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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: Øster Vandet kirke om morgenen 3. juledag.
Deadline for næste blad er den 20. februar med forventet udgivelse omkring 1. marts 
Bladet kan også læses på www.norsby.dk eller afhentes hos Spar Købmanden i Nors.
Alt indsendt materiale er velkommen, men husk billeder og logo må ikke sættes ind i teksten. Tekst og billeder skal være i særskilte filer. 

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

Borgerforeningen

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontingent  til Borgerforeningen 

Har du ikke fået betalt kan det stadig nås 

Alle i Nors- Tved  og Ø.Vandet opfordres hermed til at bakke op om Borgerforeningen og betale 
kontingent og dermed være med til at støtte op om området. 

Kontingent beløbet gælder for perioden 1.10. 21 – 30.-9. 22 

Pris for husstanden  150 kr. 

Personmedlem           75 kr. 

Beløbet kan indsættes på konto i Sparekassen    reg.nr.   9090  konto 058 00 10687 

Eller Mobil pay  til nr. 47182  - husk navn og adresse 

 

        BBeessttyyrreellsseenn  ii  BBoorrggeerrffoorreenniinnggeenn  øønnsskkeerr  aallllee  eett  ggooddtt  nnyyttåårr  

  

Det er med beklagelse, at årets dilettantforestilling d. 26. februar aflyses. 
Vi vender stærkt tilbage næste år, hvis den nuværende situationen tillader det. 

Med venlig hilsen - De frie Dilettanter 
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Nyt fra Nors Gymnastikforening

Vi er i Nors Gymnastik forening rigtig rigtig glade for at vi i år nåede at afholde vores gymnastikweekend før Coronaen igen fik 
lov at præge vores gymnastiksæson. 

Den første weekend i november afholdt vi årets gymnastik weekend, hvor 65 glade, forventningsfulde og skønne børn deltog. 
Weekenden forløb over alt forventning og bød på mange gode oplevelser for store og små. Der var plads til en masse sjov, en masse 
leg og hygge deltagere og trænere imellem. Bl.a. var der fælles opvarmning, springbaner, rytmestationer, konkurrencer, fællesspis-
ning med fælles sang i skolens morgensangssal og ”biograf” om aftenen. Der blev grinet, fjollet og hygget til den store guldmedalje 
og det var en fornøjelse at se glæden hos både store og små. 
Søndag efter morgenmad, fødselsdagssang for Frida, opvarmning og mere træning indbød vi forældre og søskende til ”le grande 
finale”. Her fik alle deltagere lavet den flotteste miniopvisning med en forsmag på hvad weekenden var blevet brugt på! Tusind tak 
til alle der kom og bakkede op 
Alt dette havde ikke været en mulighed uden vores sponsorere – så endnu engang tusind tak til Thy Lækage Sporing, Nors Bageri, 
Super Brugsen, Dagrofa Foodservice og Sparekassen Thy. TAK skal også lyde til flere frivillige hjælpere og bestyrelsesmedlem-
mer. En særlig tak skal også lyde til alle de dygtige trænere som bidrog med deres kæmpe indsats hele weekenden!

Vi kommer desværre ikke udenom, at Corona-pandemien igen i år har fået lov at fylde en del i vores sæson. Det har betydet at vi har 
måttet aflyse flere træningstimer og ikke mindst udskyde vores fælles juleafslutning, som vi ellers havde glædet os rigtig meget til! 
Vi har derfor i bestyrelsen besluttet at forlænge sæsonen til foråret og at vores juleafslutning bliver erstattet med en fælles sæsonaf-
slutning til foråret. Alt dette kommer der nærmere informationer om i det nye år. 

Vi håber og tror på at vi får lov at runde sæsonen af med vores lokale gymnastikopvisning, som løber af stablen den 13. marts 2022! 
Det glæder vi os til!! 

De bedste hilsner 
Nors Gymnastikforening 
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Fjernvarme til NorsFjernvarme til Nors 
 
Efter vi succesfuldt har fået indsamlet 200 interesse tilkendegivelser for at få fjernvarme til Nors, 
skal vi nu i gang med at indsamle oplysningskemaer for tilbudsberegning på fjernvarme. 
 
Skemaet skal udfyldes og sendes på mail til: fjernvarmetilnors@gmail.com  
Eller afleveres ved Spar Nors, hvor der står en sort kasse med et skilt ”fjernvarme” på sig.  
 
