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Nyt fra Borgerforeningen
Sidste gang bladet udkom var der en
opkrævning af kontingent med rundt.
Har du ikke fået den, eller er den blevet væk, kan det nås endnu. Rigtig
mange har betalt, men der er stadig
mange der ikke har fået det gjort endnu. Det er jo helt uforpligtende at være
medlem. Som medlem har man også mulighed for at deltage i
Aktiv Netværks arrangementer ud af huset

Bestyrelsen i Borgerforeningen vil hermed ønske alle et rigtig
godt nytår. Også en rigtig stor tak til alle vore medlemmer, og
sponsorer for opbakning gennem hele 2020. Tak til alle der er
med til at gøre en indsats, for at området kan fortsætte med at
være et godt sted at være. Det har været et anderledes år hvor
vi ikke har kunnet afholde de arrangementer vi plejer at have,
vi håber at bliver bedre i det nye år. Det er som det ser ud lige
nu svært at planlægge ret langt frem i tiden.
Vi kan altid kontaktes på tlf. 24265822 eller
på mail norstvedborgerforening@gmail.com

På bestyrelsens vegne
Inger Svane

Følg også med på facebook hvor vi har en side der hedder
Nors Tved Borgerforening.

Godt nytår!

Godt nytår

Kontingent til Borgerforeningen
Støt op om området og betal kontingent til Borgerforeningen

150 kr. for husstanden, 75 kr. for enkelt medlemsskab
Beløbet kan indsættes på Borgerforeningens konto i Sparekassen
9090 058 00 10687 eller Mobilpay til nr. 47182
gældende fra 1.10.2020 til 30.09.2021

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: Godt nytår
Deadline for næste blad er den 20. februar, med forventet udgivelsesdato først i marts
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.
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Røgøvelse i Nors
af Kristian Amby

Beredskabsstyrelsen i Thisted har omkring 90 værnepligtige.
De udgør en central del af Danmarks katastrofeberedskab, som
vi har gavn af her i Thy. Og ikke kun hos os, men over hele
Jylland, når behovet er til det. Skovbrand og andre ulykker. De
har flere gange været truet af sparekniven, men lad os håbe det
ikke sker.

Her før jul afholdte Beredskabsstyrelsen røgøvelser i Nors.
Scenen var i købmand Mølbæks hus, der nu står tom og klar til
nedrivning. Det foregik ved huset blev lukket af og fyldt med
røg. De værnepligtige skulle så ind i huset og røgen og lede
efter ”overlevende”. Røgen var så tæt inde i huset, fortalte de
mig, at de næsten ikke kunne se en hånd for sig. Øvelsen stod
på i flere dage, da de kom i hold fra Thisted.

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
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Scooteren er kørt i garage
Da perioden for udsendelsen sluttede, arbejdede hun en kort
overgang i fisk i Hanstholm. Hun fik at vide, at der var en ledig
plads som afløser på De gamles Hjem i Nors. Hun havde været
glad for arbejdet der, og søgte derfor stillingen og fik den.
Da hun således havde fået foden indenfor, udviklede det sig til
en fast ansættelse.

Af Steen Jensen

Da Grethe blev ansat, var det Peter Pedersen, der var plejehjemsbestyrer. I begyndelsen var arbejdet på selve hjemmet, men efter
en fødsel var Grethe nødt til at søge arbejde på fuld tid, og den
eneste mulighed var en stilling som udkørende hjemmehjælper.
Det med “udkørende” foregik på cykel, i alt slags vejr.
Det er 27 år siden Grethe startede på cykel, og hun har oplevet
både skønne morgener med sol og stille vejr, øsende regn og
blæst, kulde og sne. Hun har da også været “nede” med cyklen
nogle gange, men er sluppet uden mén. Grethe har gennem årene været på flere kurser for at være ajour med udviklingen inden
for sit arbejdsområde.
Cyklen blev senere udskiftet med en knallert/scooter, og det
gjorde transporten lettere, men i sne og glat føre er det også
sket, at hun er kørt fast eller væltet - stadig uden mén!
I begyndelsen havde Grethe faste “klienter”, som hun kom til
undtagen i ferier og ved sygdom. Da kendte hun hver enkelt, og
der var mange gange tid til at få en snak, når hun kom på besøg,
og kunne mærke, at der var brug for det. Det var den bedste tid
fortæller Grethe.
De Gamles Hjem blev døbt om til Nors Ældrecenter, og det udkørende personale fik nyt stillested på Nors Station. Det er blot
nogle af de ændringer og omlægninger, som de senere år har
været præget af. I dag kan det være mange forskellige personer
fra hjemmeplejen, der kommer hos den enkelte borger med deraf følgende risiko for fejl. Alting måles på minutter, og det giver
ikke mulighed for lige at have en lille snak under et besøg, hvis
man fornemmer et behov herfor. Særligt her under Coronaen
kan der være et stort behov lidt omsorg…

Mange i Nors og omegn kender Grethe Bertelsen, i hvertfald
når man tilføjer, at det er “hjemmehjælperen på scooteren”.
Det er nok færre, der ved, at hendes mellemnavn Paaske fik
hun, fordi det var påske, da hun blev født! Grethe har nu stillet
scooteren i garage. Den 1. november stoppede hun ved Thisted
Kommune for at gå på pension.
Tidendes redaktion tog på besøg ved Grethe, for at høre lidt
om hvordan hendes arbejdsliv har været. Hun fortæller, at det
faktisk var tilfældigt, at hun kom til De gamles Hjem i Nors
tilbage i 1984. Hun blev nemlig udsendt som langtidsledig fra
kommunen.

