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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: Nors Boldklub fik overrakt et stort diplom fra DBU, fordi der har været afholdt fodboldskole i 30 år. Faktisk lige siden fodbold-
skolen startede i 1992.
Deadline for næste blad er den 20. september med forventet udgivelse omkring 1. oktober.  
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

Tidende Nyt

Ny køreplan for Tidende

Dette er sidste Tidende efter den gamle køreplan. Siden bladet er starte er det udkommet i ulige måneder, januar, marts o.s.v. 
men fra og med næste blad vil det blive lige måneder, februar, april o.s.v. Næste blad vil altså blive om tre måneder i oktober. 
Med deadline d. 20. september.

Og hvorfor det? Det er mest på grund af julen. For fremtiden bliver deadline for julestof til bladet altså d. 20. november. I stedet 
for oktober, hvem tænker på jul der? Der kan blive noget med første søndag i Advent, men det er de fleste da klar over hvornår 
det er. 

Deadline for det første blad i året bliver så 20. januar. Der er travlt nok i december, men nu skal ingen spekulere på Tidende. 
Hverken bidragsydere eller jeg!

Glædelig jul.
Kristian Amby

Bryllup

Efter 2 års ventetid er der endelig Bryllup =)

Ninna Lehmann Bojesen, datter af Helle og Henrik Bojesen vies med 
Mikkel Funch Rasmussen, søn af Dorthe og Thommas Rasmussen d. 
13 august 2022 kl. 13 i Sennels kirke.

Det vil glæde os at se naboer og bekendte til efterfølgende reception i 
laden på Tråbakken 11 Nors Havreland. 

Fra kl.14 til 17
 
Hilsen Helle og Henrik Bojesen
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Nyt fra Nors Gymnastikforening

I Nors Gymnastikforening er vi glade for, igen i år at kunne 
byde Martin Kanstrup velkommen i Nors Hallen. Sidste år 
lykkes det, på trods af Coronaens spøgen, at få holdt et brag af 
en fest – og det er vi sikre på, at vi kan gøre mindst lige så godt 
i år ! =)

SÅ – SÆT KRYDS I KALENDEREN DEN 24/9-22!! 

Efter en lækker buffet fra Grillslageren, går Martin Kanstrup på 
scenen og sørger for, at alle får rørt lattermusklerne med årets 
show ”Thybo or not Thybo”. 

Vi håber, at I glæder jer lige så meget som vi gør !! =)  Bil-
letsalget starter NU! En billet inkl. spisning koster 299,-.  Du 
køber din billet ved at overføre kr. 299 pr. billet til Nors Gym-
nastikforenings mobilepay: 933001.  Saml venner og familie til 
en sjov og hyggelig aften i hallen -og skynd jer at få købt jeres 
billet =)  Hvis vi skulle få udsolgt informerer vi herom på vores 
facebook-side. 

I bestyrelsen er vi enormt stolte over, at vi allerede NU er klar 
med et stærkt hold af engagerede, dygtige og glade trænere til at 
besætte alle trænerposterne på de 8 ”hold” vi har klar til sæso-
nopstart i uge 36! – her vil vi gerne benytte lejligheden til at sige 
tusind tak for opbakningen! Vi glæder os heeeelt vildt meget til 
at skyde endnu en gymnastiksæson i gang – og vi ved, at der er 
mange glade børn, der også allerede nu glæder sig! 

Vores foreløbige program til sæsonstart lyder sådan: 

Derudover har vi en række vigtige datoer, hvor I allerede nu skal 
have mulighed for at sætte kryds i kalenderen:

Går du med gode ideer eller tanker til nye hold, arrangementer 
– så tager vi meget gerne imod. Alt ris og ros er mere end vel-
kommen. På gymnastikforeningens hjemmeside: kan I se, hvem 
der sidder i den nyvalgte bestyrelse. Så hiv endelig fat i en af os, 
hvis I har noget på hjertet! 

På vegne af Nors Gymnastikforening

 

                               NYT FRA NORS GYMNASTIKFORENING      

–

     

–

”Thybo or not Thybo”. 

     

     

” ” –

–

–

–

–

 

–

Opstart af sæson i uge 36 
Gymnastikweekend 5. -6. november 

Juleafslutning med spisning i hallen onsdag d. 14.12.22 
Gymnastikopvisning i Nors hallen d. 12.3.22 
Sæsonafslutning: sidste træning er i uge 12.  

Voksenhold har sidste træning i uge 13, må træne i uge 42 og 7.  
Generalforsamling torsdag d. 30.3.23 
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Sangevialdrig glemmer
Gårdsangerne fra Thy

www.gaardsangernefrathy.dk

OPSTARTSFEST I AKTIV NETVÆRK
I år har vi hyret Gårdsangerne fra Thy til opstartsfesten, der finder     

sted mandag d. 5. september klokken 18 på Palletten.

Foruden festlig musik er der smørrebrød m.m.

Tilmelding til Vera på tlf. 60 24 13 43. Og som sædvanlig er der 
begrænset plads, så det er med at komme først til mølle.

Det koster 100 kr. pr. kuvert, der betales ved døren.
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Livet på Nors Skole

På Nors Skole er trivslen helt i top

I forårets Nationale Trivselsmåling kunne vi stolt konstatere, at 
Nors Skole ligger allerøverst sammenlignet med resten af Thisted 
Kommune. Ud af fire hovedområder – ”social trivsel”, ”faglig 
trivsel”, ”støtte og inspiration” og ”Ro og orden” – ligger vi på 
en førsteplads i tre af dem samt en andenplads i den sidste. Dette 
kommer ikke uden en flot arbejdsindsats fra såvel ansatte, elever 
og forældre. Tusind tak til alle der bidrager til den gode trivsel.

BOGglad i Nors Skoles SFO

Endelig fik vi vores store gave fra Slots- og Kulturstyrelsen.
Nors SFO havde fået tildelt en stor pulje penge til at indkøbe en 
masse spændende læsebøger til etablering af vores nye ”Boghu-
len” i SFO. Ud over bøger kunne vi også glæde os over det nye 
læsehus til ”Boghulen”, som børnene nyder i fulde drag. 