Det skal seneste være afleveret d 30.01.2022. Herefter vil man modtage en tilbud og tegningsliste 
direkte fra Thisted Varmeforsyning, som man så skal underskrive. Herefter er det bindende.  
 
Man kan når man tilmelder sig, nøjes med at få lagt fjernvarmen hen til huset, hvor man så kan 
vente med at installere det, og stadig bruge sit gasanlæg, men så er huset klar til at koble sig til 
fjernvarme. 
 
Der skal være 198 tilmeldinger før Thisted Varmeforsyning vil begynde projektet derfor vil jeg 
gerne komme med en opfordring til at få sig tilmeldt, selvom man skulle mene det ikke er aktuelt 
for sit hus, så kan det være med til, at det er forberedt til fjernvarme i fremtiden, hvis der skulle 
komme nye ejer så de kan koble sig til fjernvarmen.  
 
Nedenunder er et skema over priserne ved fjernvarme.  
 
Tilslutningsbidrag (engangsbeløb) 10.000,00    kr. + moms 
 Abonnements bidrag 500,00    kr. + moms 
 Effektbidrag (fast bidrag) 14,00    kr./m² + moms 
 Forsyningsledningsbidrag,  delområde 
Nors 8,57    kr./m²  + moms 

 Etableringsbidrag, delområde Nors 3,27    kr./m² + moms 

 Forbrugsbidrag (variabelt bidrag) 0,30    kr./kW
h + moms 

 
 
Hvis man skulle have spørgsmål må man hellere end gerne sende dem til 
fjernvarmetilnors@gmail.com hvis man ikke har mulighed for at skrive en mail og man stadig har 
spørgsmål kan man skrive det på et stykke papir og sin adresse og aflevere det i den sorte kasse 
ved Spar Nors. 
 
Skemaet kan også hentes på www.norsby.dk 
 
Mange hilsner 
 
Mads Vester 
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THISTED VARMEFORSYNING a.m.b.a.              
Ringvej 26. 7700 Thisted. Tlf. 97 92 66 66. CVR nr. 30 99 25 12 
www.thisted-varmeforsyning.dk 
 
 Dato:  
 
 Nr.:   
 

Oplysningsskema for tilbudsberegning på fjernvarme 
 

 
Vedr. ejendommen: _____________________________________________________ 

 
Tilhørende: _____________________________________________________ 

 
Mail: _____________________________________________________ 

 

Mobil nr.: _____________________________________________________ 

 
 
Tilslutningsbidraget for tilslutning beregnes på grundlag af Thisted Varmeforsynings tarifblad. 
 
Bidragspligtigt areal til beregning af investerings- og effektbidrag: 
 
 Boligareal (BBR): _________________m² 
 
 
 Erhvervsareal (BBR): _________________m² 
 
 
Tidspunkt for tilslutning til fjernvarme ønskes: 
 
0 - 1 år  
1 - 3 år 
3 - 5 år 
  
 
Returneres senest søndag den 30. januar 2022 til: Mads Vester fjernvarmetilnors@gmail.com eller hos: 
Spar. 
 
Thisted Varmeforsyning beregner tilslutningsbidraget og returnerer tilbuds- og tegningsliste for 
underskrift. 
Må scannes og sendes retur på mail til Thisted Varmeforsyning: post@thisted-varmeforsyning.dk 
 
Accept af tegningen er fra Thisted Varmeforsyning a.m.b.a.’s side er betinget af minimumstilslutningen 
(191 huse) i projektforslaget for Nors senest den 1. marts 2022 bindende har tegnet sig som 
andelshavere i Thisted Varmeforsyning a.m.b.a. på de tilbudte vilkår. Umiddelbart herefter vil Thisted 
Varmeforsyning få udarbejdet licitationsmaterialet til anlægsarbejdet. 
 
Tilbudsmodtager erklærer at være bekendt med Projektforslaget for Nors, Thisted Varmeforsynings 
Tarifblad, Vedtægter og Almindelige bestemmelser for fjernvarmelevering. 
Alt er tilgængeligt på varmeforsyningens hjemmeside. 
Der tages forbehold for senere ændringer i de for Thisted Varmeforsyning gældende bestemmelser og 
tariffer, samt ændringer af lovbestemte afgifter, herunder merværdiafgift. 

