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Kulturuge i Nors
Som jeg skrev i sidste nummer af Tidende, går vi Kulturugen i møde. Kulturugen i Nors-Tved er en begivenhed hvert 10. år Jeg
ved ikke hvor længe det har stået på, men det var i hvert fald i 1982 så det er da mindst 5. gang.
I år er det fra 14. til 20. august hvor det slutter ved sommerfesten.
Byens foreninger vil en af de kommende dage få mail om et indledende møde i hallen d. 8. marts klokken 19.
Men det er ikke forbeholdt foreninger. Alle, der har en ide eller bare er nysgerrig om at høre mere, er velkommen til at deltage
også. Alle må gerne møde op til mødet. Og hvis du allerede ved nu, du vil deltage, kan du da lige tilmelde dig på mail nttredaktion@gmail eller på tlf 91 53 79 50, så vil der være en kop til dig, men alle er velkommen. Med eller uden tilmelding. Der skal
nok være kopper til alle.
På borgerforeningens vegne
Kristian Amby

Tillykke
Den 1. april har dette unge par guldbryllup.
Vi glæder os til festen

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

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

Redaktion
Bladansvarlig: Kristian Amby
Telefon:
9153 7950
Mail:
nttredaktion@gmail.com
Sats & tryk:
Trykkeriet Friheden ApS
Tlf. 9798 1641 - www.trykker.dk

Nors - Tved Borgerforening
www.norsby.dk
Kontaktperson:
Inger Svane
Vorringvej 20, Nors
Tlf. 2426 5822
Mail. norstvedborgerforening@gmail.com

Borgerforeningens udlejning
Vi udlejer nye borde og polstrede stole
flagstænger og æresporte til meget
rimelige priser
Henvendelse til Ove Thygesen
på tlf. 2467 9933

Forsidebilledet: Det var coronaramte fodboldspillere der havde træningsstart. I snevejr!
Deadline for næste blad er den 20. april med forventet udgivelse omkring 1. maj
Bladet kan også læses på www.norsby.dk eller afhentes hos Spar Købmanden i Nors.
Alt indsendt materiale er velkommen, men husk billeder og logo må ikke sættes ind i teksten. Tekst og billeder skal være i særskilte filer.
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Nyt fra Nors Gymnastikforening

Endelig gymnastikopvisning igen…!

Generalforsamling

Nors gymnastikforening afholder generalforsamling
Mandag d. 28. Marts 2022 kl. 19.30 i Nors hallen.

Nors Gymnastikforening vil gerne invitere alle
interesserede til vores Gymnastik opvisning
Søndag den 13. Marts 2022
Til opvisningen vil der være mulighed for at se hvad alle
vores hold har knoklet med denne sæson og mon ikke et
eller to gæstehold slår et smut forbi Nors hallen
Vi starter kl. 10.00 med fælles indmarch og efter
opvisningen vil der være kaffebord

1. Valg af stemmetæller
2. Valg af dirigent
3. Formandsberetning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
Berit Oddershede (genopstiller)
Karina Futtrup (ønsker ikke genvalg)
Camilla Holm (genopstiller)
Kathrine Thøgersen (genopstiller)
Signe Lux (Suppleant)
Annika Lux (Suppleant)

Vi glæder os til at se jer.

Kasser udenfor bestyrelsen Heidi Ringsborg
2 revisorer
Kristina Yde
Rikke Budsted
7. Eventuelt
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden (Kathrine Thøgersen) i hænde senest 7 dage før på
mail: norsgymnastikforening@gmail.com
Vi håber på at se mange interesserede til en hyggelig aften, hvor
vi vil berette om året der er gået.

3

Nors Børnehus

Nors Børnehus er kommet godt igennem julen hvor børnene
har forberedt sig til juleaftenen med julesange, klip og klister
og anden julehygge.

10. januar begyndte jeg som ny leder i børnehaven og jeg vil
sige tak for en fantastisk flot modtagelse af bå-de børn, personale og forældre. Fra 1. maj er jeg selv bosiddende i Nors og så
kan det være at vi mødes flere pladser end bare i børnehaven.

I takt med at corona restriktionerne gradvist er forsvundet har
vi fået en del coronasmitte i børnehaven. Både personale, børn
og familier har været ramt. For børnehaven blev det til en hård
periode, præget af en del fravær. Men på trods af fraværet har
dagene været fuldt med hygge, nye oplevelser og god stemning.

Hilsen Stense

Vi har nydt at vi kan begynde at åbne op til lokalsamfundet
igen. Vi har både været på fødselsdagshjemme-besøg, haft besøg af dagplejen og besøg af en lille hundehvalp, som smeltede
både børn og voksnes hjerter.
Det nye cykelskur er færdig og er blevet rigtig flot. Samtidig
har vi vundet 7 frugttræer og 7 frugtbuske i en konkurrence
(tak til Hanne, som tilmeldte børnehaven). De bliver sat i jorden i uge 7 og efter det skal vi hol-de rejse- og frugthave gilde
med børnene i børnehave.
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Aktiv Netværk Nors

Klip denne side ud og hæng den på dit
køleskab, så du kan huske………

AKTIV NETVÆRK NORS
Generalforsamling den 14. marts 2022 på PALLETTEN KL. 19.00

DAGSORDEN: (Jfr. Vedtægterne)

Så er vi atter i gang i REPAIR CAFEEN!!

