag tid. Kl. Torsdag
19.- 21.  Malerhold i kælderen. 930 - 12 Træværksted  10 - 11 Stolegymnastik

Jane Kanstrup tlf.30451114. Niels Christensen  40281449 Lene Enevoldsen  21132194
Siri Gravesen. Tlf. 24603542. 9.30 - 13. Lige uger. Madlavning for Vera

Hanne. Modne mænd Lene 21132194 14. - 16. lige uger.
19. - 21.      Fællessang med musik.    Jens Otto. Foredrag eller andet underholdning.

1. mandag i måneden 10 - 11.30  ulige uger. Lokalhistorie m.m. Eller div.
gl. Billeder:  Kristian Amby. Tlf. 91537950 19.- 21. lige uger.

Jens Otto              Ole Foredrag eller andet underholdning.
13.30 - 16.  Kort og Brætspil m.m.

Tirsdag. Bent Borg. 97981507 div.
9.30.- 12.       Træværksted.  Jens Otto 

Leo Pedersen. 30481286. 19 - 21. Strik og Hækling for begyndere.      Konto nr. Sparekassen Thy. 
Leo. Grete Amby 24603542 9090 000 33 03004

14. - 16.   Knipling. - Nørklerier. mm.          Hanne & Grete
Bente Christensen. 21798474  19 - 2130 ulige uger  Symaskine hold Aktiv Netværk Nors.

Grete. Anette Nesager  20296664 MobilePay.  Nr. 34012
19. - 21.30.Nørklerier. - Patchwork. Grete

       Strik. - Hækling m.m.  19 - 21     Lige uger. Læseklub:   Rejser: Hanne.
Åse Christensen. 52607880 Solvej Langkjær  28579274 Søge Fonde m.m.
Rita Pedersen. 61671190 tidspunkt aftales hver gang. Søge § 18. Jens Otto.     Grete.

Grete. Jens Otto
Er du interesseret ring gerne til en tovholder og få en snak eller skriv til.    Mail.    aktivnors@gmail.com

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

Fødselsdag

D. 24. oktober fylder  

Ole Christensen 70 år

Tillykke ønskes du  
fra din familie

Nors KFUM og KFUK 

holder hyggehjørne  
hos Alex, Hindigvej 2, 
fredag d. 5. oktober og 
fredag d. 2. november  

kl. 19.30

  

SÅ STARTER STOLEGYMNASTIKKEN OP IGEN EFTER SOMMERFERIEN  
PÅ PALLETTEN 

HVER TORSDAG KL 10.00 

FØRSTE GANG TORSDAG D. 13 SEPTEMBER 

VI FÅR RØRT HELE KROPPEN 

OGSÅ LATTERMUSKELERNE!! 

BÅDE SIDDENDE OG STÅENDE VED EN STOL. 
JEG GARANTERER SVED PÅ PANDEN 

KOM OG VÆR MED ALLE KAN DELTAGE. 

                                                          Vi ses! Hilsen Lene. 

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

Genåbningen af vore kirker 

Kristi himmelfartsdag 2020 var en glædens dag for rigtig 
mange af os, for da blev vore kirker åbnet igen, og de re-
striktioner, der havde været gældende ved begravelser og 
bisættelser blev lempede, således at vi kunne være flere 
forsamlet i kirkerummet. Og en væg til væg opmåling gav 
tallet 30 personer i Nors og 22 i henholdsvis Tved og Ø. 
Vandet, idet der skulle være 4 m2 pr. person, men der skulle 
samtidigt også være en afstand på 2 m mellem personer, der 
ikke ”boede under samme tag”, når der blev sunget, og 1 
m., hvis vi ikke synger, - men en kirke uden sang er svær at 
forestille sig. Der var også restriktioner i forbindelse med 
nadveren, hvorfor jeg i første omgang, - og med menigheds-
rådenes tilladelse - valgte ikke at afholde nadver. Det gen-
optager vi dog nu, men under en anden form end den vante. 
Der vil dog ikke være nadver ved gudstjenester med dåb. 
Her i juni er der så blevet lempet yderligere på reglerne, 
så arealkravet nu er 2 m2 pr. person, - altså må vi være det 
dobbelte i kirken, men afstandskravende er de samme: 2 m., 
når der synges, og det gør det svært at nå op på de ”tilladte” 
60 siddepladser. En anden lempelse går ud på, at mennesker, 
der har daglig kontakt med hinanden, gerne må sidde sam-
men på samme bænk uden afstands restriktioner, hvilket kan 
være en ”hjælp” ved gudstjenester med dåb. Men det er en 
besværlig proces, som medfører mange målinger og mange 
udregninger, - målebåndet er efterhånden fast inventar i min 
taske - Men det er vejen frem,- Coronaen forsvinder ikke 
ved, at vi lader stå til men ved, at vi holder fast i at tage an-
svar for hinanden. Og så må vi få det bedste ud af de givne 
muligheder, - og det forsøger vi efter bedste evne. Fortsat 
god sommer til alle. 