Skolepatruljen i Fårup Sommerland
En super dejlig dag i Fårup Sommerland med 6.klasse !
Turen til Fårup Sommerland var belønningen til eleverne i Thi-
sted Kommune, der har været en del af skolepatruljen på deres 
skole. 
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Livet på Nors Skole

FRA VUGGESTUE  
TIL OVERBYGNING
THYPRIVATSKOLE.DK SKOLEN 

FOR HELE 
THY

Skolefest på Nors Skole

Endelig måtte vi holde skolefest igen efter to års corona-aflysnin-
ger. Torsdag d. 2. juni var skolen derfor fyldt med sjove aktivite-
ter og et diskotek, der var hyret til at fyre op under festen.
Det var en rigtig festlig aften, hvor fællesskabet blev dyrket med 
sang, hygge og leg. 
Tusind tak til både børn og voksne for en super skolefest, hvor 
humøret og stemningen var i top. Da børnene næste dag blev 
spurgt om, hvad der var det bedste, var svaret… DET HELE!!! …
Fedt  

Dyrskue

Fredag d. 10. juni var 1. og 3. klasse til dyrskue i Thisted. Det var 
en rigtig god dag, hvor man blandt andet kunne se en masse dyr 
og maskiner. 3. klasse fik blandt andet en rundvisning, hvor de fik 
lov til at malke en ko.
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Skoleudflugt Tirsdag d. 14. juni drog hele Nors Skole afsted på skoleudflugt i 
Nationalpark Thy. I år havde vi valgt at tage til vores egen lille 
lokale perle – Nors Sø. 
Dagen var bygget op med 11 forskellige poster, hvor man blandt 
andet kunne snitte, undre sig, bage pandekager og snobrød, 
undersøge søens dyreliv, komme i fugletårnet, være kreativ, 
prøve Lego-talk, gå blinde-gang i skoven og mange andre sjove 
aktiviteter.
Børnene var på forhånd delt ind i nøje udvalgte tomandsgrupper 
– en ældre og en yngre elev. Kongstanken med dette var, at man 
sammen i gruppen skulle blive enige om, hvilke poster man ville 
til. 
Turen var en kæmpe succes – vejret var godt – aktiviteterne var 
gode – og børnene var super gode sammen.

OL i bueskydning

Efter at have vundet den indledende runde i skole-OL i bueskyd-
ning, deltog 6. klasse fra Nors Skole d. 15.-16. juni i den lands-
dækkende finalerunde i Billund.
Klassen overnattede dernede og fik sammen med 1900 andre 
elever en fantastisk oplevelse. Klasselærerne Karin og Mette 
kunne fortælle om, hvordan vores 6. klasse osede af fællesskab, 
sammenhold, opbakning og godt humør. En fantastisk oplevelse 
inden de efter sommerferien skal videre i 7. klasse på Sjørring 
Skole.
Rigtig flot indsats af vores 6. klasse!
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Helikopterlanding i Hinding

Mange i Nors så nok helikopteren, der landede ved Egon Andersen på Hindingvej den 20. juni.
Bag denne hændelse ligger en lille historie fortæller Egon.
Besøget skyldtes nogle venner, der kom på besøg.
Egon har jo alle dage været glad for at køre på motorcykel. Det er ikke kun i Danmark, nej der skal mere til, så på en tur til Himalaya 
mødte han 5 ligesindede motorcykelentusiaster. De besluttede sig for at fortsætte bekendtskabet og har herefter været på flere ture 
sammen. De har blandt andet være på motorcykelture i Vietnam, Madagaskar og Peru. 
Under turen i Peru besluttede de, at hvis Egon ville give kaffe, ville de komme forbi den 20. juni 2022. 

Så de øvrige mødtes i Billund, hvor en af dem har nogle helikoptere. Sammen tog de så med helikopter til Hinding, hvor Egon trakte-
rede dem med frokost med røget ål og røget krondyr, en masse snak og efterfølgende den lovede kaffe med æblekage.
Bagefter var der en flyvetur over Nors og omegn inden kursen igen blev sat mod Billund.

Steen Jensen
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NORS - TVED - Ø. VANDET KIRKETIDENDE
MAJ - JUNI 2022

 

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.  

Siden sidst i Nors-Tved-Øster Vandet pastorat

Døbt i Nors kirke
Asta Kirstine Munk Løvholm
Kasper Melcher Frederiksen
Laurits Nordentoft Kjærgaard
Karen Nordentoft Gravesen
Sigurd Harkjær Møller
Viggo Hundahl Madsen
Gerda Holler Ørgaard Andersen

Tillykke.

Døbt i Tved kirke 
Aksel Lodahl Kristensen

Tillykke.

Viet i Nors kirke:
Camilla Johansen og Jesper Vangsgaard Sørensen

Tillykke.

Viet i Tved kirke:
Michella Bjerregaard Müller og Per Stentoft Sørensen

Tillykke.

Døde/begravede/bisatte, Nors
Mariane Dusine Bislev
Karen Marie Pedersen
Karl Emil Sørensen
Lilly Søe
Svenning Leegaard Ubbesen
Anders Andersen
Lene Rodriguez

Æret være deres minde.

Døde/begravede/bisatte, Tved
Kristian Andreas Godiksen

Æret være hans minde.

NB. Der kan være navne, som ikke bringes, hvis jeg ikke har 
haft kontakt med familien og der ikke er indhentet tilladelse til 
at bringe navnet.

Bodil Nørager

Minikonfirmander 

Grundet bl.a. Corona restriktioner til hen på foråret blev 3. 
klasse ikke indbudt til et minikonfirmand-forløb i foråret.
I stedet indbyder vi efter sommerferien til et minikonfir-
mand-forløb for både 3. og 4. klasse på Nors skole.

Vi vil denne gang prøve at gøre det på en lidt anden måde end 
tidligere. I stedet for 8 gange en eftermiddag efter skoletid vil 
forløbet blive over 3 aftner og en eftermiddag og hver gang 
være ca. 3 timer.

