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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: Skolen byder nye og gamle elever velkommen.
Deadline for næste blad er den 20. Oktober, med forventet udgivelsesdato d. 1. November
Bladet kan også læses på www.norsby.dk eller afhentes hos Spar Købmanden i Nors.
Alt indsendt materiale er velkommen, men husk billeder og logo må ikke sættes ind i teksten. Tekst og billeder skal være i særskilte filer. 

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

Nors Børnehus
Så gik denne dejlige sommer. Der er heldigvis lunt endnu så vi 
er stadig så meget ude som muligt. 
Vi har fået sagt farvel til Bente Sørensen som valgte at gå på 
pension og har nu fået en ny medhjælper der hedder Lotte Pe-
dersen som er 24 år. 
I forbindelse med de nye corona lempelser må søskende igen 
komme med ind i  børnehaven. 
Vi vil også tage kontakt til dagplejerne og få dette samarbejde 
igang igen. 
Vores julehygge/ klippedag med bedsteforældre bliver også 
planlagt. Derudover holder vi forældremøder igen. 
Krudtuglerne har også lige været på koloni i Græshytten i 
Hanstholm, hvor de havde en overnatning, og forældrene hen-
tede dem så de kunne se hvor de havde været.
Vores høstmarked venter vi med til næste år, men arbejdsda-
gen har vi planlagt til i år.

Det bliver lørdag den 25. September kl 9-15. Er der nogen der 
har tid og lyst er I velkomne. 

Vores nye cykelskur på legepladsen bliver også udsat til næste 
år grundet ekstra høje priser lige nu.
Jeg har også selv valgt at holde som leder i Nors Børnehus. 
Jeg bliver pensionist her i december . Min sidste arbejdsdag i 
børnehaven er fredag den 12. November. 

Jeg vil gerne sige tak til alle jeg har haft kontakt med i de år jeg 
har været i Nors Børnehus. Jeg har været utrolig glad for mit 
arbejde og for at have haft mulighed for at være i en børnehave 
der er i et lokalt samfund. Det er specielt og anderledes- på den 
gode måde.

Hilsen Kirsten
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Nyt fra Nors Gymnastikforening

Nu nærmer vi os med hastige skridt opstar-
ten af gymnastiksæsonen 21/22 -og dét glæ-
der vi os til!

Vi håber og tror på, at vi denne sæson kom-
mer i mål og slutter sæsonen af med et brag 
af en gymnastikopvisning, uden alt for man-
ge Corona-restriktioner.

Vi har til denne sæson samlet en stor flok 
dygtige og engagerede trænere, der alle-
sammen er klar på at give gymnasterne, 
yoga-folket, badmintonspillerne og floor-
ball-herrerne nogle sjove, lærerige og hygge-
lige timer i hallen.

Vi har netop i Gymnastikforeningen holdt 
et opstartskursus for alle trænerne, så de er 
top-klar og kan slet ikke vente med at kom-
me igang!

Vi håber at se mange glade og forventnings-
fulde gymnaster i hallen, når sæsonen skydes 
igang i uge 38 

Husk det er tilladt at komme til to prøvetrænin-
ger inden gymnasten skal tilmeldes sit hold.

Har du spørgsmål, så kontakt os endelig!

Vi glæder os til at se jer!

 

Bestyrelsen i Nors Gymnastikforening. 

Formand  Næstformand Kasserer 
Kathrine Thøgersen  Karina F Mogensen Heidi Ringsborg 
Tlf. 40926355  Tlf. 51339907  Uden for bestyrelsen 

Sekretær  Menig medlem Menig medlem 
Berit Oddershede Karoline Holler Anita S. Pedersen 
Tlf. 21230579  Tlf. 29902801  Tlf. 28511241 
 
Menig medlem Webmaster/menig Suppleant 
Camilla Holm   Lars Larsen  Signe og Anniqa Luxhøj 
Tlf. 20488102  Tlf. 20886081  Tlf. 61511156  

Vigtige datoer  

2021 
Uge 42 Efterårsferie ( ingen træning ) 
Uge 45 Gymnastik weekend d.   
  6.11.21 — 7.11.21 

D. 15.12.21 Fælles juleafslutning med 
  spisning 

Uge 51/52 Juleferie følger skolens ferie 

2022 
Uge 7  Vinterferie ( ingen træning ) 
D. 13.3.22 Gymnastik-opvisning i Nors  
??.3.22 Bønestævne i Thy Hallen 

Hovedsponsor 

Sæsonstart d. 20.9.2021 

Hold Dag Tid Ledere Tlf. Pris 

Badminton Mandag i hallen 18:00-21:00 
Opstart uge 38 

Kontaktperson: Kathrine 
Thøgersen 

40 92 63 55 2100,- pr. bane 

Børnebadminton 
1.-6. klasse 

Mandag i hallen 16.00-17.00 
Opstart uge 38 

Jeppe Andersen 
Jonas T Sørensen 
+ en fra bestyrelsen 

 
 
21 23 05 79 

500,- 

Tumlestik 
0-3 år og forældre 

Tirsdag i salen 16.30-17.15 
Opstart uge 38 

Karoline Holler 
+ ? 

29 90 28 01 500,- 

Yoga for alle unge og 
voksne 

Tirsdag i salen 18:30-19:30 
opstart i uge 38 

Bodil Krøjgaard 44 11 87 86 500,- 
 

Team Fræs =  
børnehavebørn 

Onsdag i salen 16:15-17:00 
Opstart uge 38 

Louise Svendsen 
Michelle Sommer 
Line Kragh 
Cecilie Pedersen 
Sofie Vangsgaard 
Alberte Amby 

23 32 85 26 500,- 

Mini mix 
0.-2. klasse 

Onsdag i salen 17:00-18:00 
Opstart uge 38 

Camilla Holm 
Mads Vester 
Signe Lux 
Anders Holler Jensen 
Carl Emil Nystrup 

20 48 81 02 550,- 

Mix spring 
3.-6. klasse 

Onsdag i salen 18:00-19:30 
Opstart uge 38 

Camilla Holm 
Lars Larsen 
Esben Gravesen 
Mathilde Kristensen 

20 48 81 02 600,- 

Floorball for herrer Onsdag i hallen 20:00-21:00 
Opstart uge 38 

Kontaktperson: 
Niels Lodahl Andersen 

22 19 09 81 550,- 

Rytme 3.-7. klasse  Torsdag i salen 16:00-17:00 
Opstart uge 38 

Ninna Holler Jensen 
 

28 45 80 04 550,- 

 

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

Super dejlig 1. skoledag på Nors Skole

Efter en dejlig lang sommerferie for børnene, mødte spændte 
elever og foræl-dre op til første skoledag på Nors Skole. Perso-
nalet havde gjort klar til det store indtog, så derfor var skolen 
pyntet med flag og røde løbere ved indgangene.

Dagen startede med fælles velkomst og morgensang til både 
elever og de mange fremmødte forældre. En rigtig dejlig måde 
at starte dagen på, hvor alle de fremmødte næsten fik taget til at 
løfte sig i en skøn fællessang. Så var vi ligesom i gang med en 
god start på en spændende 1. skoledag!

Herunder kommer blot nogle enkelte eksempler 
på nogle af de spænden-de aktiviteter eleverne 
har nået at opleve de første to uger.

Bogstavtræning

Bogstavtræning kan 
foregå på mange må-
der. Onsdag i uge 32 
foregik det for 1. klas-
se uden-for med en 
omgang bogstavbin-
go, og eleverne gik op 
i det med liv og sjæl. 