På spørgsmålet om hvad hun så vil lave fremover fortæller Grethe, at hun måske vil hjælpe til i en genbrugsbutik, men der skal
også være tid til ture i naturen med hund og familie.
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Tysk fly i maler Pedersens have
sig. Vingerne var noget ramponerede, og skroget var bulet og
forrevet.
I døren til cockpittet sad den chokerede pilot og sugede på en
cigaret. Kort tid efter kom der vagtsoldater med skudklare ma
skinpistoler, og den forkomne pilot blev hentet af en tysk personbil og kørt bort.
Vraget af flyet blev liggende et par dage i malerens have. En
journalist fra Thisted Amts Tidende, der havde fint fotoudstyr,
prøvede at snuppe et par billeder af vraget, men vagtsoldater
opdagede det, og filmen blev taget ud af apparatet. Efter nogen
tid kom der tyske kranbiler og fjernede den havarerede flyvemaskine.
Vi talte meget om, hvad der kunne være sket, hvis flyet var landet bare tre-fire meter længere til højre, og hvis vi havde gået i
værkstedet og malet, og hvis, og hvis ……

Af Aage Jensby, Silkeborg
I besættelsestiden skete der mange mærkelige ting i Nors. En af
de hændelser der gjorde et stærkt indtryk på os, som boede der,
beretter jeg om i det følgende. Jeg fortæller om den, sådan som
jeg oplevede den.
Efter min konfirmation i 194 I var jeg kommet i malerlære hos
malermester Age Pedersen i Nors. Det var jeg meget glad for.
Læretiden forløb planmæssigt. Men i de første besættelsesår
havde vi nogle meget strenge vintre med masser af sne og frost.
De meterhøje snedriver på vejene forhindrede undertiden al kørende trafik. Så kom snefogeden rundt og kaldte folk ud med
skovlen for at gøre vejene farbare. Det var grundejernes pligt at
deltage i snerydningen.
En vinterdag kom snefogeden til maler Pedersen, og kaldte ham
ud til snekastning. Maleren selv kunne sende en anden, og det
blev mig. - Lille og ret spinkel. Alligevel blev jeg godkendt som
snekaster sammen med granvoksne
mænd. Det var hårdt arbejde, og jeg
ville ikke vise, at det var for hårdt.
Men jeg fik en usædvanlig oplevelse.
Det var en vinterdag med høj, blå himmel, skærende frost og sne i bjerge på
vejene. Mens vi gik på vejen ved GI.
Nors og skovlede, kom der to tyske fly
hen over hovederne på os.
Vi så tydeligt jernkorset på siden af
flyene og hagekorset på roret, - og nogle påstod endda, at de kunne se piloten
i den ene maskine. Flyene var af typen Messerschmitt. De gik temmelig
lavt begge to, og fløj mod øst hen over
Nors. Pludselig kastede den ene af
dem noget, som vi troede var en bombe. Så vi gik i dækning. Det viste sig
senere at det var en benzintank. - Men
flyet tabte højde. Vi kunne se, at det
ville nødlande i et vindkuet læhegn i
udkanten af byen.
Herefter var det spændende at komme hjem til malerværkstedet den dag.
Nødlandingen så ud til at være sket tæt
på hegnet til maler Pedersens have. Og
ganske rigtigt. I haven, tre meter fra
værkstedet, lå det tyske fly og hvilede

Beretning er fra bogen Nors Tved, fortid og nutid.

Luftfoto 1956
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Hæder til Nors skole
I starten af november fik Nors Skole en god nyhed!

anerkendelse, der ligger i resultatet. Der løbes stærkt, ja. Men
der laves også et stort og flot arbejde i det daglige. Det viser
undersøgelsen, og det er noget, der gør alle skolefolk glade.
For Nors Skole viser det også, at forældrene sætter pris på de
ansattes arbejde, når det gælder at skabe en skole med høj faglighed, tryghed og trivsel for deres børn. Resultatet af undersøgelsen vidner om at samarbejdet mellem forældre og skole
lykkes på Nors Skole. Et godt samarbejde er nemlig fundamentet for hele skolens virke i forhold til at skabe social og faglig
trivsel. Vi er alle sammen om projektet at lære børnene mest
muligt med respekt for hinanden i øjenhøjde. At voksne og børn
føler, at vi er hinanden på sinde! Gode relationer er bare rigtig
vigtige i understøttelsen af børnene sociale og faglige trivsel.
Den dejlige nyhed blev fejret på skolen med flag og kagemænd
til alle klasserne på Nors Skole…