Datoer og steder bliver: 
Onsdag d. 24. Aug. kl. 16.30-19.30: Nors kirke og Sognehus.
Søndag d. 4. Sep. kl. 12.30-16.00: Øster Vandet kirke 
Onsdag d. 12. Okt. kl. 16.30-19.30: Tved kirke
Tirsdag d. 8. Nov. kl. 16.30-19.30: Nors kirke og Sognehus.

Vi vil gerne, at hver minikonfirmand har en voksen med (man 
må naturligvis gerne have to forældre med). Den voksne kan 
være en forælder eller en bedsteforælder.

Det vil blive et varieret program i sognehuset, Nors kirke, 
Øster Vandet kirke og Tved kirke. 

Vi skal lære kirkerne at kende, synge, høre gode fortællinger 
fra Biblen, være kreative, spise og hygge os sammen.
Men meget mere om det, når 3. og 4. klasse efter sommerferi-
en via skolen modtager en invitation.

Legat til rekreation 

Har du gennemgået et belastende sygdomsforløb og trænger 
til rekreation, så er her en mulighed.

Legatportioner til rekreation uddeles fra Johnsens Fond for-
trinsvis til personer bosiddende i
Jammerbugt, Morsø og Thisted Kommune.

Der kan udelukkende ansøges elektronisk. Ansøgningsformu-
laren og yderligere oplysninger findes
på fondens hjemmeside: www.johnsensfond.dk

Ansøgningsfrister hvert år 10. maj og 10. nov.

Bestyrelsen for Sagfører og vicekonsul I.M.N. Johnsens fond.
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HVAD SKER DER I PASTORATET?

Høstgudstjenester

Familie-høstgudstjeneste i Øster Vandet kirke

Søndag d. 4. september kl. 14.00
Denne søndag vil vi sammen med minikonfirmanderne forbe-
rede høstgudstjeneste.
Vi vil pynte kirken med blomster, korn og afgrøder.
Gudstjenesten er en familiegudstjeneste og er for alle.

Alle er velkomne.

Nors - Øster Vandet menighedsråd

Høstgudstjeneste i Nors kirke 

Søndag d. 11. september, kl. 10.30   
holder vi høstgudstjeneste i Nors kirke 
Vi håber, at nogle af vore frivillige korister deltager.
Man er velkommen til at medbringe lidt af årets høst – frugt, 
grøntsager, marmelade, blomster mv.
Vi holder efter gudstjenesten auktion ved Sognehuset.

Alle er velkomne.

Nors menighedsråd

Høstgudstjeneste i Tved kirke 

Søndag d. 18. september, kl. 14.00  
holder vi høstgudstjeneste i Tved kirke. 
Der vil være ekstra musik ved gudstjenesten.
Efter gudstjenesten byder menighedsrådet på kaffe og kage 
udenfor kirken.

Alle er velkomne.

Tved menighedsråd

Hestevognstur

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 sko-
ven 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

Nors – Tved – Øster Vandet menighedsråd

Kirkekoncert - kulturugen

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 allervest-
ligste Jylland. De formidler det kristne budskab med humor, 
selvironi og skæve betragtninger.

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

Torsdag d. 6/10 kl. 14.30 i Sognehuset
Vi får besøg af Inger Marie Andersen, tidligere leder af bo-
stedet Kærvang – Nykøbing Mors, som vil fortælle om sit 
mangeårige virke og hvordan de, med succes, har udtrappet 
demente af deres medicin og erstattet det med kram.
Alle er velkomne.

Nors, Tved, Øster Vandet menighedsråd

 Salmemaraton i Thisted provsti

På utallige opfordringer tager vi en omgang salmemarathon 
igen i Thisted provsti. Vi er mange, der holder af at synge, og 
salmebogen og de forskellige salmebogstillæg er spækket med 
fantastiske salmer. 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. 

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. 

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

Sogneaften – Indvielse af Højskolesangbogen

Onsdag d. 14/9 2022 kl. 19.00 i Sognehuset 
*bemærk denne aften er en onsdag
Vi får denne aften besøg af Kristian Mogensen, som hjælper 
os med at indvie den nye Højskolesangbog, hvor vi skal synge 
med på mange af det skønne sange, lytte til fortællinger og 
nyde Kristians klaverspil til sangene.
Alle er velkomne.

Nors, Tved Øster Vandet menighedsråd

Sogneeftermiddag

Vi er så moderne i Tved – 
Hvis du scanner QR-koden 
med din smartphone,                                           
kommer du ind på stiftets 
hjemmeside med beskrivelse af 
Tved kirke. 

Giv siden et besøg

Mød os på Facebook, 

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 
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GUDSTJENESTELISTE

Måned/dag Dato Nors Tved Ø. Vandet

Juli

3. søn. eft. trin 3. Ingen 19.00 NB 10.30

4. søn. eft. trin 10. 10.30 Ingen Ingen

5. søn. eft. trin 17. 9.00 SK Ingen Ingen

6. søn. eft. trin 24. Ingen 10.30 Ingen

7. søn. eft. trin 31 9.00SK Ingen Ingen 

August

8. søn. eft. trin 7. Ingen 9.00 MM Ingen

9. søn. eft. trin 14. Ingen Ingen 9.00 SK

Lørdag 20. 9.00 Nors Park. NB Ingen Ingen

10. søn. eft. trin 21. Ingen 10.30 Ingen

11. søn. eft. trin 28. 10.30 Ingen Ingen

September

12. søn. eft. trin 4. Ingen Ingen 14.00 H. Fam.gudstj. NB

13. søn. eft. trin 11. 10.30 H NB Ingen Ingen

14. søn. eft. trin 18. Ingen 14.00 H  NB Ingen

15. søn. eft. trin 25. 9.00 SK Ingen Ingen

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

Ferie og friweekend
Jeg holder: Ferie 25. juli-15. august. Friweekend d.  24-25. september.
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.