Konfirmationen 2020.

Som jeg også skrev i sidste nr., så blev konfirmationen her 
i Nors-Tved-Ø.Vandet pastorat jo udsat til den 6. septem-
ber, - og jeg skrev vist kl. 10.00, men pt. tør jeg ikke lægge 
mig fast på et tidspunkt, for det afhænger fuldstændig af, 
hvor hurtigt vi vender tilbage til vante forhold i Folkekir-
ken… måske, men kun måske kan det blive nødvendigt med 
2 gudstjenester, men det kan kun udviklingen over de kom-
mende måneder vise. Skulle I have glemt konfirmandernes 
navne, så følger de her:

Menighedsrådsvalg 2020

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. Menig-
hedsrådsarbejdet rummer mange interessante og vigtige 
områder.

Menighedsrådet har f.eks. arbejdsgiveransvar over for de 
fleste af kirkens ansatte.

Menighedsrådet arbejder med vedligeholdelse og kul-
turbevaring omkring kirken.
Menighedsrådet har sit eget budget
Menighedsrådet arbejder sammen med præsten om at 
gøre kirken mere synlig i lokalområdet.
I kommende valgperiode deltager menighedsrådene 
desuden i ansættelsen af ny sognepræst
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HVAD SKER DER I PASTORATET?

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 har været aflyst pga. Covid 19, men 
afholdes nu mandag den 17/8 kl. 19.00 i Sognehuset i Nors 

Efter orienteringsmødet fortæller naturvejleder Henrik 
Bak om mulighederne i Nationalpark Thy.

Alle er velkomne.
Hermed varsles også, at Valgforsamlingen, hvor menig-

hedsrådene skal vælges, finder sted den 15/9 i Sognehuset.

Søndag den 6. september konfirmeres følgende i Nors 
kirke:

1. Jeppe Witten Lodahl Andersen, Holmevej 14 .

2. Silas Foldager Andersen, Hindingvej 23 Nors .

3. Oliver Bodin-Wilmsen, Hindingvej 12 Nors .

4. Freja Tved Christensen, Skinnerup Mark 6 .

5. Lucas Lyhne Christensen, Skellet 7 Nors .

6. Stine Riis Christensen, Norsvej 2 Nors .

7. Lucas Dahl, Norsvej 7 Skinnerup .

8. Mathilde Røjbæk Gravesen, Ranselvej 18 Nors .

9. Victor Hove Holm Hansen, Smedetoften 8 Nors .

10. Andrew Hellman, Hindingvej 18 Nors .

11. Nadia Berg Knudsen, Hegnet 7 Nors .

12. Lasse Østergaard Oddershede, Nors Møllevej 8 Nors .

13. Amanda Wentoff Pedersen, Vendbjerg 12 Nors .

14. Piyawat Rodwan, Vænget 9 Nors .

15. Rasmus Thomsen Søe, Vendbjerg 8 Nors .

16. Magnus Brix Sørensen, Stationsvej 8 Nors .

17. Silas Ellemose Tilsted, Violvej 5 Nors .

18. Emilia Tkaczuk, Skårupgårdvej 3. 

19. Emma Amtoft Vangsgaard, Skårupgårdvej 5. 

20. Mikkel Bak Sloth, Hammersvej 7 .

Aflysning af vores hestevognstur!