En tilfredshedsundersøgelse udarbejdet af social og indenrigsministeriet viste nemlig, at Thisted Kommune ligger på en rigtig flot 8. plads blandt 98 kommuner. Så vi kan noget her i Thy!
Det viser netop, at Thys folkeskoler generelt ligger på et meget
højt nationalt niveau.
Men det blev endnu bedre end det!
Når man ser på kommunalt plan i Thisted kommune, ligger
Nors Skole nemlig allerøverst på en 1. plads. En nyhed der varmede hos både voksne og børn.
På Nors Skole er vi stolte over undersøgelsens resultat og den

Spændende busrejser
samt buskørsel i indog udland
hanstholm-rejser.dk
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Lucia
En fantastisk Lucia-oplevelse....

sig lynhurtigt til at gå Luciaoptog i skolegården i stedet for. Så
inden der var gået en time, blev alle børn på skolen inviteret i
skolegården, hvor de med corona-afstand kunne overvære luciaoptoget. Tre piger sang, mens resten af pigerne gik optog og
fortalte luciahistorie.

Fredag d. 18. december var det planlagt, at 5.+6. klasses pigerne
skulle gå Lucia i forbindelse med julegudstjenesten. Desværre
røg denne plan i vasken, da vi tirsdag d. 15. december fik besked
på, at aflyse julegudstjenesten og hjemsende 5. og 6. klasse torsdag og fredag inden juleferien.

Det blev en super fantastisk oplevelse for alle på skolen. Og vi
kunne glæde os over, at vi kunne holde fast i afholdelsen i en
corona-udfordret tid.

Onsdag morgen blev der hurtigt lavet en plan B, så vi kunne
afholde Lucia alligevel. Karin Kudsk og luciapigerne omstillede

Jule-emnedage
Tirsdag d. 15. december torsdag d. 17. december havde vi emneforløb for hele skolen. Emnet var Etiopien i samspil med de 24
styrker. Eleverne fik indblik i levevilkårene i Etiopien og kunne
sammenligne disse med deres egne levevilkår.
I 5. klasse blev der for eksempel arbejdet med styrkerne vedholdenhed og taknemmelighed. Som en del af forløbet skulle
eleverne gå 2,6 km ud efter vand, brænde og dej til pandekager
og kaffe.
Alle klarede gåturen og var gode til at hjælpe hinanden med at
løfte tingene tilbage til skolen igen. Så skulle der brygges kaffe
og steges pandekager efter en Etiopisk opskrift. Klassen spiste
pandekager og mange fik sukker på. En enkelt elev valgte dog
den omvendte – så han fik sukker med pandekager.
En rigtig god, lærerig og hyggelig oplevelse
Med Venlig hilsen
Mogens Overgaard
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CORONA - og nye ideer og muligheder
De danske skoleelever er igen hjemsendt, og vi er mange, der
ønsker os tilbage til tiden før corona. Men i denne tid blomstrer
der også nye ideer frem, og vi lærer så mange nye ting. Fx har
“Thy walk N’ run” sat flag op til ruter i vores fantastiske natur.
Sikke en glæde at opleve. I skolen har vi lærere kastet os ud
i nye IT-programmer og tilgange til undervisning. Vi kan fx
optage og forklare vores undervisning i små videosekvenser.
De første gange var noget grænseoverskridende, men når det er
prøvet nogle gange, så er det faktisk et godt værktøj, da børnene
kan se videoen igen og høre forklaringen endnu en gang, hvis
der er behov for det.
Undervisningen foregår nu virtuelt bl.a. over Google Meet. Det
er et godt alternativ, så vi kan se og snakke med børnene. Men
det kommer aldrig til at erstatte den daglige glæde, det er at
være sammen fysisk.
I denne tid savner mange børn og voksne sikkert også deres
fritidsinteresser. Det at sidde foran en skærm kan blive til meget
tid på en uge. En ide der også opstod for at få børnene lidt mere
ud var at kombinere matematik fessor med et orienteringsløb i
Nors by.
Med mobilen kan eleverne enkeltvis, parvis eller med forældre
løbe/gå rundt til poster, hvor de kan scanne en QR-kode, der
giver en matematikopgave på mobilen. Sammen løses alle posterne i et løb. Der kan vælges 5, 10 eller 15 poste. Det kræver,
at eleven har en mobil med app’en ”Fessorløbet” installeret.
Løbet er kombineret med et orienteringsløb, da eleverne skal
orientere sig på et kort, hvor de kan finde posterne. Løbet er en
spændende mulighed for at sammenkæde matematik, bevægelse, idræt og samarbejde.
Fessorløbet bliver hængende til børnene skal starte i skole - så
brug det endeligt, gerne flere gange og se om du kan forbedre
din egen tid. I cykelskuret ved Nors skole er der kort, der kan
hentes og bruges. Møder I andre under løbet, så husk at holde
afstand - men hils, smil og vink gerne til hinanden - det smitter.
Så kom ud i den friske luft og bliv klogere
God jagt
Med aktive og sportslige hilsner
Mette Pedersen, Nors skole
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NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE

