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Kristianslyst

Til ældre og pensionister
i Nors, Tved og Øster Vandet
Da Nors, Tved og Øster Vandet hører under Kristianslyst Plejehjem, er I altid velkommen til at deltage i hvad der sker herude.
Det kan være:
Banko, Søndagscafe, Underholdning, Skt. Hans, Høstfest, Mandagsklub o.s.v.
Har du ikke selv mulighed for komme herind, kan du blive kørt. Det koster 12,50 kr. pr. tur. Altså 25 kr. for at komme frem og
tilbage. Man kan også købe et klippekort til 125 kr., så har man til 5 uger.
Kørsel bestilles ved at ringe til Kristianslys på tlf. 24 27 65 47
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

Annelise Jensen

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: Aften i Parken. Дякую, що позичили прапор
Deadline for næste blad er den 20. juni med forventet udgivelse omkring 1. juli
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

Hyggetur med Nors
Gymnastikforening
Fredag den 22. april blev det trænerne og
bestyrelsens tur til at takke af. Alle var
inviteret på hyggetur til Langbjerggård
hvor vi startede med at dyste i Fodboldgolf og Discgolf - det var både sjovt og
udfordrende. Herefter blev der serveret
mad og drikkevarer i træhuset og til sidst
sluttede vi af med en omgang minigolf
med gevinster til de 5 bedste.
En rigtig god aften for alle!
Skulle du sidde derude med en drøm om
at blive en del af vores træner team i NGF
til næste sæson, så hører vi meget gerne
fra dig. Du kan skrive en sms til Berit på
21230579!
På bestyrelsens vegne
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Nors Børnehus

Hos os i Nors Børnehus nyder vi foråret og glæder os til at
sommeren er på vej. Vi har sendt årgang 2016 til skoleintro
og havde en fantastisk hyggelig afslutning, hvor børnene lavede cirkusforestilling for deres forældre. Vi ønsker dem alt det
bedste med videre ind i skolen.

spist en masse kage. Kort tid efter det havde vi forældrekaffe,
som forældrerådet arrangerede, med sociale samvær, kaffe og
kage og fredagshygge.
I tillæg har vi besøg af musik Jørgen, som kommer og spiller
god musik med os de næste par uger, hvor vi synger og danser.

Børnene nyder at det begynder at blive varmere og vi kan være
mere ude. Vi nyder vores nye frugthave og det nye cykelskur,
som vi fik indviet med lagkage, pølser og brød, sammen med
pedellen Lars og håndværkerne fra Ideas.

Vi har vi vendt op og ned på de traditionelle stuer i børnehaven. Så fra mandag 25.04 har børnehaven to overordnede børnegrupper – Brumbasserne og Spilopperne. Den 3. stue hedder
nu Ballonstuen og vil blive indrettet til en motorik stue i løbet
av de næste par måneder. Fællesrummet har også fået et løft
og har nu 6 legeområder.

Hverdag er en fest og det forsøger vi at efterlever. Vi har fyldt
hverdagene med latter, godt humør og forventningsglæde til
de forskellige aktiviteter og arrangementer. Vi har mange fødselsdage for tiden og hver en fødselsdag er lige så magisk og
speciel, som den anden.

Venlig hilsen

Til påske inviterede vi bedste- og oldeforældre til påskeklip,
og hold da op hvor havde vi en hyggelig dag. Der blev produceret en masse kreativ påskepynt, malet på kiks, trillet æg og

Stense V. Jensen
Pædagogisk leder
Nors Børnehus
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Aktiv Netværk Nors

Højskoledag i Nors

Repair Cafe

Nu er detaljerne så småt ved at være på plads, og datoen bliver lørdag d. 12. november 2022 i tidsrummet fra kl. 10 15.30. Her vil man kunne opleve et spændende foredrag med
journalist og forfatter Nis Boesdal, nyde en fælles frokost og
opleve musikalsk optræden af Martin Kanstrup.

Så sidder disse fixere klar hver tredje tirsdag i måneden. Dog
ikke juni og juli.

Aktiv Netværk Nors, Tved Menighedsråd og Nors - Øster
Vandet Menighedsråd har længe arbejdet på at arrangere en
‘Højskoledag’ i Nors.

Trænger dine knive til at blive slebet eller skal din cykel lappes? Er stolen ved at gå op i limningen eller har du noget helt
andet, der skal repareres?

Du skal selv komme med det, du skal have repareret, og kræves der specielle reservedele skal du også selv levere det. Vi
garanterer ikke, alt kan laves, men til gengæld er det gratis.
Og du får en kop kaffe medens du venter.

Arrangementet sker i Nors Sognehus, og der bliver nærmere
information om detaljer, tilmelding, pris m.m. i næste nummer af Nors Tved og Øster Vandet Tidende. Men sæt allerede
nu kryds i kalenderen.

Næste gang er altså d. 17. maj.
Vel mødt.

Vi håber, at det må blive en både oplysende og oplivende dag
med mange fremmødte.
Mange venlige hilsner
Højskolegruppen (Agnes, Susanne, Bodil, Jens Otto, Leo, Johannes og Ole)
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Livet på Nors Skole
Læsekampagne

På Nors Skole er der siden vinterferien sket mange spændende
aktiviteter. Nogle har væ-ret bundet op på hyggelige traditioner,
og andre har været en del af skoleelevernes fort-satte faglige og
dannelsesmæssige udvikling.