Vi har valgt at aflyse vores årlige hestevognstur rundt i Tved 
Klitplantage pga. de restriktioner, som Corona epidemien 
lægger på vores fælles samvær, men til gengæld vil vi gerne 
invitere jer til:

Sommer sogne træf.

Dato og tidspunkt er den samme, - altså torsdag den 6. 
august 2020 kl. 14.00. Vi mødes i stedet ved sognehuset, 
hvor vi, - hvis vejret tillader det, vil flytte bordene uden for 
Sognehuset, så husk solhatten, da vi ingen parasoller har - 
Vi starter med kaffen, og så vil der være underholdning ved 
”Bertel og hans venner”. Vi slutter, som vi plejer, med et let 
traktement: Pandekager. Vel mødt alle sammen.

Baby-salmesang.

Da jeg har hørt, at der kunne være interesse for et nyt hold 
til baby-salmesang, så er vi begyndt at kikke i kalenderen, 
men jeg vil gerne på den anden side af min sommerferie, 
som ligger i august (ugerne 32-33-34). Så måske opstart i 
begyndelsen af september og i alt 6 gange. Men jeg sender 
indbydelser ud sidst på sommeren, når jeg ved lidt mere om, 
hvordan Corona situationen har udviklet sig, - måske blir´ 
der brug for at begrænse antallet af deltagere, men I hører 
nærmere.     
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SIDEN SIDST OG KONTAKTINFORMATIONER

Siden sidst i Nors-Tved-Øster Vandet pastorat.

Døde / begravede / bisatte, Nors.
Kaj Julius Nielsen.
Poul Richard Nørgaard.
Lydia Marie Kristensen Horn.
Æret være deres minde.

Døde / begravede / bisatte, Ø. Vandet.
Marie Skaarup.
Æret være hendes minde.

Viet i Nors sogn:
Cecilie Behrmann Koldkjær og Kristian Berenthz Andersen.

Døbt i Nors kirke.
Emil Johannes Lund Fyllgraf.
Ida-Sophia Hummelshøj Bruun.
Tillykke.

Telefon - og træffetider.

Jeg kan træffes på tlf. 97-981030 / 30611008 eller via mail: 
akf@km.dk. Mandag er min ugentlige fridag. Man er altid 
meget velkommen til at ringe til mig for aftale om husbesøg. 

 

Ferie og friweekends.

Jeg holder fri i perioden 02- 06. juli 2020 (begge dage incl.). 
Og i perioden: 03. - 24. august. (begge dage incl.) Embe-
det passes under mit fravær af Sigrid Kjær, Sennels Tlf.: 
51505035.

QR kode ved Tved kirke

Nu skal vi til at være moderne. Der er blevet lavet QR-ko-
der 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.

- 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!

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

www.nors-tved-kirker.dk  / www.sogn.dk  / www.
thistedprovsti.dk. 

Har man adgang til Internet og PC, så kan man på 
www.nors-tved-kirker.dk følge med i, hvad der 
foregår her i Nors-Tved-Ø.Vandet pastorat, - herunder 
kommende arrangementer, gudstjenestetider m.m. På 
hjemmesiden: 
www.sogn.dk findes gudstjenestetiderne for de fleste 
sogne i Danmark, - også Nors, Tved og Ø. Vandet sog-
ne. Og på provstiets hjemmeside www.thistedprovsti.
dk kan man - ud over at orientere sig om gudstjeneste-
tiderne - også læse om de fsk. kirkelige arrangementer, 
der foregår i Thisted provsti.  
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GUDSTJENESTELISTE

Måned/Dag Dato Nors Tved Ø.Vandet.

Juli

4.s.e.Trin. 05. Ingen. Ingen 10.30 * SK

5.s.e.Trin. 12. Ingen 10.30 * Ingen.

6.s.e.Trin. 19. 10.30 * Ingen Ingen.