1. Valg af dirigent.

Du /I er særdeles velkomne til at komme med ”næsten”
alting, som du/I gerne vil have repareret i stedet for at
smide det ud….fixerne ordner det, hvis de kan – det er gratis
– dog må du selv betale evt. reservedele.

2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.

Vi er at træffe på PALLETTEN – se skiltet ved vejen !

5. Behandling af indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde
senest 14 dage inden Generalforsamlingen)

Kirkebyvej 18 i Nors

Hver Tredje Tirsdag i måneden kl. 13.30-16.30

6. Fastsættelse af kontingent.

Dog ikke i juni og juli

7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer – 2 år. – m.v.

Vi sliber knive – sætter skaft på rive – syr knapper i – lappe cykel ka` vi li` - lamper
får vi til at lyse - elektronik får os ikke til at gyse – køkkenmaskiner der er gået i stå
– prøver vi liv i at få – ting i læder og betræk af stolesæder – termokander,
kaffemaskiner, legetøj, der ikke virker – skabe der knirker—næsten lige meget
hvad forsøger vi at fixe, mens du venter eller kommer tilbage i fixetiden samme
dag –

(På valg er Kristian Amby, Leo Pedersen og Jens Otto Nystrup)
Alle modtager genvalg.
8. Valg af 2 suppleanter 1. år.
Nuværende suppleanter modtager genvalg.

Og så er der ALTID KAFFE PÅ KANDEN !!!

9. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1. år.
Bestyrelsen foreslår genvalg.
10. Eventuelt
Under mødet vil der blive serveret øl/vand og kaffe/the.

Med venlig hilsen og på gensyn

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN – Aktiv Netværk Nors

Fixerne i Nors

Foredrag på Palletten
Mandag d. 21. marts klokken 19 får vi i Aktiv Netværk besøg
af Nidolf Nielsen, som vil fortælle om sin kaotiske barndom og
ulykkelige hjemlige situation, som dog ændrede sig til ordnede
og gode forhold på Ås Børnehjem i årene fra 1965 til 1971.
Forbeholdt medlemmer af Aktiv Netværk Nors
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Livet på Nors Skole
100–dagsfest

Tiden flyver afsted på Nors Skole. Der er godt gang i den faglige
læring, hvor der hele tiden byg-ges på elevernes viden om og forståelse af verden. På samme tid holdes der et konstant fokus på at
sikre trivsel og dannelse for den enkelte ind i de fællesskaber, de
er en del af.
I 0. klasse blev der i januar fejret 100-dages fest. Sammen med
børnene havde de voksne planlagt en brag af en fest for at fejre de
første 100 skoledage på Nors Skole. Og der blev virkelig gået til
den. Forældrene havde bakket godt op om det og lavet en masse
lækkerier til festen. Der blev pyn-tet rigtig flot op og dækket fint
bord.
Så blev der danset ballondans og lavet popcorn til den helt store
guldmedalje. Som man kan se på billederne, nød både store og
små dagen i fulde drag. Selv oprydningen blev klaret med et stort
smil…

Her kommer blot et lille udpluk af nogle af de mange oplevelser
og aktiviteter, der har været i januar og februar.

Corona-status
Ja, vi kan ikke komme helt udenom corona, hvis vi skal give et
billede af livet på Nors Skole. Lige-som på alle andre skoler, kom
corona tæt på os i løbet af november/december måned. Dette har
fulgt med os ind i det nye år. Op til jul var vi rimelig forskånet
for alt for meget corona-smitte. Men efter nytår har tingene taget
fart, ligesom vi har set det i resten af samfundet.
Forældre var rigtig gode til at benytte sig af de udleverede
selvtest, hvilket betød, at der kunne reageres hurtigt fra både
forældre og medarbejdere på Nors Skole.
Flere klasser har i perioder været ramt med rigtig mange smitte-tilfælde. Det har betydet, at der i perioder har været ret få
elever i de forskellige klasser. Men takket været en super god
indsats fra forældre og medarbejdere oplever vi at være kommet
rigtig godt igennem det.
Da vi gik på vinterferie, kunne vi konstatere at størstedelen af
skolens elever og medarbejdere havde været ramt af corona.
Derfor ser vi fremad mod det resterende skoleår med positive og
fortrøstningsfulde tanker, hvor smittekurven ser ud til at falde
og pege frem mod mere normale forhold. Det glæder vi os rigtig
meget til.

SIKKE EN FEST

Brunkageløb i SFO’en

FRA VUGGESTUE
TIL OVERBYGNING
THYPRIVATSKOLE.DK

SKOLEN
FOR HELE
THY
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klasse lærer at lave rigtig god mad. Dagens opgave går ud på at
lave bagt makrel på rugbrød med smør, salt, peber, citron, mayon-naise og purløg… Mmmmh velbekomme.
Håndværk/design er også et meget vellidt praktisk fag. I 6. klasse
har de for eksempel lavet en holder til 8 stk. dåsesodavand.
Klassen har lært mange gode teknikker som at save, slibe, høvle
og samle træ, og hvad materialer og redskaber hedder. Desuden
vigtigheden i at gøre sig umage! Og når man gør sig umage fås
et produkt, man kan være virkelig stolt af. Rigtig flot arbejde af
ele-verne…

Et af de sjove påfund i SFO’ens januar-kalender, der hittede hos
børnene, var afholdelsen af et brunkageløb . Moon-cars var
fundet frem til lejligheden, og der blev kørt ræs for alle kræfter.
Efter afsluttet ræs på den svære bane blev man belønnet med en
brunkage. MUMS…
Det kan vist godt gå hen og blive en af mange gode traditioner på
Nors Skole…