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

JANUAR - FEBRAUR 2021

Særlige Gudstjenester
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tid at stoppe aftenens spil Sorte Per og komme i seng eller nu
var det tid at tænde lys, for bedstefar på sin cykel kunne - i
skumringsstunden ved vinduet - anes i hulvejen, så nu skulle
der laves aftensmad.
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Selv fik jeg selv for et par år siden også et vægstueur, - udadtil
ser den hyggelig og venlig ud, og den pynter også på væggen.
Men den fik kun lov til at bestemme tiden et lille døgns tid, for
dens lyd var påtrængende og enerverende, - det var ikke bare
tik - tak… det var tikketakketikketak, så nu er den nedgraderet
til vægpynt. Så jeg har et lidt ambivalent / anstrengt forhold til
ure, - elsker tik-tak lyden og er ikke så vild med tikketakketikketak, og derfor har jeg det også lidt svært med vækkeure.
Som barn blev jeg beskyldt for at være morgensur, men jeg er
faktisk ikke morgensur, - jeg er morgenstille , - nyder at tage
imod dagen og tiden og lyset i et stille og adstadigt tempo, - og
det gør vi vel alle, hvis vi har mulighed for det.

Men igen: sådan er det med livet, - det ligner det gamle stueur
med pendulet, der svinger frem og tilbage mellem et tik og
et tak, - mellem sorrig og glæde, - lykke og ulykke, - solskin
og skyer, - et ”tik” for taknemmelighed og glæde over alt det
gode, vores liv rummer, for der kom jo også noget godt ud af
Pandemien: der blev sat fokus på dén måde, vi behandler naturen på, - vi skabte nye, spændende fællesskaber, - og mange
genopdagede både vores store sangskat og vort eget land, for
bare at nævne nogle få nye ting. Og så er der alt det ”gamle”,
som også bringer os glæde: samværet med familie og venner,
- at man lever i et forholdsvist trygt samfund, - har nogle sociale og sundhedsmæssige goder, som mange andre mennesker
verden over mangler. Og så et ”tak”, der repræsenterer al det
andet, som livet også rummer: tab, sygdom og smerte, - sorg

For der er så meget andet, der hiver i den anden retning, så
snart vi stikker benene ud over sengekanten, - madpakker, der
skal smøres, - børn, der skal afleveres i daginstitution eller
skole, - forældrekalendere, der skal koordineres, - arbejdsop9
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og frygt, - terror og ufred, - hungersnød og landflygtighed.

Er der noget man er i tvivl om, kan man rette kontakt til sognepræsten på 97981030 eller AKF@KM.DK.

Men uanset hvordan pendulet svinger, så hænger det jo fast
foroven. Og det gør vores livspendul også. For som døbte mennesker svinger vi i Jesu navn; både tikket og takket og alt det,
der er ind i mellem, svinger i Jesu navn. Og når et pendul før
eller siden stopper sine udsving, falder det ikke ned i bunden af
urkassen, - det går ikke i stykker, men falder bare til ro, - går i
stå men stadig i Jesu navn.

Menighedsmøde
Det årlige menighedsmøde i Nors-Tved - Ø. Vandet pastorat
afholdes: torsdag den 4. februar 2021 kl. 19.00 i Sognehuset
i Nors. Formændene for de 2 menighedsråd vil komme med
en kort beretning om året, der gik. Efter kaffen vil kriminalbetjent Jørgen Jensen fortælle om sit arbejde inden for politiet.
Vel mødt.

Og nu svinger vi ind i et nyt år, og ingen af os ved, om vi er
på vej ud til ”tak” eller over til ”tik” eller måske er på vej til
at falde til hvile. Men uanset hvad vi selv tænker om året, der
gik, og vores egen ageren i dét, eller det år, der ligger foran
os, - nyt og ubrugt, så er det også sådan, at ingen af os ved
noget om, hvad i vores liv, der fik eller vil få betydning for
andre, - den kan være meget større, end vi selv går rundt og
tror, og den kan være meget mindre, end vi selv puster os op til
at tro. Men vi ved til gengæld, at vi gennem dåben er sat ind i
et verdensomspændende fællesskab, - en sammenhæng, der er
uendeligt meget større end vores egen lille mikroverden, - at
vi har fået del i en historie, der bryder med vore egne kendte
grænser, for troen kender ingen grænser, - hverken nationalitet, - seksualitet, - køn, - sprog eller hudfarve. Og det er en
vigtig pointe at få med denne første dag i det nye år, for vi kan
nemt føle os modløse og trætte efter et så voldsomt år som dét,
vi har været igennem, men vi har vist, at vi kan, og verden har
brug, at vi står sammen, - har brug for den positive vilje og det
positive sind. Så lad os kaste os ud i det, - både det nye år og
de nye udfordringer med et varmt og håbefuldt hjerte. Godt
nytår til jer alle!

Kyndelmisse koncert i Tved kirke
Igen i år vil vi forsøge at fejre Kyndelmisse i Tved kirke. Datoen bliver søndag den 7. februar 2021 kl. 19.00. Hvordan
aftenens forløb bliver er endnu ikke planlagt, - det kommer
an på Corona situationen, men Tved menighedsråd vil - som
tidligere år - og i samarbejde med graveren - pynte både kirke
og kirkegård med masser af levende lys. Så kom og deltag i en
meget stemningsfyldt aften.
				

Tved menighedsråd.