7.s.e.Trin. 26. 09.00 10.30 Ingen.

August

8.s.e.Trin. 02. Ingen Ingen 10.30 *

9.s.e.Trin. 09. 09.00 SK Ingen Ingen.

10.s.e.Trin. 16. Ingen 09.00 SK Ingen.

11.s.e.Trin. 23. 10.30 * SK Ingen Ingen.

12.s.e.Trin. 30. Ingen 10.30 * Ingen.

September

13.s.e.Trin. 06. ??.?? K Ingen Ingen.

SK= Sigrid W. Kjær, Sennels.

* ) Kirkebil, som bestilles på 97920422 senest kl. 12.00 dagen før gudstjenesten afholdes.

K= Konfirmation. Tidspunktet/tidspunkterne bekendtgøres senere.
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Af Kristian Amby

Det Kgl. Bibliotek har i tusindvis af luftfotos, man frit kan gå 
ind og se. Den nemmeste måde at finde siden på er at google 
”Danmark set fra luften før google”. Zoomer man så ind på vort 
område er der en række grønne markeringer for hvert billede og 

hvor det er fra. Og en del røde, Biblioteket ikke ved hvor er fra. 
Desværre passer de ikke alle, men langt de fleste gør. 

Jeg har valgt nogle få ud, og har sat vejnavn og nummer på. 
Med undtagelse af Skibstedgård, der ikke er mere. Men for nye 
borgere kan jeg oplyse, den lå lige nord for Nors. Man kan også 
se Nors Skole, Palletten og Nors Kirkeby i baggrunden.

Danmark set fra luften – før Google

Hindingvej 39 fra 1955

Klitmøllervej 36 fra 1946
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Norsvej 38 fra 1959

Nørbyvej 11 fra 1961

Søgård Mark 6 fra 1950

Norsvej 67 fra 1950

Skibstedgård Norsvej fra 1961

Vorringvej 20 fra 1955
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Hold og instruktørtider i Nors Fitness Line 2020

Spørgsmål vedr. betaling og nøglebrik til Erik Nielsen 61601747.

Torsdag d. 5. marts var der generalforsamling i Nors Fitness Line.
Bestyrelsen ser herefter ud som følger:

Bestyrelse:
Karen Berg (formand)
Julia Kleine (næstformand)
Erik Nielsen (kasserer)
Anne Krogh Andersen (sekretær)
Torben Petersen (medlem)
Lene Enevoldsen (suppleant)

Revisor: Anne Marie Foldager og Anne Marie Berg
Revisorsuppleant: Jane Berg

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag

17.30 -
18.30

HOLD
Swissbold

Lene H
Tlf.: 

24271663

Herrer
19.00-
20.00

17.00 -
18.00

HOLD
Cirkeltræ-

ning

Instruktør:
Lene E.

Tlf.: 
21132194

17.30 -
18.30

HOLD
Yoga

Instruktør:
Halla
Tlf: 

21765252
Medbring 
yogamåtte 
& tæppe

Yoga 
foregår i 

Sangsalen 
på skolen.

18.15-
19.15

HOLD
Cross 
Dance

Instruktør
Karin 

Skaarup

Herrer 
19.00-
20.00

8.30 - 9.30

HOLD
Cirkeltræ-

ning

Instruktør:
Lene E.

Nors
Fitness Line

YEAH, nu er vi endelig åbnet op igen! Det er vi simpelthen 
så glade for. Vi har glædet os til, at der igen skulle blive liv, 
høres musik, pumpes jern og svedes tran i vores skønne 
fitnesscenter. 

Men, selvom vi har været lukket ned i 3 måneder, så har 
der stadig været liv i foreningen.

Dog foregik aktiviteten udenfor og med behørig afstand.
Lene Enevoldsen har nemlig fortsat holdt gang i sine 

hold tirsdag og lørdag på træningsbanerne på Vendbjerg og 
i Parken.

Her er der ble-
vet knoklet, som der 
plejer, med hjemme-
lavede kettlebells, 
vægte, elastikker mm. 
Formen har på den 
måde kunnet holdes 
ved lige, selvom fit-
nesscentret har været 
lukket.