THISTED VARMEFORSYNING a.m.b.a. 
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Aktiv Netværk Nors

Aktiv Netværk
2021 var et år med mange nedlukninger. Sådan lukkede coro-
na også ned for Akitv Netværk på Palletten. Efter sommerferien 
kunne vi så så småt starte igen, for at vi igen sidst på året blev 
slået tilbage til start. Vi valgte derfor at aflyse turen til Aarhus. 
Ikke fordi vi skulle, men fordi vi syntes, det var mest forsvarligt. 
Vi håber, vi kan tage turen i 2022, men det ved vi ikke på stående 
tidspunkt. Turen var nemlig sponsoreret af Slots og Kulturstyrel-
sen, og indtil videre kan pengene ikke overføres til 2022. 
Vi har også besluttet at lukke ned for aktiviteterne på Palletten i 
januar måned. Vi synes situationen er for uvis i øjeblikke, til vi 
kan mødes der, men vi håber vi fortsætter til februar. Men herom 
senere.

Og d. 28. februar får vi besøg af en dansk-italiensk par med kon-
certen Når månen står op, bliver selv fisk forelskede.  Forestil-
lingen varer ca. 50 minutter og er med sang og historier. Den 
omtales et andet sted her i bladet.

CORONALUKNING I AKTIV NETVÆRK

Vi har i bestyrelsen besluttet at lukke Aktiv Netværk i januar måned. 
Men vi regner med, vi vil åbne igen til februar.

Smitten her i området har været så høj, at vi for en sikkerheds skyld tager en lille pause.
Men herom senere. Medlemmer vil få besked pr. mail. Andre må følge med på Facebook.

Generalforsamling
Aktiv Netværk Nors

afholder årlig generalforsamling

mandag d. 14. marts 2022 kl. 19.00

Dagsorden iflg. vedtægterne.

På bestyrelsens vegne
Leo Pedersen
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Januar 2022

  Aktiv Netværk Nors. Aktiviteter På palletten.

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

første mandag i måneden. Niels Christensen  40281449
19. - 21. lige uger. Foredrag eller andet 9.30 - 13. Lige uger. Madlavning 
Underholdning ca. en gang i måneden   for modne mænd. 
28. 2. Koncerten Når månen står op, Midlertidig aflyst.

bliver selv fisk forelskede
          Tirsdag.

9.30 - 12. Træværksted/ Trædrejning.
Niels Christensen. 40281449 13.30. - 16.  Kort og Brætspil m.m.
Leo Pedersen.  30481286 Bent Borg. 21725475

14.- 16.  Håndarbejde. 19. - 21.   Lige uger.
        Strik. - Hækling  mm.   Dartspil  mm. Agnes Dahl. 30302011
      Bente Christensen. 21798454   Bobspil mm. Jens Otto Nystrup. 23201414
19 - 21. Ulige uger. Syning på maskine   Flyttet til tirsdag. Sy eller rep. Dit tøj
Sy tøj til dig selv eller dine børn osv. Tag din egen symaskine med, 
Vi har symaskine - overlock - coverlock  eller lån en af Aktiv Netværk. Vi har 3. stk.
       Anette Nesager  tlf. 20296664. Anette Nesager  20296664
19. - 21.30.Nørklerier. - Patchwork.              Læseklub:

       Strik. - Hækling m.m. Åse Nystrup. 24662824
Åse Christensen. 52607880 tidspunkt aftales fra gang til gang.
Rita Pedersen. 61671190

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 fra 1. jan. til 31. dec. (gratis kaffe på kanden)
 og du kan deltage i alle arrangementer. Der kan dog være udgifter til materialer.

 Vi tager gerne imod forslag til nye aktiviteter.
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Hænder der altid er produktive
Vores mor er fyldt 90 år den 30.12 2021 og hun 
arbejder stadig med hendes hænder. 

Vi har gennem årene modtaget rigtig mange ting 
som er lavet til børn, svigerbørn, børnebørn og 
oldebørn.

Vi har derfor lavet en udstilling fra mandag den 
17. januar til lørdag den 22. januar begge dage in-
klusiv, med vores mors håndarbejde, der er produ-
ceret gennem et helt liv. Udstillingen er på Stati-
onsvej nr. 7 hvor F.J. Byg har lokaler. 

Udstillingen vil være åben på hverdage fra kl. 
14.00 til kl. 17.00 alle dage. Alle er velkommen

Udstillingen består primært af patchwork, men 
der er også porcelænsmaling, vævning, strik, bir-
kebark fletning, orkis, julepynt og påskepynt.

Med flid, flair og fornemmelse for farver er vores 
mor hele tiden blevet inspireret til nye udfordrin-
ger og vi har samlet det meste, som en hyldest til 
vores talentfulde mor, svigermor, mormor, og ol-
demor.