Fastelavnsgudstjeneste
Der tages selvfølgelig forbehold mod Corona udviklingen,
men ellers afholdes der en Coronasikret, kort og børnevenlig fastelavnsgudstjeneste i Nors kirke lørdag den 13. februar
2021 kl. 10.00. I er selvfølgelig mere end velkommen til at
møde op udklædt, - det gælder også voksne, - og jo flere der
kommer udklædt, - jo sjovere er det

Sogneaften i Sognehuset - AFLYST
Vi tager hul på det nye års møderække med et aftenarrangement torsdag den 14. januar 2021 kl. 19.30, hvor vi får
besøg af Mona Klit, der vil tage os med på en tur til Israel og
Palæstina. Foredraget tager udgangspunkt i to ture til Israel
og Palæstina. Og der vises billeder og inddrages bibelske
tekster, hvor det er relevant, akkurat som der synges sange og
salmer, som har en sammenhæng med det fortalte. Sluttelig
vil der være plads til spørgsmål, kommentarer og beretninger
fra andre, der måtte have erfaringer og oplevelser fra deres
rejse i landet.

ST

Sogneaften i Sognehuset

Y
L
F

Torsdag den 11. marts 2021 kl. 19.30 indbydes I til et spændende foredrag, der bærer titlen: Dagen og vejen.
Caminoen i Spanien Foredraget er dels en reportage om selve
vandreturen med alle dens fantastiske oplevelser. Hvad sker
der undervejs og hvordan bliver man påvirket af sådan en 650
kilometer lang vandrertur? Samtidig sættes pilgrimsruten ind
i et større historisk perspektiv omkring pilgrimsvandring i
Europa tilbage fra middelalderen frem til i dag.
					
Vel mødt.
					

A

Mini-konfirmander
Sidst i januar / begyndelsen af februar måned 2021 vil
vi forsøge at starte årets nye mini - konfirmandhold op, og
alle 3. klasses elever på Nors skole vil derfor blive tilbudt et
mini-konfirmandforløb bestående af 8 x 1½ time.

Sogneeftermiddag i Sognehuset

Torsdag den 25. februar kl. 14.30 får vi besøg af Ballerum
Tærsk´værk, og så er der lagt op til en eftermiddag med sang
og musik, hvis ellers Corona´ situationen tillader det. Vel mødt.
					
Mødeudvalget

Forløbet kommer til at foregå i kirken og i Sognehuset i Nors
under Corona sikrede forhold. Eleverne vil i løbet af uge
3-4 modtage en invitation via skolen, og forældrene vil også
kunne læse den på AULA.
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SIDEN SIDST OG KONTAKTINFORMATIONER
Siden sidst i Nors-Tved-Øster Vandet pastorat
Døde / begravede / bisatte i Nors.
Anne Elisabeth Frost.
Rosemarie Martha Johanna Michaelsen.D.

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

24. oktober fylder

Har man adgang til Internet og PC, så kan man på
følge med i, hvad der
Æret være deres minde.
Ole Christensen 70www.nors-tved-kirker.dk
år
foregår her i Nors-Tved-Ø.Vandet pastorat, - herunder
kommende arrangementer, gudstjenestetider m.m. På
Tillykke ønskes du
fra din familie hjemmesiden:
www.sogn.dk findes gudstjenestetiderne for de fleste
Telefon - og træffetider
sogne i Danmark, - også Nors, Tved og Ø. Vandet
sogne.
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
På provstiets hjemmeside www.thistedprovsti.dk kan
helt sikkert et tidspunkt.
man - ud over at orientere sig om gudstjenestetiderne - også læse om de fsk. kirkelige arrangementer, der
Ferie og friweekends
ARTER STOLEGYMNASTIKKEN OP IGEN EFTER SOMMERFERIEN foregår i Thisted provsti.
Jeg afholder friweekend
23.-24. januar og 13.-14. februar 2021.
PÅ PALLETTEN
Embedet passes under mit fravær af Sigrid Kjær, Sennels Tlf.:
51505035. HVER TORSDAG KL 10.00
FØRSTE GANG TORSDAG D. 13 SEPTEMBER
FÅR RØRT og
HELE
KROPPEN
Kørsel tilVI
gudstjenester
sognemøder
inden for pastoratet

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.

OGSÅ LATTERMUSKELERNE!!
Ligesom man, hvis man bor i Nors-Tved-Ø. Vandet pastorat,
BÅDE
SIDDENDE
OG STÅENDE
VED EN STOL.
kan bestille
gratis kirkebil
til gudstjenesterne,
- dette skal ske
JEG GARANTERER
SVED
PÅ før
PANDEN
på 97920422
senest kl. 12.00
dagen
gudstjenesten afholdes, således kan man nu også bestille kørsel til sognemøder.
KOM OG VÆR MED ALLE KAN DELTAGE.
Dette skal også ske på 97920422 og senest kl. 12.00 dagen før
mødet afholdes.
Nors-Tved-Ø.
Vandet
menighedsråd.
Vi ses!
Hilsen
Lene.

28/08/2018 06.57
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GUDSTJENESTELISTE
Måned/dag

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

Nytårsdag

01

16.00

Ingen

Ingen

H3kongers søndag

03

10.30 *

Ingen

Ingen

1.s.e.H3k.

10

Ingen

Ingen

10.30 *

2.s.e.H3k.