På Nors Skole har efterhånden fået opbygget en tradition med at
der hvert år afholdes læsekampagne på Nors Skole. Betydningen og vigtigheden af at alle børn får læst en masse har kæmpe
betydning for deres faglige udbytte op igennem hele deres skolegang. Dette er ikke nyt, og det enkelte barns læseudvikling er
noget, vi både som skole og hjem skal lægge mange kræfter i at
løfte. For børnenes skyld! Dette skal læsekampagnen være med
til at bidrage til.
På Nors Skole arbejde vi dagligt med læseudviklingen, men i
forbindelse med læsekam-pagnen skrues der ekstra meget op for
læsningen. I år arbejder skolen med genren “Kri-mi”, hvor der for
alle elever planlægges en masse forskellige læseaktiviteter, hvor
der og-så er fokus på at læsning skal være sjovt og spændende.
Blandt andet bliver der i mange klasser afholdt “Bogens dag”.
På billedet kan man se hvordan 6. klasse er i gang med ”bogens
dag”. Der bliver både læst selv, lyttelæst på chromebook og lyttet
til højtlæsning. Alt sammen i en hyggelig ramme, hvor børnene
har medbragt deres egen madrasser, dyner og puder. En rigtig
dejlig dag

Som skoleleder er det en fornøjelse og fryd at iagttage, hvordan både voksne og børn hver især bidrager til at skabe en sjov,
spændende og udbytterig dagligdag på Nors Skole. Det gør mig
stolt som skoleleder! Hver dag er jeg så heldig at møde skolens
glade børn, der er nysgerrige på at få det bedste ud af den vigtige
læring og gode relationer på Nors Skole – lokalsamfundets skole
– jeres og vores skole!
I kan her få mulighed for at få et indblik i et lille udvalg af aktiviteter, der udover ”rugbrøds-arbejdet” er sket på Nors Skole siden
vinterferien…
God fornøjelse!

Fastelavn

Introbørn starter på Nors Skole

Traditionen tro blev der afholdt fastelavn på Nors Skole. Fastelavnstønderne var udsmyk-ket og fyldt med karameller. Dagen
var fyldt af en masse glade børn, der havde klædt sig ud til fastelavnsfest og slå-katten-af- tønden.
Alle klasserne var i Nors Hallen, hvor tønderne var hængt op til
hver klasse. Efter fælles-sang og fastelavnsdans blev der gået til
den på tønderne. På billedet kan I se 1. klasse der er i gang med
at varme op til fastelavn med deres fine fastelavnsmasker

1. april kunne vi byde velkommen til 17 spændte børn på Nors
Skole. Endelig var dagen kommet, hvor de skulle starte i skole.
Forinden har skolen afholdt forældremøder, hvor forældre og
børn har haft mulighed for at komme op for at se skolen. Derudover har skolepædagog Mette Sander brugt marts måned på
at besøge børnene ude i børnehaverne samt forberede alle de
materialer, der skal bruges indtil sommer.
Efter godt og vel en uge i skole kan vi konstatere, at børnene er

FRA VUGGESTUE
TIL OVERBYGNING
THYPRIVATSKOLE.DK

SKOLEN
FOR HELE
THY
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kommet rigtig godt i gang. Rent faktisk har opstarten været en total succes. Det er altid spændende – for både børn OG forældre –
hvordan det bliver at starte i skole. Mange tanker og bekymringer
kan fylde, når man sender sit barn i skole første gang. Men de er
bare kommet så godt i gang med det hele. På billedet kan I se den
dejlige børneflok på deres første skoledag. Det bliver SÅ godt…!

billedet ses 2. klasse, der var en tur i Nørhå. Begge klasser kunne
fortælle om en masse gode oplevelser – dejligt!

Svende Grøn – et godt samarbejde
Nors Skole har i flere år haft et godt samarbejde med Svende
Grøn, der er en del af skole-kirke-samarbejdet i Sydthy, Thisted
og Morsø provstier.
I marts og april måned har han været på besøg flere gange for at
dele ud af hans store viden. Blandt andet har 2. og 3. klasse kunnet nyde hans historier om kirkens symboler, monstre og trolde
samt påskehøjtidens begivenheder. På billedet ses 3. klasse, der er
ta-get en tur på kirkegården sammen med Svende Grøn.

Gækkebreve & Påskequiz
Gækkebreve…
I den sidste uge op til påske havde Mogens sat en postkasse op
til alle de børn, der ville aflevere et gækkebrev til ham. Kunne
han ikke gætte, hvem der havde sendt gækkebre-vet, lovede han
en påskekylling. I løbet af ugen blev postkassen tømt hver dag.
Gække-brevene blev hængt op på en udstillingsvæg, så man
kunne beundre hinandens gække-breve. Da vi nåede fredagen
op til påskeferien, kunne Mogens konstatere, at han havde haft
så travlt med at hænge gækkebreve op, at han slet ikke havde
nået at gætte sig til hvem, der havde afleveret gækkebrev til ham.
Derfor måtte konsekvensen naturligvis væ-re, at alle, der havde
afleveret et gækkebrev, måtte få en påskekylling. Derudover udvalgte Mogens tre af de gækkebreve, der havde fortjent en ekstra
anerkendelse. Eleverne der havde afleveret disse fik derfor en stor
påskehare som tak.
Mogens endte med at have modtaget cirka 100 gækkebreve –
STOR TAK FOR DEM…