1-1-2 DAG
Normalvis er det kun 0. klasse, der er af sted til 1-1-2 dag. Men i 
år fik både 0. og 1. klasse lov, da corona ikke tillod det for sidste 
års 0.klasse. Så endelig kunne de også komme af sted, så de 
ikke blev snydt. Det er altid en fantastisk dag for børnene med 
en masse gode oplevelser. På billedet er det 1. klasse, der er af 
sted med Jeanette og en hel masse af elevernes bedsteforældre 
som hjælpe-re. Tusind tak for opbakningen til jer! 
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Store og små læser sammen…
Torsdag i uge 33 var der fokus på læsningen for 3. og 6. klasse. 
De blev sat sammen parvis. En fra 3. klasse blev sat sammen 
med en fra 6. klasse. Der blev læst i 3. klasses elevernes fri-læs-
ningsbog. 6. klasses eleverne var forinden blevet klædt på til 
“underviser-rollen”. 
Det var en rigtig god oplevelse - både i forhold til læsningen og 
relationen mellem store og små. Stor ros til alle elever!

Insektfælder
3. Klasse har været i gang med at lave insektfælder i natur/tek-
nologi. Eleverne var utrolig optaget af det og med stor nysger-
righed undersøgte eleverne de fangede insekter efterfulgt af et 
sjovt insektvæddeløb.

Virksomhedsbesøg på en af Nors by’s mest ino-
vative virksomheder – Convert
6. kl. på Nors skole arbejder med bæredygtighed og genanven-
delse. Derfor besøgte de virk-somheden Convert i Nors. Det 
er en helt fantastisk virksomhed, der gør en kæmpe forskel for 
vores miljø og natur. De genanvender lige fra blå arbejdstøj, 
stofrester, ålegræs fra et næsten 200 år gammelt tag til gamle 
bordplader, der kan komme ud som nye. Materialerne der kom-
mer ud i den anden ende kan bruges til underlag til ridebane, 
isolering, møbler og meget mere. Det er store mængder, der skal 
bruges til produktion og maskinerne skal ren-ses, når en ny pro-
duktion skal sættes i gang. 

Stor tak til Convert for, at 6. klasse måtte komme på besøg. I 
klassen er de ved at undersøge tekstiler og om det kan bruges 
til andre formål. De tager de gode tekstiler/stoffer, knapper og 
dimser af til håndværk og design og genanvender til nye de-
signs. Tekstiler, der ikke kan anvendes, afleverer de selvfølgelig 
til genbrug.
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Aktiv Netværk Nors

Bustur i Nordthy
af Kristian Amby

Vejret var med os, da Aktiv Netværk Nors drog på bustur i det 
smukke landskab i Nordthy. 
Vi startede med at køre til Brunbjerg Skrænt ved Hanstholm, 
hvor der normalt næsten er garanti for at se krondyr. Dem var 
der bare ingen af den dag. Men udsigten fejlede som sædvanlig 
ikke noget.

Herefter gik turen om de to 
figurer på Hanstholm Havn 
til Kirsten Kjærs Museum i 
Langvad. Efter et solidt mål-
tid der, var der rigelig tid til 
at besigtige museet. Efter 
eftermiddagskaffe der, gik 
turen så til Hjardemål Klit 
Kirke, hvor Gunnar Smed 
fortalte om livet i Hjardemål 
Klit, hvor han selv er født og 
vokset op.
Alt i alt en god tur.

Bobspil og Dart
Så er vi i Aktiv Nors Netværk 
igen kampklare med hyggeligt 
samvær omkring et spil BOB 
og en runde DART og selvføl-
gelig kaffe og kage undervejs.

Hvor: På PALLETTEN – Kirkebyvej 18 i Nors.
Hvornår: Onsdage i lige uger -  kl. 19.00-21.00.
Første gang: Onsdag den 22.september.
Vi råder selvfølgelig over prof. bobborde og prof. dartudstyr 
Tilmelding til Agnes Dahl 30302011 eller Jens Otto Nystrup 
23201414 –
Eller kom bare hvis du har lyst…. Vi ses !!!!!!!!!!!!!

Her var engang butikker
af Kristian Amby

Men pludselig en dag, er de væk. Og meget andet med det. Så 
bliver det pludselig hyggeligt, at se billeder. 
Derfor har Aktiv Netværk igen taget gamle billeder og andet lo-
kalhistorie på programmet. Så har du gamle billeder eller andet 
spændende liggende, er du velkommen til at komme på Pallet-
ten med dem.  Til en god snak og en kop kaffe. Har du billeder, 
vil vi gerne dem scannet. Jeg tager min scanner med, så du får 
billederne med dig igen. 

Vi er der første onsdag i hver måned i lige uger. Altså første 
gang d. 8. september og i oktober er det d. 6. Du behøves ikke 
være medlem af Aktiv Netværk for at aflevere billeder.
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Kan du lide at læse bøger ???

Så er Læseklubben måske lige noget for dig!!
Vi har tidligere været en gruppe her i Nors, der mødtes en gang 
om måneden – Onsdag – på PALLETTEN.

Vi håber at kunne starte op her igen efter Coronatiden – vi be-
stemmer på skift en bog, som vi snakker sammen om i hyggeli-
ge omgivelser og naturligvis med kaffe og kage undervejs.
Vi håber det kunne være noget for dig. 
Hvis du har lyst til at være med så mød op onsdag d.15. septem-
ber kl.19 på Palletten eller henvend dig til:

Aase Nystrup – mobil : 24662824

Padel tennis
Aktiv Netværk har ind-
til videre fået mulighed 
for at føje padel tennis til 
programmet. Det er Nors 
Boldklub, der har givet os 
mulighed for at udnytte 
ledige tider.

Det er i øjeblikket torsdag formiddag fra klokken 9 – 11. Vi 
starter med en kop kaffe, og skiftes hermed til at spille. Indtil 
videre spiller vi uden regler og point. Og det bliver vi nok ved 
med, det er såmænd svært nok i forvejen.
Vi ses på Vendbjerg.

Repair Cafe

Repair Cafe har åbent 3. tirsdag i hvert måned på Palletten fra 
kl. 13.30 - ca. 16.30. Næsten gang er altså d. 21. september. 
Herefter d. 19. oktober
Så i stedet for at smide dine gamle ting ud, kan du prøve at kom-
me her og få det repareret. Det er gratis, bortset fra reservedele, 
som du selv skal skaffe. Man kan også få slebet knive. 

Kom og se, der er kaffe på kande

Et veloplagt MD-Duo spiller op til 
Aktiv Netværks opstartsfest på Palletten
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Det er længe siden, vi har haft noget på spil, men NU sætter                

     
simpelthen hele  

   5 PÅ SPIL 

 
5 PÅ SPIL er sammensat af velkendte:    

Jørgen Alstrup – Klaver – Banjo – Mandolin,  Rene´ Nørskov – Klarinet – Fløjte – Saxofon 

Torben Andersen – Trommer, Per Andersen – Bas – Sang, samt Knud Erik Pedersen – Harmonika.  

Orkestret spiller MEGET gerne på opfordring – man kan næsten kalde det ”ønskekoncert”. 

Alle 5 musikere har alle spillet i forskellige orkester sammenhænge gennem tiderne, og har 
derfor et bredt kendskab til, hvad der FØR i tiden var populær-musik. 

Musik genren er typisk numre med: John Mogensen, Trine Dyrholm, Otto Brandenburg, Svend 
Nicolaisen samt meget mere. 
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Mad & Musik

Nu er efteråret begyndt  – vi er langt fremme i Corona sikringen, så der-
for kan vi nu med glæde ”starte op” igen med vores kendte arrangementer 
-  ligesom også AKTIV NETVÆRK NORS allerede ER startet med deres  
programmer – men selvfølgelig alt sammen under skyldig hensyntagen til 
de regler og krav, der er gældende for ansvarlig Coronabeskyttelse

Vi har hyret noget dejlig musik – vi har entreret med Thy Event med noget 
super dejligt mad, så hvis vi så samtidigt er så heldige at få nogle herlige 
gæster på 

                Palletten den 5. november klokken 18:00     

kan det simpelthen ikke blive bedre. 

