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Prøv fodboldgolf i Parken i Nors
byens erhvervsdrivende, der ved hvert hul har deres helt egen
forhindring, og der er mange flotte og iderige forhindringer, så
det er absolut et besøg værd. Betaling for at spille går til driften
af banen og hele parkområdet.
Skriv eller ring for at høre nærmere om muligheden for et arrangement. Vi udsteder også gerne gavekort
Se flere oplysninger på vores hjemmeside og på facebook
www.norsfodboldgolf.dk

Borgerforeningen og Parkudvalget glæder os til at byde
Jer velkommen. Vi kan træffes på tlf. 24265822

- en udendørs aktivitet for alle, og en oplagt mulighed til et familie- eller firmaarrangement.
Fodboldgolf er et enkelt, men udfordrende spil, som alle kan
deltage i uanset alder. Fodboldgolf er ret nyt, men spilles ligesom minigolf bare er det her med en bold. Banen har 18 huller
og det gælder om at komme igennem banen på færrest mulige
spark. Banen ligger i et parkområde hvor der foruden fodboldgolf er legeplads fodboldbane bålplads cykelsti gode toiletforhold og P plads, samt mulighed for at komme indendørs i vores
flotte pavillon.
Nyd evt. medbragt mad i pavillonen eller ude på banen ved
borde /bænkesæt. Der er mulighed for at grille
Hele park og fodboldgolf området er blevet til på frivillig basis,
gennem Nors-Tved Borgerforening og parkudvalget. Det er

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

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: Skt. Hans i parken. Endelig kan vi mødes igen.
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 særskilte filer.
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Nyt fra Nors Gymnastikforening

Vi er i gymnastikforeningen allerede godt i gang med forberedelserne til opstarten af gymnastiksæsonen
2021/2022 – og vi glæder os! Den sidste sæson var præget af
Coronapandemien fra start til slut og intet var
som det plejede at være… MEN nu tyder alt heldigvis på, at vi
har en god og mere normal sæson foran os
I bestyrelsen forbereder vi opstarten af sæsonen med alt hvad
det indebærer. Lige nu er vi i gang med at finde
trænere til de hold som skal startes op i den nye sæson – og det
går faktisk godt… vi er dog ikke helt i mål
endnu, SÅ sidder du derude med en lederdrøm gemt i maven, så
tøv endelig ikke, vi vil altid gerne høre fra alle
der kunne have lyst til at være en del af vores fantastiske trænerstab. Om du kan slå en vejrmølle, om du kan
gå på hænder – slå en salto eller synge ”Mariehønen evigglad”
– det er ikke det allervigtigste for os. Det
vigtigste er, at du er klar på at give alle de glade gymnaster nogle sjove, lærerige og hyggelige timer i hallen. Vil
du høre lidt mere om det hele, så tag endelig fat i én af os fra
bestyrelsen – vi glæder os til at høre fra dig.

I gymnastikforeningen handler alt ikke bare om gymnastik, det
handler også om generelt foreningsarbejde på
tværs af byens foreninger, så vi sammen er med til at skabe en
masse gode arrangementer og liv og
sammenhold i byen, som alt sammen er med til at gøre Nors By
til et dejligt sted at bo.

I den næste sæson har vi igen en bred vifte af hold på tapetet:
Badminton, Børnebadminton 1.-7. klasse, Børneyoga, Tumlastik (0-3 år og forældre), Yoga for alle unge og
voksne, Teamfræs (børnehavebørn), Mini-mix (0. – 2. klasse),
Mix-spring (3. – 6. klasse), Floorbaal for herrer,
Rytme (3. – 7. klasse).
Har du en idé til et hold der mangler på listen, så er vi også altid
åbne for nye ideer og initiativer!
I løbet af den næste sæson forbereder vi bl.a. igen en sjov og
super hyggelig gymnastikweekend for alle
gymnasterne, juleafslutning med fællesspisning og selvfølgelig
et brag af en gymnastikopvisning. Alt dette
kommer I naturligvis til at høre meget mere om når vi nærmer
os!

Derfor er Nors Gymnastikforening endnu engang klar til at
byde Martin Kanstrup velkommen i Nors Hallen til
”En gur awten 3” lørdag den 18/9-21 kl. 18.00.
Skynd jer at købe billetter – der er begrænset antal, og i år kun
mulighed for at købe billetter med spisning. Billetterne kan købes i Nors Hallen nu til 250 kr. – og de skal betales kontant.
Ring til Susan på mobil: 4079 1549 og aftal nærmere omkring
afhentning af billetterne. Vi lover det bliver sjovt!
Vi glæder os alle sammen til den nye sæson!
– Har du noget på hjertet, så gi’ lyd

3

Nyt fra Nors Skole
Emneuge 20 – vi arbejder med styrkerne

Passer er sjove? Onsdag havde vi en rig-tig god tur, da vi var
hjemme og besøge vores lærer i Thisted, og ugen sluttede af
med en sjov klassefest.

I uge 20 blev der afholdt emneuge på Nors Skole, og selvom
vi stadig skulle arbejde klasseadskilt på grund af Covid-19 var
overskriften den samme for alle børnene. Vi skulle nemlig arbejde med styrkerne ”Humor”, ”Omtanke” og ”Værdsættelse
af skønhed”.
Det blev en rigtig sjov, spændende og lærerig uge med mange
forskellige aktiviteter for eleverne, hvor alle klasserne blandt
andet var på tur i det blå. Som en rigtig fin afslutning på emneugen blev der på skolen holdt STORE KLASSEFEST. Da vi
jo ikke måtte afholde skolefest, som planlagt, arrangerede alle
klasser i stedet klassefest om fredagen.
Dette blev en rigtig hyggelig dag ude i klasserne, hvor der virkelig blev gjort noget ud af det. Sikke en fest der blev holdt i
klasserne. En mega-festlig dag, som i øvrigt blev krydret med
en dejlig fælles morgensang i skolegården, hvor der virkelig
blev sunget i gennem.
Herunder kan læses om, hvad nogle af klasserne oplevede i løbet af ugen…

Emneuge 6.klasse
Tirsdag: Havde lavet pizza og makronmuffins. Vi skulle også
øve og planlægge vo-res underholdning til vores STORE
KLASSEFEST
Onsdag: Havde været ude på Kirsten Kjærs museum, og set på
det smukke kunst. det var meget inspirerende og en sjov dag
som man gerne ville oplevede igen
Torsdag: Har de pyntet op til deres STORE KLASSEFEST. Vi
spillede et spil hvor man skulle opleve og hvordan det var og bo
i Etiopien, og fik også nogle dilemmaer hvor vi skulle, bestemme om vi ville dit eller dat.
Fredag: Holdte de deres STORE KLASSEFEST, hvor tre af pigerne sang til deres fælles morgensang med hele skolen. Nogle
af os skulle lave skuespil og nogle af os skulle lave kahoot
Skrevet af Enya og Signe 6.A
Emneuge i 3. klasse

Emneuge i 4.a
Vi har gennem ugen haft fokus på de personlige styrker: Humor, omtanke og værd-sættelse af skønhed.
Blandt andet har vi fået indblik i to afrikanske folkeslag, zuluerne og ik-folket. De har meget forskellige kulturer ift. venlighed,
omtanke og måden at være sammen på. Det har vi brugt til at
lave sketches, hvor vi opførte os som enten zuluer eller ik-folk.
Vi har også lavet digitale fotocollager, hvor vi skulle “gå tæt på”
og få øje på det smukke i naturen omkring os.
Humor nåede vi også at arbejde lidt med - hvad var fx sjovt for
mange år siden? Synes vi stadig, at Charlie Chaplin og Dirch
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Øj, for er par skønne dage i 3. klasse
Onsdag cykeltur med fokus på træning af de færdigheder, vi
lærte i Den lille cyklist-prøve Torsdag besøg hos Karin i Sennels - tur til strand og skov med fokus på styrken Værdsættelse
af skønhed. Og så lige en heeeel masse leg, hygge, grin, kage,
pølser og karaoke...

får en god oplevelse. Selv om det gør lidt ondt i rumpetten af
at sidde på cyklen et par timer. Ud over masser af frisk luft så
får eleverne en masse rutine i at cykle i trafikken, siger Mette
Pedersen.
Undervejs på turen kan eleverne så måske fundere over ugens
emner, som også er humor. Og måske hittes der på en god joke.
For ugen sluttes af med at eleverne skal fortælle far-jokes foran
publikum på skolen.
Tidligere cykelture fra Nors Skole er gået til blandt andet Nors
Sø, Isbjerg og Thi-sted.