På trods af Coro-
na skulle vores årlige 
grillaften heller ikke 
aflyses. Her bød be-
styrelsen på hjemme-
lavet mad for vores 
dygtige instruktører, 
der yder et STORT stykke arbejde i at tilbyde vores med-
lemmer nogle fede hold, hvor alle kan være med, nybegyn-
dere som garvede, unge som gamle…

Nedenunder ses et billede af vores instruktørteam: Hatla, 
Lone G, Lene E, Lene H, Tine B, og Karin. (Tina L mangler 
på billedet).

HUSK at følge sundhedsstyrelsens retningslinjer. De er 
kommet ud til alle medlemmer på mail, og de hænger nede 
i Nors Fitness Line også. Det er yderst vigtigt, at vi alle 
overholder reglerne, sørger for at spritte maskinerne af, når 
de er blevet brugt, samt spritte hænder.

Følg med på vores hjemmeside http://www.norsfitnessline.
dk/ og på Facebook

Mvh
Bestyrelsen i Nors Fitness Line
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Ud at køre på knallert

Af Kristian Amby

Hvad gør man lige, hvis man får lyst til køre en tur på knallert, 
men synes det er lidt trist at køre alene?

Så gør man da bare som Allan Musmann! Spørger på Face-
book om der er nogen der vil med. 

Allan har måske lånt ideen fra Bjarne Nielsen, der er stoppet 

med at arrangere Hanstholm Løbet for knallerter, men uanset 
så lykkedes det. 20 mand på gamle Yamaha og Puch knallerter, 
en enkelt Kreidler og en Honda troppede op på

Og efter et solid gang morgenkaffe startede hele optoget 
planmæssigt klokken 10 i paradekørsel gennem byen og ud i 
sommerlandet. Og med passende ophold undervejs, det var jo 
ingen kapløb, nåede alle (så vidt vides) turen rundt i Thy
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Spejder- Nyt 

”Se det summer af sol over engen” er en af vore folkekære sange af Holger Drachmann, har for alvor 
kendetegnet vores sommer. Over 60 sommerdage og 10 – 15 trope nætter er en hel usædvanlig sommer. 
Den ene temperatur rekord efter den anden er blevet slået. Vi må sige, vi har haft en usædvanlig sommer.

Hos spejderne havde vi en fantastiks sommerlejr, hjemme ved vores bålhytte ved spejderhytten. Det blev 
med tur i kanoerne på søen, bade ture, en tur til Fårup Sommerland og meget mere. Vi havde besøg af en 
flok belgiske spejdere, som havde opgaver i Nationalparken.

Her efter sommerferien starter vi op igen d. 15. aug. kl. 18.30 ved spejderhytten. Her er alle, både nye og 
gamle spejdere velkommen sammen med deres forældre. Her vil vi sammen ha et par hyggelige timer, og 
på den måde få startet det nye spejder år.    

Program for de kommende måneder:

Hver onsdag holder vi møde for alle enheder fra 18.30 til 20.00 i spejderhytten på Toftholmvej.  
Alle er altid velkommen. 

August:   15. Opstart efter sommerferien for alle. Her vil der blive udleveret program for det

                        næste halve år.                                     

September:    15. – 16. Efterårsløb i Vestervig – for de store.

             29.  Grøn Fejde i Østerild – for de små.

Oktober:  19. – 21. JOTA / JOTI  - for de store.

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

NTT sept-okt 2018.indd   20 28/08/2018   06.56

 

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

  

Så kom til opstarts/ informations-møde torsdag d. 6.-9. kl. 19, hvor 
kunstneren, Hanne Thyborøn vil komme med et oplæg.  

Sted: Palletten  
Entre: 20 kr. medlemmer, 50 kr. ikke medlemmer incl. kaffe og kage. 

 Aktiv Netværk Nors 
Medlemskort til Aktiv Netværk Nors kan købes hos Grete Amby, tlf: 24603542, hos Leo Pedersen, 

tlf: 30481286, eller hos Hanne ”Klip og Krøl”, tlf: 97981918. Pris: 250 kr. 