Til musikken har vi sat 5 PÅ SPIL – maden er 3 slags kød, 2 slags kartofler, 
2 slags sows, 2 slags salater, brød og smør samt kage til kaffen – alt anrettet 
og serveret / skåret af kokke fra Thy Event.

Øl, Rødvin og Hvidvin, samt vand kan købes til rimelige priser.

Vi sælger 70 billeter á 245 kr. efter ”først til mølle-princippet” – der dækkes 
op med runde borde á 8 personer, så kan I næsten selv bestemme bordkort 
eller selskab. 

Ring allerede NU på telefon nr. 4027 5311 og bestil en dejlig aften
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Aktiv Netværk Nors

Spændende busrejser 
samt buskørsel i ind- 

og udland

hanstholm-rejser.dk

September 2021.

  Aktiv Netværk Nors. Aktiviteter På palletten.

tid. kl.             Mandag. tid kl.               Onsdag
19. - 21. 9.30 - 12.    Træværksted. /  trædrejning.

Fællessang med musik. Niels Christensen  40281449
første mandag i måneden. 9.30 - 13. Lige uger. Madlavning 

  for modne mænd. Lise Hove. 23431433
14. - 16. eller 19. -21. Ellen Christensen 51373976.

Foredrag eller 10 - 11.30  første onsdag i lige uger. 
andet underholdning. Lokalhistorie og gl. billeder

Se opslag. Ca. en gang i måneden. Kristian Amby Tlf. 91537950
13.30. - 16.  Kort og Brætspil m.m.

          Tirsdag. Bent Borg. 21725475
9.30.- 12. Træværksted./ trædrejning. 19. - 21.   Lige uger.

Niels Christensen 40281449   Dartspil  mm. Agnes Dahl. 30302011
Leo Pedersen. 30481286.   Bobspil mm. Jens Otto Nystrup. 23201414

14. - 16.          Håndarbejde mm.  19. - 2130. ulige uger. Sy eller rep. Dit tøj
Bente Christensen. 21798474 Tag din egen symaskine med, 

 eller lån en af Aktiv Netværk. Vi har 3. stk.
19. - 21.30.Nørklerier. - Patchwork. Anette Nesager  20296664

       Strik. - Hækling m.m.              Læseklub:
Åse Christensen. 52607880 Åse Nystrup. 24662824  
Rita Pedersen. 61671190 Opstart d. 15. september kl. 19

tidspunkt aftales fra gang til gang.

Har du spørgsmål ring gerne til en Torsdag.
tovholder og få en snak. 10. - 11. 00 Stolegymnastik.
eller mail på aktivnors@gmail.com        Vera Frandsen. 60241343

Tilmelding til Vera først til mølle

Bliv medlem det koster 250. kr. årlig  og du kan deltage i alle arangementer.
 der kan dog være udgifter til materialer.

 Vi tager gerne imod forslag til nye aktiviteter.
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Mange mennesker har en hobby af en eller anden 
art. Tingfinder kunne man kalde Lise Thomsen

Hun er grebet af fascinationen ved af finde ting med en metalde-
tektor. Både gamle og nyere ting kan være spændende. 
Det at gå med detektoren ud over en mark, og den så registrerer 
“et eller andet”, giver et kick.
Det kan også være, hun leder efter noget bestemt, som nogen 
har tabt. I begge situationer opstår der en forventning, som, når 
detektoren giver udslag, giver et kick.
Glæden ved at hjælpe andre ved at finde en tabt genstand, er 
også en af de positive oplevelser ved arbejdet med detektoren.
Det er en hobby eller interesse, som Lise bestemt kan anbefale, 
at man prøver.

Som barn havde Lise en moster, som havde fundet en forsegling 
til en sæk ved hjælp af en metaldetektor. Siden den gang har hun 
altid tænkt, at det var spændende.
Til sin 60 års fødselsdag fik hun så sin første detektor, så man 
kan se, det er aldrig for sent at få en ny hobby!
Den første detektor er nu blevet skiftet ud med en ny, bedre og 
lettere model.

Lise har fundet mange forskellige metalgenstande, de fleste har 
ikke nogen større værdi, men der har da være “gevinst” ind 
imellem.

I to tilfælde er hendes fund erklæret for danefæ, og hun har 
modtaget dusør fra Nationalmuseet.
Det drejer sig om en fibulafod i bronze fra Germansk Jernalder 
og en romersk mønt, en Antoninus Pius denar.

Hun har også fundet andre mønter. De er ordnet i et ringbind 
med oplysning om fundsted og årstal på mønten.

En af de mønter, som Lise har fundet, er forsynet med kontra-
markering. Den oprindelige mønt er en 5-øre udstedt under 
Christian d. 9. Den er så blevet forsynet med stemplerne F G. 
Hvem, der har foretaget markeringen, vides ikke, ligesom be-
grundelsen/formålet  med netop denne kontramarkering er 
ukendt.

Blandt fundene er også tenvægte og en dyrefibula.

I øjeblikket venter Lise på besked fra Museum Thy om nogle 
fund, hun har afleveret I 2018.
Det drejer sig om et fibelfragment, 2 næbfibler og en rygknap-
fibel

Lise har hjulpet flere med at finde forsvundne/tabte ting, og hun 
vil gerne prøve at hjælpe, hvis man har tabt en genstand (af me-
tal) for eksempel en ring. 

Lise vil også gerne have mulighed for at søge med detektoren på 
nye marker, så har du et stykke jord, hvor hun må prøve (hun går 
alene), er hun meget interesseret.

Lise kan kontaktes på tlf. 6177 1361.
Af Steen Jensen

Detektor Lise
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Under besættelsen var der tyske tropper stationeret ved Nors 
Sø. De havde udstyr til at holde øje med eventuelle allierede 
tropper. Lytteapparater, lyskaster og radar. Men der blev også 
holdt øje med dem! Klitplantør Aksel Rasmussen holdt øje med 
de opførte sig ordentlig og fulgte lov og skik.

Han indberettede blandt andet til Jagtrådet og Reservatrådet 
følgende:

19/09/1942.
I Øjeblikket er jeg lidt foruroliget ved Tanken om, at de vist 
har projekteret et Luftskytsbatteri paa Isbjerg ikke langt fra Ør-
gaard. Jeg holder imidlertid Udkig og skal, saa snart jeg bliver 
klar over, om der er Planer fremme, som virkelig bliver bragt 
til Udførelse, protestere, ligesom jeg har gjort de andre Gange. 
Imidlertid er der paa det Omraade næppe noget at gøre, da det 
er Ordre Syd fra, der foranlediger den Slags Anlæg. Jeg kan 
kun gøre en Indsats, naar det gælder de lokale Kommandanter.

21/06/1944.
I Tved Plantage ved Bagsø - altsaa Søen lige Nord for Nors Sø 
umiddelbart Øst for Ørgaard - har den tyske Værnemagt op-
stillet 6 Barakker, og der tales om, at der skal bygges en større 
Bunkers. Direkte Skade synes dette ikke endnu at ville forvolde 
Reservatet, men da det ogsaa, saa vidt jeg ved, er Meningen, 
at der sammesteds skal anbringes 4 Kanoner, kan dette godt 
naa at blive ubehageligt saavel for Ørgaard, Tved Plantage som 
Reservatet.

