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Indbydelse til tilflyttere til Landsbyklyngen Nors – Tved - Ø.Vandet.
Til Jer, der er flyttet til området i den senere tid (er alt fra i
går til flere år), vil det glæde os at invitere Jer til en kop kaffe
og et stykke kage i
Parkhuset, Norsvej 92, søndag, den 20 septembet kl. 15.00
Alle er velkommen, børn, unge, ældre og alle nationaliteter.
Håber med dette tiltag at skabe nye relationer mellem beboerne i området.
Vi vil give lidt informationer om, hvem vi er og hvilke mu-

ligheder der er for fritidsbeskæftigelser i området.
Håber at se rigtig mange.
Med venlig hilsen
Gruppen for integration af tilflyttere
Inge, Svend, Åse og Grete

Uden annoncører går det ikke
af Kristian Amby
Tidende, du sidder med i hånden, koster omkring 9 kroner at
trykke. Og vi trykker 6000 om året.
Og da bladet uddeles gratis, er vi meget afhængige af annoncer.
Så det er med glæde vi i dette nummer kan byde velkommen
til tre nye annoncører. Men vi kan sagtens bruge flere.
Og hvad får man så for de 1000 kr + moms en annonce koster? Først og fremmest naturligvis en annonce nederst i

bladet i et år. Men også en reklame på byens hjemmeside,
www.norsby.dk. Men du kan også gratis reklamere i bladet
”indenfor rimelighedens grænser” og der er plads til det. Det
vil sige, du kan ikke få en helside hver gang, men annoncer
et par gange om året, kan der nok blive plads til.
”Støt vore annoncører, de støtter os.”
Men vigtigst er du med til at bevare Tidende, der forhåbentlig er til gavn og glæde for hele området. For yderligere, kontakt mig på tlf. 91 53 79 50.

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

Forsidebilledet er Vandet Sø
Deadline for næste blad er den 20. oktober, med forventet udgivelsesdato d. 1. november
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 særskilte filer.

Nyt fra Nors og Tved Borgerforeningen
Borgerforeningen har den 12.8 holdt Generalforsamling i
Parken. Vi fik valgt 2 nye medlemmer 2 nye suppleanter og
ny revisor så det er rigtig dejlig at der er opbakning til at være
med til at ville gøre noget for byerne og området. Der kom
også mange forslag og ideer til frentidige aktiviteter som bestyrelsen nu vil arbejde videre med. Bestyrelsen mødes den 25.8
hvor vi holder konstituerende møde . Den 10.8 inviterede vi
sammen med Aktiv Netværk til rundvisning på Convert, der
har til huse i de store bygninger hvor der tidligere var møbelfabrik. 14000m2 i alt har de til rådighed. Det var rigtig spændende at se alt det de kan med genbrugsmaterialer, og høre om
deres planer for fremtiden. Den 19.8. havde vi igen et rigtig
godt arrangement sammen med Aktiv Netværk hvor vi inviterede til sangaften i Parken.
I Parken har der i sommer væres rigtig mange der har be-

nyttet sig at de mange muligheder der
er der. Fodboldgolf banen har også
været brugt rigtig meget. Nu venter vi
spændt på at få den nye shelter sat op.
Vi regner med at det bliver inden for
den næste måned.

Den nye bestyrelse i Nors og Tved Borgerforening
består nu af flg.:

Ove Thygesen, Svend Nørgård, Inger Svane, Kr. Amby, Peter
Amtoft, Hanne V. Nielsen og Mads Vester.
Suppleanter: Signe Vendelbo og Casper Søe Larsen
Revisor og revisorsuppleant: H. J. Birk og Martin Sørensen
Pbv. Inger Svane

Flemming Jepsen fra Convert viser rundt på Convert.
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Nors Hovedgård
bygningerne. Men da de alle var mere eller mindre ramt af
deres oplevelser, gik det ikke uden problemer. Men med tiden
lykkedes det at omdanne bygningerne, så der kunne bo 10 12 personer ad gangen. De fik hjælp til byggematerialerne fra
blandt andet F. L. Smith og Kreditforeningen. Men også lokale
hjalp til.
Og så til navnet. Gården hed oprindelig Nørgård. I bogen
Nors Tved, fortid og nutid skriver Dagmar Mørk Jensen, at
navnet Nors Hovedgård nærmest opstod som en spøg, men
navnet bed sig fast indtil stedet lukkede som rekreationshjem
og feriebolig for tidligere kz-fanger i 1998. Og hedder det altså
stadig.
Mange har besøgt stedet og hørt Villy Mørk Jensen berette
om sine forfærdelige oplevelser under krigen. Hans oplevelser under krigen prægede resten af både hans og Dagmars liv.
Sammen skrev de bogen En mur har to sider, men man kan

Af Kristian Amby
På vej mod Nors Sø passerer man Nors Hovedgård. Det kan
forekomme en smule prangende for stedet, men både stedet og
navnet har en historie.
Det startede i 1946, hvor Villy Mørk Jensen kom til Thy,
fordi han var blevet gift med thypigen Dagmar (Andersen
dengang). Han var et kendt navn fra modstandsbevægelsen og
havde siddet i koncentrationslejr i Tyskland under krigen, hvor
han blandt andet havde udført slavearbejde for Bosch. Han fik
ofte besøg af andre fra modstandsbevægelsen, heriblandt Alex
Bindeballe. Bindeballe havde puslet med tanken om at lave et
slags rekreationshjem for modstandsfolk, og det lykkedes de
to at samle en halv snes ligesindede, der ville skyde penge og
kræfter i foretagendet.
De faldt så over gården i Nors, og de begyndte at restaurere

Nors Hovedgård fra 1977.
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finde meget om dem på nettet. Blandt andet på Berlingske Tidendes hjemmeside. Søg efter ”slavearbejderens arv.”
Her kunne jeg så fortælle om, hvad kz-fangerne blev udsat
for. Men i stedet vil jeg slutte af med dette brev, som en skoleelev skrev til Villy Mørk Jensen, efter hun havde besøgt Nors
Hovedgård. Det er fra forsiden af bladet Nors-nyt fra 1989,
som foreningen udgav. Og det kan vist ikke siges bedre.

behandlede døde mennesker på, og hvor lidt man regnede døden for. - Det hele lyder som en gyserroman, og jeg har svært
ved at forstå, at det var virkelighed den gang og måske kan blive det igen. Nu efter foredraget ærgrer jeg mig meget over, at
jeg ikke stillede Dem nogle flere spørgsmål, men det skyldes at
jeg, da De var færdig med at fortælle, lige skulle have det hele
igennem hovedet en gang til, for rigtigt at forstå Deres ord. De
billeder, De viste for os, gjorde et meget stærkt indtryk på mig,
og jeg kunne ikke lade være at tænke på, hvor godt jeg selv har
det i dag. Jeg synes, det er fint, at De og Deres kammerater
samles og snakker om det, der skete dengang, og at De fortæller det videre til elever på forskellige skoler, for jeg synes, at
det er vigtigt, at så mange som muligt hører Deres historie,
sådan som De fortæller den, for jeg tror ikke, at nogen ville
tro rigtigt på det, de hørte, hvis det ikke var Dem der fortalte.
Da vi i skolen blev spurgt, om vi helst ville skrive et af vore
almindelige stileemner eller om vi ville skrive et brev til Dem
om foredraget, var jeg slet ikke i tvivl. Det stod helt klart for
mig, at min stil skulle være et brev til Dem.