Håndværk og design – besøg hos lokale folk
Der er så mange, der kan nogle gode ting i Nors. Det benyttede
6. klasse sig af. I hånd-værk og design arbejder klassen på at udvikle ideer, materialer og lege til bedre frikvarte-rer for børnene
på Nors skole. I en designproces er det vigtigt at indsamle viden
og blive inspireret af andre, derfor besøgte vi Karen og Gunner
Smed. Gunnar er fantastisk til at arbejde med træ, og vi så noget
af alt det, han har lavet. Han fortalte fx om udfordringer ved brug
af forskellige materialer, hvordan han har lavet det, eller hvor han
har fået inspi-ration. Det var så givende at komme på besøg, og 6.
klasse kunne sagtens have brugt mere tid.
Derudover har 6. klasse også været en tur forbi Paletten, hvor
gæve Nors-boer viste deres håndværk. En super fin oplevelse,
hvor vi fik set alle de flotte ting de kunne lave på deres maskiner.

Påskequiz…
Elevrådet havde planlagt en påskequiz, hvor de i dagene op til
påske hver dag kom med en ny opgave til klasserne, som de skulle forsøge at finde svar på. En af opgaverne var blandt andet at
gætte hvem af Helle, Mogens og Lars, der var hurtigst til at spise
et kin-deræg og samle det medfølgende legetøj. Det viste sig, at
Lars var overlegen i den kon-kurrence. Samlet set vandt 6. klasse
påskequizzen. Tillykke til dem...

Store hjælper de små på Nors Skole
I matematik fik 1. klasse hjælp af de store elever i 3. klasse. De
store voksede adskillige centimeter af stolthed, og de yngste så
hvor seje og dygtige de store i 3. klasse er til ma-tematik. FEDT
at vi kan være sammen på tværs

Lejrskole for 2. + 4. årgang
På Nors Skole er det hvert år 2.+4.+6. klasse, der kommer på
lejrtur. Op til påskeferien var både 2. og 4. klasse på lejrtur. På

7

Vil du prøve at være spejder?
Vil du prøve at være spejder?
Spejderne i Nors vil gerne invitere dig, som går i skoleintro, til at prøve spejder fra
mandag d. 25. april kl. 16.30 – 18.00. I dette tidsrum er der spejder for alle i 0. – 3. klasse.
Vi mødes i spejderhuset på Holmevej 19.
Til spejder bruger vi naturen på mange forskellige måder, er på løb med forskellige opgaver,
laver mad over bål og meget andet. Vi er gode kammerater og har det sjovt sammen.
Vi håber på at se dig. =) Har I spørgsmål kan I kontakte Louise på tlf. 23 32 85 26

8

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE

NORS - TVED - JULI—AUGUST
Ø. VANDET KIRKETIDENDE
MAJ - JUNI 2022

Sogneeftermiddage/aftener
kl. i19.30:
Sogneaften
i Sog-pastorat
Siden5/9
sidst
Nors-Tved-Øster
Vandet
nehuset i Nors.
vil gerne
DøbtVi
i Nors
kirkei dette nr. af NorsTved-Ø.
Birk Ingeman Vandet
Kjærulf Tidende
Vester minde
om efterårets 1. arrangement i
Emil Hundahl Bislev
Sognehuset. hvor vi får besøg af
Liva Borgholm Jeppesen
forfatter Niels Ole Bunch Bertelsen, Århus, der vil fortælle om
Tillykke.
baggrunden for bogen: Et barnemord i Thy, - en kriminalhistorie
Døbtfra
i Tved
kirke En tragisk histo1700´tallet.
Aviaja
Nystrup
Stefansen sig hos en færie,
som udspillede
Vester
Løgsted på
Kanstrup
stebonde
Skibstedgaard i Nors
Sogn. Vel mødt til en spændende
aften.
Tillykke.
Mødeudvalget Nors-Tved-Ø.
pastorat.
Viet Vandet
i Nors kirke:
Maja Sloth Borgholm og Søren Jeppesen

8/8 Kl. 14.00: Hestevognstur
Den årlige hestevognstur i Tved
Tillykke.
klitplantage. Vi starter med kaffe
og sang i Maskinhuset, inden vi
Døde/begravede/bisatte, Tved
kører til skovs, og vi får også et let
Ejnar Gregersen
traktement, når vi kommer tilbage
Esterigen.
BunkAf
Godiksen
hensyn til bestilling af
Erik hestevogn
Lauridsen / vogne vil vi gerne have tilmelding senest 1. august:
ÆretSusanne
være deres
minde.30345265
Rotbøl:
hpvognmand@gmail.com