17

09.00

10.30 *

Ingen

Sidste.s.e.H3k.

24

09.00 SK

Ingen

Ingen

Søndag Septuagesima

31

10.30

Ingen

Ingen

Søndag Seksagesima

07

Ingen

19.00 * NB

10.30 *

Lørdag

13

10.00 NB

Ingen

Ingen

Fastelavns søndag

14

Ingen

10.30 *

Ingen

1.s.i fasten

21

09.00 SK

Ingen

Ingen

2.s.i fasten

28

10.30 *

Ingen

Ingen

3.s.i fasten

07

Ingen

Ingen

10.30 *

4.s.i fasten

14

09.00

10.30 *

Ingen

Januar 2021

Februar 2021

Marts 2021

NB:
Omtales også andetsteds i Tidende.
SK:
Sigrid W. Kjær, Sennels.
*:
Kirkebil, som bestilles på 97920422 senest kl. 12.00 dagen før gudstjenesten afholdes.
Vær opmærksomme på, at der kan ske ændringer i forhold til denne gudstjenesteoversigt pga. Corona situationen
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Fjernvarme til Nors

ærk Nors og Hanstholm Rejser
Af Kristian Amby

Da det har vist sig, der er interesse for at får fjernvarme til Nors, har Mads Vester fra Borgerforeningen kontaktet Thisted Varmeforsyning for at høre om mulighederne.

arsken

Så er sommeren ved at gå på hæld og efte
som forhåbentlig kan fristes de fleste, som
Tilslutning af fjernvarme skal være billigere end varmepumpe ellers kan det ikke blive godkendt
i kommunalbestyrelsen.
Som noget
nyt starter der et hold SWISSB
styrke og stabilisere ryg, mave og balance
Desuden
starter
Kristenseneri et hol
Varmeforsyningen er selvfølgelig interesseret, i at høre, hvor stor interesseret er. Derfor bedes
I aflever
dennePhilip
lille spørgeseddel
en
blanding
af
crossfit/vægttræning
samt
Mads postkasse. Eller svare på hjemmesiden
tempo. Kom og bak op om dette hold og
Lene Enevoldsen har cirkeltræning/styrke
og igen om lørdagen fra kl. 08.30 til kl. 0
918 https://da.surveymonkey.com/r/LNGMQD3
Halla har et hold yoga som foregår på No
Her skulle være noget for en hver smag o
900 kr. og 12 mdr. 1500 kr. Her kan alle v
dk/rejsemaal/sort-sol-i-t-ndermarsken/201

Hold- og inst
Opstart i uge 34. Dog starter

Det er det eneste vi har indtil videre.
Der vil komme yderligere informationer senere.

Mandag
08.00 - 09.00
Instruktørtime
Lis
Tlf.20413626

übeck

Hold
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Fjernvarme til Nors
1. Interesse i tilslutning til Thisted Varmeforsyning

⃣ Ja ⃣ Nej

dk/rejsemaal/l-beck-juletur/65
2. Det årlige varmeforbrug.

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

Mandag
Hold
kl.19.0020.00
Vægt/
kodition
Træning for
mænd
Philip
Telf.
25302269

		Brændelsestype ________________________________________________________________

Aktiv
Netværk Nors
		

ærk Nors
kan købes hos Grete Amby, tlf: 24603542,
Instruktør til at vejlede og lave program:
		_____________________________________________________________________________
eller hos Hanne ”Klip og Krøl”, tlf: 97981918. Pris: 250 kr.
Spørgsmål vedr. medlemskab og betaling

For yderligere oplysninger se vores hjemm
Nors Fitness Line.

Svarskema skal afleveres til:
Mads Vester
Stationsvej 35
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Kære far/morfar
Stort tillykke med de 75 år den 29/1. Hvem kan se det?
Vi håber at du får en dejlig dag trods Corona. Tak for din hjælp.
Kærlig hilsen
Henrik, Allan, Emil, Anton & Majbrit

Nors Vandværk A.M.B.A.

Tved Vandværk A.M.B.A.

afholder generalforsamling
torsdag den 25. februar 2021 kl. 19.30
i Norshallens mødelokale
Dagsorden i. h. t. vedtægter
Bestyrelsen

Tved Vandværk a.m.b.a.
afholder årlig generalforsamling
lørdag d. 6. februar 2021 kl. 14.00
hos Hans Jørgen Oddershede, Nørbyvej 48
Dagsorden iflg. vedtægterne.
Evt. forslag skal være formanden skriftligt i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Kjeld Jensen
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Aflysning fra Aktiv Netværk
Set i lyset af den seneste udvikling i corona-pandemien og de udmeldte anbefalinger og restriktioner vil der være tale om
følgende aflysninger/udsættelser:
1. Det annoncerede Borgermøde – 12. januar 2021 i Nors Hallen - om Udviklingsplanen for Nors, Tved og Ø. Vandet
aflyses/udsættes og ny dato vil fremkomme senere.
2. Repair Cafe aktiviteter aflyses indtil videre.
3. Generalforsamling i Aktiv Netværk Nors i første kvartal 2021 forventes aflyst/udsat.
4. Årsforsamling i Lokalrådet i foråret 2021 forventes aflyst/udsat.
På vegne af Lokalrådet og Aktiv Netværk Nors
Jens Otto Nystrup – mobil 23201414