Jeg takker Dem for det utroligt gode foredrag. Det er en
meget stærk oplevelse, at stå overfor en person, som virkelig
har oplevet, hvordan det var at være i de tyske koncentrationslejre under 2. Verdenskrig.
Mange gange, når jeg hører et foredrag, har foredragsholderen læst eller hørt sig til det, han fortæller om, men her var
det helt anderledes, for jeg levede mig ind i alt det, De fortalte
om. Jeg følte, at jeg kunne blive ved med at høre på Dem i
evigheder.
Jeg har tænkt - og tænker stadig - meget på alt det, De fortalte om, men alligevel lyder det stadig væk utroligt, at nogle
mennesker kunne være så onde og hjerteløse.
Det som virkede stærkest på mig, var, at man brugte børn
som forsøgskaniner og bagefter henrettede dem ved at hænge
dem op i nogle varmerør og trække dem i benene.
En anden ting som virkede så uvirkeligt, var den måde, man

Med venlig hilsen
Lise 8.C
skolen
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Borgermøde !!!
Præsentation af Udviklingsplanen for Landsbyklyngen Nors-Tved-Ø.Vandet
Kære alle!
Onsdag den 18. november
inviterer Lokalrådet til stort borgermøde på skolen, hvor vi og arbejdsgrupperne vil præsentere klyngens
nye udviklingsplan.
Der arbejdes på højtryk nu i de forskellige arbejdsgrupper - og der tegner sig nogle virkelig spændende,
visionære projekter og en række meget vigtige indsatser, som vi glæder os til at vise og fortælle mere om.
På mødet bliver der mulighed for at spørge ind til projekterne og melde sig på banen, hvis man bliver
fristet til at være med til at virkeliggøre det hele.
Vores mål er at udvikle vores område til gavn for alle os der bor her – og gøre os til et attraktivt sted for
nye tilflyttere.
Så sæt et stort x i kalenderen 18. november fra 19-21!
På gensyn!
På LOKALRÅDETS VEGNE
Jens Otto Nystrup - formand
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Sæsonstart d. 31.8.2020
Hold

Dag

Tid

Ledere

Tlf.

Pris

Badminton

Mandag i hallen

18:00-21:00
Opstart uge 36

Kontaktperson: Kathrine
Thøgersen

40 92 63 55

2100,- pr. bane

Børnebadminton
1.-7. klasse

Mandag i hallen

16.00-17.15
Opstart uge 36

Mads Dam Petersen

30 72 09 21

500,-

Kæphest
0. kl og op.

Mandag i salen

15.00-16.00
Opstart uge 36

Susan Haugstrup Sørensen

20 91 86 27

400,-

Børne-Yoga
1.-4. klasse

Mandag i salen

17.00-18.00
Opstart uge 36

Anita Rønn

29 70 03 46

500,-

Tumlestik
0-3 år og forældre

Tirsdag i salen

16.30-17.30
Opstart uge 36

Julie Andreasen
Line Kragh

60 20 41 98

500,-

Yoga for alle unge og
voksne

Tirsdag i salen

18:30-19:30
opstart i uge 36

Bodil Krøjgaard

49 11 21 47

500,-

Team Fræs =
børnehavebørn

Onsdag i salen

16:00-17:00
Opstart uge 36

Camilla Holm
Emma V, Emilia, Johanne
V, Mathilde H, Kathrine

20 48 81 02

500,-

Mini mix
0.-2. klasse

Onsdag i salen

17:00-18:00
Opstart uge 36

Michelle Holler
Camilla Holm
Lars, Amanda
Signe

22 86 15 76

550,-

Mix spring
3.-6. klasse

Onsdag i salen

18:00-19:30
Opstart uge 36

Ebbe
Christian
Roksolana

20 35 71 47

600,-

Floorball for herrer

Onsdag i hallen

20:00-21:00
Opstart uge 36

Kontaktperson:
Niels Lodahl Andersen

22 19 09 81

550,-

Rytme 3.-7. klasse

Torsdag i salen

16:00-17:00
Opstart uge 36

Ninna Holler Jensen
Signe Luxhøj

28 45 80 04

550,-

Vigtige datoer

Bestyrelsen i Nors Gymnastikforening.

2020
Uge 42
Uge 45

Formand
Næstformand
Karina F. Mogensen Nadja F. Bodin
Tlf. 51 33 99 07
Tlf. 28 55 50 87

Kasserer
Rikke Budsted
Tlf. 40 24 91 28

Sekretær
Berit Oddershede
Tlf. 21 23 05 79

Menig medlem
Anita S. Pedersen
Tlf. 28 51 12 41

Efterårsferie ( ingen træning )
Gymnastik weekend d.
7.11.20 — 8.11.20

D. 16.12.20 Fælles juleafslutning
Uge 52/53 Juleferie følger skolens ferie
2021
Uge 7
D. 14.3.21
??.3.21

Vinterferie ( ingen træning )
Gymnastik-opvisning i Nors
Børnestævne i Thy Hallen

Hovedsponsor

Kasserer
Kristina Yde
Tlf. 22 59 16 58

Menig medlem
Webmaster/menigSuppleant
Kathrine Thøgersen Lars Larsen
Camilla Holm
Tlf. 40 92 63 55
Tlf. 20 88 60 81
Tlf. 20 48 81 02

Praktisk Info.
Tilmeldingen samt betaling sker på vores hjemmeside
www.norsgymnastikforening.dk
Det er gratis at deltage de første 2 gange.
Såfremt problemer med tilmeldingen, kontakt da venligst en fra bestyrelsen.
Kontingentet er for hele sæsonen.
Hvis der deltages på mere end ét hold, betales der fuld pris for det dyreste og 250,for hvert efterfølgende hold.

7

Skolestart
sig til et nyt skoleår. De 13 nye børn i 0.kl havde lidt ekstra
sommerfugle i maven, det er også en stor dag når man rigtig
starter i skolen.