24/07/1944.
Paa Isbjerg uden for Tved Plantage paa Reservatets Grund, er 
Tyskerne gaaet igang med at grave ud til en Bunkers. De har 
kørt en Masse Cement og Grus derop til den kommende støb-

ning. Mine Forestillinger har som sædvanligt intet frugtet, naar 
der er Tale om et fast Støttepunkt!
25/08/1944.
Jeg bekræfter Indberetning om Anmeldelse til Politiet i Thisted 
angaaende Overgreb paa den paa Skellet mellem Tved Klitplan-
tage og Reservatet værende Kæmpehøj Isbjerg samt hoslagte 
Gennemslag af Anmeldelse til Poiltiet vedrørende Fjernelse af 
Pilespidser o.a. Danefæ, som ikke er blevet afleveret mig be-
kendt til rette Vedkommende. Naa, de Skader, der er sket, er 
saa smaa alligevel. Højen paa Isbjerg var saa lille, at der ikke 

engang har været sat Sten paa den.

22/09/1944.
I afvigte Tidsrum siden sidste Indberetning har vi paa forskel-
lig Maade haft en del Besvær med Forholdene vedrørende den 
tyske Værnemagt!

Der er saaledes Bygningsarbejderne paa Isbjerg ved Tved Plan-
tages Grænse, hvor Tyskerne har bygget Radiolytterposten 

Befrielsen
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med tilhørende Mandskabsbunkers og Strømfordelingsbunkers 
m.m. Det ser ud til, at de er færdige med at støbe og grave, og 
da de nu skal til at dække de afgravede Arealer, har jeg stillet 
det Krav, at de skal dække de opgravne Sande forsvarligt med 
Klittag og Lyngtørv. Tørvene har jeg ladet dem tage langs den 
oppløjede Brandlinie langs Tved Plantages Vestgrænse.

22/09/1944.
Ved Nors Sø i Tved Plantage har Tyskerne en Marinerekreati-
onsanstalt. Da Soldaterne stadigt gik og skød deres geværer af 
over Nors Sø, klagede jeg til Marineintendanturstelle i Thisted, 
som svarede mig følgende:

“Soldaterne er jo efterhaanden blevet vandt til at bortskyde 
Vildtet de træffer paa i Nærheden af de forskellige Stillinger for 
at ikke Harer og Raavildt skal udløse Minerne i Minefeldterne, 
saa det er naturligvis derfor, de gaar og knalder med deres Ge-
værer”!

Jeg forklarede dem deroppe, at Vildænderne paa Nors Sø kunde 
jo dog ikke gøre Landminerne Fortræd, da der vel næppe var 
Søminer i Søen, og de nærmeste Minefeldter maatte være 1 - 2 
Mil fra Rekreationshjemmet. Man lovede mig derefter, at der 
ikke skulde blive skudt efter Ænderne og det øvrige Vildt i Tved 
Plantage og Reservatet.

26/01/1945.
.... udover, at det nye Anlæg paa Isbjerg i Reservatets sydøstlige 
Del nu nærmer sig sin Fuldendelse, ligesom at der til Beboelse 
for Anlæggets militære Betjening er opført en Mandskabsbarak.
Efter krigen blev det tyske materiel efterladt, og modstandsfolk 
stod vagt ved det, det var jo ikke ufarligt. Men det trak selvføl-
gelig nysgerrige til. Disse billeder er taget af Arthur Didriksen.
Men der skulle jo ryddes op igen. Det førte til flg. brevveksling 
mellem Axel Rasmussen og Thisted Amt:

”Søholt” Pr. Thisted, den 12/2/1946.
Til Thisted Amts Vejinspektorat, Thisted.

I Anledning af at der paa Isbjerg i Reservatet er en Stilling fra 
den tyske Besættelsestid, hvor der efterladt en Del Tømmer og 
andet Træ som er nedgravet i Jorden foruden en Del Pigtraads-
spærring, tillader jeg mig at forespørge, da den samlede Vær-
di af Træet m.m. ligger under 2.000 Kr., om Jagtopsynsmand 
Kjeld Nielsen, Ørgaard, der har opsyn med Arealerne kan tage 
nævnte Materialer til sit private Brug for at fjerne dem.
Afventende det ærede Vejinspektorats Svar!
Axel Rasmussen.

Vejinspektoratet, 19/2 1946.
Hr. Overklitfoged Axel Rasmussen, Søholt pr. Thisted.
I Skrivelse af 12. ds. oplyser De, at der paa Isbjerg i Reservatet 
findes en Stilling fra den tyske Besættelsestid, i hvilken der er 
efterladt en Del Tømmer og andet Træ, som er nedgravet i Jor-

den, foruden en Del Pigtraadsspærring.

Da den samlede Værdi af Træet m.m. ligger under Kr. 2.000,00, 
forespørger De, om Jagtopsynsmand Kjeld Nielsen, Ørgaard, 
der har opsyn med Arealerne kan tage nævnte Materialer til sit 
private Brug for at fjerne dem.

I den Anledning skal oplyses, at man ikke kan give den ønskede 
Tilladelse, med mindre Materialernes Værdi ikke overstiger Kr. 
200,00.

Et vidne, der som modstandsmand gjorde vagttjeneste på Is-
bjerg lige efter tyskernes rømning, udtaler om stillingen:
I stillingen var der er luftværnskanon (som han prøvede at sky-
de med).

På standpladsen på toppen var opstillet en kikkert - 10x80 ”en 
rigtig natkikkert”.

Barakken var i god stand og meget rydelig. I garagen var der 
ingen generator men en stor del våben og andet. Nu var det Axel 
Rasmussen, der blev holdt øje med.

Af Kristian Amby
Kilde: www.hanstholmregistreringen.dk
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En grum julegudstjeneste
Fra et kig i de gamle kirkebøger

Tredjejuledag, den 27. december 1778, blev en dag som sogne-
præsten i Nors-Tved, Bent Nielsen Curtz, og sikkert også alle 
kirkegængerne i Tved Kirke, kom til at huske med gru.
Hvad der præcist skete, ved vi ikke.
Vi ved heller ikke hvornår på dagen gudstjenesten foregik, men 
vi kan forestille os en mørk og kold vintereftermiddag eller –af-
ten. Blev selve gudstjenesten afbrudt? 
Strømmede kirkegængerne ud på kirkegården, eller fandt de 
først efter gudstjenesten ud af, hvad der var hændt?
Vi ved det ikke præcist, men det, der skete, fik Hr. Bent til med 
rystende gåsefjerpen at udfærdige dette kirkebogsnotat, som 
kan pirre vores fantasi:

Det er ikke ukendt, at uønskede børn blev ombragt. Og på en 
tid uden prævention forekom det ofte, især i den fattigste del 
af befolkningen, at såkaldt uægte børn måtte lade livet for ikke 
at bringe en ugifte mor i en utålelig situation. Forfatteren Beth 
Grothe Nielsen har således i sin bog ’Letfærdige qvindfolk’ vist, 
at mere end 100 kvinder i 1700-tallet blev dømt for barnedrab i 
Nørrejylland. Mange af dem blev dømt til døden for deres for-
seelse.
Vi ved ikke andet om det lille døde pigebarn fra Tved end de få 
oplysninger, som kirkebogsnotatet fortæller.

Ao 1779
d 1ste January  N: 1  Blev begraven 
eet fremmed Nyefød PigeBarn
som d 27de Xbris forhen under 
Guds Tienestens Foretning i Tveds 
Kirke blev paa Kirke Gaarden 
funden død, Nøgen og slet ilde med 
Handlet begge beenene og dend 
Høyre Arm Synder Knuset, af Steen 
beskadiget paa Hovedet, Morderen 
eller Morderinden Har Hidtil dags 
icke været at opdage.

Læs mere om de uægte børn i Nors og Tved på 
https://arkivthy.dk/projektnors/UAEGTEBORN/ueagteboern.html
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NORS - TVED - Ø. VANDET KIRKETIDENDE
JULI - AUGUST 2021

 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 JULI—AUGUST 

 

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

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

Særlige Gudstjenester 
 

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

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

Nors 
 

              
I forbindelsen med sommerfest i 

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

 
Lørdag den 17/8  

kl. 09.00 i Parken, Nors 
 

 
 

Efterfølgende er der morgenkaffe 
til alle fremmødte.  