C-touch skærme i alle klasseværelser

Med udgangen af 2021 kunne Nors Skole bryste sig af at alle
klasseværelser var blevet udstyret med det nyeste inden for
tavle-teknologi. I stedet for de tidligere smartboards har skolen
sikret sig, at alle klasser nu er udstyret med de såkaldte C-touch
skærme. Skærmene har en fantastisk billedkvalitet og har en
størrelse på 86”, så alle i klasseværelset kan se, hvad der sker
på skær-men. Ved at trykke med fingrene på skærmen kan man
aktivere, det der vises på skærmen, lige-som man kan tegne/
skrive direkte på skærmene med en dertilhørende pen. C-touch
skærmene bliver brugt hver dag til at gøre elevernes læring mere
livlig og indholdsrig.

Gang i de kreative fag
(madkundskab og håndværk/design)
Der er gang i de kreative fag på Nors Skole. Rigtig mange elever
nyder blandt andet madkundskab og håndværk(design.
På billederne kan I for eksempel se, hvordan eleverne fra 5.
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HVAD SKAL DU EFTER
SOMMERFERIEN?
Thy Privatskole er for elever i 0.-9. klasse. Vi har:
•

faglig undervisning af engagerede lærere som
udfordrer alle i et nærværende læringsfællesskab.

•

hovedvægt på dansk, matematik og fremmedsprog
samt fire spændende emneuger.

•

rejser i overbygningen, ture ud af huset og meget mere.

Vil du høre mere? Så kontakt os for en uforpligtende snak.

HILLERSLEV KÆR VEJ 9 · 7700 THISTED · TLF. 69 13 35 35 · THYPRIVATSKOLE.DK

8

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE

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

NOVEMBER - DECEMBER 2021Særlige Gudstjenester

kl. i19.30:
Sogneaften
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Ivan Bannov Pedersen
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Simon
Steensgaard
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Signehpvognmand@gmail.com
Andrea Dahl Plet
6/10 kl. 10.30: Høstgudstjeneste i
Ø. Vandet.
- Mere herom i næste nummer af
Tidende.

Enya Sloth
Magnus Mygind Svendsen
August Kleine Thomsen
Oliwia Tkaczuk
Niklas Vandet Trauelsen

Søndag d. 8. maj, 2022, kl. 10.00
konfirmeres i Øster Vandet kirke:
Kristian Hove Fuglsang
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HVAD SKER DER I PASTORATET?
Sogneaften - *Bemærk denne aften er en onsdag!

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 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.
Forår 2022
Marts, onsdag d. 16/3 kl. 19.00
Sted: Thisted kirke
Tema: ske din vilje, som i himlen således også på jorden

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 livsvilkår. 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.

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.

Nors – Tved – Øster Vandet menighedsråd

Gudstjeneste med kirkekaffe og besøg hos præsten

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

Søndag d. 20/3 2022 kl. 14.00
Vi starter med gudstjeneste kl. 14.00 i Nors kirke. Herefter
bliver der serveret kirkekaffe i Sognehuset, hvor der efterfølgende er mulighed for et besøg i Præstegården.
Alle er velkomne.
Nors – Tved – Øster Vandet menighedsråd og Sognepræsten
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HVAD SKER DER I PASTORATET?
Sogneeftermiddag

Sogneaften

Torsdag d. 7/4 2022 kl. 14.00
Else og Svend Thoftdahl kommer og fortæller om deres gensyn med Taiwan efter 32 år. Kom og hør de spændende fortællinger, der er kommet ud af dette gensyn.
Alle er velkomne.
Nors – Tved – Øster Vandet menighedsråd

Skærtorsdagsgudstjeneste i Tved

Torsdag d. 5/5 2022 kl. 19.00
Efter at Danmark havde været besat siden 9. april 1940, blev
landet befriet af britiske tropper d. 5. maj 1945. Vi har allieret os med Jens Andersen fra Museum Thy, til at fortælle de
spændende beretninger herom.
Alle er velkomne.
Nors – Tved – Øster Vandet menighedsråd

2. pinsedag

sæt X i kalenderen nu

Mandag d. 6. juni kl. 11.00, Førby sø
Friluftsgudstjeneste med hele Thisted provsti. I år ved den
smukke Førby sø i Nationalparken, naturskønt beliggende
mellem Hundborg og Vorupør, adgang fra Vorupørvej 267.
Medvirkende Thisted kirkes drenge- mandskor, Thisted
provstis kantori, Thisted FDForkester, provstiets præster, prædikant Steffen Bang Kristensen, spejdere, FDF’ere og frivillige.
Efter gudstjenesten er der kaffe og kage og mulighed for hyggeligt samvær i det grønne.
I tilfælde af regn flytter den fælles pinsegudstjeneste til Vorupør kirke.

Skærtorsdag d. 14/4 kl. 19.00
Holder vi gudstjeneste i Tved kirke kl. 19.00
Efter gudstjenesten er menighedsrådet vært for lidt til ganen.
Vel mødt til alle
Tved menighedsråd

Mød Tved kirke på Facebook,

Vi er så morderene i Tved

Hvis du scanner Qr-koden med
din smartphone, kommer du
ind på stiftets hjemmeside med
beskrivelse af Tved kirke.