Af Mogens Overgaard

ærk Nors og Hanstholm Rejser

Første skoledag:
Mandag den 10. august slog vi dørene op til et nyt skoleår,
flaget var hejst og den røde løber fundet frem.
Vi bød børn og forældre velkommen til et nyt skoleår på
arskenNors skole. Om end en anderledes første skoledag, vi sang
morgensang i skolegården hvor vi stod klasseopdelt. Forældrene var velkomne til at deltage, og der var rigtig mange forældre
der tog imod invitationen.
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Det gode samarbejde mellem Nors Skole og Nors Hallen
Kort før sommerferien fik vi lavet nye hvide afmærkninger på
er sommeren
ved at gå på hæld og efte
skolens parkeringsplads Så
og på
hallens parkeringsplads.
som forhåbentlig
de fleste, som
Der blev lavet afmærkninger
så det er kan
merefristes
overskueligt
Som
noget
nyt
starter
der
et
hold
hvor man som forældre må parkere – hvor børnene skal gå SWISSB
–
og hvor bussen skal køre.styrke og stabilisere ryg, mave og balance
Desuden
starter
Philip Kristensener
Det var skolens pedel
og hallens
bestyrelsesformand
der et hol
en
blanding
af
crossfit/vægttræning
sammen lavede afmærkningerne, til gavn og glæde for rigtig samt
tempo. Kom og bak op om dette hold og
mange.
Lene Enevoldsen har cirkeltræning/styrke
Tusind tak for samarbejdet med hallen om dette projekt, tak
og igen om lørdagen fra kl. 08.30 til kl. 0
til Lars og Jens for godt Halla
og veludført
har et arbejde.
hold yoga som foregår på No

Det var en rigtig festdag, alle lærer og pædagoger havde arbejdet hårdt på, at være forberedte til et nyt skoleår og glædede
sig rigtig meget til at tage imod børnene.
Vi kunne mærke på børn og forældre at de også glædede

Her skulle være noget for en hver smag o
900 kr. og 12 mdr. 1500 kr. Her kan alle v

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

På ørkenvandring med 1. + 2. + 3. klasse
1. + 2. + 3. Klasse har benyttet sig af det gode tilbud med
“sko-og inst
Holdlekirkearbejdet”. Svende Grøn har givet
en
fantastisk
oplevelOpstart i uge 34. Dog starter
se af “en ørkenvandring” omkring Moses. Der har også været
plads til madpakkespisning og fri Mandag
leg
Mandag

übeck

Hold
08.00 - 09.00
Instruktørtime
kl.19.005. Kl. ved Østerild testcenter.
Lis
20.00
Det var virkelig spændende ogTlf.20413626
lærerigt at komme til testcentret. Eleverne lærte om drivhuseffekt, hvad CO2 er, Vægt/
spinder,
kodition
nacellen, tårnet og vingernes form Hold
og antal på møllen.
Og så
Træning
for
var det fedt at prøve VR- briller.
mænd
Kl.17.30-18.30
Philip
SWISSBOLD
Telf.
Lene H.
25302269
Telf. 24271663

18

dk/rejsemaal/l-beck-juletur/65

Aktiv Netværk Nors

ærk Nors kan købes hos Grete Amby, tlf: 24603542,
eller hos Hanne ”Klip og Krøl”, tlf: 97981918. Pris: 250 kr.
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Instruktør til at vejlede og lave program:
Spørgsmål vedr. medlemskab og betaling
For yderligere oplysninger se vores hjemm
Nors Fitness Line.

Spændende busrejser
samt buskørsel i indog udland
hanstholm-rejser.dk
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Opslagstavle

Tillykke med de 20 år med Armiga.
Og de 25 år med Inger.

Eventhal – fri leg
Kagemand
Slikpose
½ ltr sodavand ell. Saftevand
ad libitum
• 10 omg. Gokart pr. barn
• Fri leg på banen (Medbring
selv løbehjul, rulleskøjte
eller segboard)

•
•
•
•

Kontakt os på mobil: 21 42 34 35 eller mail: thygokart@hotmail.com

*tilbuddet gælder for 3 timer, man-torsdag i
tidsrummet mellem kl. 13 og kl. 18.
*kun for børn under 15 år
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Fødselsdag