Emneuge i 5. klasse
- Det er bare med at spænde hjelmen og komme af sted...
5. Kl. har været på skovtur til Eshøj. Det har været en lærerig
dag i forhold til at ud-vikle evnen omtanke, udholdenhed, tænke positivt, værdsætte det skønne og om-sorg for hinanden. En
cykeltur til Eshøj i dag var hårdt men godt. Vi nød den smuk-ke
natur, det gode vejr, godt humør og især den gode mad som pigerne har med-bragt til skovturen. Turen hjem var hårdest men
ved fælles hjælp klarede vi det. Vi blev forresten lige interviewet af Ole Iversen fra Thisted posten. Han synes det var fantastisk at se så mange cyklister med cykelhjelm og vest. Endnu en
fantastisk dej-lig dag Artiklen fra Thisted Posten kan læses
her…

Emneuge i 1. klasse
1. klasse havde især skønhed for øje En fantastisk tur, hvor vi
fortsætter med at træne omtanke. Fortsættelse fulgtes op om
fredagen, hvor der var fokus på om-tanke og værdsættelse af, at
lave mad og pynte op
På tur med skoleintro-eleverne…
Sidste tur med mini’erne
D. 16. juni var skoleintro-eleverne på en superfed bondegårdstur hos producent af dansk kalv i Skårup .
Der fik de prøvet det hele. Der blev smagt på kalvenes mælk.
Der blev siddet på he-ste og i traktor. Der blev samlet æg, kastet
med bolde til hundene og fodret adskilli-ge kalve.
En god og lærerig dag, hvor vi lærte, hvor bøfferne kommer fra

”Emneuge er altså sjovere på cykel” - Det er bare med at spænde
hjelmen og kom-me af sted...
Nors Skoles 5. klasser har emneuge. Der skal arbejdes med styrker, værdsættelse og humor. Når så et af emnerne også rummer sundhed og om at værdsætte natu-ren. Hvorfor så ikke tage
hjelmen på, tage på en rask cykeltur ud i Thys natur og få blæst
hovedet igennem til duften rapsmarkerne?
Så kan man jo tænke gode tanker undervejs.
25 elever og deres lærer Mette Pedersen satte derfor kursen mod
Eshøj plantage i det friske majvejr.
- Vi cykler meget på tur fra skolen. Denne tur på omkring 25
kilometer er af de længere ture. Men eleverne elsker det, og alle
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Nors Open 2021
Søndag den 22. august

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 tilbehør og hygge
Udvalget består af:

Årets golfmesterskab for nuværende og tidligere beboer i Nors og omegn
afholdes søndag den 22.8. 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-

H. J. Birk

40751343

ste bolde.

Erik Nielsen

61601747

Tilmelding skal ske senest fredag den 6. august til:

Claus Petersen

40174199

Anders Jensen

42226654

Thora Jensen

60941530

Erik Nielsen,

nellikevej37@gmail.com

Oplys venligst navn, tlf., mailadr, hcp og klubnr
Med håb om stor opbakning
Birk, Erik, Claus, Anders og Thora
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Den forsvundne præst

Den 21. maj 1722 bliver sognepræsten i Nors-Tved, Johannes
Torsong, begravet på Nors Kirkegård. Begravelsen forrettes
af en nytilkommen sognepræst, der var blevet indsat den 27.
marts, altså to måneder før Torsongs død. Torsong har sikkert
været syg, siden en ny præst indsættes før hans død.

elleve år, hvor Conrad Nielsen Hildebrandt var sognepræst. Resultat: Conrad Nielsen Hildebrandt er forsvundet.
Hans arbejde som sognepræst resulterede ellers i godt 400 kirkebogsnotater fra de to sogne, deriblandt notatet fra hans egen
vielse, der ses øverst i artiklen, notaterne fra hans børns fødsler
og for to af disse også deres dødsnotater.
Hvordan kan hans navn være blevet glemt?

Den nye, unge sognepræst var Conrad Nielsen Hildebrandt. Han
var 32 år gammel, ugift, og kom ligesom de fleste andre sognepræster i Nors-Tved fra Thisted, hvor han havde været kapellan.
Efter halvandet år i embedet gifter han sig med sin forgængers
datter den 19-årige Marie Elisabeth Torsong. Et usædvanligt
og rørende kirkebogsnotat, skrevet af Conrad Hildebrandt selv,
fortæller om vielsen:
d 23 Sept: blef Jeg Hr Conrad Hildebrandt indviet i ægteskab med min Sal. Formands Datter Mademoiselle Elisabeth
Marie Torsong. Gud forleene os med Lykke og Velsignelse.
Alting tyder på, at Conrad Hildebrandt og Elisabeth Torsong
bliver forlenet med lykke og velsignelse, for i de følgende år får
parret syv børn, hvoraf de fem lever.
Men så, i 1733, efter elleve års præstegerning, dør Conrad Hildebrandt, kun 42 år gammel.
Derefter forsvinder han.
Ja, naturligvis forsvinder han. Nu er han jo død. Men hvad mærkeligt er: Han forsvinder også i Nors-Tved-boernes bevidsthed,
for hans navn bliver ikke, som med alle tidligere og senere præsters navne med sirlige og smukke bogstaver malet på den præstetavle, der hænger på væggen i Nors Kirke.

I bogen ’Nors Tved fortid og nutid’ nævnes det, at præstetavlen
er malet i 1717. Den har altså været sat op før Conrad Nielsen
Hildebrandt kom til sognene, og den er så ikke blevet ført ajour
før engang efter hans død – og da fejlagtigt!
Hvordan kan fejlen mon rettes?
Mere om Conrad Nielsen Hildebrandt og mange andre NorsTved-præster. Læs her:
http://arkivthy.dk/projektnors/PRAESTER/praesterne.html

Som det her ses, så står der på præstetavlen, at Johannes Torsong dør i 1733, hvilket ikke er rigtigt. Det skete, som beskrevet øverst i artiklen allerede i 1722. Johannes Torsongs tid som
sognepræst er altså fejlagtigt blevet forlænget med elleve år. De

Af Niels Ole Bunch Bertelsen
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Nors Børnehus
og hente børnene om fredagen og se hvor de havde
været hele ugen.
I den uge fik vi også nyt
gulv på hos Krudtuglerne, og i uge 29 og 30 bliver der lagt nyt
gulv i fællesrummet.
Fredag den 18. juni havde Bente Sørensen som har været her i
børnehavne i 24. år sidste arbejdsdag. Hun havde valgt at gå på
efterløn. Vi holdt afslutning for hende
” hele dagen ” – og det var rigtig hyggeligt. Vi skal så have
ansat en ny medhjælper.
Det er dejligt at forældrene ikke skal bruge mundbind mere når
de er i børnehaven. Vi behøver heller ikke at vaske legetøjet
af så ofte som vi før har gjort – det har frigivet mere tid til
børnene.