Her kan du følge med i
begivenheder og livet i og omkring
kirken. https:// www.facebook.
com/Tved-kirke-258848271235667

Giv siden et besøg.
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GUDSTJENESTELISTE
Måned/dag

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

1.s. i fasten

6

Ingen

09.00 SK

Ingen

2.s. i fasten

13

09.00

Ingen

10.30

3.s. i fasten

20

14.00 NB

Ingen

Ingen

Midfaste

27

10.30

Ingen

Ingen

Mariæ bebudelse

3

Ingen

09.00 MM

Ingen

Palmesøndag

10

Ingen

Ingen

10.30

Skærtorsdag

14

Ingen

19.00 NB

Ingen

Langfredag

15

10.30 SK

Ingen

Ingen

Påskedag

17

10.30

Ingen

Ingen

2. Påskedag

18

Ingen

10.30 SK

Ingen

1. s. e. påske

24

10.30

Ingen

Ingen

2. s. e. påske

1

10.00 K NB

Ingen

Ingen

3. s. e. påske

8

Ingen

Ingen

10.00 K NB

Bededag

13

Ingen

10.30

Ingen

Marts 2022

April 2022

Maj 2022

NB:
MM:

Omtales også andetsteds i Tidende.
Marielouise Mærkedahl, Hillerslev.

SK:
K:

Sigrid W. Kjær, Sennels.
Konfirmation

* 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, så finder vi helt sikkert et tidspunkt.
Ferie og friweekend
Jeg holder ferie d. 31. marts -3.april. Friweekend d. 28 -29. maj. 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-tvedkirker.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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De Frie Dilettanter

ærk Nors og Hanstholm Rejser

arsken

Så er sommeren ved at gå på hæld og efte
som forhåbentlig kan fristes de fleste, som
Vi afholder Generalforsamling i De frie Dilettanter
Som noget nyt starter der et hold SWISSB
styrke og stabilisere ryg, mave og balance
afholdes tirsdag d. 26. April kl. 19.00
Desuden starter Philip Kristensener et hol
hos Inge Marie Sekkelund, Norsvej 9 7700
Thisted.
en blanding
af crossfit/vægttræning samt
tempo. Kom og bak op om dette hold og
Lene Enevoldsen har cirkeltræning/styrke
Generalforsamlingen afholdes i flg. gældende vedtægter.
og igen om lørdagen fra kl. 08.30 til kl. 0
918
Halla har et hold yoga som foregår på No
Foreningen er vært ved en kop kaffe og et stykkeHer
brød.
skulle være noget for en hver smag o
900
kr. og 12 mdr. 1500 kr. Her kan alle v
dk/rejsemaal/sort-sol-i-t-ndermarsken/201

Hold- og inst
Opstart i uge 34. Dog starter

Kom og giv jeres besyv med til, at jeres nærområde bliver spændende og alsidig.

übeck
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Eventuelle forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før afholdelse.

Mandag
Mandag
Hold
08.00 - 09.00
Instruktørtime
kl.19.00Vil du støtte vores forening, og dermed have stemmeret på generalforsamlingen,
Liskan der betales
20.00
kontingent på Mobile Pay Box 8520DF eller på afholdelsesdagen.
Tlf.20413626
Vægt/
kodition
Hold
Træning for
På bestyrelsens vegne
mænd
Kl.17.30-18.30
Philip
Sophie Lodahl SWISSBOLD
Telf.
Lene H.
25302269
Telf. 24271663

dk/rejsemaal/l-beck-juletur/65

Aktiv Netværk Nors

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

Nors Fitness Line kører på fuldt blus igen, alle hold er i gang, og der har lige været fuld service på alle vores maskiner. Alt er derfor
klar til den forestående forårssæson.
Lørdag d. 5 februar holdt vi åbent hus, hvor man fra 9-12 kunne komme ned og prøve alle vores hold samt melde sig ind til en fordelagtig pris. Det var der mange, der benyttede sig af. Fra Nors Fitness Line skal der lyde en stor tak for en dejlig dag.
Vi startede kl. 9 med rundstykker i mødelokalet i hallen. Derefter var der fuldt program med alle hold. Først var der TRX med Lene
E, et forholdsvis nyt hold, hvor alle ligegyldigt form og alder kan være med. Alle øvelserne foregår med TRX i gymnastiksalen.
Derefter blev man præsenteret for Lux hold, der hedder cirkeltræning. Her kom pulsen op. Øvelserne bestod af tabata øvelser, hvor
man skiftevis arbejder hårdt efterfulgt af lille pause.
Så blev det Lene H’s boldhold, der kom på banen. Her foregår alle øvelser med en træningsbold, både når man arbejder med ben,
ryg, mave des lige.
Så gik Karin på med sit hold, crossdance. Her er man i gang hele tiden. Man danser, hopper og springer sig igennem en masse
øvelser med høj musik.
Til sidst stod den på afslapning med Atla’s hold yoga. Her kommer man igennem udstrækning af hele kroppen og man får pulsen
helt ned.
Derudover var der flere der benyttede sig af at kigge ind i Nors Fitness Line, få snakket med de forskellige instruktører samt få hørt
om kostvejledning, som Tina L står for.

HUSK vi hjælper gerne med en prøvetime, hvis man gerne vil ned og se, hvad vi har at tilbyde.