Margrethe Berg, Karen Berg, Anne Marie Berg 
og Jette Berg

90 års fødselsdag - Et liv med husflid/håndarbejde
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NORS - TVED - Ø. VANDET KIRKETIDENDE
NOVEMBER - DECEMBER 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.  

Nytårshilsen fra Tved 

2021 et år vi alle har haft store forventninger til, et år 
som heldigvis levede op til nogen af vores mange ønsker 
og håb om gode tider. Vi har haft den glæde at byde vo-
res nye præst Bodil og hendes mand Svend velkommen. 
Selvom det har været svært ind imellem, blev der mulig-
hed for at samles i fællesskaber, tale og tie i lyst og nød. 
Måske har vi oven i købet fundet en større taknemme-
lighed i forhold til det, som før blot var en selvfølge.

Fra Tved menighedsråd vil vi gerne sige tak for jeres 
deltagelse ved de arrangementer, som var muligt at gen-
nemføre i vores kirke og sognehuset.
Vi vil også gerne ønske jer alle en glædelig jul og et godt 
nytår

Mette Frøkjær
På vegne af Tved menighedsråd

Mini-konfirmander

Vi arbejder på i løbet af foråret at tilbyde et minikonfir-
mandforløb for elever i 3. klasse på Nors skole.
Pt. afventer vi Coronasituationen og sundhedsmyndig-
hedernes udmeldinger. 
Nærmere information og indbydelse vil blive udsendt 
via skolen.
Man kan også følge kirkernes hjemmeside for nærmere 
information.

Menighedsrådene og sognepræsten

Siden sidst i Nors-Tved-Øster Vandet pastorat

Døbt i Nors kirke:
Mads Escherich Klim
Anna Kvejborg Hoås
Elliot Kusk Jensen

Tillykke!

Døde/ begravede/ bisatte i Nors:
Poul Anker Andersen

Æret være hans minde!

Døbt i Tved kirke:
Ole Vang Posselt

Tillykke!

Viet i Tved kirke:
Louise Rottbøll Holm og Jonas Foged Pedersen

Tillykke!

Døde/ begravede/ bisatte i Tved:
Mette Marie Ørgaard Pedersen

Æret være hendes minde!

Døbt i Øster Vandet kirke:
Jens Escherich Kristensen
Bertel Møller Klit

Tillykke!

Viet i Øster Vandet kirke:
Trine Kristensen og Henrik Escherich

Tillykke!

Døde/ begravede/ bisatte i Øster Vandet: 
Marie Anine Lyhne

Æret være hendes minde!
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HVAD SKER DER I PASTORATET?

 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. Hele 2022 synger vi os i gennem temaerne 
i Fadervor. Vi skal synge nyt og gammelt, - kendt og ukendt. 
Vi tager rundt i forskellige kirker i provstiet og oplever fæl-
lesskabet 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. 

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: Helligt 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 
 
Babysalmesang i Nors kirke -forår 2022

Babysalmesang er en stund med nærvær mellem mor og 
barn i kirkens rum, hvor vi synger og leger, lytter og oplever 
musik, lys og lyd sammen med barnet.
Babyer er meget åbne for sansninger og elsker at sanse noget 
sammen med mor eller far. Når man synger for og med sit 
barn formidles følelser af nærvær, glæde og ømhed. Følelser 
der er et væsentligt grundlag for et barns personlige udvik-
ling.
Derfor inviterer vi til babysalmesang i Nors kirke hver 
tirsdag fra kl. 10.30  til 11.30. På dette hold er babysalme-
sangen for babyer i alderen 2 – 8 mdr.

Opstart: tirsdag d. 25. januar -sidste gang er tirsd. d. 22. 
marts: i alt 8 gange.
Vi slutter hver gang af med en kop kaffe eller te og lidt tid til 
at sludre sammen inden vi går hjem.
Medbring gerne et lille tæppe som baby kan ligge på.
Tilbuddet er gratis og vi vil gerne, at man tilmelder sig hos 
Annette Boch Pedersen.
annetteboch@gmail.com eller på tlf. 21 96 44 48. Hvis man 
en dag er forhindret er det fint, hvis man lige sender en sms 
om det.

Bedste hilsner fra din kirke samt Annette Boch Pedersen

Vi overholder selvfølgelig gældende restriktioner for Co-
vid-19, og der vil maks. være plads til 8 på holdet.