Ny bestyrer af Nors Beboerhus
Her pr. 1. juli 2022 er der kommet en ny bestyrer af Nors Bebo-
erhus på Stationsvej 39.
Det er Bodil Krøjgaard, der har overtaget jobbet efter Aase 
Christensen.

Bodil fortæller at hun, efter at være gået på efterløn, ikke bare 
kan sidde stille, der skal ske noget. Derfor fik hun lyst til, ud 
over blandt andet yoga-holdene, som hun leder, at lægge billet 
ind på jobbet som bestyrer af beboerhuset.

Driften af Nors Beboerhus fortsætter som hidtil, dog er det nu 
Bodil, man skal henvende sig til med spørgsmål om udlejning 
og bestilling. Det kan ske på telefon 4411 8786.
På Nors Hallens hjemmeside https://norshallen.dk/nors-beboer-
hus/ kan man finde yderligere oplysninger om priser m.v.

Steen Jensen
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Tur 1: 

                            

 

 

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

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

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

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

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

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

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

2 ture med Aktiv Netværk Nors og Hanstholm Rejser

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

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

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

 Mandag Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag 
08.00 - 09.00 
Instruktørtime 

Lis 
Tlf.20413626 

 
Hold 

 
Kl.17.30-18.30 
SWISSBOLD 

Lene H. 
Telf. 24271663 

 
 

Hold 
 

kl.19.00-
20.00 
Vægt/

kodition 
Træning for 

mænd 
Philip 
Telf. 

25302269 

Hold 
 

17.00 - 18.00 
Cirkeltræning 

Instruktør: 
Lene E. 

Tlf. 
21132194 

Hold 
 

18.30 - 19.30 
Yoga 

Instruktør: 
Halla 
Tlf. 

21765252 
Medbring 

yogamåtte & 
tæppe 

Nors skole 

Hold 
 

19.00-20.00 
Vægt/kodition 
Træning for 

mænd 
Philip 
Tlf. 

25302269 
 
  

Hold 
 

08.30 - 09.30 
Cirkeltræ-

ning 
 Instruktør: 

Lene E. 
Tlf. 

21132194 

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

NTT sept-okt 2018.indd   19 28/08/2018   06.56

KLIP & KRØL̀ S ÅBNINGSTIDER 
indtil 28/8.-2022    

Uge 27-29. 4/7-24/7. Tirs-, ons- og torsdag.

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

Uge 31-34. 1/8-28/8. Tirs-, ons-, tors- og fredag.

Ret til ændringer forbeholdes.  
Mvh. Hanne



14

Sommerferie plan for holdene i Nors fitness Line

Karin Skaarup Nielsen med Cross Dance er gået på sommerferie og starter igen i uge 32. 
Lene Hoxer med Swiss bold holder og starter igen uge 32. 
Lene Enevoldsen og Lux med TRX/cirkeltræning om tirsdagen holder sommerferie og starter igen i uge 32. 
Cirkeltræning lørdag er gået på sommerferie og starter igen i uge 32. 
Halla Björg med yoga er gået på sommerferie og starter igen den 7.9 2022 og 3 måneder frem til december. Starter op igen januar 
2023 og 3 måneder frem. 

Efter uge 32 (med undtagelse af yoga der starter igen 7-9.) ser holdskemaet igen ud sådan her :

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,

 Nors 
  Fitness Line 

   

 Sommerferie plan for holdene i Nors fitness Line.   
 
Karin Skaarup Nielsen med Cross Dance er gået på sommerferie og starter igen i uge 32.  
Lene Hoxer med Swiss bold holder og starter igen uge 32.  
Lene Enevoldsen og Lux med TRX/cirkeltræning om tirsdagen holder sommerferie og starter 
igen i uge 32.  
Cirkeltræning lørdag er gået på sommerferie og starter igen i uge 32.  
Halla Björg med yoga er gået på sommerferie og starter igen den 7.9 2022 og 3 måneder frem 
til december. Starter op igen januar 2023 og 3 måneder frem.  
 
 
Efter uge 32 (med undtagelse af yoga der starter igen 7-9.) ser holdskemaet igen ud sådan her : 
 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag 

 
17.00 -18.00 

 
HOLD 

Swissbold 
 

Lene H 
Tlf.: 24271663 

 
 

19.00-20.00 
 

Vægt/kondition 
Træning for 

mænd 
 
 

 
17.00 - 
18.00 

 
HOLD 

Cirkeltræ- 
ning (TRX) 

 
Instruktør: 

Lene E. 
Tlf.: 

21132194 
Lux 

61511156 

 
17.30 - 
18.30 

 
HOLD 
Yoga 

Instruktør: 
Halla 
Tlf: 

21765252 
 

Medbring 
yogamåtte & 

tæppe 
Yoga foregår 
i Sangsalen 
på skolen 

 
 

 
17.30-18.30 

 
HOLD 

Cross Dance 
 

Instruktør 
Karin 

Skaarup 
 

19.00-20.00 
 

Vægt/kondition 
Træning for 

mænd 

 
 

 
8.30 - 9.30 

 
HOLD 

Cirkeltræning 
 

Instruktør: 
Lene E 

Tlf.: 21132194 
Lux 

61511156 

 
 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,- 
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De muntre Motionister

Gymnastik / motion starter op igen onsdag 7. september kl. 9,30 i gymnastiksalen
Sang og social samvær og dertil et glas vand.  Derefter kan vi spille forskellige spil i den store hal.

Vi håber at se nye såvel som erfarne motionister.   Kontingent er kr. 125 pr halvår

Besøgsvenner og besøgsværter søges i Nors.

At få en besøgsven er mest som at få en ven, der er rar at være sammen med og god at snakke med.
I kan gå en tur, læse højt, spille spil, eller hvad I har lyst til.

Har du lyst til at få en besøgsven, eller har du selv lyst til at være besøgsven, så kontakt mig,
Lise Hove, frivillig i Ældre Sagen, på mobil 23431433.