Der er nu begyndt en del nye børn, hos troldene. Det er jo en
helt ” ny verden ” for dem, som de skal lære at kende. Børnene
har været en del inde i børnehaven – på deres stue – og det har
givet dem mere tryghed. Der kommer stadig nye børn, og det
er jo dejligt.

Ellers ”sommerhygger” vi.
God sommer til jer alle.
Hilsen Kirsten

Vi har nu fået vores overdækket skur
færdig på grunden mellem børnehaven og skolen. Den bruger krudtuglerne meget, og Krolf Klubben bruger
den når de spiller på banen hver torsdag eftermiddag. Vi har også lige fået
nogle sommerfugleplanter af Krolfklubben som tak for vores fleksibilitet.
Det er dejligt når vi kan være fælles
om nogle ting. Som en af børnene sagde : Nu kommer de gamle.
I uge 22 var vi i Skovly hele ugen –
med bus fra 9 – 15. Vejret var med os
og vi havde besøg af en naturvejleder
en af dagene. Vi havde ” ingen materielle ting med ” – brugte det der var i
naturen og var også ved søen. Maden
blev lavet over bålet hele ugen. Forældrene havde mulighed for at komme

Spændende busrejser
samt buskørsel i indog udland
hanstholm-rejser.dk
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En opdatering fra EURO 2020 i København
I skrivende stund raser fodboldfeberen landet
over og skaber bølgegang fra Nors til Nyhavn!

I anledning af slutrunden er Ofelias Plads omdannet til en stor
fodboldfanzone med plads til 3000 gæster, hvor alle 51 kampe fra slutrunden bliver transmitteret på storskærm hen over
juni-juli måned. Her er jeg tilknyttet et mediecenter, som har
kommandobro i Skuespillerhuset, som ligger i forlængelse af
Ofelias Plads. Her sidder vi i et lille team, der løser mange forskellige spændende opgaver vedrørende billetter, håndtering af
pressefolk, besvaring af mails og telefonopkald osv.

Af Jesper Christensen, Tved - København 20. juni 2021
Det længe ventede Europamesterskab i fodbold anno 2020 er efter et års ekstra ventetid endelig skudt i gang. Omend Covid-19
pandemien har udskudt festen i et år, og restriktioner gør festen
en smule amputeret, har det stadigvæk været værd af vente på.
Mit eget engagement omkring det danske fodboldlandshold
startede i efteråret 1999. Det var dengang profilerne hed Helveg, Grønkjær og Sand, og der blev kæmpet for at komme til
EM-slutrunden 2000. Dette er nu mange træningspas og indersideafleveringer siden, men min passion og interesse omkring
landsholdet, er bestemt kun vokset med årene.
For mig er der en særlig magi omkring det danske landshold,
og den samhørighed og stemning der opstår blandt de danske
fans, når man drager afsted for at støtte landsholdet er noget helt
unikt for mig.Derfor var det også oplagt for mig at melde mig
som frivillig til sommerens slutrunde.

Jeg har fra barnsben drømt om et fuldtidsarbejde i den administrative sektor inden for elitefodbold. Derfor syntes jeg også at
min funktion som frivillig er utrolig spændende og lærerig, og
forhåbentlig kan det være et skridt på vejen i forhold til på sigt
få min målsætningen indfriet.
Debut i Parken i en moden alder
Mon ikke alle fodboldglade drenge og piger fra Nors og omegn,
der som børn har løbet rundt på Vendbjerg, har drømt om at gå
hele vejen og engang bytte den gule NBK-trøje ud med den rød/
hvide- landsholdstrøje?!
Selv må jeg erkende at benene ikke bragte mig så langt, langtfra! Derfor var jeg også hurtig ved tasterne, da muligheden bød
sig for at komme på græs i Parken. UEFA efterspurgte nemlig
ca. 100 frivillige, til at lave ceremoni før kampene i Parken.
Selv var jeg så heldig og privilegeret at blive en del af dette
team, og i skrivende stund har jeg været med til at afvikle ceremonien før kampen mellem Danmark og Finland, og i morgen
skal jeg igen i Parken for at hjælpe til med ceremonien før kampen mellem Danmark og Rusland.
Før vi var klar til at gøre vores éntre i Parken brugte vi to dage
på at træne udførslen af ceremonien, ledet af professionelle instruktører. Selve ceremonien består af et 80 meter langt banner
med forskellige københavnske vartegn, der bliver rullet ud over
græstæppet i Parken. Derudover bliver der rullet to kæmpemæssige landsholdstrøjer ud, som overlapper banneret.
Det er forbundet med enormt meget sikkerhed og mange procedurer at få lov at få adgang til Parken. Men oplevelsen af at løbe
på banen i Parken foran tusindvis af rød/hvide fans og mærke
stemning er helt sikkert det hele værd.
Alt i alt er det en rigtigt spændende, lærerigt og udfordrende at
få lov at være en del af frivilligt teamet, og jeg har mødt mange
andre ligesindede fodboldinteresserede fra både Danmark og
resten af Europa.

EURO 2020
En EM-slutrunde har
typisk et enkelt land
eller to nabolande som
værtsnation/er.
Denne slutrunde markerer
60-års jubilæet for afviklingen af Europamesterskaberne i fodbold,
og det europæiske fodboldforbund UEFA har derfor valgt at
denne slutrunde skal afvikles i 11 forskellige byer i 11 forskellige lande.
Fire af de i alt 51 kampe under slutrunden bliver afviklet i Parken i København. De tre første med Danmark som deltager
mens den sidste bliver en af 1/8 finalerne.
Det er et kæmpe setup der kræves for at afvikle en EM-slutrunde. Alene til at varetage den del af slutrunden der foregår i
København, er der ansat ca. 200 medarbejdere af UEFA.
Derudover er en stor del af håndtering af slutrunden, bygget op
på frivillig arbejdskraft. Jeg meldte mig selv som frivillig tilbage i november 2020, og blev dermed en del af det 1.300
personers store frivilligteam, som skal hjælpe til med at afvikle
slutrunden i København.”Football Village” i hjertet af København. Min primære funktion som frivillig har været ved Ofelia
Plads i indre København, en havnepromenade kilet ind mellem
Operaen, Amalienborg og Nyhavn.

Med ønsket om en god sommer
Jesper Christensen - www.fodboldstaten.dk
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Aktiv Netværk Nors
Nyt fra Aktiv Netværk Nors

Fællessang

Efter omkring 15 måneder er vi nu på
vej ind på Palletten igen.
Vi lægger ud med fællessang d. 5. juli
klokken 19. Musikken er klar, og der
er kaffe på kanden. Og kaffe og kage er
gratis denne gang.

Vil I med på bustur ???
Efter at coronaen har blokeret for næsten alle aktiviteter i meget
lang tid er vi nu klar med et godt tilbud om en bustur til vore
medlemmer – nordpå i Thy.

Paddle tennis

Vi kommer blandt andet til Kirstens Kjærs Museum, hvor vi
skal nyde vores medbragte sandwichs, drikkevarer og kaffe
med kage. Indendørs eller ude – alt efter vejrgudernes humør.
Undervejs vil der blive fortalt lidt om de forskellige lokaliteter,
som vi passerer og der vil også være diverse stop undervejs
hvor skal ud af bussen og se og høre om noget særligt.

Vi er i Aktiv Netværk
blevet tilbud gratis paddle
tennis i august og september. Rent praktisk vil
det foregå sådan, at vi får
en formiddag i hver uge,
hvor vi kan more os. Og
vi vil også få instruktion,
Og kaffe og rundstykker. Det skal vi dog selv sørge for, men
det kan vi vel også? Og hvis det bliver en succes, vil de ikke
udelukke tilbuddet bliver forlænget. Så det er med at komme på
Vendbjerg til august, men herom senere. Dog ikke her i Tidende, da næste blad først kommer til september.