Til alle gamle og nye medlemmer af
Aktiv Netværk Nors
Tid til fornyelse/tegning af medlemskab 2021.
Vi håber, at I er kommet godt ind i det nye år 2021!
Vi siger mange tak for jeres deltagelse i de mange forskellige aktiviteter, som vi har udbudt i 2020 – vi ved også godt, at
mange af vore aktiviteter har været delvis lukket ned p.g.a. Coronaen i 2020, MEN vi håber alligevel, at I vil forny /tegne
medlemskab for året 2021 og vi vil gøre alt for, at gennemføre så mange aktiviteter som overhovedet muligt og vi regner
med, at kunne invitere til et spændende Start-arrangement, når Coronaen har sluppet sit tag i os Thyboere.
Betaling af medlemskab 250 kr. kan ske via:
Mobile Pay til nr. 731730 eller til
Sparekassen Thy: Konto nummer: 9090 000 3303004
Med venlig hilsen
Bestyrelsen/ Leo Pedersen formand
tlf. 30481286
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Nyt fra Nors Gymnastikforening
Man må sige at 2020 har været et specielt år i mange
sammenhænge. Corona har sat sit præg på vores samfund og dermed også i foreningslivet. I Nors Gymnastikforening har det sat store krav
til vores dygtige instruktører og hjælpeinstruktører, som skal forberede corona-venlig
træning, hvor deltagerne kan holde afstand og efter træning har instruktørerne haft
ansvar for at alle redskaberne er blevet vasket af. Samtidig har der også været bekymringer om risikoen for at blive smitte.
Corona restriktionerne har også betydet, at det ikke har været muligt at holde afslutning med lederne fra sidste sæson, gymnastikweekend og juleafslutning med spisning for aktive NGF-børn og deres familie i denne sæson. I bestyrelsen vil vi gerne takke alle vores instruktører og hjælpere for deres store indsats. Derfor har alle fået en julepose med lækkerier til julen.
Her har vores altid hjælpsomme Carsten Købmand været klar med et godt tilbud.
Vi har søgt penge til Floorball stave og mål fra DIF og DGI’s corona-hjælpepulje og har fået 12.500 kr. Dermed er vi opdateret på udstyret og håber, at rigtig mange af de friske mænd er klar på en times fysisk aktivitet hver onsdag aften, hvor
der ligeledes er plads til en del hygge og grin. Vi håber at se alle vores aktive medlemmer i det nye år, og sidder der nogen
derhjemme i stuerne som trænger til at få sig rørt lidt efter en dejlig jul, er nye medlemmer også velkommen. Holdmuligheder kan ses på vores hjemmeside www.norsgymnastikforening.dk eller på Facebook - Nors Gymnastikforening.
Vi håber, at der bliver mulighed for at lave en form for gymnastikopvisning, når vi når til marts måned. Vi holder øje med
de gældende retningslinjer og melder noget ud, når vi nærmer os. Den tidligere annoncerede ”En Gur Awten” med Martin
Kanstrup er ligeledes på grund af Coronasituationen udsat, foreløbig til d. 24. 4. 2021. Vi håber, at det på det tidspunkt er
muligt af afholde arrangementet. Ellers må vi udsætte det igen.
Med ønske om en god jul og et godt nytår.
På Bestyrelsens vegne Berit Oddershede.
Mobile Pay til nr. 731730 eller til
Sparekassen Thy: Konto nummer:
9090 000 3303004

Med venlig hilsen
Bestyrelsen/ Leo Pedersen formand
tlf. 30481286
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Livet i 1894
af Kristian Amby
Her ved årsskiftet er det normalt, man ser tilbage på året,
der er gået. Nu er 2020 ikke
så spændende at gentage, så
jeg vil se længere tilbage. Til
årsskiftet 1894-95.
Siderne her er fra Thisted
Vejviser 1894-95. Det kan
godt være spændende at se,
hvordan der så ud dengang.
Man kan for eksempel se annoncer fra manufakturhandlere, der tager brugte Klædningsstykker i bytte. Eller
Chr. Sørensen i Thisted der har export af Smør og Æg,
og import af Tømmer og Bygningsmateriealer. Det er
da en alsidig butik, må man sige. Og hvem skulle tro,
der i Thisted har været en Mode og Manufakturhandel,
der havde Ene-Udsalg af Seidel & Naumanns verdensberømte Symaskiner og Bicykletter. Med filialer i Hobro, Aars, Bjerget, Boddum og Thisted!
At transporten foregik på andre måder, kan man se i
annoncerne fra hoteller og gæstgiverier. Et sted er der
både god staldplads og kreaturvægt. Og Hotel Aalborg
har efter endt ombygning 30 elegante Gjæsteværelser
og Standplads til 40 Heste.
Der er ingen annoncer udenfor Thisteds bygrænse.
Her er det mere praktiske oplysninger, som disse tre
fra Nors, Tved og Øster Vandet. Her vil jeg lige tilføje
at mens der i dag bor 1051 i Nors, boede der allerede
dengang 855. De har boet tættere, for der var betydelig
færre huse dengang, med flere børn og tjenestefolk. I
Tved bor der i dag 213, dengang 360. Og i Øster Vandet
boede der 260, i dag 182.
For sammenligningens skyld boede der 630 i Ræhr. I
Sjørring 1190 og i Hillerslev 1375, så det var storbyer
dengang.
Der er mange andre sjove ting i vejviseren. Hvad laver mon en lokomotivpudser? Der boede en i Jærnbanegade. Han hed C. Christensen, og han tjente 900 kr. og betalte 24 kr. i skat. Så er en tøffelmager nemmere at gennemskue. Der boede både en i Vestergade
og i Nørregade. Det var andre tider dengang.
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Fra ALLE os i Nors Fitness Line skal der lyde et GLÆDELIGT JUL og et GODT NYTÅR!
Tusind tak for det forgangne år, tak for jeres opbakning og støtte.
Husk: Vi holder stadig åbent, vi spritter af efter brug af maskiner, vi holder afstand, vi deler vores hold i to, hvis der er
flere end 10 deltagere, og vi gør de flader rent hver dag, som der oftest røres ved. Så brug endelig stadig Nors Fitness Line!