Husk Højskoledag d. 12. novemberHusk Højskoledag d. 12. november
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KFUM-spejderne i Vandet byder alle interesserede til en åben søndag, hvor du og dine forældre kan 
komme og snuse til, hvad det vil sige at være spejder og se, hvad vi går og laver. Der vil være små akti-

viteter rundt om vores spejderhus og bålet vil være tændt.
I vil kunne møde vores spejdere, tale med lederne og møde vores bestyrelse. Alle vil gerne fortælle og 

svare på spørgsmål om det at være spejder og spejderforælder.

Det foregår søndag d. 14/8 klokken 14.00-16.30 ved vores spejderhus på Toftholmvej 7 midt mellem 
Øster- og Vester Vandet.

Vi har mødeaften hver onsdag fra klokken 17.30-19.00 i spejderhuset. Forældre er meget velkomne til at 
blive i stedet for at køre hjem. Der er altid kaffe på kanden.

Vi glæder os til at se jer, til en hyggelig eftermiddag.

Med spejderhilsner fra spejderne, lederne og bestyrelsen.

Spejder for en eftermiddag



Program for de kommende måneder

Hver onsdag mødes vi i spejderhytten på Toftholm-
vej kl. 17.15 til 18.45. 

Alle er altid velkommen

23. - 31. juli SL 2022

13. - 14. aug. sommerlejr

14. aug. kl. 12 – 16 Spejder for en dag / Åbent hus

23. - 31. juli SL 2022

 Om få dage er det Midsommer – Sankt Hans, hvor vi tæn-
der bål – synger ”vi elsker vort land” og flere. Vi markerer 
sommeren er over os, de lyse nætter og sommerferien ban-
ker på.

Hos spejderne har vi haft et travlt forår. Bæver og ulve var 
på Kr. Himmelfarts løb i Østerild. Et fantastisk godt løb. 
De store har sammen med lederne brugt meget tid på klar-
gøring til årets store spejderbegivenhed nemlig Spejdernes 
Lejr 2022 (SL 2022). Det skal foregå i Hedeland nær Roskil-
de. Op mod 40 000 spejdere fra ind og udland vil indtage et 
areal på over 200 ha. Nors og Vandet spejderne har valgt at 
bo sammen og være sammen om de opgaver som der møder 
dem. Selve lejren er fra lørdag d. 23. juli til søndag d.31. 
juli. Nogle af os tager derover en uge før og bliver også efter 
lejren er slut dels for at bygge op og dels for at bryde ned. 
Alle er velkommen til at besøge os på lejren. Lejrpladsen er 
lidt kuperer, så derfor har vore spejdere besluttet at de vil 
overnatte i hængekøjer, spændende.

Efter ferien starter vi op igen lørdag d. 13. og 14. aug.. Her 
vil vi, ved spejderhytten, afholde en lille sommerlejr for 
dem der ikke kom med på den store lejr. Om søndagen vil 
vi fra kl. 12.00 vil der være åbent hus / spejder for en dag 
for alle interesserede.

17

Spejder Nyt - Vandet

Følg med på vores FACEBOOK side: Spejderne Vandet.

GRUPPEASSISTENT: Steffen Oddershede tlf. 97977150, 
mail: steffenoddershede@mail.dk
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Nyt fra Nors Boldklub

Nors BK HÅNDBOLD
Træningstider 2022/22

Hold Årg. Træningstider Opstart Træner Pris

U3-U4-U5 2017-2019 Tirsdag 16.00-17.00 Uge 43 Vanessa, Alberte, Stine 400,-

U6-U8 2014-2016 Tirsdag 16.00-17.00 Uge 43 Vi arbejder på at finde en voksen
Maja Jensen

Victoria Veselskyy
Lukas Rotbøl

500,-

U9-U11 2011-2013 Torsdag 16.30-17.30
(evt. 16.00-17.00)

Uge 34 Vi arbejder på sagen 600,-

U13 Piger 2009-2010 Tirsdag 17.00-18.30 Uge 34 Kristian Jensen
Susanne Sørensen

Daniel Jacobsen

700,-

U13 drenge 2009-2010 Onsdag 17.30-19.00 Uge 34 Jane Berg
Niklas Svendsen

700,-

U 15 drenge 2007-2008 Torsdag 19.00-21.00 11/8 Anders Heshe 900,-

Damesenior Tirsdag 18.30-20.00 Uge 34 Vi arbejder på sagen 1200,-

Herresenior Torsdag 19.00-21.00 11/8 Anders Heshe
Rene Riis

2000,-

Volleyball for unge 5.-9. kl. Mandag 18.00-19.00 Kirsten Bovbjerg 750,-

Senior-volleyball Mandag 19.00-20.00 Kirsten Bovbjerg 750,-

Besøg fra FC Midtjyllands akademi
Mandag den 2. maj havde vi i Nors Boldklub, som en del af 
FCM Klubsamarbejdet, besøg af fire dygtige spillere fra FC 
Midtjyllands akademi, som varetog træningen for vores børne- 
og ungdomshold fra U8 til og med U13. Ca. 55 forventnings-
fulde drenge og piger var troppet op for at få fyldt værktøjs-
kassen op med nye værktøjer til brug på grønsværen, ligesom 
vores trænere fik ny inspiration til den daglige træning.

Vores spillere var delt ind på deres normale hold, og fik hver 
en akademispiller som træner. I træningsøvelserne som aka-
demispillerne havde med, var der hentet inspiration både na-
tionalt samt internationalt med tricks fra tidligere storspillere 
som Michael Laudrup, Jay-Jay Okocha, og Johan Cruyff. Efter 
træningsøvelserne var der kamp imellem holdene, hvor akade-
mispillerne deltog.

Som afslutning på aftenen sluttede vi af med fællesspisning, 
hygge og autografskrivning i klubhuset. Alle Nors BK’s spille-
re havde en god og lærerig aften.  Og hvem ved, måske er der 
en kommende akademispiller blandt vores dygtige børne- og 
ungdomsspillere.

Vi siger mange tak til Pontus Texel, Heini Fossdalsa, Gabriel 
Kehinde Victor og Stanley fra FC Midtjyllands akademi, for at 
tage turen fra Ikast til Nors for at give vores spillere en lære-
rig- og anderledes træningsoplevelse. Vi satser på at se jer på 
Superligamandskabet inden for få år.