Vi mødes ved Nors Hallnes P-plads den 4. august 2021 kl. 10.00.
Forventet hjemkomst inden kl. 16.00. Pris: 100 kr. for hele dagen incl. bus, entre, mad, kaffe og drikkevarer.
Tilmelding til Leo Pedersen på tlf.
30481286 eller Kristian Amby på tlf.
91537950 senest den 29. juli
Husk at medbringe kikkert !!!
På gensyn!!!
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NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE

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

JULI - AUGUST 2021

Særlige Gudstjenester

5/9 kl. 19.30: Sogneaften i Sogtiden arbejder på at formidle det kristne budskab på en fagkl. 10.30:
Høstgudstjeneste
i synlig
nehuset i Nors.
lig og tilgængelig8/9
måde,
- arbejder
på at gøre kirken
Nors.
Vi vil gerne i dette nr. af Norsog brugbar i hverdagen. Men det hele ville jo ikke blive til
håber,
at nogle
af voresmennesker,
frivillige der
Tved-Ø. Vandet Tidende minde
så meget, hvis derVi
ikke
var en
flok frivillige
”Korister”
vil
deltage.
Medbring
om efterårets 1. arrangement i
har påtaget sig af dét kæmpe arbejde, det rent faktisk er,
meget gerne
af årets
”høst”
til
hvor
vi får
af sådan lyder et gam- at få kirke og kirkelivet
til at lidt
fungere,
- og
jeg tænker
på
”NårSognehuset.
en dør lukkes,
åbnes
en besøg
anden…”,
gudstjenesten,
frugt,
grøntsager,
Niels
OleerBunch
Bertel- både dem, som var og dem, som er. De
meltforfatter
ordsprog.
Og nu
dén dør
ved at lukke sig bag mig, menighedsrådene,marmelade,
osv.
sen,med
Århus,
vil fortælle
om at gøre, for fra den Nors
for at bagværk,
honorere blomster
de arbejdsopgaver,
der har
”etder
aktivt
arbejdsliv”
1. gør en kæmpe indsats
De
skænkede
gaver
vil
efter
gudsbaggrunden
for bogen:
Etpensionist.
barneat have ansvaret for drift af både kirke,
august
kan jeg kalde
mig for
Og jeg vil derfor der hører med til dét
tjenesten blive solgt ved en auktion,
mord
i
Thy,
en
kriminalhistorie
og et aktivt menighedsliv. Og jeg har
gerne benytte dette nummer af Nors-Tved-Ø. Vandet Tiden- kirkegård, sognehus
Sognehuset, hvor man også vil
I forbindelsen
med stor
sommerfest
i detved
Enmange,
tragisksom
historespekt for
arbejde, de udfører, - det er rigtig mange
de tilfra
at 1700´tallet.
sige tak til jer
jeg har lært
at kende unkunne
købe kaffe og æbleskiver.
uge 33 afholdes
der der
gudstjerie, tid
somsom
udspillede
sig hos
fæ- Nors
bliver brugt på møder og planlægning og mails og
der min
sognepræst
her ien
Nors-Tved
- Ø.i Vandet
pa- timer,
Vel
mødt
-Nors menighedsråd.
neste
sognepræsten.
stebonde
Skibstedgaard
i Nors
samtaler, - måske med arkitekten om ny klokkestabel, - hulstorat.
Da jeg på
søgte
embedet tilbage
i 2012 havde
jegved
forud
Vel mødt
til en spændende
- ny aflastningsklokke eller hvad
gjortSogn.
mig visse
overvejelser
om, hvorvidt jeg skulle søge et ler i taget, - nyt maskinhus,
8/9 kl. 14.00: Børne- og familie
Lørdag
17/8
aften.
nu lige er på tegnebrættet.
Og deti Tved.
har været både spænfast embede igen, eller om jeg skulle ”nøjes” med løsere
an-dender
høstgudstjeneste
09.00 ari Parken,
Nors
Mødeudvalget
Nors-Tved-Ø.
dende
og en fornøjelse
at
arbejde
sammen
jer.ogOg så er
sættelsesforhold
/ vikariater,
men jeg vidste frakl.
tidligere
Vi får også i år besøg af med
Bertel
Vandet pastorat.
og
jeg
tænker
igen
på
både
dem, som
bejdsforhold,
hvor givende sognepræstestillingen kan være der kirkepersonalet,
hans venner, der vil akkompagnere
Jeg
har
altid
sagt,
at
jeg
ikke
kan
i landsbysogne, så en ansøgning blev sendt afsted, og jeg var og dem, som er.
i kirken, hvor der vil blive sunget funge8/8intet
Kl. 14.00:
Hestevognstur
hvis
ikke samarbejdet
med kirkepersohar på
tidspunkt
fortrudt mit valg dengang, så stor tak re som præst et sted,
høstsalmer
og børnehøstsange.
årlige
hestevognstur
Tved at jeg måtte være jeres nalet fungerer, og både
dét
har
det
gjort
her
i
pastoratet
fra dag 1.
fordiDen
I viste
en ”morsinbo”
déni tillid,
gudstjenesten er menighedsråklitplantage.
Vi har
starter
med
kaffe dejlige oplevelser og Så stor tak til ogsåEfter
jer
og
jeres
måde
at
være
på,
jeres
sognepræst.
Og det
bragt
mange
det værter ved en kop kirkekaffe / støtte
og sang
Maskinhuset,
inden vi mini - konfirmander, og opbakning, - jeres
tjenstvillighed
og engagement,
minder
med isig:
lige fra spørgelystne
sodavand
+ kage. Og
hvis vejret ernår det
kører til skovs,
ogman
vi får
også
let for at være præst… gælder dét: at få gudstjenesterne
og
de
kirkelige
handlinger
der forbavses
over, at
også
fåretløn
med os, har vi måske en udendørs
når vi kommer
tilbage der ikke sådan lige til at fungere optimalt.
til detraktement,
mere reserverede
konfirmander,
aktivitet. Så kom og vær med og få
igen. Af hensyn til bestilling af
udleverer deres inderste tanker. Der er ogsåEfterfølgende
dejlige oplevelen forhåbentlig rigtig hyggelig efer
der
morgenkaffe
hestevogn / vogne vil vi gerne haOg nu er det såtermiddag.
tid for mig at begynde at se fremad. Jeg
ser med mødre og deres små babyer i kirken at tænke
tilbage
til
alle
fremmødte.
ve tilmelding senest 1. august:
der gemmer sig bag dén dør, der
på, og hvor der er blevet sunget salmer, - leget og blæst sæ- ved endnu ikke 100%,
Tvedhvad
menighedsråd.
Susanne Rotbøl: 30345265
bebobler, drukket kaffe og the og snakket og hygget. Der er så småt er ved at åbne sig, - først skal jeg lige ”lande”, tænhpvognmand@gmail.com
hjælpsomme ”hjælpefeer”, der har bagt kager og pølsehorn ker jeg. Corona epidemien har været en vanskelig størrelse
for os
- bragt
megen usikkerhed
kl.alle
10.30:
Høstgudstjeneste
i og
til sultne mini-konfirmander, og som har været en stor støtte at takle, og har - 6/10
kom virkelig til at savne begrebet:
Ø.Man
Vandet.
i alt det praktiske, - der er eftermiddags - og aftenmøder med frustration med sig.
jeg håber
påisigt
at få
mere roafi hverda- Mere
herom
næste
nummer
spændende indhold og masser af sang, - der er sjove episo- ” vi plejer”  Men
mine børn og børnebørn. Og min ”VMV”
der med spejderne i kirkerne, - hestevognsture og masser af gen, - mere tid til Tidende.
pandekager, - ”Ballerums Tærsk´værk” og ”Bertel og hans have (vild… men ikke helt med vilje) kunne også trænge til
venner” eller ”Nors voksenkor”, der har underholdt til stor et par kærlige hænder, og så vil jeg rigtig gerne arbejde lidt
glæde for alle, - ja, der er rigtig meget at tænke tilbage på videre på det projekt omkring Middelalderkirken, som jeg
beskæftige mig med under min studieorlov. Og ind imellem
med stor taknemmelighed.
vil jeg da nok også være at finde på en prædikestol igen,
Der er også samtaler på kontoret eller hjemme hos jer men som ”løsarbejder”
Nu indledte jeg med et ordsprog, så lad mig slutte på samomkring dåb, vielse, dødsfald eller hjemmebesøg, og hvor
jeg hver gang har tænkt, at man er et privilegeret menneske, me vis, nemlig med et citat fra Peter Plys: “Hvor heldig er
at man på dén måde får lov til for en stund at være en del jeg, at jeg har noget, der gør det så svært at sige farvel.” Og
af folks liv og hverdag, - og i både stor glæde og dyb sorg. jeg kan betro jer, - jeg har været meget, meget heldig.
Og så er der ikke mindst mødet med menigheden ved de
ordinære gudstjenester, - dejlige stunder, hvor salmesang og
Tak til alle for en rigtig god tid i Thy og på gensyn…
orgelmusik er gået op i en højere enhed. Så der er utrolig
mange oplevelser og indtryk, som har gjort det til en rigtig god tid og oplevelse at være præst her i Thy. Og det er
ikke kun dét ”lokale”, der har været godt, - der har også
været et inspirerende og godt fællesskab præster imellem i
Thisted provsti, - dygtige og dedikerede kollegaer, der hele