 

Fra 1. september 2021 er jeg jeres nye præst i Nors-Tved-
Øster Vandet pastorat. Det ser jeg frem til med stor glæde.
Et par ord om min vej til Thy:
Gennem 24 år var jeg sognepræst i tre små landsogne på 
Nordmors. Gennem disse år værdsatte jeg højt det lokale og 
nærheden i landsogne.Samtidig kom jeg til at holde umåde-
lig meget af Limfjorden, den høje himmel og den storslåede 
natur. Fra Mors gik min vej gennem Himmerland, hvor jeg 
var sognepræst i to landsogne. 
Herfra gik vejen til Midtjylland, hvor jeg de sidste fire år har 
været sognepræst i Isenvad og Fonnesbæk pastorater ved 
Ikast i et delt embede med både landsogn og bysogn.
Det har været berigende at få muligheden for også at prøve 
at virke i et bysogn. Jeg må dog erkende, at det er landsog-
net og nærheden her mit hjerte banker for.
Samtidig betyder naturen, Limfjorden og havet noget sær-
ligt for mig.

Det er en stor glæde, at min vej nu går mod Thy, til landsog-
ne smukt omkranset af hav og Limfjord.
Ved min side har jeg mind mand Svend, som er tidligere 
landmand på Mors og stadig har gården med jord og byg-
ninger lejet ud – og nu er ”præstemand” på fuld tid.
Familien tæller desuden Kristoffer, som i juni måned har 
afsluttet sin bachelor fra Syddansk Musikkonservatorium 
med guitar som hovedfag.
I slutningen af august går Svends og min vej mod Thy, hvor 
vi med stor glæde ser frem til at blive en del af det kirkelige 
og folkelige liv i Nors, Tved og Øster Vandet sogne.

                                    Bodil Nørager

Indsættelsesgudstjeneste

Indsættelsesgudstjeneste
- Søndag d. 5. september 2021-

Er der indsættelsesgudstjeneste af vores nye sogne-
præst

Bodil Nørager

Vi starter med gudstjeneste 
kl. 9.00 i Tved kirke

              kl. 10.30 i Øster Vandet kirke
kl. 14.00 i Nors kirke

Efter gudstjenesten i Nors, er alle velkomne 
til en reception i sognehuset med kaffe og kagebord. 
Her er der mulighed for at hilse på vores nye præst.

Da der nu er kommet lempelser i fh.t. corona, er vi nu 
ikke underlagt strenge afstandskrav. Vi henstiller til, at 

alle er fornuftige i samværet.

Vel mødt til alle.
Venlig hilsen

Nors – Øster Vandet og Tved menighedsråd

Nors-Tved-Øster vandet, ny præst, 
præsentation



16

HVAD SKER DER I PASTORATET?

Høstgudstjeneste i Nors

Der afholdes høstgudstjeneste i Nors kirke:
søndag den 26. september kl. 10.30,
hvor vi håber, at nogle af vores frivillige ”Korister” vil deltage. 
Man er også meget velkommen til at medbringe lidt af årets 
”høst” til gudstjenesten, - frugt, grøntsager, marmelade, bag-
værk, blomster osv. De skænkede gaver vil efter gudstjenesten 
blive solgt ved en auktion, der afholdes ved Sognehuset. 
Vel mødt.
     Nors menighedsråd

 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 Fa-
dervor. Vi skal synge nyt og gammelt, - kendt og ukendt. Vi ta-
ger 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

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

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

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

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

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

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

November, onsdag d. 16-11 kl. 19.00
Sted: Sennels kirke
Tema: Amen

 
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.  

Koncerter:

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

Vi glæder os til et berigende musikalsk samarbejde i provstiet

Niels Granvig - Kantor og organist Thisted kirke

Sigrid Kjær - Sognepræst i Sennels, Hillerslev og Kåstrup 
pastorat

Kørsel til gudstjenester og sognemøder inden for pastoratet

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 afhol-
des, 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.
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SIDEN SIDST OG KONTAKTINFORMATIONER

Siden sidst i Nors-Tved-Øster Vandet pastorat
 
Døbt i Nors kirke
Merle Bjerregaard.
Astrid Dalgaard Lynge.
Laust Emil Bredahl Korsgaard.
Malthe Hirschgaard Jensen.
August Græsbøll Karlsson.

Tillykke

Døbt i Tved kirke: Katinka Hartelius Kolstrup.
Døbt i Ø. Vandet kirke: Bertil Munch Cassøe Jepsen.

Tillykke

Viet i Nors kirke: 
Ann-Sofie Græsbøll Larsen og Karl Georg Gudfinnsson

Tillykke

Døde / begravede / bisatte i Tved
Christen Lund Larsen.

Æret være hans minde.
 
Telefon - og træffetider

Tlf.; 9798 1030

Annie takker af
 
Ja, der er mange indikationer på, at alderen rammer en, - både 
fysisk og psykisk. Der bliver længere ned til snørebåndene, og 
mentalt kan man ikke jonglere med ligeså mange bolde i luf-
ten, som man kunne, da man var yngre. Og det har jeg jo taget 
en konsekvens af ved at gå på pension, - og i den forbindelse vil 
jeg gerne sige 1000 tak til de mange mennesker, der på den ene 
eller anden måde har ønsket mig god vind fremover. Tak for en 
dejlig dag i kirken den 25. juli, som var min sidste gudstjeneste 
her i pastoratet. Og tak for den efterfølgende afskedsreception 
i Sognehuset, som menighedsrådene var værter for. Tak for det 
kæmpe arbejde I lagde i dét projekt. En bedre afslutning kunne 
jeg ikke have ønsket mig, - med dejlig sang og musik fra Bal-
lerum Tæsk´værk og som en overraskelse: et par smukke sange 
fra vores ”Ad hoc kor”, - sange, som gik rent ind.  Også tak for 
de mange varme ord, jeg fik med på vejen, og ikke mindst tak 
for de mange, dejlige gaver, - det var helt overvældende.

Så tak til jer alle og god vind fremover.

Annie Krog Foldaget

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.nors-
tved-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

September 2021

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 14.30 H* Ingen

17.s.e.Trin. 26 10.30 H* Ingen Ingen

Oktober 2021

18.s.e.Trin. 03 Ingen 14.00* Skov 10.30 H*

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

20.s.e.Trin. 17 Ingen 10.30 09.00

21.s.e.Trin 24 10.30 09.00 Ingen

22.s.e.Trin 31 Ingen Ingen 14.00 BUSK*

November 2021

Allehelgen 07 16.00 09.00 10.30 

24.s.e.Trin 14 Ingen 10.30 Ingen

NB: Omtales også andetsteds i Tidende.
SK:  Sigrid W. Kjær, Sennels.  
MM:  Marielouise Mærkedahl, Hillerslev.
K: Konfirmation.
H: Høstgudstjeneste.
Skov:  Kirken i skoven
BUSK:   Busk gudstjeneste –  ”Børn, Unge, Sogn og Kirke”

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



Jan Trauelsen står for følgende hold:

Unge hold 10-14 årige starter op fra 
mandag d 9/9-21 kl 14:30-16:00 

Der trænes man-ons og fredag 14:30-16:00 

Der startes konkurrence hold op fra 
mandag d 9/9-21 kl 16:00-17:00 

Der trænes man-ons og fredag kl 16:00-17:00 

Dette hold er for alle der vil stille op til konkurrence eller 
have samme træning/ hjælp som dem der stiller op.