Jesper Christensen
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NBK 
V E T E R A N E R 
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Arrangementet er i klubhuset på Vendbjerg, Bjerget 12 A 

 
 
Kære venner! 
 
Det begyndte i 1980. Herefter har der hvert femte år været afholdt veteranfest pinselørdag indtil 
2020, da arrangementet måtte aflyses på grund af coronavirus. Mange gode stunder er det blevet 
til. Alle med tilknytning til Nors Boldklub før eller nu har altid været velkomne. 

Grundet udsættelsen af festen i 2020 har vi en veteranfest til gode. Af forskellige årsager har vi 
været nødsaget til at se bort fra pinselørdag. Vi bliver jo alle ældre, så vi har besluttet at afholde 
veteranfesten som et frokostarrangement med efterfølgende kaffebord. 

 
Prisen for hele arrangementet er 150 kr. pr. person. 

 
Betalingen sker på mødedagen i klubhuset!! Tilmelding senest den 15. august. 

 
Hvis I hører om nogen, som ingen indbydelse har fået, så kontakt os. Hjælp os, så ingen bliver 
glemt. Videresend gerne denne indbydelse til rette vedkommende. Når vi mødes, skal vi tage 
stilling til, om traditionen skal føres videre og i givet fald under hvilken form. 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Jens Yde, Henry Thomsen, Ellen Christensen, Helga Frimor og Svend Sørensen 
 

Tilmelding til Jens Yde: 
SMS/tlf. 2169 9252, email: jens.yde@hotmail.dk 

eller 
Ellen Christensen, tlf. 5137 3976 
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Aktiv Netværk Nors

Spændende busrejser 
samt buskørsel i ind- 

og udland

hanstholm-rejser.dk

Kære alle medlemmer af Aktiv Netværk Nors.
Så er vi snart klar til vores efterårs-sæson..

Vi holder opstartsfest på Palletten den 5. september kl. 18.00 med 
smørrebrød m.v. samt dejlig underholdning af Gårdsangerne fra 
THY - PRIS 100 KR.. - se andetsteds..

Tilmelding til Vera på tlf. 60241343

Vi regner også med,,at vi meget snart via-mail tilbyder en bustur 
rundt på den nordlige del af Mors
Sandsynligvis i den sidste uge i August.

Se Oversigten over foreningens aktivitetstilbud herunder:

Vi glæder os til at mødes igen efter sommerpausen.

mvh
Jens Otto Nystrup - formand

Aktiv Netværk Nors
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Aktiviteter for Aktiv Netværk Nors på Palletten
Pr. 1. september 2022

Tid Aktivitet Kontaktperson Telefon

Mandag
1. mandag i måneden Fællessang kl. 19

Kaffe og kage kr. 20
Cirka 1 gang i måneden Foredrag eller lign. underholdning

Tirsdag
9 - 12 Trædrejning og træværksted Niels Christensen 40 28 14 49

Leo Pedersen 30 48 12 86
14 - 16 Håndarbejde, strik og hækling Bente Christensen 21 79 84 54
19 - 21 ulige uger Sy tøj til dig selv eller dine børn Anette Nesager 20 29 66 64

Vi har symaskine, overlocker og
og coverlocker

19 - 21.30 Nørklerier, patchwork, strik Åse Christensen 52 60 78 80
hækling m.m. Rita Pedersen 61 67 11 90

Onsdag
9 - 12 Trædrejning og træværksted Niels  Chrisensen 40 28 14 19
9.30  - 13 ulige uger Madlavning for modne mænd Jens Ottesen 52 42 16 76
19 - 21 lige uger Bobspil Jens Otto Nystrup 23 20 14 14

Torsdag
Aftales fra gang til gang Læseklub Aase Nystrup 24 66 28 28
10 - 11 Stolegymnastik Vera Frandsen 60 24 13 43



22

Spejder nyt - Nors

Kristi himmelfartsløb
På Kristi himmelfartsdag var 6 bævere og ulve fra Nors afsted 
på Kristi himmelfartsløb ved spejderhuset i Østerild. Her dy-
stede de mod andre bævere og ulve fra Thy. Temaet for løbet 
var Emil fra Lønneberg. På posterne mødte spejderne fx cy-
kelringridning, barberede den skæggede dame, lavede Ida og 
hejste hende op i flagstangen. 

Bæver-ulvesommerlejr
I pinsen var bævere og ulve på sommerlejr på Nygaard. Den 
første dag blev teltene sat op, der blev lavet bålplads og holdt 
lejrbål med popcorn, hvor der blev lavet popcorn over bål. 
Lørdag gik turen til Isbjerg. Der blev leget og fanget dyr i 
vandet. Det blev også til en tur på toppen af isbjerg. På vejen 
fortalte Tonny gode historier om, hvad der skete på Isbjerg un-
der 2. verdenskrig. Da spejderne kom tilbage til lejren, åbnede 
skrammeldyngen, hvor der blev hamret og banket. 
Lejren sluttede søndag med fælles frokost for spejdere og for-
ældre. Det blev en god sommerlejr i dejligt vejr. 

For-sommerlejr
Fra lørdag d. 18. juni til søndag d. 19. juni var de store spejdere 
på for-sommerlejr sammen med de store spejdere fra Vandet, 
som de skal bo sammen med på landslejr i uge 30.
Her fik de testet lejrpladsopstillingen og afprøvet nogle af op-
skrifterne i lejrkogebogen. 
Hen over foråret har de store spejdere ligeledes holdt nogle 
fælles spejdermøder for at lære hinanden at kende forud for 
sommerlejren. 

Sommerferieafslutning
Mandag d. 20. juni blev der holdt sommerferieafslutning for 
bævere, ulve, søskende og forældre ved Nors sø. 
Her blev fisket og leget i vandet og grillet lidt over bålet.