Lidt om Annette:
Annette Boch Pedersen er organist og korleder ved Tilsted, 
Sjørring-Thorsted-Skjoldborg og Kallerup kirker. Derudover 
er Annette bl.a. korleder for Nordvestjysk Pigekor, og tilhø-
rende korskole; samt Teutonerkoret.

Nytårsparade i Øster Vandet kirke 

Søndag d. 9/1 2022 kl. 9.00
KFUM spejderne, Vandet gruppe, holder nytårsparade i for-
bindelse med gudstjenesten i Øster Vandet kirke, søndag d. 9. 
januar kl. 10.30.
Forud for gudstjenesten inviteres alle kl. 9.00 på kaffe og 
rundstykker i spejderhuset, Toftholmvej 7.

Sogneeftermiddag - AFLYST 

Torsdag d. 13/1 2022 kl. 14.30
Vi starter året med besøg af Ballerum Tæskværk, som under-
holder og spiller til fællessang.  
Alle er velkomne.
Nors – Tved – Øster Vandet menighedsrådAFLYST
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HVAD SKER DER I PASTORATET?

Menighedsmøde

Torsdag d. 3/2 2022 kl. 19.00
Vi inviterer menighedsrådene til fælles menighedsmøde i 
sognehuset.
Aftenen starter med årsberetning fra formændene og efter 
kaffen kommer kriminalbetjent, Jørgen Jensen fra politiet i 
Thisted og fortæller om sit mangeårige job inden for politiet.
Alle er velkomne.
Nors – Tved – Øster Vandet menighedsråd

Nors – Tved – Øster Vandet menighedsråd

Kyndelmisse i Tved Kirke 

Søndag d. 6/2 2022 kl. 19.00
Kom og vær med til en stemningsfyldt aften i Tved Kirke, 
hvor Nors koret medvirker. 
Tved menighedsråd vil sammen med graveren pynte kirken 
med masser af levende lys. og sætte lanterner på kirkegården
Alle er velkomne

Tved menighedsråd

Sogneeftermiddag 

Torsdag d. 24/2 2022 kl. 14.30 
Vi får besøg af Johannes Lund Larsen, som kommer og for-
tæller om sin motorcykeltur til Afrika – en tur på omkring 
22.000 km.
Alle er velkomne.

Nors – Øster Vandet, Tved menighedsråd

Fastelavnsgudstjeneste i Nors Kirke  

Lørdag d. 26/2 2022 kl. 10.00 
Også i år bliver der en kortere fastelavnsgudstjeneste i Nors 
Kirke. Man må meget gerne, såvel børn som voksne, møde 
udklædte. 
Alle er velkomne.

Nors – Tved – Øster Vandet menighedsråd

Sogneaften  - *Bemærk denne aften er en onsdag!

Onsdag* d. 9/3 kl. 19:00 
Får vi besøg af Jes Dige fra Skyggebørn.
Jes fortæller om arbejdet med børn i sorg, om hvordan vi 
håndterer sorg hos andre. 
Sorg er en uhåndgribelig størrelse. Men det er også et livs-
vilkår. Vi møder den alle sammen på et eller andet tidspunkt 
i vores liv og i en eller anden form. Til trods for det, er sorg 
noget af det, vi taler mindst om. Og har sværest ved at tale 
om. Men hvorfor tier vi netop når, der burde være flest ord?
Kom og lyt til fortællingerne og få en stor oplevelse med 
hjem.
Alle er velkomne.

Nors – Tved – Øster Vandet menighedsråd
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GUDSTJENESTELISTE

Måned/dag Dato Nors Tved Ø. Vandet

Januar 2022

1.s. eft. H3k 09 Ingen Ingen 10.30 NB                                    

2.s. eft. H3k 16 10.30                                Ingen Ingen

3.s. eft. H3k 23 Ingen 10.30                                  Ingen

4.s. eft. H3k 30 10.30                               Ingen Ingen

Februar 2022     

Sidste søn. Eft. H. 3 kg. 06 Ingen 19.00 NB 10.30

Septuagesima 13 09.00 SK                            Ingen Ingen

Seksagesima                                       20 Ingen 10.30 Ingen

Lørdag 26 10.00 NB Ingen Ingen

Fastelavn 27 10.30 Ingen Ingen

Januar 2022

1.søn. i fasten                                                                                     06 Ingen 9.00 SK Ingen

2. søn. I fasten                                     13 09.00 Ingen 10.30

NB: Omtales også andetsteds i Tidende.
SK:  Sigrid W. Kjær, Sennels.  
MM:  Marielouise Mærkedahl, Hillerslev.