Særlige Gudstjenester

Man kommer blot, som det passer bedst i løbet af tidsrummet
10.30: Høstgudstjeneste
en af dagene.Med 8/9
hverkl.
konfirmand
og forældre har jegi en kort
Nors.
snak på mit kontor. Der vil være lidt forfriskninger, mens man
Vi håber, at nogle af vores frivillige
venter.
”Korister” vil deltage. Medbring

meget gerne lidt af årets ”høst” til

Hvis ingen af indskrivnings-dagene
passer,
kontakt mig da
gudstjenesten, - frugt,
grøntsager,
venligst.
marmelade, bagværk, blomster osv.
Nors
Kontakt mig ligeledes
venligst, hvis
du vil
ikke
har gudsmodtaget tilDe skænkede
gaver
efter
meldingsblanketten.
tjenesten blive solgt ved en auktion,

ved Sognehuset, hvor man også vil
I forbindelsen med sommerfest i
Med
venlig
hilsen
Nors i uge 33 afholdes der gudstje- kunne købe kaffe og æbleskiver.
Bodil Nørager Vel mødt -Nors menighedsråd.
neste ved sognepræsten.

8/91030
kl. 14.00:
og familie
Lørdag denTlf.
17/8
3061 1008/ 9798
- Mail: Børnebon@km.dk
høstgudstjeneste
i
Tved.
kl. 09.00 i Parken, Nors
Vi får også i år besøg af Bertel og
hans venner, der vil akkompagnere
Legat til rekreation
i kirken, hvor der vil blive sunget
både
høstsalmersygdomsforløb
og børnehøstsange.
Har du gennemgået
et belastende
og
Efter
gudstjenesten
er menighedsråtrænger til rekreation, så er her en mulighed.
det værter ved en kop kirkekaffe /
sodavand + kage. Og hvis vejret er
Legatportioner gives fortrinsvis til personer bosiddende i de
med os, har vi måske en udendørs
tidligere kommuner:
aktivitet. Så kom og vær med og få
Jammerbugt, Morsø, Thisted eller Struer.
Efterfølgende er der morgenkaffe en forhåbentlig rigtig hyggelig eftermiddag.
til alle fremmødte.
Der skal anvendesTved
ansøgningsblanket,
menighedsråd.som hentes på
www.johnsensfond.dk.

Døde/begravede/bisatte, Nors
Povl Gade

6/10 kl.
i
Ansøgninger indsendes
til 10.30:
sekretærHøstgudstjeneste
for fonden;
Vandet.22, 7700 Thisted
Ingeborg Winther,Ø.
Gundevej
- Mere herom i næste nummer af
senest 20. maj 2022.

Æret være hans minde.

Tidende.

Vedlagte bilag returneres ikke.
Alle ansøgere vil derefter modtage svar på deres ansøgning i
løbet af juni/juli.

Konfirmandindskrivning
Kommende konfirmand i Nors, Tved og Øster Vandet sogne
Går du i 6. klasse og ønsker du at blive konfirmeret i foråret
2023? Så læs her!
Sognepræsten sender i starten af juni en tilmeldingsblanket ud
til elever i 6 klasse på Nors skole.
Tilmeldingssedlen bedes udfyldt og medbragt til konfirmandindskrivning, som holdes i Sognehuset i Nors over to dage:
Torsdag d. 9. juni, kl. 15.30-18.00
Torsdag d. 16. juni, kl. 15.30-18.00
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Bestyrelsen for Sagfører og vicekonsul I.M.N.
Johnsens fond.

HVAD SKER DER I PASTORATET?
Sogneaften
Medvirkende Thisted drenge- mandskor, Thisted provstis kantori, Thisted FDF-orkester, 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.
Medbring selv stol eller tæppe.
I tilfælde af regn flytter den fælles pinsegudstjeneste til
Vorupør kirke.
Alle er velkomne.

Thisted provsti

Sommeraften i Tved kirke

Torsdag d. 5/5 2022 kl. 19.00
Vi får besøg af Jens Andersen fra Museum Thy, som vil fortælle spændende beretninger om befrielsen d. 5. maj 1945, efter Danmark havde været besat af tyskerne siden 1940
Alle er velkomne.
Søndag d. 3. juli kl. 19.00 i Tved kirke
Denne aften vil vi lade sommeren danne ramme omkring en
aftenstund i kirken.

Nors – Tved – Øster Vandet menighedsråd

Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag

Vi vil denne aften synge både sommersalmer, sommersange
og aftensalmer og vi vil lytte til musik, gode bibelord og refleksioner.
Efterfølgende nyder vi et glas vin.
*Hvis vejret tillader det, holder vi arrangementet udendørs –
så husk varmt tøj og måske din egen behagelige stol.
-Se nærmere omtale i dagspressen og på Kirkernes Hjemmeside og Facebookside.

Mandag d. 6. juni kl. 11.00 ved 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.

Alle er velkomne.
Tved menighedsråd
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HVAD SKER DER I PASTORATET?
Nors – Tved – Øster Vandet menighedsråd

Sogneeftermiddag - hestevognstur

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.

Torsdag d. 11/8 2022 kl. 14.00
Igen i år er der hestevognstur i Tved skov.
Vi mødes ved maskinhuset kl. 14.00 og herefter kører vi i skoven i hestevogn.
Vi bliver heller ikke i år snydt for pandekager, som vi nyder
efter turen.
*Tilmelding senest d. 28/7 til Susanne Pedersen
Tlf.:30345265 eller Mail: hpvognmand@gmail.com

Forår 2022
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, onsdag 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

Kirkekoncert - kulturugen

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

Torsdag d. 18/8 2022 kl. 19.00 i Nors kirke
I forbindelse med kulturugen afholdes der en kirkekoncert
med IVERSEN BAND som har sine rødder i det allervestligste Jylland. De formidler det kristne budskab med humor,
selvironi og skæve betragtninger.
Alle er velkomne.