Vi ser frem til SL2022 sammen med 30.000 andre spejdere i 
uge 30. Vi ønsker alle en rigtig god sommer. Mandag d. 15. 
august er vi klar igen med lagkageløb ved spejderhuset som en 
del af byens kulturuge. 

På spejdernes vegne
Louise Svendsen
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 Lokalrådet

Nors Open 2022 
Søndag den 11. september  

Årets golfmesterskab for nuværende og tidligere beboer i Nors og omegn 

afholdes søndag den 11.9. i Nordvestjysk Golfklub. 

Turneringen afvikles som almindelig stableford  turnering, hvor alle tilmeldte 

inddeles i 3 lige store rækker.  Præmier til de tre bedste i hver række. 

Pris for at deltage er 50,- som betales på dagen inden start. Evt. gæster, 

som ikke er NVG medlem skal selv afregne greenfee (halv pris) 

Vi håber på en hyggelig dag med forhåbentlig godt vejr.  

I vil modtage et startprogram nogle dage før, men vi håber at alle har lyst til 

at møde op til fælles orientering og hygge, selvom man skal starte i de sid-

ste bolde. 

TTiillmmeellddiinngg  sskkaall  sskkee  sseenneesstt    2200..  aauugguusstt  ,,  mmeenn  ggeerrnnee  fføørr  ttiill::  

Erik Nielsen,             nellikevej37@gmail.com 

OOppllyyss  vveennlliiggsstt  nnaavvnn,,  ttllff..,,  mmaaiillaaddrr,,  hhccpp  oogg  kklluubbnnrr  

Med håb om stor opbakning 

Birk, Erik, Claus, Anders og Thora 

 
 
 
Dagens program: 
 
fra 11.15 
Kaffe med kage og 
hygge 
 
11.30  
Orientering 
 
12.00 
Teetime for 1. bold 
 
Ca. 17.00  
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Nors Open 2022 
Søndag den 11. september  
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 Nors Kulturuge

Velkommen til Kulturugen.
Det er efterhånden blevet en tradition med kulturuge her hos os. Det startede i 1982 under titlen 

”Kend din by” og så blev det hvert 10. år, så i år er det 5. gang.

Vi har efter bedste evnet forsøgt at lave et spændende program. Alle er naturligvis ikke lige 
interesseret i alt, men vi håber da, der vil være noget for enhver.

I skrivende stund er der over en måned til, så der kan jo stadig sker lidt ændringer. Men der 
kommer ikke mere ud på papir, så hold øje med Facebook Nors By.

Åbent Hus på PALLETTEN

Den 16. august kl. 16.00 – 19.00.

I samarbejde mellem PALLETTEN, Aktiv Netværk 
Nors og Beboerne i Seniorbofællesskabet byder vi 
alle velkommen til at kikke ind og få lidt at vide om 
PALLETTEN, og Aktiv Netværk Nors`s aktivitetstilbud.

Repair Cafeen holder også åbent denne dag.

Der vil også være mulighed for kikke indenfor i nogle af 
beboernes lejligheder.

I vil kunne se eksempler på nogle af de mange kreative 
produkter fra Aktiv Netværk Nors`s aktive medlemmer.

Vi vil i hele tidsrummet byde på gratis kaffe og kager 
– huset vil dufte af friskbagte kager og kaffe hele 
tiden – der vil kunne købes øl og vand samt varme 
fiskefrikadeller undervejs.

Vi glæder os til nogle hyggelige stunder sammen med jer 
alle sammen. På gensyn!!!!

Torsdag og fredag på Vendbjerg

Der vil være mulighed for at prøve at spille paddle. Det 
vil være ganske gratis torsdag og fredag, men det kræver 
naturligvis tilmelding, så der bliver tid til alle. Tilmelding 
sker til Martin Rotbøll på tlf. eller sms til nr. 51 38 66 31.

Fredag vil der være gadefodbold. Tilmelding hertil skal 
ske til Jens Yde på mail Jens.yde@hotmail.dk senest èn 
uge før. 
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Dragefestival i Parken

Lørdag den 20.august kl. 14.00

Børnene fra Nors Skole laver flotte, farverige og 
forhåbentlig flyvefærdige drager Torsdag den 14. august 
fra kl. 14.00-16.30. Folk fra Repair Cafeen giver et nap 
med.

Om Lørdagen (den 20. august) kl. 14.00 skal/kan vi alle se 
de farvestrålende drage i luften over os.

Der vil være præmier til den højst flyvende, den mest 
manøvredygtige og den flottes dekorerede dragefører.

Med venlig hilsen og på gensyn.

Jens Otto Nystrup – dragefestival-koordinator

Gamle biler

Lørdag til sommerfesten vil der være udstilling af biler 
ved søen i parken. Nogle udstillere er allerede bestilt, 
men har du en eller flere spændende biler, du gerne 
vil vise frem, er du meget velkommen til at komme. 
Det kræver ingen tilmelding. Og har du andet rullende 
materiel som gamle traktorer eller knallerter/scootere/
motocykler er de også meget velkommen. Det vil være 
godt med et skilt på køretøjet hvor der står lidt om 
mærke, årgang, motorstørrelse og den slags. 

Helt personligt ser jeg meget frem til denne udstilling.

Forudbestilling af mad til fællesspisning i 
Kulturugen

Fællespisning onsdag den 17.8. kl. 18.00  i 

Vandet sognegård  til  Cafeaften og foredrag

Menu:   Stegt flæsk og persillesovs   95 kr.

Tilmelding senest den 12. 8.     Tilmelding på tlf / 
sms 2426 5822

Fællesspisning til Sommerfesten i Parken den 
20.8. kl.18.00

Menu:   Ølmarineret svinekam med salat 105 kr.

Medbring selv service.  