* Kørsel til gudstjenester og sognemøder inden for pastoratet
Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester og sognemøder. Kirkebilen skal bestilles senest dagen før afholdelse af gudstjenesten 
eller sognemødets afholdelse kl. 12.00 - dette skal ske på 9792 0422.

Telefon - og træffetider
Jeg kan træffes på tlf.  9798 1030 eller 3061 1008 eller via mail: bon@km.dk
Mandag er min ugentlige fridag. 
Ønsker man besøg, er man meget velkommen til at kontakte mig.

Ferie og friweekend
Jeg holder friweekend d. 5-6. marts.
Embedet passes imens af sognepræst Sigrid Kjær, Sennels, 
tlf.  5150 5035

www.nors-tved-kirker.dk 
www.oester-vandet-kirke.dk

HUSK: Har man adgang til internet og PC, så kan man på vores nye og opgraderede hjemmesider: www.nors-tved-
kirker.dk og www.oster-vandet-kirke.dk følge med i, hvad der foregår her i Nors – Tved – Ø. Vandet pastorat.

Husk også, at I kan læse med om aktiviteterne på vores Facebook grupper: Tved kirke og Nors kirke, der også 
dækker Ø. Vandet. 

På hjemmesiden: www.sogn.dk findes endvidere gudstjenesterne for de fleste sogne i Danmark, - også Nors – 
Tved og Ø. Vandet sogne. På provstiets hjemmeside www.thistedprovsti.dk kan man – ud over at orientere sig om 
gudstjenesterne – også læse om de forskellige Kirkelige arrangementer, der foregår i Thisted Provsti.
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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
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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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Nyt fra Tidende
Første Tidende, der udkom, er mærket September Oktober 2005. 
Og siden dengang er det udkommet hver anden måned: Januar, 
marts, maj, juli, september og november. Det har jeg planer om 
ændre til februar, april, juni, august, oktober og december. 

Det er mest december/januar der er problemer med, som det er nu
Som det er nu, er sidste deadline for julearrangementer den 20. 
oktober. Det vil så blive flyttet til 20. november, der efter min 
mening er bedre. Man får en måned mere til at få noget juleri 
med i bladet.

Da trykkeriet har lukket i julen, kommer januarnummeret, det 
du sidder med nu, først ud omkring d. 10. Og da de andre bla-
de forsøges udgivet d. 1. i deres måned, er det sent. Nu sker der 
ikke meget i januar, og det er så faktisk et held.  Det første er 
vel fastelavn, der først er i februar, og det kan så komme med i 
februarnummeret. 

Der vil selvfølgelig være andre begivenheder, der så skal annon-
ceres før. Men mon ikke, det går?

Men det bliver ikke ændret fra næste gang. Jeg forestiller mig, det 
bliver her i sommer. For der har vi de næste problemer. 

Men I skal nok blive informeret herom.
Kristian Amby

Nors Vandværk A.M.B.A.

afholder årlig generalforsamling

onsdag d. 23. februar 2022 Kl. 19.00
i Norshallens mødelokale

Dagsorden i. h. t. vedtægter

Bestyrelsen

Tved Vandværk A.M.B.A.

afholder årlig generalforsamling

søndag d. 6. februar 2022 kl. 14.00
hos Carsten Christensen

Hanstholmvej 67

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Evt. forslag skal være
formanden skriftligt i hænde

senest 3 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Kjeld Jensen
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Koncert:  Den 28.februar 2022 kl. 19.00 på PALLETTEN.
Gratis og forbeholdt medlemmer af Aktiv Netværk Nors

Når månen står op, bliver selv fisk forelskede 

- en dansk-italiensk koncert 
  

Når månen står op, bliver selv fisk forelskede er en folkelig og fortællende duokoncert, der tematiserer nattens luner og 
længsler. Den er også et møde mellem nord og syd. En pendlertur frem og tilbage mellem Italien og Skandinavien – idet 

de to musikere udveksler, fortolker og fusionerer sange fra hinandens kulturelle baglande. 
Sangene er fortællinger der kredser om havets dragende kraft, om livets snørklede veje og kærlighedens frustrationer og 

bittersødme. Den fremføres i gårdsangerstil med harmonika, guitar og sang - og vi krydrer med historier om sangene 
og deres oprindelse undervejs. 