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE

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

SEPTEMBER - NOVEMBER 2020Særlige Gudstjenester

5/9 kl. 19.30: Sogneaften i Sog8/9 kl. 10.30: Høstgudstjeneste i
nehuset iafNors.
Genåbningen
vore kirker
Konfirmation den Nors.
6. september i Nors kirke.
Vi vil gerne i dette nr. af NorsVi håber, at nogle af vores frivillige
Tved-Ø. Vandet Tidende minde
Kristi himmelfartsdag 2020 var en glædens dag for rigtig Som kravene er pt.”Korister”
i forhold til
kirkegængere
vilantal
deltage.
Medbringved gudsom efterårets 1. arrangement i
mange
af
os,
for
da
blev
vore
kirker
åbnet
igen,
og
de
regler,
tjenester,
så
har
det
været
nødvendigt
at
dele
konfirmationen
meget
gerne
lidt
af
årets
”høst”
til
Sognehuset. hvor vi får besøg af
gudstjenesten,
frugt,
grøntsager,
der havde
været
gældende
ved
begravelser
og
bisættelser
op
i
2,
således
at:
forfatter Niels Ole Bunch Bertelmarmelade, bagværk, blomster osv.
blev sen,
lempet,
således
at vi
kunneom
væreD.
flere24.
forsamlet
i kirÅrhus,
der vil
fortælle
Nors
oktober
fylder
Kl. 09.00 konfirmeres
flg: (6 drenge
4 piger)
De skænkede
gaver+vil
efter gudskerummet.
Men genåbningen
gradvist, så der er for det
baggrunden
for bogen: Etsker
barnetjenesten
blive
solgt
ved
en auktion,Oliver
Mikkel Bak Sloth, Jeppe Witten Lodahl Andersen,
første
en ”areal”
som vi skal forholde
os, og da areal- 70
mord
i Thy, -regel,
en kriminalhistorie
Ole
Christensen
år
ved
Sognehuset,
hvor
man
også vil
Magnus
I forbindelsen
med Bodin-Wilmsen,
sommerfest i Lucas Dahl, Silas Ellemose Tilsted,
frapr.
1700´tallet.
tragisk
kravet
person, nårEn
man
sidderhistoned, er nedsat
til 2 m2, gir´
kunne
købe
kaffe
og
æbleskiver.
Nors
i
uge
33
afholdes
der
gudstjerie,
som
udspillede
sig
hos
en
fæBrix
Sørensen.
Freja
Tved
Christensen,
Stine
Riis
Christenen væg til væg opmåling i Nors kirke tallet
63 personer,
- 47 du
Tillykke
ønskes
Vel mødt
-NorsAmtoft
menighedsråd.
neste
ved sognepræsten.
stebonde
på Skibstedgaard
i Norsi Tved.
sen, Nadia Berg Knudsen,
Emma
Vangsgaard.
personer
i Ø. Vandet
og 58 personer
Men
samtidigt
fra
din
familie
Sogn.
Vel
mødt
til
en
spændende
er der også en ”afstands” regel, vi skal forholde os til, og Og kl. 10.45: (7 drenge
8/9 kl.+14.00:
3 piger)Børne- og familie
Lørdag den 17/8
den aften.
siger, at der - når der synges - skal være en afstand på
høstgudstjeneste
i Tved.
kl. 09.00 i Parken, Nors
Mødeudvalget Nors-Tved-Ø.
Victor
Hove
Holm
Hansen,
2 m mellem personer, der ikke bor under samme tag, og 1 Silas Foldager Andersen,
Vi
får
også
i
år
besøg
af Bertel
og Lasse
Vandet pastorat.
Østergaard
Oddershede,
Lucas
Lyhne
Christensen,
Andrew
m., hvis der ikke synges. En anden lempelse går ud på, at
hans venner, der vil akkompagnere
Hellmann,
Piyawat
Rodwan,
Rasmus
Thomsen
Søe,
Amanda
i kirken, hvor der vil blive sunget
personer,
der
har daglig
kontakt med hinanden, gerne må
8/8 Kl.
14.00:
Hestevognstur
Wentoft Pedersen,både
Emilia
Tkaczuk, og
Mathilde
Røjbæk Gravehøstsalmer
børnehøstsange.
siddeDen
sammen
på
samme
bænk
uden
afstands
restriktioner.
årlige hestevognstur i Tved
sen.
Efter
gudstjenesten
er
menighedsråOg det
betyder, atVi
antallet
personer
klitplantage.
starterafmed
kaffei kirkerne kan variere
det værter ved en kop kirkekaffe /
og sangtili Maskinhuset,
fra tjeneste
tjeneste, fordi inden
antalletviafhænger af, hvor manARTER STOLEGYMNASTIKKEN
OP
IGEN
EFTER
SOMMERFERIEN
sodavand
+ kage. Og hvis vejret er
kører til skovs, og vi der
får også
et letog som kan sidde på Konfirmandforberedelse
ge ”familiemedlemmer”,
deltager,
2020-2021.
med
os,
har
vi måske en udendørs
PÅ
PALLETTEN
traktement,
vi kommer tilbage
samme
bænk vednår
gudstjenesten,
lørdagsdåben, vielsen eller
aktivitet.
Så
kom og vær med og få
igen. Af
hensyn
til bestilling
af
HVER
TORSDAG
begravelsen/bisættelsen,
menKL
det10.00
samlede antal i kirken/”- Tiden nærmer sig så
småt
for opstarten
konfirmandforbereen
forhåbentlig
rigtigafhyggelig
efEfterfølgende
er
der
morgenkaffe
hestevogn
/ vogne
vil ”areal”
vi gernereglen.
haskibet”
må
ikke
overstige
delsen
her
i
Nors-Tved-Ø.
Vandet
pastorat,
- vi starter nemlig
FØRSTE
GANG
TORSDAG
D.
13
SEPTEMBER
termiddag.
til
alle
fremmødte.
ve tilmelding
august:
I Nors
kirke harsenest
vi dog1.dén
mulighed, at vi må arrangere op: Onsdag den 21.
oktober
kl. 07.50 i Sognehuset i Nors,
Tved
menighedsråd.
Susanne
Rotbøl:
30345265
VI FÅR
RØRT
HELE KROPPEN
siddepladser
på
pulpituret,
i
tårnrummet,
sakristiet
og
hvor
konfirmanderne
bedes
medbringe
deres dåbs-og fødselshpvognmand@gmail.com
OGSÅ
LATTERMUSKELERNE!!
våbenhuset, men selvfølgelig efter de ovennævnte regler.
attest eller navne-og fødselsattest. Og mødedatoerne indtil
6/10 kl. 10.30: Høstgudstjeneste i
Af sikkerhedshensyn
har vi indtil
videre
BÅDE
SIDDENDE OG STÅENDE
VED
EN fravalgt
STOL. nadver/ nytår er:
altergang
i forbindelse medSVED
højmesser,
hvor der også er dåb. Oktober: 21, 28. Ø. Vandet.
JEG GARANTERER
PÅ PANDEN
- Mere herom i næste nummer af
Ved højmesser uden dåb foregår nadveren som kontinuerlig November: 04, 11, 18, 25.
Tidende.
KOM OG VÆR MED ALLE KAN DELTAGE.
altergang.
December: 02, 09.
Der indbydes endvidere til konfirmandforældre aften onsdag den 04. november kl. 19.00, men mere herom senere.
Sognepræsten.

Vi ses! Hilsen Lene.
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HVAD SKER DER I PASTORATET?
Baby-salmesang.

Familie høstgudstjeneste i Tved.

Som jeg skrev i sidste Nors-Tved-Ø.Vandet Tidende, så påtænker vi at starte op med baby-salmesang i begyndelsen af
september. Og vanen tro kunne jeg forestille mig 1 time torsdag formiddag i Nors kirke og i tidsrummet mellem 10.00 og
11.00, og datoerne kunne f.eks. være 3/9 + 10/9 + 17/9 + 24/10
+ 01/10 + 08/10. Da vi stadigvæk er omgærdet af Corona restriktioner i kirken, vil der max. være plads til 5 mødre. Glæder mig til at høre fra jer, - gerne på mail: AKF@KM.DK.
Senest tilmelding 31/8.

Datoen for årets familiehøstgudstjeneste i Tved kirke er:
Søndag den 20. september kl. 14.00,
Og vi får også i år besøg af Bertel og hans venner, der vil
akkompagnere i kirken, hvor der vil blive sunget både høstsalmer og høstsange. Så kom og vær med til en forhåbentlig rigtig
hyggelig eftermiddag.
Tved menighedsråd.