Mød os 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.

Mød Tved kirke på
Facebook, hvor du kan
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

2. s. eft. påske

1.

10.00 Konfirmation Ingen

Ingen

3. s. eft. påske

8.

Ingen

Ingen

10.00 Konfirmation

Bededag

13.

Ingen

10.30

Ingen

4. søn. eft. påske

15

10.30

Ingen

Ingen

5. søn. eft. påske

22.

9.00 MM

Ingen

Ingen

Kristi himmelfart

26.

Ingen

10.30

Ingen

6. søn. eft. påske

29.

10.30 SK

Ingen

Ingen

Pinsedag

5.

10.30

Ingen

Ingen

2. Pinsedag

6.

Provstiguds. NB

Provstiguds. NB

Provstiguds. NB

Trinitatis

12

9.00

Ingen

10.30

1. søndag eft. trin

19.

Ingen

9.00MM

Ingen

2. søndag eft. trin

26.

Ingen

10.30

Ingen

3. søndag eft. trin

3.

Ingen

19.00 NB

10.30

4. søndag eft. trin

10.

10.30

Ingen

Ingen

5. søndag eft. trin

17.

9.00 SK

Ingen

Ingen

Maj 2022

Juni 2022

Juli 2022

NB:
Omtales også andetsteds i Tidende. SK:
Sigrid W. Kjær, Sennels.
MM:
Marielouise Mærkedahl, Hillerslev.
K:
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. 97-981030 / 30611008 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 friweekend: D. 28.-29. maj. Embedet passes imens af sognepræst Sigrid Kjær, Sennels, Tlf.: 5150 5035
D. 18-19. juni. Embedet passes imens af sognepræst Marielouise Mærkedahl, Hillerslev, Tlf. 2492 3128

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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KLIP & KRØL`S ÅBNINGSTIDER

ærk Nors og Hanstholm Rejser

indtil 28/8.-2022

Uge 18. 2/5-8/5. Ons-, tors-, fre- og lørdag.

arsken

Uge 19. 8/5-15/5. Man-,
ons- og ved
torsdag.
Så ertirs-,
sommeren
at gå på hæld og efte

som forhåbentlig kan fristes de fleste, som

Uge 20. 16/5-22/5. Tirs-,
fre- ogder
lørdag.
Som ons-,
nogettors-,
nyt starter
et hold SWISSB

styrke og stabilisere ryg, mave og balance

Uge 21. 23/5-29/5. LUKKET!
Kursus Philip
Tyrkiet.Kristensener et hol
Desuden starter

Kontingent priser i Teutonia.

en blanding
af og
crossfit/vægttræning
samt
Uge 22. 30/5-6/6. Tirs-,
ons-, torsfredag. Lørdag

tempo. Kom og bak op om dette hold og
Lene Enevoldsen har cirkeltræning/styrke
efter aftale.
og igen om lørdagen fra kl. 08.30 til kl. 0
har ettorsholdogyoga
som foregår på No
Uge 23-26. 7/6-3/7. Halla
Tirs-, ons-,
fredag.
Her skulle være noget for en hver smag o
Uge 27-29. 4/7-24/7.900
Tirs-,
og mdr.
torsdag.
kr.onsog 12
1500 kr. Her kan alle v

- Under 18 år
-Over 18 år
· 4 måneder 300
· 4 måneder 550kr
918
· 6 måneder 450 kr
· 6 måneder 800 kr
· 8 måneder 550 kr
· 8 måneder 1000 kr
·
12
måneder
800
kr
· 12 måneder 1400 kr
dk/rejsemaal/sort-sol-i-t-ndermarsken/201

Der kan betales per gang 25 kr, aftales på forhånd med Jan
Traulsen eller Tina Andersen.
Unge hold 10-14 årige, træner mandag, onsdag og fredag fra
übeck14:30-16:00 instruktør Jan Traulsen.
+ 14 år, holdtræning mandag, onsdag og fredag fra 16:00-17:00
instruktør Jan Traulsen.
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Bestyrelsen:
Formand
Tina Lund Andersen
25319923

Kassere
Jan Traulsen
20357578

Næstformand
Jan Traulsen
20357578

Kassere
Jane Traulsen
23361671

Uge 30. 25/7-31/7. LUKKET! Ferie.