Når en dør lukkes, åbnes
en anden…

11

HVAD SKER DER I PASTORATET?
November, onsdag d. 16-11 kl. 19.00
Sted: Sennels kirke
Tema: Amen

Salmemaraton i Thisted provsti
På utallige opfordringer tager vi en omgang salmemarathon
igen i Thisted provsti. Vi er mange, der holder af at synge, og
salmebogen og de forskellige salmebogstillæg er spækket med
fantastiske salmer. I efteråret 2021 synger vi om Tro, håb og
kærlighed, og i hele 2022 synger vi os igennem temaerne i Fadervor. Vi skal synge nyt og gammelt, - kendt og ukendt. Vi tager rundt i forskellige kirker i provstiet og oplever fællesskabet
mellem alle vore mange sogne. Hver gang begynder vi med at
høre lidt om dét sted, vi er, om kirkebygningen og ikke mindst
om dét liv, der er i sognet. Kom så tit du kan og vær med.
.
Efteråret 2021
September, tirsdag d. 14-9 kl 19.00
Sted: Klitmøller kirke
Tema: Tro

Thisted provstis kantori
Til efteråret 2021 starter Thisted provsti sit eget kantori op.
Formålet er at styrke provstiets sammenhængskraft musikalsk
og skabe store kirkemusikalske oplevelser for både tilhørere
og udøvere.
Koret:
Koret vil bestå af sangere fra hele provstiet på tværs af
sognegrænser. Sangere kan fx være kirkesangere, organister,
præster, menighedsrådsmedlemmer eller kirkegængere.
Niels Granvig, der er organist og kantor ved Thisted kirke er
musikalsk leder af ensemblet, der vil bestå af ca. 16 medlemmer.
Repertoiret bliver kirkemusik fra alle tider.

Oktober, torsdag d. 14-10 kl 19.00
Sted: Tømmerby kirke
Tema: Håb

Koncerter:
Koret skal synge koncerter på skift i alle provstiets kirker,
og dermed styrke sammenhængskraften mellem provstiets
menigheder.

November, onsdag d. 17-11 kl 19.00
Sted: Hundborg kirke
Tema: Kærlighed

Vi glæder os til et berigende musikalsk samarbejde i provstiet

Forår 2022
Januar, torsdag d. 13-1 kl 19.00
Sted: Sjørring kirke
Tema: Fader vor, du som er i himlene!

Niels Granvig - Kantor og organist Thisted kirke
Sigrid Kjær - Sognepræst i Sennels, Hillerslev og Kåstrup
pastorat

Februar, tirsdag d. 8-2 kl. 19.00
Sted: Østerild kirke
Tema: Helliget vorde dit navn, komme dit rige,

Konfirmationer
Søndag den 29. august kl. 10.00 konfirmeres følgende i
Nors kirke:

Marts, onsdag d. 16-3 kl. 19.00
Sted: Thisted kirke
Tema: ske din vilje, som i himlen således også på jorden

Emma Vingegaard Christiansen, Dalen 5 Nors
Agnes Grønborg Gravesen, Bosbjergvej 2 Nors Mikkel Søe
Chemnitz Handlos Hansen, Gærdet 2 Nors
Sebastian Hyldahl, Hindingvej 5 Nors.
Camilla Fries Larsen, Vendbjerg 20 Nors.
Raven Guldhammer Nguyen, Nellikevej 1 Nors.
Mads Haugstrup Oddershede, Søgaard Mark 4 Nors
Frederik Duelund Petersen, Violvej 2A Nors.
Sarah Dahl Plet, Vænget 10 Nors.
Tessa Johansen Ramskov, Hegnet 5 Nors.
Lukas Ørgaard Rotbøll, Ranselvej 20 Nors.
Sander Vestergaard Stefansen, Kåstrupvej 1 Nors.
Chris Mygind Svendsen, Norsvej 43 Nors.
Emil Vandet Trauelsen, Bjerget 13 Nors.
Rasmus Theodor Trauelsen, Døjholtvej 9 Nors.
Simon Møller Budsted Weje, Holmevej 44 Nors.

April, torsdag d. 7-4 kl. 19.00
Sted: Hillerslev kirke
Tema: giv os i dag vort daglige brød,
Maj, tirsdag d. 17-5 kl. 19.00
Sted: Tilsted kirke
Tema: forlad os vor skyld, som også vi forlader vore skyldnere,
Efterår 2022
September, tirsdag d. 14-9 kl. 19.00
Sted: Øsløs kirke
Tema: Led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde.
Oktober, torsdag d. 13-10 kl. 19.00
Sted: Nors kirke
Tema: Thi dit er riget og magten og æren i evighed
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SIDEN SIDST OG KONTAKTINFORMATIONER
Siden sidst i Nors-Tved-Øster Vandet pastorat

Kørsel til gudstjenester og sognemøder inden for pastoratet

Døbt i Nors kirke
Elli Rose Nielsen.
Nikolaj Christian Johansen.
Johannes Drejer Hvass.
Yrsa Sonja Munk Friis.
Karen Hundahl Rasmussen.
Milas Kragh Andersen.

Ligesom man, hvis man bor i Nors-Tved-Ø. Vandet pastorat,
kan bestille gratis kirkebil til gudstjenesterne, - dette skal ske
på 97920422 senest kl. 12.00 dagen før gudstjenesten afholdes, således kan man nu også bestille kørsel til sognemøder.
Dette skal også ske på 97920422 og senest kl. 12.00 dagen før
mødet afholdes.
Nors-Tved-Ø. Vandet menighedsråd.

Tillykke
Døbt i Tved kirke: Storm Sommer Langgaard
Døbt i Ø. Vandet kirke: Bertil Munch Cassøe Jepsen.

Retningslinjer for brug af kirker og sognehus.

Viet i Tved kirke:
Rikke Lodahl Rasmussen og Allan Kollerup.