Høstgudstjeneste i Nors.
Der afholdes høstgudstjeneste i Nors kirke:
Søndag den 27. september kl. 10.30, hvor vi håber, at nogle af vores frivillige ”Korister” vil deltage. Man er også meget
velkommen til at medbringe lidt af årets ”høst” til gudstjenesten, - frugt, grøntsager, marmelade, bagværk, blomster osv.
De skænkede gaver vil efter gudstjenesten blive solgt ved en
auktion, der afholdes ved Sognehuset. Vel mødt.
Nors menighedsråd

Høstgudstjeneste i Ø. Vandet.
Der afholdes høstgudstjeneste i Ø. Vandet kirke søndag den
13. september kl. 10.30, hvor vi skal synge mange af vores
kendte høstsalmer - og sange, og hvor ”Bertel og hans venner”
ligeledes vil deltage. Høstindsamling til fordel for Kirkens
Korshær. Efter gudstjenesten vil vi markere indvielsen af kirkens nye klokkestabel.
Ø. Vandet menighedsråd.

Sogneeftermiddag.

Menighedsrådsvalg 2020

Der indbydes til en interessant sogneeftermiddag i sognehuset
i Nors:
Torsdag den 1. oktober kl. 14.30, hvor læge Niels Kolstrup
kommer og fortæller om sit lange og spændende virke, - bl.a.
som læge i Norge.
Vel mødt.

I år er der, - som nævnt i sidste Nors-Tved-Ø. Vandet Tidende
- valg til menighedsrådet i din lokale kirke.
Og der har i den forbindelse været afholdt orienteringsmøde
i Sognehuset den 17. august. Og i forlængelse heraf afholdes
der Valgforsamling i Sognehuset:
Tirsdag den 15. september kl. 19.00.
Det er aftenen, hvor menighedsrådene vælges. Vel mødt.
Nors, Tved og Ø. Vandet menighedsråd.

”Kirken i skoven”.
Vores årlige ”Kirken i skoven” arrangement finder sted søndag den 4. oktober kl. 14.00. Vi mødes i Tved kirke kl. 14.00,
hvor vi vil synge et par sange /salmer og hvor formand Mette Frøkjær vil fortælle lidt om det restaureringsarbejde, der
foregår i Tved kirke. Derefter vil vi kikke på vores genfundne ”Grundlovsplads”, - den gamle kirkesti og stedet, hvor ”Æ
minnesk” boede. Og har andre noget at berette om det ”gamle”
Tved, så lytter vi gerne. Alle er hjertelig velkommen.
Tved menighedsråd.

En aften i musikkens tegn
Der afholdes sogneaften i Sognehuset i Nors Torsdag den 17.
september kl. 19.30, hvor vi får besøg af salmedigteren Inge
Hertz Aarestrup, der vil fortælle om sine digte og salmer fra
udgivelsen: ”Det tidlige lys”. Kirkesanger Lilian Andersen
supplerer med sang.
Vel mødt.
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dikenen - og ved navns nævnelse - mindes de mennesker, vi
har mistet her i vores 3 sogne siden sidste Alle Helgen samt
dém, som måtte være kommet til vores kirker eller kirkegårde
udensogns fra. Udformningen af gudstjenesterne er stadigvæk
usikker, da vi ikke ved, hvorledes genåbningen af Folkekirken
udvikler sig.

”Syng med og bliv´ glad”
Årets efterårskoncert i Nors kirke løber af stablen søndag den
25. oktober kl. 16.00, hvor vi får besøg af Ole Bech og Henning Ladefoged, - to musikere, der mestrer henholdsvis sang/
guitar og saxofon/klarinet. Sammen optræder de med et musikalsk foredrag, de kalder ” Syng med og bliv glad”. Der vil
blive sunget sange fra den danske visetradition fra P.H. til Kim
Larsen. Og de knytter sangene sammen med sjove anekdoter
om de originale kunstnere og sætter dem ind i et tidsperspektiv.
Mødeudvalget.

Mortens aften i Sognehuset.
Vi forventer, at der afholdes fællesspisning Mortens aften
i Sognehuset, og det foregår tirsdag den 10. november kl.
18.00. Menuen består selvfølgelig af andesteg m. tilbehør
(Pris: 125,- kr.) Og der vil både under og efter maden være
hyggemusik og fællessang v. Jens Lindby. Der kan købes vin,
øl og vand til maden. Tilmelding senest 1. november til Anders Andersen 40158081 eller Susanne Rotbøl 30345265. Vel
mødt.

Alle Helgens søndag.
Ved alle 3 gudstjenester Alle Helgens søndag, - dvs. søndag
den 1. november 2020 kl.09.00 i Tved kirke, kl. 10.30 i Ø.
Vandet kirke og kl. 16.00 i Nors kirke, vil vi - efter præ-

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

Telefon - og træffetider.

Døde / begravede / bisatte i Nors.
Gitte Kjær Bertelsen.
Lone Damgaard Mærkedahl.
Karl Ejner Møller Petersen.
Æret være deres minde.

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

Døde / begravede / bisatte i Tved.
Aase Søholm Vestergaard.
Æret være hendes minde.

Ferie og friweekends.
Jeg afholder ferie fra den 12. oktober til og med 19. oktober.
Embedet passes under mit fravær af Sigrid W. Kjær, Sennels
Tlf.: Tlf.: 51505035.

Døbt i Nors kirke.
Ida-Sophia Hummelshøj Bruun.
Anker Troelsgaard Sommer.
Piyawat Rodwan.
Isabella Villadsen.
Julia Donse Villadsen.
Rosa Munk Johansen.
Johanne Lykke Hyldahl.
Tillykke

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.

Viede i Nors kirke.
Mille Munk Christensen og Rene Thrysøe Bladtkramer.
Tillykke.
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GUDSTJENESTELISTE

Måned/Dag

Dato

Nors

Tved

Ø.Vandet

13.s.e.Trin.

06.

09.00 /10.45 K

Ingen

Ingen

14.s.e.Trin.

13.

Ingen

09.00

10.30 *H NB

15.s.e.Trin.

20.

Ingen

14.00 *H NB

Ingen.

16.s.e.Trin.

27.

10.30 * H NB

Ingen

Ingen.

17.s.e.Trin.

04.

Ingen

14.00 NB

10.30 *

18.s.e.Trin.

11.

09.00

Ingen.

Ingen.

19.s.e.Trin

18.

10.30 SK

Ingen.

Ingen.

20.s.e.Trin.

25.

16.00 KO.

10.30 *

Ingen.

Alle helgens dag

01.

16.00 * NB

09.00 * NB

10.30 * NB

22.s.e.Trin.

08.

10.30 *

Ingen

Ingen.

23.s.e.Trin.

15.

09.00

Ingen

Ingen.