DE MUNTRE MOTIONISTER
Sæsonen starter onsdag den 5. september 2018, kl 09.30 i Nors hallen.

Alle er velkomne, - såvel nye som nuværende medlemmer.
Der er mulighed for gymnastik, step, badminton, bordtennis, ringo og andre aktiviteter  

og ikke mindst social samvær.

Kom og vær med.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

NTT sept-okt 2018.indd   21 28/08/2018   06.56

Dagens program:
fra 11.15
Kaffe med kage og hygge

11.30
Orientering

12.00
Teetime for 1. bold

Ca. 17.15
(når sidste bold er inde)
Præmieoverrækkelse, grillpølser
med tilbe-hør og hygge

Udvalget består af:
H. J. Birk 40751343
Erik Nielsen 61601747
Claus Petersen 40174199
Anders Jensen 42226654
Thora Jensen 60941530

Årets golfmesterskab for 
nuværende og tidligere beboer i 
Nors og omegn afholdes søndag 
den 23.8. i Nordvestjysk Golfklub.
Turneringen afvikles som 
almindelig stableford turnering, 
hvor alle tilmeldte inddeles i 3 lige 
store rækker. Præmier til de tre 
bedste i hver række.
Pris for at deltage er 50,- som 
betales på dagen inden start. Evt. 
gæster, som ikke er NVG medlem skal selv afregne greenfee (halv pris)
Vi håber på en hyggelig dag med forhåbentlig godt vejr.
I vil modtage et startprogram nogle dage før, men vi håber at alle har lyst til at møde op til fælles 
orientering og hygge, selvom man skal starte i de sid-ste bolde.

Tilmelding skal ske senest fredag den 7. august til:
Erik Nielsen, nellikevej37@gmail.com
Oplys venligst navn, tlf., mailadr, hcp og klubnr
Med håb om stor opbakning
Birk, Erik, Claus, Anders og Thora

Nors Open 2020, søndag den 23. august

”Spring på cyklen” i Thy 2020
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Program for Aktiv Netværk
10. august kl. 13.30 Rundvisning på Convert, Håndværkervej
19. august kl. 19.00 Fællessang i Parken. Sammen med Borgerforeningen
7. september  Opstart på Palletten
8. september kl. 13 – 17 Repair Cafe
15. september kl. 10.00 Busudflugt Nordthy
27. –  29. september  Tur til Kielerkanalen med Hanstholm Rejser. 
  Se annonce andet sted i bladet

Repair Cafè åbner nu snart i NORS.- efter dvale i Coronatiden.

Hvor: PALLETTEN – Kirkebyvej 18.(i kælderen)
Hvornår: Første gang den 8. september 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  !    SE OVENFOR.

FODBOLDGOLF I NORS
Banen ligger i Parkområdet Norsvej 92 7700 Thisted.
Udlevering af bolde og scorekort sker ved Spar købmanden Skellet 2 Nors.

Se mere på www.norsfodboldgolf.dk 

Banen i Parken på Norsvej 92 er klar til at tage imod Jeres arrangement, og når I er færdig 
er der mulighed for at grille eller spise medbragt mad. Der er masser af plads såvel under 
overdækket pavillon eller ved borde bænke sæt i Parkområdet. 

Kom ud i naturen nyd det gode vejr og få lidt motion- alt sammen på en sjov og hyggelig måde.

Åbent hver dag fra kl. 8- 20

Husk! Borgerforeningen 
udlejer flagstænger stole 
og borde samt æresport.

Ring på 24679933
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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. 

Vi har på nuværende tidspunkt styr på 830.000 ud af vores projekt på 915.000 

Dvs. vi mangler nu 85.000 for at være i mål. 

Hvordan er vi nået hertil: 

Sparekassen Thy, Nykredit, Velux Fonden, egne midler (herunder aften i hallen i januar) samt Thisted Kommune har 
givet økonomisk bidrag. Derudover har vi fået en del tilsagn til hjælp fra lokale, der gør at vi ikke skal ud at købe 

diverse ydelser / materialer. 