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Lørdag

17.00 -18.00

17.00 18.00

17.30 - 18.30

17.30-18.30

8.30 - 9.30

HOLD
Yoga
Instruktør:
Halla
Tlf: 21765252

HOLD
Cross Dance

HOLD
Cirkeltræning

Instruktør
Karin
Skaarup

Instruktør:
Lene E
Tlf.: 21132194
Lux
61511156

HOLD
Swissbold
Lene H
Tlf.: 24271663
19.00-20.00
Vægt/kondition
Træning for
mænd

HOLD
Cirkeltræning (TRX)
Instruktør:
Lene E.
Tlf.:
21132194
Lux
61511156

Medbring yogamåtte
& tæppe
Yoga foregår i
Sangsalen på skolen
HOLD
19.30 – 20.30
‘’Kom og bevæg dig’’
Lux
61511156

19.00-20.00
Vægt/kondition
Træning for mænd

Kostvejledning gives efter aftale med Tina Lund 25319923. Ring og aftal en tid
Spørgsmål vedr. medlemskab og nøglebrik kontakt Erik Nielsen på tlf. 61601747

Pris for medlemskab: Månedskort 250,Kvartalskort 500,Halvårskort 900,Årskort 1500,
Spørgsmål vedr. medlemskab og nøglebrik kontakt Erik Nielsen på tlf. 61601747
14

Generalforsamling

Tirsdag den 22. marts 2022 kl. 19.00 I Nors hallen
Dagsorden ifølge vedtægter:
1.
Valg af dirigent
2.
Valg af stemmetællere
3.
Aflæggelse af beretning
4.
Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget.
5.
Behandling af indkomne forslag
6.
Valg af: 2 bestyrelsesmedlemmer
(ulige år)
		
3 bestyrelsesmedlemmer
(lige år)
		
1 suppleant		
(på valg hvert år)
		
1 revisor		
(vælges hvert andet år)
		
1 revisorsuppleant
(på valg hvert år)
7.
Eventuelt
På valg til bestyrelsen er følgende:
Bestyrelsesmedlem: Torben Pedersen (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Julia Kleine (modtager genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Karen Berg (modtager genvalg)
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Karen Berg (formand)
Julia Kleine (næstformand)
Torben Petersen (medlem)
Anne Krogh Andersen (Sekretær)
Lene Enevoldsen (suppleant)
Erik Nielsen (Kasserer)
Revisor: Anne Marie Foldager og Anne Marie Berg
Revisorsuppleant: Jane Berg
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Områdefornyelse

NYT FRA LOKALRÅDET - Nors, Tved og Ø. Vandet.
PROGRAM FOR OMRÅDEFORNYELSE ER NU POLITISK GODKENDT. !!
Så er vores Program for Områdefornyelsen i Nors, Tved & Øster Vandet godkendt af Thisted Byråd i januar måned. Det er vi både
glade for og stolte over.
Det har været længe undervejs – rigtig mange har deltaget i arbejdet med forarbejdet til selve programmet – først via de mange der
har været med i diverse arbejdsgrupper vedr. vores Udviklingsplan, der jo har dannet grundlag for den nu godkendte plan og senere
arbejdet med det endelige oplæg til det nu godkendte Områdefornyelsesprogram – tak for jeres kæmpe engagement, der nu – på
trods af en meget langvarig coronapause – skal forsøges omsat til det fremtidige arbejde med realisering af de mega mange gode
programpunkter i Områdefornyelses-programmet.
På trods af, at Kommunalbestyrelsen – uvist af hvilken grund (måske ren og skær forglemmelse) ikke har fået sat penge på budgettet her i 2022 til begyndende realisering af vores Områdefornyelsesprogram – ja, så klør vi på i LOKALRÅDET og vi har allerede sidst i februar holdt et positivt og fremadrettet møde med kommunens folk herom – vi vil i fællesskab forsøge, at planlægge
og sætte ting i gang alligevel med baggrund i det vedtagne Program - sandsynligvis begyndende realisering af beplantnings- og
skovrejsningsinitiativer m.v. Alle interesserede vil selvfølgelig blive inddraget i arbejdet med de grønne rammer for vores fælles
fremtid i lokalområdet. Sideløbende arbejder vi med temaer om Guldbådene fra Nors.
Vi regner naturligvis helt sikkert med, at de nødvendige penge vil blive afsat på det kommende Kommunale budget for 2023.
Du kan se og læse hele Områdefornyelses-programmet ved at klikke ind på:
https://thisted.dk/Borger/UdviklingLokalomraade/Omraadefornyelse.aspx
Ring til undertegnede for evt. spørgsmål/kommentarer og ideer.
Jens Otto Nystrup – fmd. for LOKALRÅDET – Mobil: 23201414
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Spejder Nyt - Vandet
Marts måned banker på og foråret er lige om hjørnet. Det tidlige forårsbebudere blomster i fuld flor og de første knopper på
buskene er ved at grønnes. En herlig tid vi går i møde.
Det nye år startede vi med Nytårsparade i Ø. Vandet Kirke.
En god tradition hvor vi først mødes til kaffe og rundstykker i
spejderhytten inden vi tager i kirke med vore 3 faner. En lørdag
i januar var alle ledere på 1. hjælps kursus, så vi står godt rustet
over for vore spejdere.

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.