September

Oktober

November

NB = Omtale i Kirketidende
K = Konfirmation.
KO = Koncert.
H = Høstgudstjeneste.
SK = Sigrid W. Kjær, Sennels.
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Kirken den er et gammelt hus
af Kristian Amby
Og som alle ejere af gamle huse ved, kræver gamle huse vedligeholdelse. Og når huset som i dette tilfælde er i nærheden af
1000 år, kan der jo godt blive noget, der trænger til håndværkere.
Så nu er tårnet blevet kalket. Og inde i kirken er prædikestolen og lydhimlen sendt til restaurering.
Kalkmalerierne i kirken kom frem under restaureringen
i 1981. Men pudslaget, malerierne er lavet på, er begyndt at
løsne sig, så det skal fæstes til væggen igen. Maleriet på skibets nordvæg blev restaureret i foråret, og nu er konservatorer
i gang med de to i koret.
Ved en gennemgang af malerier finder de steder, der har løsnet sig. Disse steder er så mærket med etiketter, og med en
kanyle sprøjtes der så en slags lim ind under pudset. I 1981
blev der brugt snedkerlim; denne gang bruges der forhåbentlig
bedre materialer. Revner og huller bliver også repareret, men
nogen opfriskning af farverne laves der ikke.
Det vil forhåbentlig holde i mange år. Men billedet på venstre er stadig i fare for at falde ned. Så efter det er blevet sikret,
pudses væggen op over maleriet for at bevare det. Men det er
skjult. Måske de næste 1000 år?
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Generalforsamling hos De frie Dilettanter
De frie Dilettanter har holdt generalforsamling og bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Else Rasmussen
Næstformand: Jan Madsen
Kasserer: Trine Jonassen
Sekretær: Mads Vester
Sekretær (SoMe og Presse): Sophie Lodahl
Best. medlem: Inge Marie Sekkelund
Best. medlem: Vagn Skaarup
1. suppl.: Erik Gregersen
2. suppl.: Alex Jensen
1. revisor: Niels Jørgen Pedersen
Revisorsuppl.: Alex Jensen

Der blev på generalforsamlingen vedtaget ændringer i foreningens vedtægter.
Ved interesse eller spørgsmål omkring disse, kan formanden kontaktes.
Vi ser frem til endnu et år i dilettantens tegn og glæder os
til, såfremt den nuværende situation tillader det, at fremføre
et morsomt dilettantstykke for jer i 2021.
På bestyrelsens vegne
Sophie Lodahl

”Spring på cyklen” i Thy 2020

De muntre Motionister
Kære alle.
På grund af corona ser vi os nødsaget til at vente
med opstarten.
Vi håber meget at starte op i det nye år.
Opslag kommer i Tidende – Min landsby – Facebook.
Venligst hold øje med det.
Mange hilsner
Ester, Birte, Jette og Helga

Eventhal – fri leg
Kagemand
Slikpose
½ ltr sodavand ell. Saftevand
ad libitum
• Fri leg på banen (Medbring
selv løbehjul, rulleskøjter
eller segboard)

•
•
•
•

Kontakt os på mobil: 21 42 34 35 eller mail: thygokart@hotmail.com

*tilbuddet gælder for 3 timer, man-torsdag i
tidsrummet mellem kl. 13 og kl. 18.
*kun for børn under 15 år
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Nors
Nors

Fitness Line

Ferien er slut for de fleste, og vi er klar i Fitness Line til en aktiv sensommer
Hold og instruktørtider i Nors Fitness Line 2020
og efterår.
De fleste hold er i gang. Lene Enevoldsens hold træner på Vendbjerg, så længe
vejret tillader det. Lene holder jer orienteret på Fitness Lines Facebook, når
træningen flyttes
tilbage i centret.
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Yoga
starter
igen
d. 09.09.i Nors Fitness Line 2020
Hold og instruktørtider
17.30 17.00 18.1517.30 8.30 - 9.30
Hold
i Nors
Fitness Line
2020
18.30og instruktørtider
18.00
18.30
19.15
HOLD
HOLD
HOLD
HOLD
HOLD
CirkeltræYoga
Cross
CirkeltræMandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Swissbold
ning
Instruktør:
Dance
ning
Halla
17.30 17.00 17.30 18.158.30 - 9.30
Lene18.30
H
Instruktør:
Tlf:
Instruktør:
18.00
18.30 Instruktør
19.15
Tlf.:
LeneHOLD
E.
Karin
21765252
Lene
E.
HOLD
HOLD
HOLD
24271663
Tlf.:
HOLD
Cirkeltræ- Medbring
Yoga Skaarup
Cross
CirkeltræSwissbold21132194
ning yogamåtte
Instruktør:
Dance
ning
Herrer
& tæppe
Herrer
Halla
19.0019.00Lene H
Instruktør: Yoga
Tlf:
Instruktør
Instruktør:
20.00Tlf.:
foregår
i
Lene E.
21765252 20.00
Karin
Lene E.
Sangsalen
24271663
Tlf.:
Medbring
Skaarup
21132194 på skolen.
yogamåtte
Herrer
& tæppe
Herrer
19.00Yoga
19.00smål vedr. betaling
20.00og nøglebrik til Erik Nielsen
foregår61601747.
i
20.00
Sangsalen
på skolen.

Fitness Line

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

Spørgsmål
betalingtilogErik
nøglebrik
Erik Nielsen 61601747.
ørgsmål vedr.
betalingvedr.
og nøglebrik
Nielsen til
61601747.
else:
Berg (formand)
leine (næstformand)
rsdag
d. 5. marts var der generalforsamling i Nors Fitness Line.
elsen
(kasserer)
styrelsen
ser herefter ud som følger:
Krogh Andersen (sekretær)
nstyrelse:
Petersen (medlem)
Enevoldsen
(suppleant)
ren Berg (formand)
ia Kleine (næstformand)
Anne Marie
Foldager og Anne Marie Berg
kr: Nielsen
(kasserer)
rsuppleant:
Jane Berg
ne
Krogh Andersen
(sekretær)
rben Petersen (medlem)
ne Enevoldsen (suppleant)

visor: Anne Marie Foldager og Anne Marie Berg
visorsuppleant: Jane Berg
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HUSK man kan altid få en gratis prøvetime. Kontakt Erik Nielsen på tlf.
61601747 og kom og oplev Nors Fitness
Line.
Pris for medlemskab:
Månedskort 250,Kvartalskort 600,Årskort 1500,Betaling for Cross Dance
Der er 2 muligheder i forhold til, at
tilmelde og betale for at deltage i Cross
Dance
Pris for hele sæsonen er 500 kr som
indbetales på MobilePay til 61601747. I
tekstfelt skrives Cross Dance.
3 mdr. medlemskab af Nors fitness Line
600 kr.
Dette giver mulighed for at deltage på
de hold der er i Nors Fitness Line: Yoga,
Cirkeltræning, Swiss bold og Cross dance. Se vores hjemmeside
www.norsfitnessline.dk

Grillslagteren på Kirkebyvej
I 2020 er det fortsat muligt at bestille menuerne til fredage
og lørdage frem til jul.
På hjemmesiden www.grillslagteren.dk kan man se meget
mere om menuerne og foretage bestilling. Menuerne fås i 7
forskellige størrelser fra 30 til 90 personer.
Er der spørgsmål til GrillSlagteren, kan de stilles ved at benytte kontaktformularen på hjemmesiden.