Hold- og inst
Opstart
i
uge
34.
Uge 31-34. 1/8-28/8. Tirs-, ons-, tors- og fredag. Dog starter
Mandag
08.00 - 09.00
Ret til ændringer forbeholdes.
Instruktørtime
Mvh. Hanne
Lis
Tlf.20413626
Hold
Kl.17.30-18.30
SWISSBOLD
Lene H.
Telf. 24271663

dk/rejsemaal/l-beck-juletur/65

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

Aktiv Netværk Nors

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

Fitness Line
Nors Fitness Line har afholdt generalforsamling d. 22.03 og der blev fremlagt et tilfredsstillende
regnskab trods vores nedlukning grundet Corona. Tak til vores medlemmer for støtten.
Bestyrelsen ser ud som følger :
Karen
Berg
(formand)
Nors
Fitness
Line
har afholdt generalforsamling d. 22.03 og der blev fremlagt et tilfredsstillende regnskab trods vores nedlukning
grundet
Corona.
Tak
til vores medlemmer for støtten.
Julia Kleine (næstformand)
Torben Petersen (medlem)
Bestyrelsen ser ud som følger :
AnneBerg
Krogh
Andersen (Sekretær)
Karen
(formand)
Julia
Kleine
(næstformand)
Lene Enevoldsen (suppleant)
Torben
Petersen (medlem)
Erik Nielsen
(Kasserer)
Anne Krogh Andersen (Sekretær)
Revisor:
Anne(suppleant)
Marie Foldager og Anne Marie Berg
Lene
Enevoldsen
Revisorsuppleant:
Erik
Nielsen (Kasserer) Jane Berg
Revisor: Anne Marie Foldager og Anne Marie Berg
Revisorsuppleant: Jane Berg

Vi ererpåpåvejvej
i sommeren,
der
hold og
som
er sluttet
ogkan
slutter
snarest.
Vi kan
også når solen
Vi
indind
i sommeren,
derfor erderfor
der holder
som
er sluttet
slutter
snarest. Vi
også mærke
en dalende
interesse
skinner
Holdene interesse
starter op igen
DetteHoldene
vil blive offentliggjort
voresi Facebook
mærkeudenfor.
en dalende
nåri august/september
solen skinnermåned.
udenfor.
starter oppåigen
august/september måned. Dette vil blive offentliggjort på vores Facebook

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

Holdoversigten :
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

17.00 -18.00

17.00 18.00
HOLD

17.30 18.30
HOLD

17.30-18.30

8.30 - 9.30

HOLD

HOLD

Cirkeltræning (TRX)

Yoga
Instruktør:
Halla
Tlf:
21765252
Slut 13.4
Medbring
yogamåtte &
tæppe
Yoga foregår
i Sangsalen
på skolen

Cross Dance

Cirkeltræning

Instruktør
Karin
Skaarup
19.00-20.00

Instruktør:
Lene E
Tlf.: 21132194
Lux
61511156

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

Instruktør:
Lene E.
Tlf.:
21132194
Lux
61511156

Fredag

Sidste gang den
5.5
Vægt/kondition
Træning for
mænd

Lørdag

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

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

og aftal en tid

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

Månedskort 250,-

Pris for medlemskab er uændret:

Kvartalskort 500,14

Halvårskort 900,-

Årskort 1500,

De muntre Motionister
Motion/gymnastik takker for fremmøde i vinterhalvåret 2021/22
Og vi starter op igen til september.
Vi spiller stadig krolf året rundt torsdage kl. 13.30

Dette unge par skal giftes lørdag d. 4. juni.
Stort tillykke fra hele Familien Johansen

Morgenstund
har guld i mund
Sådan kan himlen altså se ud klokken 7 om morgenen. Og som Ole
elektriker skrev til mig ”jeg regner
ikke med du er oppe, så jeg sender
dig et billede i stedet for at vække
dig.” Og det havde han ganske ret i.
Om det så er guld eller sand fra
Sahara ved jeg så ikke lige.
Men flot er det i hvert fald.
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STØT UKRAINE MED ET NATURFOTO FRA NATIONALPARK THY

Vi er tre fotografer, Jan Løvås, Shanti Lfe og undertegnede, der sælger billeder til støtte for Ukraine. Jan er nordmand og Shanti amerikaner, men vi bor alle tre i Thy.
Billederne er alle fra Nationalpark Thy, og de kan ses på www.thyforukraine.dk. Nu er vi efterhånden rykket lidt ned på siden, men vi kan findes under fanen ”Initiativer.”
Billederne er 30 x 40 cm og er monteret på 3 mm pap. Enkelte er dog 30 x 50 cm.
Photocare i Thisted sponserer udprintningen af billederne
Billederne koster 550 kr. pr stk., hvoraf de 500 kr. går til Ukraine. De sidste 50 kr. er til emballage
og porto. Betalingen er på min mobilepay 91 53 79 50, hvorfra de går til Thy for Ukraine.
Man kan selvfølgelig købe flere billeder, så sparer man porto for de efterfølgende.
Billedet her fra Nors Sø er et af dem, der kan købes.
Få noget kønt at se på samtidig med du giver 500 kr. til Ukraine.
Kristian Amby
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Spejder Nyt - Vandet
” Det dufter lysegrønt af græs” synger vi i en af vore dejlige
salmer. Og vi må sige de sidste dage her i påsken, fik vi
smag på hvad der venter os. Temperaturer på 12 – 15 grader, livlig fuglesang, de første buske står med grønne blade,
rapsen er ved at springe ud, påske og pinseliljer står i fuld
flor. Jo foråret er kommet.