Vi håber på at se en masse nye medlemmer i det nye år. Vi tilbyder individuelle træningsprogrammer, hvis man gerne vil
have en sundere start på det nye år.
Vi hjælper gerne med en prøvetime, hvis man vil ned og se, hvad vi har at tilbyde. Kontakt Erik Nielsen på telefon
61601747. Priserne for et medlemskab ses nederst.

Spørgsmål vedr. medlemskab og nøglebrik kontakt Erik Nielsen på tlf. 61601747

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

17.00 - 18.00

17.00 - 18.00

17.30 - 18.30

18.15 - 19.15

8.30 - 9.30

HOLD
Swissbold

HOLD
Cirkeltræning

HOLD
Yoga

HOLD
Cross Dance

HOLD
Cirkeltræning

Lene H.
Tlf: 24271663

Instruktør:
Lene E.
Tlf: 21132194

Instruktør:
Halla
Tlf: 21765252

Instruktør:
Karin Skaarup

Instruktør:
Lene E.
Tlf: 21132194

Herre
19.00 - 20.00

Medbring
yogamåtte og
tæppe.

Herre
19.00 - 20.00

Yoga foregår i
Sangsalen på
skolen.

PRIS FOR MEDLEMSKAB:

BESTYRELSE:
Karen Berg (formand)
Julia Kleine (næstformand)
Anne Krogh Andersen (sekretær)
Torben Petersen (medlem)
Lene Enevoldsen (suppleant)
Erik Nielsen (Kasserer)
Revisor: Anne Marie Foldager og Anne Marie Berg
Revisorsuppleant: Jane Berg

Månedskort 		
250,Kvartalskort 		
500,Årskort		 1500,-
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Nyt fra spejderne
Her i skrivende stund, den sidste uge op til jul, er der ikke
meget der tyder på , at vi i år får en hvid jul. Regn, blæst og
gråvejr har præget den sidste tid. En ny rekord er slået. 14 dage
uden vi har set solen sætter sit præg. Men snart når vi årets
korteste dag, og atter går vi mod lysere tider. De første forårsbebudere, vintergækkerne, mylder op af jorden.

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

Hos spejderne var vi lukket ned et par uger, som alle de øvrige
aktiviteter. Men vi fik nogle gode møder inden julepausen. Alle
vore aktiviteter foregår udendørs, og takket været vores bålhytte, er det ingen problem selv i dårlig vejr. Vi har lavet fuglefedt på kogler og i kokosnødder. Vores julestue blev desværre
aflyst, men vore lodsedler blev solgt. Stor tak til alle jer som
støttede os. Før vi gik på juleferie, holdt vi vores afslutning
med juletræ, konkurrencer, pizza og meget mere.
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR TIL ALLE.
2021

Program for de kommende måneder
Hver onsdag holder vi møde for bæver, ulve og spejdere fra
17.15 til 18.45 i spejderhytten på Toftholmvej.
Alle er altid velkomme.
Jan. 6.

Vi starter op igen efter julepausen.

Jan. 10.

Nytårs parade i Ø. Vandet Kirke 10.30. 		
Vi starter med kaffe m/m i spejderhytten 9.00

Jan. 22. - 23. Nytårs weekend for alle spejdere.
Følg med på vores FACEBOOK side: Spejderne Vandet.
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Julen
forbi
Er der en lille maler/kunstner gemt i dig?
Kunne du tænke dig at høre nærmere om malerholdet?

Så er julen forbi. Juletræerne er nede, og Ove slutter af med at feje vejene.

Så kom til opstarts/ informations-møde torsdag d. 6.-9. kl. 19, hvor
kunstneren, Hanne Thyborøn vil komme med et oplæg.
Sted: Palletten
Entre: 20 kr. medlemmer, 50 kr. ikke medlemmer incl. kaffe og kage.

Aktiv Netværk Nors

Medlemskort til Aktiv Netværk Nors kan købes hos Grete Amby, tlf: 24603542, hos Leo Pedersen,
tlf: 30481286, eller hos Hanne ”Klip og Krøl”, tlf: 97981918. Pris: 250 kr.
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