Fastelavn fejrer vi i år i spejderhytten, hvor spejdere, søskene
og forældre er indbudt. Det bliver en alm. mødeaften vi bruger.
Og endnu et tilbud her i Vandet. Søndag d. 6. marts kl 15.00
indbydes alle til fastelavn i Sognegården. Tøndeslagning, fastelavnsboller, kaffe, kakao m/m, og det hele sluttes med pizza .
Ellers er det i år den store spejderlejr SL 2022 foregår på Hedeland ved Roskilde i den sidste uge i juli. Forberedelser til lejren
har stået på længe. En lejr med over 40 000 deltagere et stort og
herfra deltager vi med ca 20 spejdere.

6. marts kl. 15.00 Fastelavsfest i Sognegården – for alle
8. marts kl. 19.00 Infomøde om SL 2022 i DDS spejderhytten, Thisted.
2. april. Fælles weekend med alle spejdere fra Thy,
som skal deltage i SL 2022

Coronaen har vi haft som en skygge nu i mere end 2 år. Vi har
lært at spejderarbejde sagtens kan dyrkes, dog på en anderledes
måde end vi plejer. Vi har holdt de fleste af vore møder udendørs. Det at spritte af er blevet en narturlig ting og vi har passet
på hinanden. I de 2 år er vores medlemstal steget til det dobbelte, så i dag er vi langt over 30 medlemmer. Vi glæder os til at
komme ud at sejle i vi vore kanoer og kajakker igen.

26. maj Kr. Himmelfarts løb for bæver / ulve.

Følg med på vores FACEBOOK side: Spejderne Vandet.

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

De muntre Motionister
De muntre Motionister i Nors har i 2022 eksisteret i 25 år.
Vi har søgt DIF og DGI´s foreningspulje og vi fik kr. 18.000
Vi søgte for at kunne tilbyde flere aktiviteter og dermed håber vi, det kan
give endnu mere glæde og gavn for krop og sjæl i vores forening i Nors og
omegn
.
Bl.a. har vi købt nye måtter – elastikker – bolde til gå håndbold og fodbold - indendørs krolfsæt – lidt udstyr til ude krolf.
Ole har lavet opsamlingsringe til køllerne - Leo har lavet vogn til krolfsættet.
DIF og DGI´s foreningspulje støtter foreningsidrætten med 44 mio. kr.
årligt.
DIF og DGI´s foreningspulje kan støtte lokale projekter i idrætsforeninger, f. eks. til medlemsrekruttering, udvikling af nye aktiviteter eller løft
af trænerkompetencer. Puljen kan søges om op til 300.000 kr. men langt
størstedelen ligger mellem 10.000 og 30.000kr.
Puljens midler kommer fra de såkaldte `Spillehalsmidler`, som Venstre,
Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet, Dansk
Folkeparti, Radikal Venstre og SF har afsat til lokalforeningspuljer til støtte for det frivillige foreningsliv i Danmark.
Om DIF og DGI´s foreningspulje
• Alle idrætsforeninger kan søge om puljen
• Puljen ansøges via Centralt Forenings-register på www.medlemstal.dk
• Mere information og retningslinjer for puljen findes på DIF og DGI´s
hjemmesider.
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Generalforsamlinger
Nors-Tved Borgerforening afholder
Generalforsamling
torsdag den 17. marts 2022 kl. 19.00
i Nors hallen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandsberetning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse.
På valg er:
Inge Svane
modtager genvalg
Hanne Nielsen
modtager genvalg
Mads Vester
modtager genvalg
5. Valg af 2 suppleanter
6. Valg af revisorer og revisorsuppleant
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Evt.

Nors Hallen afholder generalforsamling
onsdag den 24. marts 2022
kl. 19.00 i Nors hallen
1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af dagsorden
3. Valg af stemmetællere
4. Formanden aflægger beretning
5. Regnskab for 2021
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Jens Frederiksen - modtager genvalg
Karen Berg – modtager genvalg
Merethe Nystrup - modtager genvalg
8.
Valg af suppleant
9.
Valg af revisor
10.
Evt.

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

Generalforsamlingen afholdes efter
gældende coronaregler

Efter generalforsamlingen serveres
øl, vand og kaffe

På bestyrelsens vegne
Jens Frederiksen

Mød op denne aften og vær med til at
bestemme hvad der sker i Din by
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Fastelavn

Efter der ikke har været fastelavnsfest med tøndeslagning i 2 år valgte vi i år at holde det igen. Men det var ikke uden betænkeligheder. Coronaen er jo ikke ovre endnu og vi vil jo nødig være en smittespreder. Men børnene er jo sammen til daglig, så vi valgte det
alligevel. Det var lidt sent men vi nåede det. Med hjælp fra spejdere, gymnastikforeningen og løsarbejdere, tror jeg alle fik en god
formiddag ud af det. Der var lidt færre, end der plejer, men folk skal jo også lige vide det.
Tak til alle der kom og alle, der hjalp. Nu håber vi, det vil fortsætte fremover.