Af Steen Jensen
Hvad serverer man til en gadefest, firmafest, familiefest eller
en anden lejlighed til at mødes i festligt lag?
En mulighed er at kontakte GrillSlagteren på Kirkebyvej 6.
Her har Allan Andersen og Lars Jacobsen sammen lavet en
mulighed for på en nem måde at få klaret serveringen af et lækkert måltid til en større forsamling.
De tilbyder grillgris både som “grill selv”, hvor de leverer
det nødvendige udstyr klar til afhentning på en lukket grilltrailer, eller færdiggrillet, som er klar til servering. Tilbehør til
grisen er selvfølgelig også med.
De får grisen leveret fra en lokal landmand i Thy og slagter
den i Nors Slagtehus, så de står inde for kvaliteten.
Da deres koncept er grill grise og dermed sæsonpræget, har
de valgt kun at have sæsonåben fra 2021.
De begynder sæsonen fredag den 16.04.2021 og har åben
til og med den 19.09.2021. Åbningstiderne i sæsonen vil være
fredag, lørdag og søndag.
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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.

Aktiv Netværk Nors.
Kære medlemmer
Så starter vi igen op på Palletten i
uge 36. Stolegymnastik i uge 37.
Er der spørgsmål ring til
tovholderen. Se aktivitetsskema
andet sted.
Pga. coronavirus anmoder vi om at
vi alle tager hensyn til hinanden,
holder afstand og spritter hænder.
Der vil være sprit til rådighed.
Efter en rigtig lang periode glæder
vi os til at se jer alle igen, så vi
kan få nogle hyggelige timer
Der er ingen større arrangementer
planlagt af hensyn til beboerne.
Således er også vor bustur i
september også aflyst.
Venlig hilsen
Bestyrelsen

Aktiv Netværk Nors.
tid. kl.
19. - 21.

Mandag.
Annulleret foreløbigt
Fællessang med musik.
første mandag i måneden.

14. - 16. eller 19. -21.
Annulleret
Foredrag eller Foreløbigt
andet underholdning.
Se opslag. Ca. en gang i måneden.
Tirsdag.
9.30.- 12. Træværksted.
Niels Christensen 40281449
Leo Pedersen. 30481286.
14. - 16. Knipling. - Nørklerier. mm.
Bente Christensen. 21798474
19. - 21.30.Nørklerier. - Patchwork.
Strik. - Hækling m.m.
Åse Christensen. 52607880
Rita Pedersen. 61671190

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

Aktiviteter På palletten.
tid kl.
9.30 - 12

Onsdag
Træværksted
Niels Christensen 40281449
9.30 - 13. Lige uger. Madlavning for
Modne mænd Lene 21132194
Annulleret foreløbigt.
10 - 11.30 ulige uger. Lokalhistorie m.m.
gl. Billeder: Kristian Amby. Tlf. 91537950
Tidspunkt aftales efter behov.
13.30. - 16. Kort og Brætspil m.m.
Bent Borg. 21725475
19 - 21. Lige uger Bobspil m/m
Jens Otto. 23201414
19. - 2130. ulige uger Symaskine hold
Tag din egen symaskine med,
eller lån en af Aktiv Netværk.
Anette Nesager 20296664
19. - 21.
Lige uger. Læseklub:
Åse Nystrup. 24662824
tidspunkt aftales hver gang.

10. - 10.30.

Torsdag.
Stolegymnastik.
Lene Enevoldsen. Tlf.21132194
Tilmelding til Lene først til mølle

Bliv medlem det koster 250. kr. årlig og du kan deltage i alle arangementer.
Der kan dog være udgifter til materialer.
Vi tager gerne imod forslag til nye aktiviteter.
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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

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

NYT! YT!
N

Så kom til opstarts/ informations-møde torsdag d. 6.-9. kl. 19, hvor
kunstneren, Hanne Thyborøn vil komme med et oplæg.
Sted: Palletten
Nors BK HÅNDBOLD Træningstider 2020/21
Entre:
20 kr. medlemmer,
50 kr.
ikke medlemmer
incl. kaffe og kage.
Hold
Årg.
Træningstider
Opstart
Træner
Pris (incl. bold)
U4-U5

2015/2016

Torsdag 16.00-17.00

U6-U7 U8-U9

2014/2013
2012/2011

Torsdag 16.00-17.00

Torsdag 22/10

Torsdag 22/10 Emilie Thit Bettina Grønkjær Lukas Rotbøl
Aktiv Netværk
Nors
Markus Riis
Marcus Grønkjær

400,500,-

Medlemskort
til Aktiv Netværk
Nors kan købes
Amby,
24603542,
Pedersen,
U9-U11
Piger
2011/2010/2009
Torsdag 17.00-18.30
Torsdaghos
17/9Grete
Kristian
Jensentlf:
Susanne
Sørensen hos Leo700,tlf: 30481286, eller hos Hanne ”Klip og Krøl”, tlf: 97981918. Pris: 250 kr.

U11 drenge

2010/2009

Tirsdag 17.00-18.30

Tirsdag 15/9

Morten Knudsen Jane Berg

700,-

U 13 drenge

(2006)/2007/2008 Tirsdag 18.30-20.00

Tirsdag 15/9

Martin Ø Anders O.

900,-

Damesenior

Torsdag 20.00-21.00

Torsdag 27/8

Camilla Amtoft

1 x 1200,-

Herresenior

Tirsdag 20.00-21.30
Torsdag 18.30-20.00

Er startet

Thomas Nielsen Mathias Hangaard

2 x 1100,-
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Officiel indvielse af Padel banen

Det vil glæde os at se hjælpere, håndværkere, sponsorer og alle andre
interesserede til den officielle indvielse af
Nors Padel Arena.
Lørdag d 12 September 2020 mellem 10:00 & 14:00,
Selve indvielsen kommer til at foregå kl. 11:00.
Banen ligger Vendbjerg 12A, Nors, ved siden af vores klubhus.
Nors Boldklub er vært ved lidt godt til ganen.
Så kig forbi og se resultatet.
Med venlig hilsen
Nors Boldklub,
Arrangementet bliver gennemført ud fra gældende COVID-19 anbefalinger.