I begyndelsen af det nye år kom de retningslinjer, der i skrivende stund stadigvæk er gældende, når talen er om samvær i
kirke og Sognehus.
Vedr. kirkerne: En gudstjeneste eller kirkelig handling må
maks. vare ½ time. Der er ingen fællessang, - al sang forestås
af kirkesangeren. Afstandskravet er min. 2 m. med mindre,
man har daglig kontakt / lever under samme tag; derfor benyttes kun hver 3. bænk.
Arealkravet er 7,5m2 pr. person i selve ”skibet”, - det betyder,
at der ved gudstjenester og kirkelige handlinger maks. må opholde sig 16 i Nors kirke, - 15 i Tved kirke og 12 i Ø. Vandet
kirke. (Ex.cl. kirkepersonalet)
Der bæres mundbind ved indgang i kirken, og indtil man sidder på bænker, - og igen ved udgang.
Sognehuset er omgærdet af forsamlingsforbuddet på maks.
5 personer.
Konfirmandundervisningen foregår digitalt.
Al kirkelig aktivitet derudover opfordres man kraftigt til at
aflyse.

Døde / begravede / bisatte i Tved
Ingeborg Korsgaard Nielsen.
Æret være hendes minde.

Telefon - og træffetider
Jeg kan indtil den 31. juli 2021 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, hvis Corona restriktionerne tillader det.

Ferie og friweekends
Jeg afholder ferie i perioden 01.07-07.07.2021. (begge dage
incl.). Embedet passes under mit fravær af Sigrid Kjær, Sennels Tlf.: 51505035 / mail: SIKJ@km.dk. Efter min fratræden
pr. 1/8 2021 er det i perioden 1. august til 22. august Marielouise Mærkedahl, Hillerslev, der passer embedet. Og hun kan
kontaktes på tlf. 24923128 eller MLMAE@km.dk. Fra den 23.
august og til 1. september er det Sigrid Kjær, der skal kontaktes. Vedr. personregistrering, så er det Steffen Bang Kristensen, man skal kontakte i uge 31 og 35, mail: SBKR@km.dk.
Og i de mellemliggende uger: 32-33-34 er det Julius Bang
Holst man skal kontakte, mail: JSHO@km.dk.

www.nors-tved-kirker.dk
www.oester-vandet-kirke.dk
HUSK: Har man adgang til Internet og PC, så kan man
på vores nye opgraderede hjemmeside: www.norstved-kirker.dk eller www.oester-vandet-kirke.dk følge
med i, hvad der foregår her i Nors-Tved - Ø.Vandet
pastorat.
Husk også, at I kan læse om aktiviteterne på vores
Facebook grupper: Tved kirke og Nors kirke, der også
dækker Ø. Vandet.
På hjemmesiden: www.sogn.dk findes endvidere
gudstjenestetiderne for de fleste sogne i Danmark, også Nors, Tved og Ø. Vandet sogne. Og på provstiets
hjemmeside www.thistedprovsti.dk kan man - ud
over at orientere sig om gudstjenestetiderne - også
læse om de fsk. kirkelige arrangementer, der foregår i
Thisted provsti.
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GUDSTJENESTELISTE
Måned/dag

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

5.s.e.Trin.

04

09.00

Ingen

Ingen

6.s.e.Trin.

11

Ingen

Ingen

10.30 *

7.s.e.Trin.

18

09.00

10.30 *

Ingen

8.s.e.Trin.

25

10.30*

Ingen

Ingen

9.s.e.Trin.

01

Ingen**

Ingen**

Ingen**

10.s.e.Trin.

08

Ingen

09.00 MM

Ingen

11.s.e.Trin.

15

Ingen**

Ingen**

Ingen**

12.s.e.Trin

22

09.00 MM

Ingen

Ingen

13.s.e.Trin

29

10.00 K

Ingen

Ingen

14.s.e.Trin

05

14.00*

09.00*

10.30 *

15.s.e.Trin

12

10.30

Ingen

Ingen

16.s.e.Trin

19

Ingen

14.00 H

Ingen

17.s.e.Trin

26

10.30 H*

Ingen

Ingen

Juli 2021

August 2021

September 2021

NB:
N:
SK:
MM:
*)

Omtales også andetsteds i Tidende.
Hvis de pt. gældende anbefalinger omkring samvær i kirken er gældende, bliver det en nadvergudstjeneste.
Sigrid W. Kjær, Sennels.
Marielouise Mærkedahl, Hillerslev
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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ærk Nors og Hanstholm Rejser

Generalforsamling i De frie Dilettanter
afholdes tirsdag d. 10. august kl. 19.00 på Norsvej 9

arsken

Dagsorden for generalforsamling:

7. Valg af bestyrelsessuppleant
Så er sommeren ved at gå på hæld og efte
som forhåbentlig kan fristes de fleste, som
På valg er:
Som noget nyt starter der et hold SWISSB
styrke
og stabilisere
ryg, mave og balance
Suppleant Erik Gregersen
(modtager
genvalg)
Desuden starter Philip Kristensener et hol
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
en blanding af crossfit/vægttræning samt
tempo. Kom og bak op om dette hold og
På valg er:
Lene Enevoldsen har cirkeltræning/styrke
og igen om lørdagen fra kl. 08.30 til kl. 0
Revisor Niels Jørgen Pedersen
Halla har et hold yoga som foregår på No
(modtager genvalg) Her skulle være noget for en hver smag o
900
kr. og 12(modtager
mdr. 1500 kr. Her kan alle v
Revisorsuppleant Bjarne
Andreasen
genvalg)
Hold- og inst
9.
Evt.
Opstart i uge 34. Dog starter

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab.

918

5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg i henhold til vedtægter

dk/rejsemaal/sort-sol-i-t-ndermarsken/201
På valg er:
Næstformand Jan Madsen (modtager genvalg)
Kasserer Trine Jonassen (modtager genvalg)

übeck

Sekretær Mads Vester (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem Sophie Lodahl (modtager
genvalg)

Mandag
Velmødt og god sommer
08.00 - 09.00
På bestyrelsens vegne - Sophie
Lodahl
Instruktørtime
Lis
Tlf.20413626

Indkomne forslag bedes være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse.

18

Hold

For at have stemmeret på generalforsamlingen, skal du være medlem af foreningen.Kl.17.30-18.30
Er du ikke dette
endnu, kan der betales kontingent af 75 kr. på konto 9090 0003015807.
SWISSBOLD
Lene H.
Telf. 24271663

dk/rejsemaal/l-beck-juletur/65

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

Aktiv Netværk Nors

ærk Nors kan købes hos Grete Amby, tlf: 24603542,
eller hos Hanne ”Klip og Krøl”, tlf: 97981918. Pris: 250 kr.

15

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

Nors Hallen afholder generalforsamling
Onsdag den 23. august 2021 kl. 19.00 i Nors hallen

Dagsorden:
1.

Valg af dirigent

7.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

2.

Godkendelse af dagsorden

Anne Marie Foldager – modtager genvalg

3.

Valg af stemmetællere

Kristian Amby – modtager genvalg

4.

Formanden aflægger beretning

8.

Valg af suppleant

5.

Regnskab for 2020

9.

Valg af revisor

6.

Behandling af indkomne forslag

10.

Evt.

Generalforsamlingen afholdes efter gældende coronaregler.
På bestyrelsens vegne - Jens Frederiksen
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Afskedsreception
Da vores sognepræst, Annie Krog Foldager,
har valgt at forlade arbejdsmarkedet til august 2021,
vil vi gerne invitere til en lille uformel afskedsreception

Søndag d. 25. juli i sognehuset i Nors.
Vi starter med gudstjeneste i Nors kirke kl. 10.30,
umiddelbart derefter er der reception i sognehuset.
Menighedsrådene er vært for lidt godt til ganen
og giver rammerne for, at enhver kan hilse på Annie.
Vi ser frem til en hyggelig dag.
Venlig hilsen
Nors – Øster Vandet og Tved menighedsråd
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Jubiiii, så er vi i gang igen hos
Nors Fitness Line
Det vil sige, at alle med coronapas, eller alle der har en negativ
test, der er mindre end 72 timer gammel, kan komme ind.
Der vil hver dag være stikprøvekontrol, da det er en del af retningslinjerne for at måtte åbne.
Derfor kan man møde en fra bestyrelsen, der lige tjekker op på,
om den del er i orden, mens man er nede og træne.
Kom endelig forbi og skab liv i vores dejlige motionscenter
igen.