 
Koncertens længde: 50 min 

Set up: akustisk  
Musikere: Domenico Mannelli (harmonika, guitar, sang)   

Johanne Lange (sang) 

Arr. Aktiv Netværk Nors



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. 

Januar: d. 5. Opstart for alle spejdere.

d. 9. Nytårsparade. Vi starter i Spejderhytten med 
rundstykker og kaffe m/m kl. 9 og deltager derefter 

med vore faner i Ø. Vandet Kirke. 
Alle er velkommen.

Nu skal vi til at vende os til at skrive 2022. Et nyt og spændende 
år er begyndt. Vi, spejdere, ser frem til årets helt store spejder-
begivenhed, nemlig Spejdernes Lejr 2022 ( SL 2022) Sidste uge 
i juli tager vi, sammen med 40 000 andre spejdere til Hedeland 
ved Roskilde på sommerlejr. Forberedelserne til lejren har væ-
ret i gang i lang tid.

Ved årsskifte er det normal at ikke tilbage på det år som lige er 
gået. Hele året var jo præget af corona, med helt nedlukning, 
med masser af restriktioner og  så  gradvis genåbning. Jo det 
har været et mærkværdigt år. Men vi er kommet styrket igen-
nem året. Vores medlemstal er steget, så vi lige PT er over 35 
medlemmer. 

Alle vore aktiviteter og møder har været afholdt i det fri, så vi 
har passet på hinanden. Vi var klar til at afholde vores Julestue, 
men desværre på grund af stigende smitte tal, valgte vi af aflyse 
julestuen for 2. år i træk, træls. Heldigvis havde vi forinden fået 
solgt vore lodsedler. Stor tak til alle jer som støttede os.

Lige nu er vi i gang med at renoverer vores badeværelse i spej-
derhytten.  

Vi håber vi her i det nye år kan få en lidt mere ”almindelig” 
spejderår. Pas på hinanden og dig selv.

Godt Nytår
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Spejder Nyt - Vandet

Følg med på vores FACEBOOK side: Spejderne Vandet.

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



KROLF

Det kan være koldt og måske sne – så derfor rykker vi ind i hallen januar og februar.
Vi starter torsdag d. 6.jan. kl. 13.30 og har hallen 1 time hver uge.

Kontingent er uændret: kr. 125 for et halvt år.
Fra marts rykker vi ud igen på det grønne område bag hallen.

Åben for alle 60+ og pensionister der har lyst til at spille med – kom og prøv - det kan jo være det er noget for dig.
Tak for 2021 – ses igen 2022

De muntre Motionister

MOTION / GYMNASTIK

Vi starter op igen efter jul onsdag 5.januar kl. 10. Leder: Ester Larsen
Først motion – så socialt samvær i mødelokalet – og derefter frit spil til 

f.eks. badminton, gå-håndbold, hula hop, curling, hockey m.m.

Kontingent uændret: kr.125 pr. halvår
Tak for samvær i 2021 – håber at ses i 2022

GENERALFORSAMLING
DE MUNTRE MOTIONISTER

Generalforsamling 23.2.22.
 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt til formanden senest 9.2.

På bestyrelsens vegne Helga Immersen (formand)  
Brinken 5 – mail:  i.t@live.dk

1616

De muntre Motionister

De muntre Motionister
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Spejder Nyt - Nors

NORS

Senioruge
Fra søndag d. 7. november til søndag d. 15. november var der 
senioruge i spejderhuset for alle spejdere fra 8. klasse og op. 
I år flyttede 8 seniorer ind i spejderhuset. Herfra tog de i skole 
og på arbejde, hjalp hinanden med at lave mad og hyggede sig 
med sjove aktiviteter. 
Tirsdag var seniorerne i hallen, hvor de prøvede at spille floor-
ball. Torsdag besøgte de Thy race aktivitetspark i Skyum, hvor 
de prøvede bowtag, minigolf og padeltennis. Fredag havde de, 
traditionen tro, gyseraften, hvor der blev set film i spejderhuset. 
Lørdag var der avisindsamling. 
Lørdag aften var der festmiddag som afslutning på ugen. 

60-års fødselsdag
Mandag d. 8. november fyldte Tonny, vores ”gamle ulv”, 60 år. 
Hans kone havde inviteret alle medlemmer i Nors gruppe til 
surpriseparty for Tonny.
Lige omkring 30 spejdere – store som små – kom og bankede 
på døren. Tonny blev meget overrasket. 
Der blev disket op med pålægskagemand, pizza, sodavand og 
kagemand. 