Program for de kommende måneder
Hver onsdag mødes vi i spejderhytten på Toftholmvej kl. 17.15 til 18.45.
Alle er altid velkommen

Hos spejderne nyder vi også det gode vejr. Vi har fået afholdt vores forældremøde (generalforsamling) med nyvalg
af et par nye til grupperådet. Stor tak til Jan og Tina, som
havde valgt at stoppe, for en kæmpe indsats. Fra Thisted
Kommune var vi blevet bedt om at arrangerer et fakkel optog på måneds dagen for den russiske besættelse af Ukraine, og selvfølgelig tog vi opfordringen op. Det foregik i
Sjørring med næsten 100 deltagere, som stille og med stort
respekt sendte tanker til Ukraine med håb om de snart kan
få et frit land igen.

3. maj kl. 19.00 Infomøde om SL 2022 spejderhytten, Tilsted.
26. maj Kr. Himmelfarts løb for bæver / ulve.
23. - 31. juli SL 2022

Her først i April, var vi, sammen med alle andre spejdere
fra hele Thy, på for lejr i Frøstrup. Det var alle dem som skal
med på Spejdernes Lejr 2022 (SL2022) i Roskilde her til
sommer. Her blev spejderne, på tværs af grupperne, udsat
for nogle herlige opgaver. På SL2022 kommer alle spejdere
fra Thy til at ligge sammen i den samme klynge, så kendskab til hinanden er en stor fordel, så vi sammen med de
andre 40 000 spejdere kan få en kæmpe oplevelse.
Følg med på vores FACEBOOK side: Spejderne Vandet.

Nu venter vi på at temperaturen på Vandet Sø stiger lidt, så
vi kan komme ud at sejle i både kanoer og kajakker.

GRUPPEASSISTENT: Steffen Oddershede tlf. 97977150,
mail: steffenoddershede@mail.dk
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Ny tilbygning til Nors Hallen og hvorfor
Vi vil gerne fra Nors Hallens bestyrelse orientere om vores planer for en tilbygning til vores hal.
Vi ønsker i bestyrelsen at Nors Hallen sammen med Beboerhuset, skal være et samlingspunkt for hele byen.
Vi har imidlertid pladsproblemer, og det bremser vores videre visioner for Nors Hallen. Vi har derfor fået udarbejdet tegninger på en
udbygning/tilbygning af Nors Hallen.
Det vi overvejer, er følgende muligheder i en tilbygning til Nors Hallen:
1.

Etablering af bad og toilet som et offentligt tilbud for turister, vandrere, cyklister og handicappede, som benytter mountain
bikebanen, Kystsporet og Nationalpark Thy.

2.

Vores forslag til tilbygning rummer også en handicapomklædning. Dette skaber bedre forhold for ”VI-KA”, Thisted Handi
cap Idræts Forening, så det også er muligt for kørestolsbrugere at benytte omklædnings- og toiletfaciliteterne. Samtidig vil
det give mulighed for at tilbyde sommerferieaktiviteter for handicappede børn fra Østermølleskolen og børnehave/fritidscen
ter Kumlhøj. Herved vil de på lige fod med andre børn kunne se frem til noget spændende at samles om i sommerferien.

3.

Udbygning af Nors Fitness Line, vores motionscenter, vil gøre det nemmere for handicappede og bevægelseshæmmede at
færdes i centeret. I vores plan indgår der også et udendørs Fitnessområde. Med flytningen af Fitness Line kan deres nuvæ
rende lokaler anvendes til andre formål.

4.

I samarbejde med Nors skole er det tænkt at udbygge trafiksikkerheden for skolebørn. Hallen og skolen deler parkerings
plads. I samarbejde med skolen og et lokalt busselskab er der udarbejdet et forslag til en sikker af- og pålæsning til/fra bussen
for skolebørn, som kan få trafikanter og gående sikkert gennem de travle tidspunkter på parkeringspladsen. Samtidig tænker
vi, at det udendørs Fitnessområde kan anvendes af skolen i forbindelse med undervisninger.

5.

Gode muligheder for afholdelse af sammenkomster, foredrag og fester i hallen.
Nors Hallen har ikke alene økonomi til at realisere den nye tilbygning, så det er det, vi arbejder med i øjeblikket.

På vegne af Nors Hallens Bestyrelse
Jens Fredriksen og Karen Berg
(Forkortet af redaktionen)
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NY TILBYGNING FOR FITNESS OG SYNERGI

NORS HALLEN

Aktiv Netværk Nors
AKTIV NETVÆRK NORS
Arrangerer:

Heldags Bustur ”Syd på” den 21. juni 2022.

Arrangementet er forbeholdt medlemmer af Aktiv Netværk Nors.
Vi har plads til 50 i bussen.
Tilmelding til turen vil foregå efter ”først til mølle-principper”
Pris: 250 kr.
Programmet for dagen vil være således:
Busafgang ved P-pladsen ved Nors Hallen kl. 9.00. (Kom i god tid!)
Kaffe/The og rundstykker undervejs i bussen.
Ankomst: ”Flamingo-Park ” med guidet rundvisning v/ ejeren Knud Kristensen.
Vi nyder vores medbragte sandwichs, drikkevarer m.v. i Parken.
Så går turen til Fjand Gårdbutik med mulighed for en god handel i butik/galleri samt efterfølgende kaffe og kage i stedets Cafè.
På vejen hjem skal vi besøge ”Strandingsmuseet St.George” i Thorsminde.
Forventet hjemkomst – ca. kl. 18.00
Med dette arrangement ønsker vi alle vore medlemmer en rigtig god sommer og på gensyn i efterårs-sæsonen.
Tilmelding til Jens Otto Nystrup: 23201414 eller aa.jo.nystrup@hotmail.dk
Tilmeldingsfrist: senest den 11. juni.
Arr: Aktiv Netværk Nors