Vigtig dato - sæt kryds i kalenderen allerede nu!
Teutonia holder åbent hus d. 30/10 fra kl. 13-.00-16.00
Vi ses på Kirkebyvej 4, Nors.
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Tur 1: 

                            

 

 

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

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

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

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

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

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

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

2 ture med Aktiv Netværk Nors og Hanstholm Rejser

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

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

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

 Mandag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag 
08.00 - 09.00 
Instruktørtime 

Lis 
Tlf.20413626 

 
Hold 

 
Kl.17.30-18.30 
SWISSBOLD 

Lene H. 
Telf. 24271663 

 
 

Hold 
 

kl.19.00-
20.00 
Vægt/

kodition 
Træning for 

mænd 
Philip 
Telf. 

25302269 

Hold 
 

17.00 - 18.00 
Cirkeltræning 

Instruktør: 
Lene E. 

Tlf. 
21132194 

Hold 
 

18.30 - 19.30 
Yoga 

Instruktør: 
Halla 
Tlf. 

21765252 
Medbring 

yogamåtte & 
tæppe 

Nors skole 

Hold 
 

19.00-20.00 
Vægt/kodition 
Træning for 

mænd 
Philip 
Tlf. 

25302269 
 
  

Hold 
 

08.30 - 09.30 
Cirkeltræ-

ning 
 Instruktør: 

Lene E. 
Tlf. 

21132194 

Instruktør til at vejlede og lave program: Lone tlf.40478487  -  Tine tlf.61791747 - Lene tlf.21132194 
Spørgsmål vedr. medlemskab og betaling samt nøglebrik kontakt Erik Nielsen 61601747  
For yderligere oplysninger se vores hjemmeside www.norsfitnessline.dk eller vores gruppe på Facebook, 
Nors Fitness Line.  
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Bestyrelsen:
Formand 
Tina Lund Andersen 
 
25319923 

Næstformand
Jens Mikkelsen
22867211

Kassere
Jane Trauelsen
23361671

Sekretær
Jørgen Balle
20620998

Revisor
Jane Toft Christensen
40615661

Suppleant
Jan Trauelsen
20357578

Suppleant
Anders Hvass
40612023

Kontingent priser i Teutonia. 

- Under 18 år 
· 4 måneder 300 
· 6 måneder 450 kr 
· 8 måneder 550 kr 
· 12 måneder 800 kr 

-Over 18 år 
· 4 måneder 550kr 
· 6 måneder 800 kr 
· 8 måneder 1000 kr 
· 12 måneder 1400 kr

DEMENTI FRA TEUTONIA STYRKE OG VÆGTLØFTNINGSFORENING. TEUTONIA’S

BESTYRELSES HAR HØRT RYGTER OM AT DER ER KOMMET NY BESTYRELSE PGA. 

ROD I REGNSKABERNE. DET VIL VI PÅ DET KRAFTIGSTE AFVISE. 

MVH BESTYRELSEN

Nyt fra Teutonia Styrke og Vægtløftning forening
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Høstgudstjeneste i Tved kirke

Søndag d. 19. september kl. 14.00 
holder vi høstgudstjeneste i Tved kirke.
Igen i år får vi besøg af Bertel og vennerne der ledsager 
med musik, sammen med organisten.
Der vil være kollekt som i år går til Tjernobylforeningen.
Efter gudstjenesten, byder menighedsrådet på kaffe og 
kage udenfor kirken.

Alle er velkomne.
Tved menighedsråd

Kirken i skoven

Søndag d. 3. oktober kl. 14.00, afholder vi vores 
tibagevendende arrangement, ”Kirken i skoven”.
Temaet i år er ”Barndom i Tved”. Vi inviterer tidligere 
Tved-boere, der har trådt deres barnesko her i Tved, til at 
fortælle anekdoter fra deres barndom.
Vi starter inde i kirken og der efter byder menighedsrådet 
på kaffe og kage 
udenfor våbenhuset, hvor snakken kan fortsætte.

Alle er velkomne.
Tved menighedsråd

Mortens aften

Så må vi heldigvis – igen, afholde mortensaften sammen.
Onsdag d. 10. november 2021 kl. 18:00, 
arrangerer Nors, Tved, Øster Vandet menighedsråd 
mortensaften i Sognehuset.
Menuen er: Andesteg m. tilbehør + ris a’  la mande 
cheesecake fra Thy Event – og Naturcenter
Menùprisen er 199,- pr. person
Der kan købes: øl, vin og sodavand denne aften
Menighedsrådet sørger for kaffen.
Musiker, Jens Lindby, Vildsund, spiller for os og sammen 
med os denne aften.
Tilmelding Senest mandag d. 1. november til: 
Johannes Nicolajsen, 21 44 06 27
Der kan betales med kontanter og mobilepay denne aften.
Alle er velkomne.

Tved menighedsråd

Tved Menighedsråd 
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Nors Håndboldherrer har fået ny Cheftræner i 
skikkelse af Anders Heshe fra Fjerritslev 
(oprindeligt Helsingør)

Han er 48 år gammel, bosiddende i Fjerritslev, godt gift og stolt 
familiefar til to store drenge! 
Han har selv spillet håndbold i små 40 år, samt divisionshånd-
bold på Sjælland, og så har han trænet Fjerritslev JS herrer i en 
årrække!
Dres Johansen, bliver Anders forlængede arm og primære assi-
stenttræner på banen og i træningslokalet, når Anders er forhin-
dret i at deltage.
Anders Heshe ser frem til udfordringen med ”de gule”, samar-
bejdet med Andreas og til den nye sæson.
 
”Jeg fik den første henvendelse fra Nors Håndbold engang i 
marts mdr. Jeg havde egentlig forberedt mig på en velfortjent 
håndbold break, men lysten til en tørn mere voksede efterhån-
den, som jeg snakkede mere med den afgående træner Thomas 
Nielsen og efterfølgende Formand Karen Johansen.
Min oplevelse af klubben har været meget positiv i forløbet op 

til, og efter at vi underskrev aftalen sammen! 
Vi har trænet fra medio maj måned og hele juni måned, én gang 
om ugen! Der har været knald på og det har ikke på noget tids-
punkt mindet om sommertræning, for jeg har mødt en gruppe 
unge mennesker med Ja-hatten på, og som går til stålet når vi 
træner.
Og træner drengene, som de har lovet mig, er jeg sikker på at 
disse drenge bliver en voldsom torn i øjet på samtlige modstan-
dere i den kommende sæson!
Jeg kommer i hvert fald til at gøre mit til, at Nors Håndbold 
bliver et spændende bekendtskab i den nye sæson” udtaler den 
nye Cheftræner!
 
Nors Håndbold skylder Thomas Nielsen en kæmpe tak for hans 
store indsats, som spillende træner i de forgangne sæsoner. Nu 
kan han puste ud og koncentrere sig om rollen som spiller.
 
Onsdag den 30.6 spillede ”de gule” en træningskamp mod Torn-
by HK, sidste sæsons tophold i 3. division (før Corona lukkede 
det hele ned), og sejrede 35-34 efter 3x25 minutter. Tegner lo-
vende, men Rom blev ikke bygget på én dag!
 
Der er træningsopstart tirsdag den 10.8 kl. 19.30 i Nors Hallen, 
så allerede nu kan nuværende og gerne nye interesserede plotte 
det ind i kalenderen!

Kampplan for kampe i Nors Hallen frem til jul:

Dato Tid Modstandere
26.09 15:30  Hjallerup IF2
10.10 15:30 Aars HK
07.11 15:30 Nordthy – LOKAL OPGØR
28.11 15:30 Vestbjerg IF
11.12 15:30 Nibe HK      

*Der mangler en kamp mod Skovbakken som ikke er 
fastlagt PT  

Nors Håndboldherrer 
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Så er der endelig liv i Nors Fitness Line igen
Nogle hold er allerede startet, og om ikke så længe følger de sidste hold med (se holdene længere nede 
på siden). Det er dejligt at se, at flere og flere melder sig ind og skaber liv i centeret igen. Vi har jo også 
næsten ene af nye maskiner, fantastiske hold og det hele til en billig pris! 