Spændende busrejser
samt buskørsel i indog udland
hanstholm-rejser.dk
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Alsangsstævne for alle

ALSANG var det største nationale fællessangsprojekt i moderne
tid. Med inspiration fra alsangstævnerne, som blev afholdt under
2. Verdenskrig, skulle projektet, ALSANG, have fyldt landet med
fællessang i 2020, som en markering af 75-års jubilæet for Danmarks befrielse. Men det satte coronaen jo en stopper for.
Nu må vi synge sammen igen, og det vil vi fejre i Nors.
Onsdag den 4. maj kl. 19.00 mødes to kor, nemlig Plantagekoret
og Nors Koret i Parken i Nors. Men forhåbentligt kommer der
også en masse andre sangglade for at synge med på vore dejlige
forårs-og sommer-sange. Fællessangen vil blive krydret med at
korene også giver nogle numre,- hver for sig og sammen.
Kom og nyd stemningen og vær med til at synge. Der er sanghæfter til alle.
Ellen Alstrup
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Noget om uægte børn

Et barn kan vel ikke være uægte.
Nej, ikke i dag.
Men man skal ikke mange generationer tilbage i tiden før det at
være ’uægte’, at være født uden for ægteskab, var en smertelig
kendsgerning for mange. Smertelig fordi det blev betragtet som
en skam, selv om den person, som var ’uægte’ i sagens natur ikke
havde haft nogen som helst indflydelse på at være det. Og vanærende for den kvinde, som havde født et uægteskabeligt barn.
De gamle kirkebøger, som for Nors og Tveds vedkommende går
tilbage til 1675, viser således med al tydelighed, hvordan kirken
og dermed også samfundet som sådan så på de mødre, der fødte
et barn udenfor ægteskab. Tydeligst ved at der i kirkebogsnotatet
oftest blev påført et stort NB! ud for notatet, men også ved at
præsten af og til har påført notatet sin harme.
I Nors-Tved pastorat blev der i årene fra 1675 til 1814 født 2451
børn. Af disse var de 144 ’uægte’. En af de kvinder, som utvivlsomt måtte døje med såvel præstens som det omgivende samfunds foragt var Karen Olsdatter. Her er hendes historie.

nyfødte søn kaldes Christian Michelsen, eller, da moderen Karen
øjensynligt ikke vil eller kan gifte sig med barnefaderen, da
opkaldes efter hendes egen far, der hedder Ole eller Oluf. Men
sønnen kommer altså til at hedde Christian Lassen.
Ugifte mødre havde strenge livsvilkår, så strenge, at der ses en
betydlig overdødelighed blandt de uægte børn. Karen Olsdatters
søn dør da også et halvt år efter.
Et år og 2 måneder senere, den 8. oktober 1809, er der igen et
notat i kirkebogen om Karen Olsdatter:
Octbr d 8. blev et uægte Pigebarn hjemmedøbt og i Daaben kaldet: Ane Kirstine. Barnets moder er Karen Olsdatter hos Willads
Konge i Hinding – og har engang tilforn født et barn uden for
Ægteskab. Til dette barns Fader blev udlagt en karl ved Navn
Povel som skal være i Kongens Tjeneste – for nærværende Tid i
Kjøbenhavn.
En datter, Ane Kirstine, får hun denne gang. Og igen et uægte
barn. Hun angiver som barnefader, som det kan ses, ’en karl ved
navn Povel som skal være i Kongens Tjeneste’, hvilket vil sige,
at det kan være hvem som helst. Det kunne i og for sig godt være
samme person, som var far til den nu døde lille søn Christian
Lassen, men om det forholder sig sådan, ved vi jo ikke. Derimod
ved vi nu, at Karen Olsdatter er i tjeneste hos Willads Konge i
Hinding.

Vi møder hende første gang i Nors den 19. februar 1808, hvor der
i kirkebogen er noteret:
d: 19 febr: døbt Karen Olufsdttrs uægte Søn Christian Lassen.
andgav Barne-Fader Michel Niels: Hiardemaal.
Alting tyder på, at Karen Olsdatter er en af de mange unge piger,
som var fæstet som tjenestetyende for en sæson på en af gårdene
i Nors. En senere folketælling fortæller, at hun var født i Klitmøller, men ellers ved vi ikke noget om hende.
Allerede her ved notatet for hjemmedåben kan man fundere over,
hvorfor barnet kommer til at hedde Christian Lassen, for barnefaderen var jo Michel Nielsen fra Hjardemål. Egentlig burde den

11 måneder efter at Karen Olsdatter har født sit andet uægte
barn, er der igen et kirkebogsnotat:
September d 14. Et uægte Pigebarn hjemmedøbt og kaldet
Kirsten Marie. Barnets moder er Karen Olsdatter hos Willads
Konge i Hinding – Dette er 3. gang at denne Qvinde har født
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hjemmedåben kaldes Vibeke,...og som dør 18 dage senere.

uden Ægteskab. Til dette barns Fader blev udlagt: Niels Kristian
Stefansøn ugift gmd i Worring.- Barnet døde inden Daab.

Fem gange begået lejermål, som et samleje udenfor ægteskab
blev kaldt, på seks år. Fem uægte børn. Fire af dem døde kort
efter fødselen. Karen Olsdatter er heldig, at hun lever i 1800-tallet, hvor afkriminaliseringen af forholdene omkring de illegitime
børn er i fuld gang. Alligevel må hendes situation have været
yderst problematisk. Selv om det ser ud til, at hun har et fast
tilholdssted hos Willads Konge i Hinding, må hun i det snævre
landsbysamfund have været socialt stigmatiseret. Fem gange lejermål er langt over den grænse, for hvilken Danske Lov et halvt
århundrede tidligere ’...uden al Naade’ ville have dømt hende ’til
Kagen’ (offentlig pisk), og det er det absolut største antal i kirkebøgerne i Nors og Tved. Så hvordan har Karen Olsdatters livssituation set ud? Måske tålelig så længe det var muligt at opholde
sig hos Willads Konge, men på længere sigt givetvis katastrofal.
Udelukkelse af det sociale fællesskab, sult, tiggeri og elendighed
har været det sandsynligste resultat af hendes usædelige levned.
Men så dukker endnu et notat op i kirkebogen. Fra december
1814. Karen Olsdatter er da stadigvæk hos Willads Konge i Hinding. Den nu femårige datter Ane Kirstine ved vi intet om. Da
får pastor Høyer tirsdag den 25. oktober besøg i præstegården, et
besøg, der på grund af sin særlige karakter er refereret i kirkebogen:
Tirsdagen d 25de Octbr 1814 begjerede Ungkarl og Stykkudsk
Mikel Nielsen af Hjardemaal Sogn 23 Aar gl. opholdende i Brun
som Tærsker Tillysning fra Prædikestolen for at indtræde i Ægteskab med Karen Olsdatter af Hinding fornærværende opholdende sig hos Willads Konge Sammesteds – som Forlovere vare
tilstæde Willads Konge og Simon Stefansen begge Husmænd af
Hinding – ægteviede 4 Adv: S. d 18 Dsbr 1814 i Nors Kirke.