Passivt medlem i Nors Boldklub
Nu er der mulighed for at man kan melde sig ind som passivt medlem i Nors Boldklub.
Dette giver stemmeret på generalforsamling. Samt det er en mulighed for at støtte klubben med et lille beløb.
Prisen er 150 kr. og dækker resten af 2020 og hele 2021.
Du kan melde dig til via vores hjemmeside www.norsbk.dk under tilmelding til fodbold.
Nors Boldklub vil gerne sige mange tak for støtten.

FODBOLDGOLF I NORS

Husk! Borgerforeningen
udlejer flagstænger stole
og borde samt æresport.

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

Ring på 24679933

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
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Nyt fra spejderne
Bæver/ ulvesommerlejr
Fra lørdag d. 4. juli til tirsdag d. 7. juli var der sommerlejr for
de yngste spejdere fra Nors gruppe på Hinding dås.
Temaet for lejren var hulebyggeri. Spejderne byggede deres
egne huler af materialer, de fandt mellem træerne og presenninger. Natten mellem mandag og tirsdag overnattede spejderne i
hulerne.
Vi havde planlagt en badedag ved Nors sø, men det ustadige
danske sommervejr gjorde det desværre ikke muligt. I stedet
tog vi en tur i badeland i Vigsø, så spejderne kunne få brugt
deres medbragte badetøj.
Tirsdag aften kom forældrene med madkurv og lejren sluttede
med fællesspisning i høj solskin.

Spejdermøder
Vi har altid plads til flere medlemmer og både nye som gamle spejdere er meget velkomne i spejderhuset på Holmevej 19.
Vores program ser i år sådan ud:

Sommerlejr for spejdere og seniorer
De ældste spejdere i gruppen var på sommerlejr fra mandag d.
6. juli til fredag d. 10. juli.
Også de blev nødt til at lave andre planer i sidste øjeblik pga.
vejret. For megen blæst gjorde den planlagte kanosejlads for
farlig. I stedet startede lejren med en dejlig dag i Jesperhus
blomsterpark.
Resten af lejren bød på vandring gennem nationalparken. Først
fra Sønderhå til Morup Mølle, videre til Lodbjerg og derefter
Hvidbjerg plantage. Sidste dag gik turen til Vorupør.
Spejderne lavede dejlig mad over bål, badede ved Kræn Madsens kær og dystede i et spil med mange opgaver på stranden
ved Lodbjerg.
Gennem hele ugen kørte en fotokonkurrence, hvor spejderne
hver aften skulle sende billeder til lederne under bestemte overskrifter.
Alle klarede de mange kilometer i benene med rygsæk på ryggen superflot.

Tidspunkt
Mandag kl.
16.30-18.00

Aktivitet
Bæver/ ulv
0.-4. klasse

Mandag kl.
18.30-20.30
Torsdag kl.
19.00-21.00

Tropspejder
fra 5. klasse
Senior fra
8. klasse

Ledere
Tonny, Marianne,
Emma, Marie, Andrea,
Maria, Christopher
Henriette, Thor S, Frederik, Thor G, Jonas
Kasper, Tim og Frederik

Ved eventuelle spørgsmål kontakt da gerne gruppeleder Louise
Svendsen på tlf. nr. 23328526.
På grund af covid-19 bliver spejderne i Nors desværre nødt
til at aflyse den årlige Banko i efterårsferien.
Spejderne vil i stedet sælge lodsedler i Nors, hvor der er
mulighed for at vinde flotte gevinster sponsoreret af lokale
firmaer.
Der vil komme opslag på Nors bys Facebook-side med
tidspunkt for salg af lodsedler på et senere tidspunkt.

Opstart
Vi startede efter sommerferien med vores traditionsrige lagkageløb mandag d. 17. august.
Her blev spejderne delt i patruljer, som var rundt på forskellige
poster i kirkebyen for at gøre sig fortjent til ingredienser til en
lagkage.
Tilbage ved spejderhuset blev der lavet fine lagkager, som i år
måtte nydes på hver sin tallerken pga. corona.
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Gokart

• Fri kørsel – fra 160,• Lemans – fra 750,- pr. hold
• Formel 1 – fra 270 ,- pr. pers.

Eventhallen
• Pris pr. pers. – fra 95,Husk at du også kan lade
os stå for maden.
Kontakt os på mobil: 21 42 34 35 eller mail: thygokart@hotmail.com
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100 året for Genforeningen 15./6. 2020
Af Inger Svane
Det var planen at Borgerforeningen
sammen med Menighedsrådet ville have
holdt et arrangement i anlægget ved kirken den 15.6. for at markere 100 års dagen for genforeningen, men pga. af forsamlings- forbuddet blev det aflyst/udsat
ligesom mange andre arrangementer landet over først vil blive markeret i 2021

Anlægget i Nors

genforeningsdatoen 15/6 1920 Det er
denne sten der er tilbage, og som nu ligger i anlægget ved kirken i Nors
I forbindelse med 100 året for Sønderjyllands genforening med Danmark,
bliver samtlige genforeningssten og
mindesmærker nu fredet. Det vil betyde
at stenene ikke umiddelbart kan fjernes
flyttes eller ødelægges. Borgerforeningen fik i foråret Stenen i anlægget i Nors
renset.

Ved kirken i Nors ligger et stykke fællesjord på ca. 1000 m2 Da der i 1920
rejstes Genforeningsminder rundt omkring i landet, foreslog daværende lærer
A. C. Jensen fælledejerne, hvis formand
var sognefoged Lars Westergård, at lade
pletten indrette som middelalderligt
”Bystævne” Sylvesterdag 1920 plantedes et 4 meter høj lindetræ på bystævnets midte. Det foregik uden særlige
festligheder da ”dagen” ikke var averteret, og vejret var dårlig, mødte kun ganske få af de nærmest boende , der udtalte
ordene: ”Ledet er af lave ! Sønderjyderne skal ikke blive glemt.” Senere blev
12 tilhuggede Granitsten stillede i kreds
om træet. 4 smukke bænke blev opstillet
med ryggen mod træet som værn mod
dette, og om sommeren tillige som yndet hvilested. På det smukkeste af stenene blev der sidst på året 1924 indhugget
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670 genforeningssten

Langt de fleste genforeningssten blev
rejst på lokal initiativ. Typisk var det en
natursten fra sognet, som man i fællesskab slæbte hen til en central placering
i landsbyen, og gav en kunstnerisk udsmykning, hvilket gav samhørighed i lokalområdet, mange steder blev den rejst
lige efter genforeningen i 1920, ligesom
der blev rejst en del i forbindelse med 10
års jubilæet i 1930
Borgerforeningen, Inger Svane