Spændende busrejser
samt buskørsel i indog udland
hanstholm-rejser.dk
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Arbejdsdag i Parken

Nors-Tved Borgerforening inviterer til arbejdsdag i Parken lørdag d. 21 maj kl 10.00.
Borgerforening byder på morgenbrød og kaffe til at starte dagen ud med, mens vi gennemgår dagens opgaver.
Vi håber på, at folk vil møde op til arbejdsdagen. Sidste gang var der desværre ikke det store fremmøde. Vi vil rigtig gerne gøre Parken sommerklar så vi alle sammen kan have glæde af vores flotte park i Nors gennem sommeren. Derfor har vi brug for din hjælp. Vi
håber på et større fremmøde.
Borgerforening vil være vært for pølser og brød til frokost.
Hvis du har interesse i at hjælpe til med at slå græs nede i parken kan vi også bruge flere der vil hjælpe til med det.
Vel mødt til arbejdsdag i Parken.
Nors-Tved Borgerforening.
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Spejder nyt - Nors

Spejderfest

Fællesweekend

Den 28. februar afholdt vi spejderfest på skolen. Vi startede
med fællesspisning og derefter lavede seniorerne underholdning.

Fra fredag d. 22. april til lørdag d. 23. april havde vi fællesweekend for alle spejdere i gruppen ved spejderhuset i Vandet
i et fantastisk vejr.
Som noget nyt i år, måtte spejderne invitere en ven med, som
ikke var spejder. Èn ”ikke-spejder” tog med på turen.

Derefter blev generalforsamlingen afholdt. Grupperådsformanden og gruppelederen aflagde deres beretninger, ligesom kassereren fremlagde regnskabet. Til sidst var der valg
til grupperådet, hvor der desværre ikke blev valgt nogle nye
medlemmer.
Grupperådet har efterfølgende konstitueret sig således:

Fredag aften blev startet med madpakker. Derefter blev spejderne delt i grupper. De fik til opgave at bygge en ”Sismofyt”
ud af forskellige genbrugsmaterialer. Ingen vidste, hvordan
sådan en så ud, så det var kun fantasien, der satte grænser. De
skulle lave en historie om deres sismofyt, som skulle fortælles
for de andre til lejrbålet.
Efter lejrbålet var der aftenløb for alle. Det var et smuglerløb,
hvor spejderne skulle hjælpe en flok dyr tilbage til zoologisk
have.

Formand: Lina Røge
Næstformand: Helle Nielsen
Kasserer (uden for grupperådet): Rikke Weje
Øvrige medlemmer: Brian Pedersen og Jan Schytte Bjerregaard.

Efter få timers søvn blev de ældste spejdere vækket igen, da
de skulle på natløb.
Lørdag var der formiddagsløb med 6 poster. Spejderne skulle bl.a. skyde balloner med bue og pil, gå på mælkekasser og
brænde en snor over.
Weekenden blev afsluttet med foliebakkemix.

Spejderfesten blev afsluttet med uddeling af årsstjerner.

Tree top bio

Hen over efteråret har seniorspejderne pioneret et repos 5 meter oppe i træerne. I påsken blev det brugt til biograf.
14 seniorspejdere så film i det fri under stjernehimlen. Det var
en god og anderledes oplevelse.

På spejdernes vegne
Louise Svendsen

H
Avisindsamling
HUSKKFUM Spejderne I Nors samler aviser Mandag d. 16. Maj kl 18.30 USK
Hvis I har aviser til afhentning også i byen, bedes I ringe eller sende SMS til Lina
30683537 eller Louise 23328526 senest 15. Maj
Med venlig hilsen
Spejderne I Nors
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Lokalrådet

LOKALRÅDET (Nors, Tved og Ø.Vandet)
Afholder Årsforsamling i henhold til vedtægterne.

Den 23. maj 2022 kl. 19.00 i Huset i Parken.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af mødesekretær/referent samt 2 stemmetællere.
3. Lokalrådets beretning.
4. Forelæggelse af regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 1 uge før den 23.maj.
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2. års periode.
På valg er: Daniel Bunk, Leo Pedersen og Jens Frederiksen – alle modtager genvalg.
Valg af 2 suppleanter for 1 år:
På valg er: 1.Hanne Nielsen
2. Helga Immersen
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
På valg er: Revisor: Hans Jørgen Birk
Revisorsuppleant: Ingrid Ottesen
8. Eventuelt.

På Bestyrelsens vegne

Jens Otto Nystrup - formand
Der vil blive serveret kaffe/the, øl/vand m.v.
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Skt. Hans i parken

Efter Skt. Hans bålet har været meget nedtonet de sidste år, er det tid for vi samles i parken igen.
Bodil Nørager holder båltalen klokken 19.30, hvorefter bålet tændes.
Hold øje med Nors Bys Facebookside, hvor der vil komme nærmere program.

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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