’Dette er 3. gang, at denne Qvinde har født uden Ægteskab’, må
pastor Høyer med forargelse notere i kirkebogen. Han har ikke
tidligere været ude for lignende usædelighed.
Som Karen Olsdatters første barn, så dør også dette som spæd.
Pastor Højers forargelse lader dog ikke til at have indflydelse på
Karen Olsdatter, for 1år og 4 måneder senere må han gøre dette
notat i kirkebogen:
Januarij d 4. et uægte Drengebarn hjemmedøbt: Jens Kristian
- barnets Moder er oftbemeldte Karen Olsdatter i Hinding hos
Willads Konge. Dette er hindes 4. Fødsel uden Ægteskab. Til
barnefader blev denne gang udlagt en givt Person Lars Jensen
Harre, Dragon ved det fyenske Regiments lette Dragoner i Odense.- Barnet døde inden Daabens konfirmering.’oftbemeldte’ skriver pastor Høyer. Er forargelsen mon blevet
erstattet af opgivenhed og hovedrysten? Sikkert. Og hvordan
har Karen Olsdatters omdømme mon været i Hinding? Har hun
været anset for at være løsagtig - et offentlig quindemenneske?
Eller har hun været en tumpe, en særling? En ubegavet stakkel,
som er blevet sexuelt udnyttet af skruppelløse mænd? ..denne
gang en dragon.
Barnet dør kun en måned gammel.
Hvor utroligt det end lyder: halvandet år senere, sankthansaftensdag 1813, gentager historien sig for femte gang. Denne gang
skriver pastor Høyer:
Juni d 23. Oftmeldte Karen Olsdatter af Hinding et uægte Pigebarn hjemmedøbt og kaldet: Vibeke Katrine. Barnefader udlagt
en Normand, som skal have mødt hende paa Vejen til Vixøe –
hvis Navn icke vides – Dette er hendes 5te Fødsel uden Ægteskab
–

En lykkelig udgang på en ellers ulykkelig skæbne?
Læg i al fald mærke til navnet på brudgommen: Mikkel Nielsen
fra Hjardemål. Det var ham, der var far til Karen Olsdatters
første uægte barn.
Og mon ikke vi kan tillade os, at kalde det en lykkelig udgang
for Karen Olsdatter. I hvert tilfælde finder vi parret og datteren
Ane Kirstine boende sammen de næste mange år. Det ved vi fra
folketællingerne i 1834, 1840, 1845 og 1850.

Barnefaderen er denne gang ’en Normand, som skal have mødt
hende paa Vejen til Vixøe – hvis Navn icke vides’. Måske har
Karen Olsdatter vitterligt været på vej til Vixø ni måneder før sin
nu højsommerlige fødsel. Det har i givet fald været i september
måned 1812, at Karen på vejen til Vixø har mødt en nordmand,
som hun frivilligt har indladt sig med, eller som har udnyttet
hende, hvilket er resulteret i hendes femte uægte barn, der ved

Detaljer om Karen Olsdatter og mange andre Nors-Tved-boere i
16-, 17- og 1800-tallet kan ses her:
http://arkivthy.dk/projektnors/INDEX.html
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Damefrokost & Mandehørm

Så er det tid til DAMEFROKOST & MANDEHØRM
Så tag fat i venner, familie, kolleger og kom og fest med os.
Alle er velkomne. Baren er som altid klar med billige priser på
diverse drikkevarer.
Damefrokosten foregår i NBKs klublokaler på Vendbjerg fredag den 18. marts kl. 18.00.
Pris: 200,- pr. person for indgang og middag.
Sidste tilmelding til Damefrokosten er 10. marts
Mandehørm foregår i Nors Hallen fredag 8. april kl. 18.00.
Pris: 200,- pr. person for indgang og middag.
Sidste tilmelding til Mandehørm er 31. marts
Tilmelding sker via mobilepay til 27406. Skriv gerne i teksten,
hvem du vil sidde ved. Eller send en besked til Britt Amby på
31 52 32 06.
Der er max. antal deltagere til begge fester, så det er først til
mølle. Tilmelding er først gældende når de 200,- er betalt via
mobilepay.
Vi glæder os til at jer alle.
De bedste hilsner
NBKs Venner

SKAL VI SÆLGE DIN BOLIG?

Fjordland Mægler
Silstrupparken 2 - 7700 Thisted
96 18 58 00 - maegler@fjordland.dk

www.fjordlandmaegler.dk
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