Husk vi tilbyder individuelle træningsprogrammer (når vi åbner op igen), hvis man gerne vil have en sundere start efter
coronas indtog. Det være sig både i forhold til styrketræning, forskellige teknikker og kostvejledning.
Vi hjælper også gerne med en prøvetime, hvis man gerne vil ned og se, hvad vi har at tilbyde. Kontakt Erik Nielsen
på telefon 61601747. Priserne for et medlemskab ses nederst.

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

Tina A.
Kostvejledning

HOLD
Cross Dance

HOLD
Cirkeltræning

Lene H.
Tlf: 24271663

Instruktør:
Lene E.
Tlf: 21132194

17.30-18.30

Instruktør:
Karin Skaarup

Instruktør:
Lene E.
Tlf: 21132194

Herre
19.00 - 20.00

HOLD
Yoga
Instruktør:
Halla
Tlf: 21765252

Herre
19.00 - 20.00

Medbring
yogamåtte og
tæppe.
Yoga foregår i
Sangsalen på
skolen.
* Yoga og Cross dance starter først op efter sommerferien. Startdato kommer på Facebook og hjemmesiden senere.

Pris for medlemskab:

Månedskort 250,-		

Kvartalskort 500,- 		
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Årskort 1500,

Spejder Nyt
Midsommer er over os, og med et af versene af midsommer sangen:
GRUPPEASSISTENT:
Steffen Oddershede tlf. 97977150,
mail: steffenoddershede@mail.dk

Vi elsker vort land
Men ved midsommer mest
Når hver sky over marken velsignelsen sender
Når af blomster er flest
Og når kvæget i spand
Giver rigeligst gave til flittige hænder
Når ikke vi pløjer og harver og tromler
Når koen sin middag i kløveren gumler.........................
giver det os et malerisk billede af den skønne årstid, vi står
midt i.

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.

Hos spejderne har vi haft vores sidste mødeaften inden
sommerpausen. Spejdere, søskende og forældre var mødt
op, ca 60 i alt, ved Vandet Sø. Her fik alle, der havde lyst,
en kano tur. Nogle badede inden vi sluttede af med fælles
spisning Grupperådet havde kreeret mad over bål: frikadeller, kyllingespyd, kartoffelsalat, pølser med tilbehør. En
rigtig god aften.

Repair Cafeens fiksere
er klar igen

Vores sommerlejr kommer i år til at foregå ved Dover
Odde. Her skal vi blandt andet deltage i i en del vikingeaktiviteter.

Repair Cafeens fiksere er igen klar til at reparere ting
og sager på Palletten.

Vi, fra Vandet spejdergruppe, ønsker alle en rigtig god
og corona fri sommer- pas på hinanden og dig selv, og vi
mødes igen til august.

Hvor: PALLETTEN – Kirkebyvej 18.
Hvornår: Hver tredje tirsdag i hver måned – næste
gang den 17. august i tidsrummet 13.30 - 16.30.
På gensyn - Aktiv Nors Netværk

Følg med på vores FACEBOOK side: Spejderne Vandet.

Se mere på: www.repaircafedanmark.dk
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Menighedsrådet
Ny sognepræst

Afskedsreception

Vores nye sognepræst er fundet.
Præstegården bliver opdateret med
nye farver på væggene, nyt grus i
gården og kantede plæner.

Tiden nærmer sig
for, at vores sognepræst, Annie Krog
Foldager,
trækker
sig tilbage fra arbejdsmarkedet
og
bliver pastor emerita. Vi har ikke set
frem til dette, men vi
ønsker Annie alt det
bedste og en stor tak
for hendes tid her i
Nors – Øster Vandet,
Tved sogne.

Vil du vide hvem det er?
Det må vi desværre ikke fortælle endnu. Det er strenge ordrer
fra allerhøjeste sted.
Vi glæder os til at kunne frigive navnet, når alt lovgivningsmæssigt og administrativt er på plads.
Det vi ved, det er, at der er indsættelsesgudstjeneste
Søndag d. 5. september
Kl. 9.00 i Tved kirke
Kl. 10.30 i Øster Vandet kirke
Kl. 14.00 i Nors kirke
Umiddelbart efter gudstjenesten i Nors kirke er der reception
i sognehuset,
hvor menighedsrådene byder på kaffe og kagebord og der vil
være mulighed for, at hilse på vores nye præst.

Vi holder en afskedsreception for Annie, søndag d. 25. juli
2021. Vi starter med gudstjeneste i Nors kirke kl. 10.30 og
umiddelbart derefter,
indbyder menighedsrådene til en reception i sognehuset, hvor
der serveres frokost og en kop kaffe.
Her vil der være mulighed for at hilse på Annie.
Vel mødt til alle.

Vel mødt til alle.
*Da der løbende sker lempelser og ændringer i forhold til coronarestriktioner, bedes alle holde sig opdateret i dagspressen
om de sidste nye opdateringer
		

*Da der løbende sker lempelser og ændringer i forhold til coronarestriktioner, bedes alle holde sig opdateret i dagspressen
om de sidste nye opdateringer

Nors – Øster Vandet, Tved menighedsråd

Nors – Øster Vandet, Tved menighedsråd

Landsbyen og det gode liv på landet

Hestevognstur
Det ser ud til, at det i år
er muligt at afholde vores
hestevognstur. Det foregår
torsdag d. 5. august kl.
14.00 ved maskinhuset i
Tved plantage.
Vi starter med kaffe og brød ved maskinhuset og derefter kører
vi en tur i skoven.Vi slutter - traditionen tro - med pandekager.
Arrangementet er gratis. Tilmelding skal ske SENEST d. 27.
juli til: Susanne Rotbøll på tlf. 30345265, efter kl. 15.00 eller
på mail hpvognmand@gmail.com

Du kender ham fra bl. a. ”I hus til halsen” og ”Søren Vesters
have”
Og vi får besøg af Søren Vester torsdag d. 16. september kl.
19.30,
hvor han på humoristisk vis, vil fortælle anekdoter fra sit liv og
der vil blive sunget fra Højskolesangbogen.
Sæt allerede nu û i kalenderen til dette arrangement.
Der vil komme nærmere omtale herom senere.
		

Vel mødt til en hyggelig eftermiddag.
Der sker hele tiden nye lempelser i coronarestriktionerne, så
hold øje i dagspressen med de sidste nye udmeldinger.
		

Nors – Tved – Øster Vandet menighedsråd
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Nors – Tved – Øster Vandet menighedsråd

Spejder Nyt
GENERALFORSAMLING
KFUM Spejderne i Nors afholder generalforsamling
på Nors Skole
mandag den 6. september 2021 kl. 19.00
Dagsorden iflg. vedtægterne.

NORS

KFUM spejderne i Nors

Nye regler i huset i parken

Tingene er desværre ikke som de burde være i Parken. Det
er meningen, det skal være et sted, alle kan komme og nyde.
Men sådan er det desværre ikke. Huset er altid blevet brugt
til abefester om sommeren, med hvad heraf følger. Det resulterer i noget, der ligner hærværk. Udover svineri med
kapsler, flasker og dåser, ødelægges der også ting dernede.
Borde er ødelagte, og vi har lige købt nye stole med hynder
og en hyndeboks til. Stole og hynder har ingen skade taget
– endnu – men hyndeboksen har taget skade allerede. Lukketøjet og gaspatroner er ødelagte og der har været nogen
oppe låget, så det har taget skade. Boksen har ikke været
aflåst, så det kan ikke være for at få den åbnet. Den kan dog
heldigvis stadig bruges.