Vi siger tak for invitationen og en hyggelig fødselsdag. 
Kommunen blev ”rød”
Mens seniorerne boede i spejderhuset, nåede smittetallet i 
Thisted kommune så højt op, at kommunen blev kategoriseret 
som ”rød”. Vi blev derfor enige om, at det igen i år, ville være 
bedst at aflyse vores julestue. Vi lavede igen en lille stand ved 
spejderhuset, hvor man kunne købe et juletræ. Vi fik solgt alle 
dem, vi havde fældet. Tak for støtten. 

Juleafslutning

Mandag d. 6. december afholdt vi juleafslutning for alle med-
lemmer i Nors gruppe. 
Som noget nyt i år blev det afholdt på shelterpladsen i Sårup.  
Der blev sunget julesange, spist risengrød, fundet julegodter 
på et lille juleløb og danset ”Nu’ det jul igen” omkring bålet. 

På spejdernes vegne
Louise Svendsen 



18

Kulturuge i Nors
Der er tradition for, vi hvert tiende år holder kulturuge i Nors. 
Sidste var det i 2012, så næste gang er i år.
I 2012 startede kulturugen d. 17 juni med gudstjeneste I Nors Kir-
ke om formiddagen og fortællinger i Tved Kirke om eftermidda-
gen.

Her kan ikke fortælles om alt der foregik, men I løbet af ugen var 
der besøg ved virksomheder og foreninger. Foredrag om demens 
på Ældrecentret og i Kirkecentret fortalte Marianne Jørgensen om 
hvordan det var for en bypige at blive til en bondekone. Sammen 
med voksenkoret.

Der var også flere hobbybetonede emner som patchwork, fotogra-
fering og Jan Traulsen viste nogle af sine malerier. Og det hele 
sluttede af i Parken, hvor man kunne købe pølser og andet, mens 
man så på springopvisning med heste, stærke mænd og rollespil. 
Eller få ansigtsmaling. Og Ballerum Tærskeværk stod for under-
holdningen til kaffen.

Aftenen og Kulturugen sluttede med Skt. Hansi Parken, hvor bålet 
blev tændt med bue og pil. Nu er det sådan, at en kulturuge ikke 
kommer af sig selv. Jeg vil derfor bedre foreninger og privatper-
soner allerede nu lægger hovederne i blød. For det drejer sig ikke 
kun om, hvad kulturugen kan gøre for dig, men bestemt også om 
hvad du kan bidrage med. 

Foreninger og andre interesserede vil blive kontaktet først i det 
nye år. Spørgsmål og ideer til ugen kan rettes til bladet her på tlf. 
91 53 79 50 eller mail nttredaktion@gmail.com.

Kristian Amby

Spændende busrejser 
samt buskørsel i ind- 

og udland

hanstholm-rejser.dk



19

Sidste vandretur i 2021

Nors Vandrelaugs sidste vandretur var i Sårup. Det var en kold dag med blæst og sne i skovbunden, men i skoven er vejret altid 
godt. Men alligevel kom der desværre ikke så mange på denne sidste tur.
Men vandrelauget vender tilbage efter nytår. Årets to første ture går fra Tved Kirke og igen i Sårup. Det er jo vinter og det kan 
stadig være koldt, så turene forgår i læ af skoven.
Program vil blive uddelt på et af de første ture i år, men der er også opdateringer på Facebook.

Vel mødt!
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Jul på Søgård Mark

 

Spejder- Nyt 

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

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

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

Program for de kommende måneder:

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

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

                        næste halve år.                                     

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

             29.  Grøn Fejde i Østerild – for de små.

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

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

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

 

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

  

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

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

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

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

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

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

og ikke mindst social samvær.

Kom og vær med.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
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Karen Marie Dahlgaard havde inviteret til julemarked d. 11. 
december. Der var flere udstillere/sælgere inviteret, deriblandt 
undertegnede, og det blev en rigtig hyggelig dag for udstillere 
og gæster. For trods corona var det godt besøgt hele dagen. Og 
der var også nok at se på. Julepynt, malerier og andet kunst. 
Udenfor var der smedie, og man kunne køre en tur i heste-
vogn. For lige at nævne noget.

Karen Marie havde gjort det hyggeligt for alle, og mon ikke 
hun gør det igen til næste jul? Så kan jeg kun anbefale man 
lægger turen ned til hende og Kamari

Kristian Amby