Vi søger først og fremmest økonomisk støtte, men tag endeligt fat i os hvis du/i har et bud på noget der kan bidrages 
med i ydelser / materialer, hvilket har mindst lige så stor værdi for os som økonomisk støtte. 

Vil du gerne bidrage med tid og frivillige hænder er det meget velkomment. Vi kan spare en del ved at nogle af 
opgaverne laves af frivillige, så tag endeligt fat i os hvis du har lyst til dette.  

Efter planen bliver byggeriet fra ca. 15 Maj til 1 Juli. 

 

 

 

 

 

 

 

Klubbens økonomi: 

Nors BK har en sund økonomi og også nogle penge på bogen. Resten af projektet kunne finansieres af klubkassen, men set i 
lyset af Coronakrisen og det deraf aflyste ThyRock og NBK Venner’s mandehørm, gør at vi i driftsbudgettet kommer til at 
mangle disse. Dog kan vi sparer lidt på driften, men vi vil komme til at mangle en del. Dertil er det inden for meget kort tid 
(i år eller senest næste år) nødvendigt at få skiftet taget på Klubhuset, efter kommunens tilskud vil det koste ca. 110.000 af 

klubkassen. Så set i lyset af dette og den usikkerhed der er fremover, vil vi helst være ansvarlige og ikke bruge hele 
opsparingen, da der også i fremtiden vil kunne komme noget uforudset. Desværre er det ikke muligt at flytte støttekroner til 

Padel, over til drift af klubben, da de er øremærket til projektet fra fondene/giverne.  

Får vi ikke sat gang i byggeriet af Padel, så falder vi for tidsfristerne for fondene og deres tilsagn vil blive trukket tilbage.  

Det er vigtigt at vi i hele området bliver de første der har en bane da det vil være med til at sikre succesen.  

Ønsker du mere info omkring projektet eller ønsker at hjælpe så tag fat i enten Preben (40198960) eller Martin.(51386631) 

Skal der opnås skattefradrag for en donation skal den gives via : 

https://gaveindsamling.dgi.dk/DetailedView.aspx?nr=G00096  

Fradragets værdi er ca. 26 %, så hvis du giver 100 kr., sparer du ca. 26 kr. i skat, Max donations beløb der kan fås fradrag for er 16.600.  

 

På vegne af Nors Boldklub, 
Preben Gravesen, Ingrid Ottesen og Martin Rotbøll 

             

Padeltennis banen er klar til brug fra 1/7 -2020

Så er vi ved at få afsluttet byggeriet af padel banen og vi er klar 
til at åbne op for bookninger. Der er mulighed for at blive med-
lem, enten som personligt medlem eller familie medlemskab. 
Der tilbydes også pay and play.

Ønsker du at prøve så er der også mulighed for dette, der vil 
komme flere muligheder for dette, følg med på vores Facebook 
eller kontakt os.

Specielle intro priser resten af 2020
Personligt medlemskab:  350 kr.
Familie medlemskab 
(2 voksne og hjemmeboende børn under 18):  700 kr.
Pay and play pr. Time 200 kr.

Inkluderet i prisen er lån af bolde og bats, så ingen startud-
gifter. Man skal have sportssko på og de skal være rene / tør-
re. Alle spillere på banen skal være medlem, med mindre man 
spiller pay and play.

Før man kan booke en tid, skal man oprettes som bruger, det 
gøres via norsbk.dk hvor der også kan bookes. Når man har en 
bookning modtager man en sms med en kode til døren, koden 
virker fra 15 min før ens bookning. 

Grundet coronaregler er det ikke muligt at klæde om, info 
opdateres som reglerne ændres. 

I forbindelse med byggeriet vil vi gerne takke alle involve-

rede, både håndværkerne, men også de mange frivillige som 
har støttet op om projektet.