Husk vi stadig tilbyder individuelle træningsprogrammer, hvis man gerne vil have en sundere start efter coronas indtog. Det være 
sig både i forhold til styrketræning, forskellige teknikker og kostvejledning. Det er Tina Lund, der er kostvejleder, der står for 
denne del.

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 i uge 34 ( 23 august) starter Lene H swissbold fra kl. 17-18.
Tirsdag er der cirkeltræning med Lene E og Lux fra kl. 17-18. Lørdag er det fra kl. 8.30-9.30 Det er startet.
Hatla starter yoga i uge 37 (15 sep) Det er om onsdagen fra kl. 17.30 - 18.30 Det foregår i sangsalen på skolen. 
Om onsdagen fra kl. 17-18 er Tina klar med træningsprogrammer og kostvejledning.
Torsdag d. 19 august har Karin allerede startet crossdance i gymnastiksalen fra kl. 17.30 - 18.30. For ikke medlemmer af Nors 
Fitness Line koster det 500,- for en sæson.  

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

MANDAG

17.00 - 18.00

HOLD 
Swissbold

Lene H. 
Tlf: 24271663

Herre 
19.00 - 20.00

TIRSDAG

17.00 - 18.00

HOLD 
Cirkeltræning

Instruktør: 
Lene E. 
Tlf: 21132194

ONSDAG

17.30 - 18.30

Tina A. 
Kostvejledning

17.30-18.30

HOLD 
Yoga

Instruktør: 
Halla 
Tlf: 21765252

Medbring 
yogamåtte og 
tæppe.

Yoga foregår i 
Sangsalen på 
skolen.

TORSDAG

18.15 - 19.15

HOLD 
Cross Dance

Instruktør: 
Karin Skaarup

Herre 
19.00 - 20.00

FREDAG LØRDAG

8.30 - 9.30

HOLD 
Cirkeltræning

Instruktør: 
Lene E. 
Tlf: 21132194

Pris for medlemskab:     Månedskort 250,-       Kvartalskort 500,-        Halvårskort 900,- Årskort 1500,



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.

”Septembers himmel er så blå ” synger vi i en af vore dej-
lige sensommer sange. Høsten er for alvor i gang, marker-
ne bliver mejet, nye afgrøder etableres – jo der er travlhed 
over felten. Det vrimler med gæs på træk og smådyr som 
harer, fasaner, agerhøns og andre letter lige foran  en, når 
en travetur i vores dejlige natur nydes. Råvildtet kommer 
man også tæt på. Frugttræerne bugner af frugt, klar til at 
blive plukket. Jo, det er en herlig  tid vi står midt i.
Hos spejderne er vi lige startet op efter sommer pausen. 
Alle ”gamle” spejdere + en hel masse nye mødte op til vo-
res opstart. Herligt at spejdersporten kan samle os, og giver 
nogle fantastiske oplevelser og kammeratskab. 

Forhåbentlig er vi på den anden side af Coronaen, men vi 
passer selvfølgelig på hinanden.
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Spejder Nyt

Følg med på vores FACEBOOK side: Spejderne Vandet.

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

Vores sommerlejr foregik i området ved Dover Odde i 
Sydthy. På trods af til  tider af massivt regnvejr, havde vi 
en rigtig god lejr ,krydret med sejllas og en tur til Fårup 
Sommerland.

Sidst i juli tog vi afsked med vores præst, Annie Foldager, 
som gik på pension. Tak for de gode spejderoplevelser, vi 
har haft med Annie. Først i sep. starter vores nye præst , 
Bodil Nørager, og vi glæder os til et tæt samarbejde, som 
allerede er i gang.

Her midt i sep. skal vi sammen med Vestervig stå for årets 
Efterårsløb , for de største spejdere i Thy, og sidst i sep. 
skal de mindste spejdere spejdere samles til Grøn Fejde i 
Østerild.
Forberedelserne til næste års kæmpe spejderlejr SL 2022 er 
i fuld gang. Her skal mere end 45 000 spejdere mødes på 
Hedeland ved Roskilde. Mere om lejren senere.



Landsbyen og det gode liv på landet

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.

  Nors – Tved – Øster Vandet menighedsråd

Mit liv og min kunst 

Torsdag d. 14. oktober kl. 14.30 inviterer Nors, Tved, Øster 
Vandet menighedsråd til sogneeftermiddag i sognehuset.
Vi får besøg af Erland Knudssøn Madsen - vores lokale 
kunstner, som vil fortælle om sit liv og sin kunst og hvordan 
det har forenet sig gennem tiden.
Alle er velkomne.

Nors – Øster Vandet, Tved menighedsråd

En Thybos sang og musik

Torsdag d. 28. oktober kl. 19.30 får vi besøg af Linda Odders-
hede, tidligere thybo, som sammen med os - og for os vil syn-
ge og spille – nogle af de gode gamle sange og måske nogle vi 
ikke hører så meget, krydret med gode grin og fortællinger.

Vi har tidligere haft besøg af Linda og det var den dejligste 
aften, og alle er velkomne til at være med til denne skønne 
aften.

  Nors – Tved – Øster Vandet menighedsråd
    

De muntre Motionister

Nu kan vi gå til gymnastik/motion i Hallen igen.  
Det bliver godt!

Vi starter op onsdag 8. september kl. 10,00 - 11,30
Program: gymnastik – samvær i mødelokalet - synger et par sange og derefter er der frit spil til gå-fodbold, hockey, badminton, 

curling m.m.

Vi håber at se nye og tidligere motionister.
Bestyrelsen

Vi fortsætter selvfølgelig med at spille krolf torsdage kl. 13.30

24

Menighedsrådet
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Spejder Nyt

NORS

Bæver/ulve sommerlejr

Fra lørdag d. 10. juli til tirsdag d. 13. juli var bævere og ulve 
fra Nors gruppe på en dejlig sommerlejr ved spejderhuset i 
Vandet. 
Lørdag startede vi med at sætte telte op og lege en masse lege. 
Den faste bestanddel af bæver/ulve lejr – skrammeldyngen – 
var også åben. Her blev der bygget mange forskellige ting. 
Søndag tog vi på tur til Nors sø. Der blev badet, leget med 
vandpistoler og fisket med fiskenet. Til frokost grillede vi pøl-
ser. 
Mandag blev der brugt massevis af gaffatape og liggeunder-
lag, da vi producerede våben. Vi så alt fra kæmpe sværd til 
bittesmå pilespidser. Der blev kæmpet mange kampe med de 
nylavede våben. Da vejret var meget varmt, blev det også til 
en vandkamp. 
Til aften mente børnene, at vi havde lavet vores egen McDo-
nalds mad på bål – vi fik nemlig burger og pommes frites. 
Tirsdag startede vi dagen med et lille løb med samarbejdspo-
ster. Da solen havde tørret duggen af teltene, blev de pakket 
sammen og der blev ryddet op på pladsen. Vi hjalp hinanden 
med at forberede pastasalat til aften, hvor forældre og søsken-
de kom med deres medbragte kød og spiste med. 