KLIP & KRØL`S ÅBNINGSTIDER
13./6. - 1./10. - 2021

Uge 24-28. 13/6-18/7. Tirs-, ons-, tors- og fredag.
Uge 29. 19/7-25/7. Tirs-, ons- og torsdag.
Uge 30. 26/7-31/7. Ons-, tors- og fredag.
Uge 31. 2/8-8/8. FERIE.
Uge 32-36. 9/8-12/9. Tirs-, ons-, tors-, fre-, samt
lørdage i lige uger.

Så nu er vi i Borgerforeningen blevet trætte af at se på hærværk og gå og rydde op dernede. Derfor har vi besluttet, at
huset vil være aflåst aften og nat fremover. Der bliver låst
om aftenen og låst op igen om morgenen.
Men huset kan stadig bruges om aftenen. Ved henvendelse
til Ove Thygesen på tlf. 24679933 kan man få huset låst op,
efter man har givet rede for anvendelsen. Og er det ”druk,
højt musik og hærværk” behøves man ikke spørge.
Vi vil hellere bruge tiden på at låse og låse op, end på rydde op efter andre, der tilsyneladende ikke har lært, hvordan
man skal opføre sig.
Det ved dagplejebørnene heldigvis godt. Så det er også for
deres skyld vi låser, så de ikke skal komme ned til et svineri.

Uge 37. 13/9 - 19/9. Tirs-, ons- og torsdag.
Uge 38. 20/9-26/9. Tirs-, ons-, tors-, fre- og lørdag.
Uge 39. 27/9-3/10. Tirs-, ons- og torsdag.
Ret til ændringer forbeholdes.
Mvh. Hanne

Fortsat god sommer.
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Nors-Tved Borgerforening
afholder Generalforsamling
Onsdag den 12. august 2021 kl. 19.00 i Parken Norsvej 92

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller

5. Valg af 2 suppleanter

2. Formandsberetning

6. Valg af revisorer og revisorsuppleant

3. Fremlæggelse af regnskab

7. Fastsættelse af kontingent

4. Valg af bestyrelse.

8. Indkomne forslag

På valg er:

9. Evt.

Ove Thygesen

modtager genvalg

Peter Amtoft

modtager genvalg

Svend Nørgård

modtager genvalg

Forslag til bestyrelsen sendes senest 4 dage før
generalforsamlingen til: norstvedborgerforening@
gmail.com

Kristian Amby

modtager genvalg

Efter generalforsamlingen serveres øl vand og kaffe

Mød op denne aften og vær med til at bestemme hvad der sker i Din by
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LOKALRÅDET (Nors, Tved og Ø.Vandet)
Nyt fra LOKALRÅDET

Der har været holdt Årsforsamlingsmøde(Generalforsamling)
i LOKALRÅDET den 2. juni.
Bestyrelsen består nu af følgende:
Jens Otto Nystrup – formand, Karen Johansen – næstformand, Karen Berg – sekretær, Daniel Bunk, Leo Pedersen,
Jens Frederiksen, Inger Svane – kasserer
Lokalrådet v/formanden kan kontaktes på mobil: 23201414
eller mail: ntvlokalraad@gmail.com
Vi har også lige fået 10.000 kr. fra Sparekassens coronapulje
til brug for blandt andet tilrettelæggelse af det omtalte borgermøde efter sommerferien.
Alle der har deltaget i arbejdsgrupperne og selvfølgelig også
alle øvrige borgere i vores område kan godt klappe sig selv
på skulderen og sige – ”Godt gået!”

Vores UDVIKLINGSPLAN er blevet rigtig godt modtaget
– positiv presseomtale og kommunal bevågenhed – Thisted
Kommunalbestyrelse har netop vedtaget, at Nors er udvalgt
til Områdefornyelsesmidler fra 2021-2025 – der er foreløbig
afsat 100.000 kr. i år til at komme i gang med planlægning/
forundersøgelser m.v. i samarbejde med kommunen og flere
mio. i tiden der kommer. Vi satser på, at vi i samarbejde med
kommunens medarbejdere indbyder alle i vort område til et
opstarts-handlings-møde efter sommerferien engang.

På LOKALRÅDETS vegne
Jens Otto Nystrup - formand
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Kom og vær med.

Klubdag blev en succes

Venlig hilsen
Bestyrelsen

Lørdag 12. juni havde

en kamp for klubbens Serie 3 hold, men på grund af et corona-udbrud på modstanderholdet, blev kampen aflyst. I stedet
blev der spillet en intern turnering med spillere fra Serie 3,
dig?
U17 og U19 holdene.

Er der enNors
lilleBold
maler/kunstner
klub inviteretgemt
alle i
Kunne dubyens
tænke
dig attilhøre
nærmere
om malerholdet?
borgere
klubdag
i
klubbens lokaler påVendbjerg.

De fremmødte havde mulighed for at prøve kræfter med
Nors Boldklubs nyanlagte padelbane, der
Her havde folk mulighed for at komme og se og opleve nogle er ved siden af klubhuset. Samtidig kunne de også studere
det nye stisystem, der snor sig om padelbanen og den tilaf de aktiviteter, somNors Boldklub tilbyder.
Så kom tilopstod
opstarts/
d. 6.-9.kunne
kl. desuden
19, hvor
skov. De fremmødte
prøve kræfter
Ideen til arrangementet
tidligereinformations-møde
på året, da Dan- stødendetorsdag
med bowtag, som er en form for høvdingebold med bue og
mark var lukket nedkunstneren,
på grund af Corona,
Hanne Thyborøn vil komme med et oplæg.
og folk ikke kunne mødes til sædvanlige aktiviteter. Derfor pil. Der var gratis fadøl, pølser og is til alle, der mødte op.
Derudover var der opsat to hoppeborge, som de mindste
ville de frivillige i Nors Boldklub i forbindelse med
genåb-Palletten
Sted:
ning gerne lave et arrangement for byens borgere, hvor de kunne benytte.
Entre:
kr. medlemmer,
kr. ikke medlemmer incl. kaffe og kage.
samtidig kunne
give20
en smagsprøve
på, hvad Nors50
Boldklub
Om aftenen var der arrangeret pizza og storskærm. Her var
tilbyder.
cirka 100 mennesker samlet, og sammen så de landskampen
I løbet af dagen var der arrangeret sjov træning for børnene mellem Danmark og Finland ved EM i fodbold.
Ifølge de frivillige i Nors Boldklub mødte mellem 400 og
op til U12, og da træningen var slut,
mennesker
i løbet
af dagen, hos
og deLeo Pedersen,
Aktiv og
Netværk
Norsmiddag
kan købes
Grete
Amby,optlf:
24603542,
blevMedlemskort
der serveret is, til
sodavand
pølser. Over
spille-hos500
er
meget
glade
og
taknemmelige
for
de klubbens seniorhold
kampe,
hvor
tlf: 30481286, eller hos Hanne ”Klip og Krøl”, tlf: 97981918. Pris: 250det
kr.store fremmøde.
først Nors Boldklubs damehold var i aktion efterfulgt af en Samtidig er de helt sikre på, at et lignende arrangement vil
kamp med klubbens Serie 6 hold. Der var også arrangeret blive gentaget i fremtiden.

Aktiv Netværk Nors

NTT sept-okt 2018.indd 21

28/08/2018 06.5

24