Dertil skal det lyde en stor tak til alle dem som har støttet 
økonomisk. Nykredit Fonden, Sparekassen Thy, Velux Fonden, 
Thisted Kommune, DGI, Tømmergaarden, Thisted Cementva-
rer, JK Tool, Energicenter Nord, PS Gulv og Byg, FJ Byg, Ar-
miga, Handest VVS, Thy Lækagesporing, Kims Gulvservice, 
Ejner Hansen, Erhvervscenter Nors.

Giv dem meget gerne en highfive når i møder dem, uden 
dem ville dette projekt ikke være muligt.

På vegne af Nors Boldklub,

Så er padelbanen klar
Så er Thy første padelbane så langt, den kan bruges. Og 
den er med i Thisted Kommunes sommerferieaktiviteter
Så er du mellem 10 og 17 år, og gerne vil prøve Nors 
Boldklubs nye padelbane, så er det muligt helt gratis i 
uge 31 via Thisted Kommunes sommerferie tilbud. Du 
skal blot ind og melde dig til via

http://www.thistedfritid.dk/Deltager-tilmelding

Det er mulig Tirsdag, Onsdag og Torsdag. 
Så tag fat i vennerne og skynd jer at melde jer til. 
Der er begrænset antal pladser
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Nyt fra spejderne 

Hjemmespejd 
Da corona lukkede Danmark ned, måtte vi finde alternative 
måder at holde gang i vores spejderarbejde. Vores medlemmer 
blev derfor tilbudt at tage et ”hjemmespejd” mærke, hvor de i 
løbet af tre uger skulle løse mindst 9 forskellige spejderrelate-
rede opgaver derhjemme. 

15 medlemmer i alle aldre var med. Det var rigtig hyggeligt, 
at der kom liv på vores facebook side. 

Sommerferieafslutning
Mandag d. 22. juni havde bævere og ulve sommerferieafslut-
ning ved Nebel. Forældre og søskende var inviteret med.  

Aftenen startede traditionen tro med spejderrundbold, hvor 
man må slå til bolden med lidt af hvert. 

Derefter blev der badet, fisket og lavet skumfiduser. 

Sommerlejre
Det er heldigvis blevet muligt at 
holde sommerlejr, om end det bli-
ver lidt anderledes. 

Bævere og ulve skal på lejr ved 
Hinding dås, hvor de bl.a. skal 
bygge huler, som de skal slutte af med at sove i. 

Spejdere og seniorer skal ud i den Thyske natur med ryg-
sækken på. 

Opstart
Vi holder sommerferie frem til den 17. august, hvor vi glæder 
os til at se nye som gamle medlemmer. Mere information om 
mødetider følger, når vi nærmer os. 

På spejdernes vegne
Louise Svendsen 
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Spejder Nyt

Så er vi i gang igen, efter covid 19 lukningen. Det er dejligt 
at vi igen kan mødes om spejdersporten. Selv om vi har stået 
stand by i godt et par måneder, er alle vore spejdere mødt op. 
Og vejret har været med os. Det er blevet til flere kanoture på 
Vandet Sø.

Her i onsdags havde vi afslutning, hvor spejdere, søskende 
og forældre mødtes ved Søen. Over 40 mødte op. De fleste fik 
en tur i vore kanoer, vi fik lavet en heks til St. Hans aften og til 
sidst var det grillet pølser med tilbehør, kaffe og brød.

Den planlagte sommerlejr, Thy Lejren, er jo udskudt til 
næste år. Men vore spejdere skal ikke snydes for sommerlejr. 
Først i juli tager vi alle på en 4 dages kanotur på Sjørring kanal, 
med nogle afstikkere.

Vores bålhytte er blevet meget brugt i de sidste måneder. 
Dejligt at vi og mange andre har glæde af den.

Vandet gruppe vil meget gerne ønske alle en god sommer. 
Pas på jer selv og på hinanden.

Program for de kommende måneder:
Efter sommerferiepausen starter vi op igen onsdag d. 12 august.
Følg med på vores Facebook side: Spejderne Vandet.
Hver onsdag holder vi møde for bæver, ulve og spejdere fra 
17.15 til 18.45 i spejderhytten på Toftholmvej. Alle er altid vel-
kommen.

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