Vandresommerlejr 
I en helt utrolig varm uge 28 
var tropspejderne på som-
merlejr rundt i det nordlige 
Thy. Det blev den første 
sommerlejr i umindelige ti-
der, hvor der slet ikke kom 
regn. 
De startede ved spejderhuset 
lørdag formiddag. Rygsæk-
kene blev justeret, så de var 

sikre på, at de sad godt på den kommende vandretur. Alle fik 
en hængekøje i tasken, da overnatning hele ugen skulle foregå 
i dem. Det første stræk gik til Ræhr, hvor der var kursus i at 
sætte hængekøjerne op. 
Søndag vandrede spejderne videre til Vigsø. 
Mandag gik de til Hjardemål, hvor de slog lejr til onsdag. Tirs-
dag morgen blev spejderne vækket meget tidligt for at komme 
ned på stranden og lave svedehytte og spise brunch i solop-
gangen. 
Onsdag måtte de atter have rygsækken på. Denne dag gik turen 

til 100 skoven i Frøstrup. 
Spejderne havde fået til 
opgave selv at købe ind til 
deres aftensmad. Det me-
get varme vejr inspirerede 
til en knap så bålvenlig ret 
– koldskål med kammer-
junker og frugt. 
Torsdag gik spejderne til 
Amtoft.
Fredag kunne benene hvile sig en smule, da de skulle sejle i 
kano fra Amtoft til Hov. 
Den sidste overnatning blev i Hov. 

Lørdag formiddag kom et par 
forældre og hentede spejderne 
og deres oppakning i Hov. Til-
bage i spejderhuset blev hæn-
gekøjerne hængt op i salen, så 
de kunne tørre helt, inden de 
skulle pakkes ned. 
Temperaturen var meget høj 
hele ugen – men heldigvis var 
humøret det samme. Det var 
nogle seje spejdere, der var på 
tur, 

Corona
Den sidste sæson blev igen præget af corona. Vi havde ikke 
mulighed for at afholde bankospil og julestue, som vi plejer. 
Vi prøvede at sælge lodsedler i stedet samt sætte en julebod op 
ved spejderhuset – tak til alle vores sponsorere og til jer, der 
har støttet os ved at købe lodsedler, neg eller juletræer. 
I foråret søgte vi Dansk Ungdoms Fællesråds coronapulje, da 
vi selvsagt ikke har haft samme indtægt på lodsedlerne og ju-
leboden, som vi plejer at have på andre arrangementer. Vi var 
så heldige at få 25.000. Disse penge har vi bl.a. brugt på ind-
køb af hængekøjer med tilhørende regnslag. 

En ny sæson
Mandag d. 16. august var der traditionen tro opstart efter som-
merferien med lagkageløb. Det blev en lidt våd omgang med 5 
samarbejdsposter rundt i kirkebyen. 
Tilbage ved spejderhuset blev der lavet lagkager, som selvføl-
gelig skulle spises. 

I år ser vores program således ud: 
Mandag kl. 16.30-18.00 bæver 0.-1. klasse
   ulve 2.-3. klasse
Mandag kl. 18.30-20.30 spejder fra 4. klasse 
Torsdag kl. 19.00-21.00 senior fra 8. klasse 

Vi glæder os til se en masse glade børn. Vi har plads til nye 
medlemmer i alle aldre. Skulle der være nogle spørgsmål kan 
jeg kontaktes på tlf. nr. 23 32 85 26. 

På spejdernes vegne
Louise Svendsen 
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Thisted Kommune

Områdefornyelse i Nors
Thisted Kommune indbyder til

Borgermøde den 8. september 2021 kl. 19-21.30
Multisalen, Nors skole, Kirkebyvej 25, Nors

Velkommen til Borgermøde
Thisted Kommune indbyder alle borgere og interesserede til opstarts-
møde om områdefornyelse i Nors 2021-2026.
Områdefornyelsen i Nors er et samarbejde mellem Thisted Kommune, 
områdets borgere, Lokalrådet Nors, Tved og Øster Vandet og Nors - Tved 
Borgerforening.
Alle er velkommen til at komme og deltage og bidrage med gode ideer og 
god debat.

Overordnet dagsorden:
1. Velkomst og intro til områdefornyelse/v. Thisted Kommune
2. Nors og området i dag/v. Thisted Kommune og ekstern
3. Historie og Kulturarv i Nors og omegn/v. Museum Thy
4. Udviklingsplan for landsbyklyngen 2021-2026/v. Lokalrådet Nors, Tved 
og Øster Vandet
5. Debatgrupper med temaer/v. alle fremmødte
6. Opsamling og nedsættelse af følgegruppe/v. Thisted Kommune

Tilmeldingsfrist: 
1. september 2021 til ”Team byfornyelse”,
Mail: rmn@thisted.dk. Tlf: 99172141/21560005
Covid19 retningslinier følges

Vel mødt

”Team Byfornyelse”, Thisted Kommune 

Thisted KommuneOmrådefornyelsen er finansieret i et samarbejde mellem :

BORGERMØDE!
Kom, kom, kom - Den 8. september kl. 19.00 på Nors Skole.

Thisted Kommunalbestyrelse har nu afsat 5.mio. kr. i perioden 2021-2026 til Områdefornyelse i Nors på baggrund af vores 
Udviklingsplan, som over 100 borgere i Nors, Tved, Ø.Vandet har været med til at udarbejde – Udviklingsplanen vil blive ud-
leveret på mødet, hvis du/I ikke allerede har fået den. Tilmeldingsfristen er angivet til den 1. september. Hvis du først har set 

dette EFTER den 1. september så prøv at tilmelde dig alligevel !!!
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Borgerforeningen

Den nye bestyrelse i Nors-Tved Borgerforening

Formand    Ove Thygesen
Næstformand    Mads Vester
Kasserer    Inger Svane
Sekretær    Kristian Amby
Medlem     Hanne Nielsen
Medlem     Svend Nørgaard
Medlem     Peter Amtoft
1. suppleant    Casper Søe-Larsen
2. suppleant    Helmer Thonsgaard
Revisor     Hans Jørgen Birk
Revisorsuppleant   Martin Sørensen

Nyt fra Borgerforeningen

Borgerforeningen holdt generalforsamling den 
12.8.21 i Parken. Samme
aften blev der efterfølgende holdt konstituerende 
møde, hvorefter bestyrelse ser ud som følger:

KLIP & KRØL̀ 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.
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



Sommerfest i Parken 
af Kristian Amby

 

Det har været småt med fester det sid-
ste halvandet år. Sidste år var som-
merfesten aflyst, men i år syntes Bor-
gerforeningen godt, man kun starte 
forsigtigt op.

Det blev så en hyggelig dag i Parken. 
Uden de store armbevægelser, men 
det var der heller ikke lagt op til. Man 
kunne købe kaffe og kage, vin, øl og en 
is var heller ikke heller ikke at foragte 
i det gode vejr. Og en hyggesnak med 
folk, man ikke ser hver dag.

Kræmmerne havde som altid gode 
tilbud, og hele dagen kunne børnene 
more sig i ikke mindre end tre hoppe-
borge. Og efter kaffetid var der stor 

tilslutning til skattejagt for børn. Og 
tænk, alle børn fik del i skatten, -  der 
var lige nøjagtigt en is til dem alle!

Gennem hele dagen var der salg af 
amerikansk lotteri, der dog var udsolgt 
længe før vi skulle spise helstegt gris. 
Der var småt med plads ved buffeten, 
men det gik alt sammen. Og efter folk 
så småt var begyndt at sprede sig igen, 
fik vi en underholdende demonstrati-
ons hvad plastikdåser kunne bruges til. 

Alt i alt i god dag. 

Udtænkt af Hanne Klip og Krøl
og Mads Vester.
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Sommerfest 2021

 

Spejder- Nyt 

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

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

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

Program for de kommende måneder:

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

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

                        næste halve år.                                     

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

             29.  Grøn Fejde i Østerild – for de små.

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

Gruppelederass.:                                                                                                                                                                                                                                                                                            
Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail: steffenoddershede@mail.dk
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Er der en lille maler/kunstner gemt i dig?  
Kunne du tænke dig at høre nærmere om malerholdet?   

  

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

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

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

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

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

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

og ikke mindst social samvær.

Kom og vær med.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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