Tilmelding senest den 15. 8. på tlf /sms 2426 5822

Der sælges drikkevarer begge dage
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Program til Kulturuge pr. 1.7.2022
Fra søndag d. 14. august til lørdag d. 20.  august

Søndag 9.00 Øster Vandet Kirke Gudstjeneste
13.00 Hallen Åbent hal for børn og unge
13.00 Besøg hos lokale kunstnere.  Vi mødes ved hallen, hvor vi fordeler os i bilerne
17.00 - 19.00 Spejderne Vandet Eftermiddagen slutter ved Spejderne i Vandet

Toftholmvej 7 hvor der kan købes pølser

Mandag 14.00 Tved kirke Nors Vandrelaug. Dagens vandretur udgår fra Tved Kirke. Medbring selv kaffe
16.30 Spejderhus Nors Åbent hus ved spejderne i Nors.

Prøv at være spejder. Almindelig klubaften medlagkageløb

13.30-16.30 Paletten Repair Cafe
Tirsdag 16-19 Palletten Åbent hus på Palletten, hvor nogle af beboerne viser deres lejligheder frem

16-19 Palletten Aktiv Netværk Nors viser nogle af deres aktiviteter frem
16-19 Palletten Kom og hør om forskellige former for energi på Palletten

Der kan købes fiskefrikadeller med kartoffelsalat.

Onsdag 10.00-16.00 Kirkebyvej 36 Åbent  have ved Jytte og Ove Thygesen. Jytte og Ove giver kaffe og kage
18.00 Vandet Sognegård Vandet Sognegård fællesspisning

Menuen er stegt flæsk med persillesovs. Med tilmelding
Der sælges drikkevarer

19.00 Vandet Sognegård Efter spisning vil Henrik Olesen fra Naturstyrelsen fortælle om det nye ved Naturnationalparken
20.00 Vandet Sognegård Aftenen slutter med cafeaften med Ballerum Tærskeværk

De blev dannet til Kulturugen i 2002, og stopper hermed
Tiderne i Sognegården er cirkatider.

Torsdag 13.30 Hallen Krolf bag hallen med de Muntre Motionister. Der serveres kaffe og kage.
14.30-16.30 Skolen Nors Skole bygger drager med hjælp fra Repair Cafe.

Dragerne skal deltage i dragefestival i Parken lørdag.
15 - 16.30 Hallen Motion og spil med De muntre Motionister i Hallen
19.00 Nors Kirke Koncert med Iversen Band i Nors Kirke

ved Meninghedsrådende ved Nors-Tved-Øster Vandet kirker
Hele dagen NBK, Vendbjerg Fri paddle med tilmelding

Fredag 14-16.30 Hallen Åbent hus for familier i Hallen
17.00 - 19.00 NBK, Vendbjerg Aktiviteter for børn
18.00 - 21.00 NBK, Vendbjerg Gadefodbold med tilmelding

NBK, Vendbjerg Fri paddle med tilmelding
NBK, Vendbjerg MTB sporet er åbent

9.00 Parken Gudstjeneste i Parkhuset
9.30 Parken Morgenkaffe med Ballerum Tærskeværk ved Borgerforeningen
11.00 Parken Aktivitet for børn ved Spejderne. Og ansigtsmaling
14.00 Parken Dragefestival ved Jens Otto Nystrup. 

Der vil være præmier til de 3 bedste.
15.00 Parken Præmier til flotteste kage og den mest velsmagende. Præsten er dommer

Parken Eftermiddagskaffe med kage fra kagekonkurrencen 
19.00 Parken Fællesspisning. Medbring selv service med tilmelding

Menuen er ølmarineret svinekam med salat.
Der sælges drikkevarer

Sammen: Jan Traulsen, Lise Thomsen, Amby, Vita Søe

Program for Kulturugen
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 Ny mountainbikerute i Nors

Måske har du lagt mærke til, at der er blevet mere aktivitet 
i skoven omkring fodboldbanerne i Nors. Der er nemlig 
blevet lavet en mountainbikerute.

Den 7. maj havde Nors BK indkaldt til arbejdsdag, hvor 
15-20 beredvillige borgere fjernede forhindringer, krat og 
småtræer. Små to uger før var sporbygger Christoffer fra 
Ontrail.dk på besøg på Vendbjerg. Han brugte en dag på 
at trave gennem skoven for at planlægge den første etape 
af en ny MTB rute. Han fik i første omgang planlagt 1,5 km 
MTB rute rundt i skoven omkring den gamle træningsbane.

Idéen til en MTB rute på Vendbjerg opstod i forbindelse 
med byudviklingsprojektet i starten af 2020. På grund af 
corona og bureaukrati har ruten været længe undervejs. 
Men den er faktisk ikke færdig.

Efter sommerferien kommer Christoffer igen og planlægger 
etape 2, som skal gå vest om de to kampbaner på 
menighedsrådets matrikel og helt om på Jesper Agesens 
jord. Mange tak til begge parter, for at være med på 
idéen om at skabe en ny motionsmulighed for byens børn 
og voksne. Mon ikke banen vil tiltrække gæster fra de 
omkringliggende byer.

Projektet har fået midler fra Folkeoplysningsudvalget i 
Thisted kommune.

Det har bl. a givet mulighed for at give fortæring til 
de frivillige den 7 maj, beløb til at sikre indkøb af evt 
materiale. DGI har et projekt, hvor afmærkning og forslag 
til spor indgår i.

Det har vi været heldige, at blive en del af.

Ligeledes har Nordea Fonden tildelt os penge og trøjer til 
indvielse af sporet.

Der inviteres til indvielse 10. september - se opslag i 
august på Facebook og næste udgave af Tidene.

For at sikre sporet fremover er den forankret i Nors BK.

Nors BK opretter fra august en ungdoms gruppe med 
træner/ tovholder som mødes en gang ugentlig med de 
unge der ønsker, at være medlem at MTB gruppen.



28

Kunsthåndværkermarked Thy

www.fjordlandmaegler.dk

Fjordland Mægler
Silstrupparken 2 - 7700 Thisted

96 18 58 00 - maegler@fjordland.dk

SKAL VI SÆLGE DIN BOLIG?

Kunsthåndværkermarked Thy 
foregår ved Galleri Kamari, Søgård Mark 2, den 16. og 17. juli 2022 begge dage  kl. 11 - 17.

Indehaver Karen Marie Dahlgaard fortæller, at der deltager kunsthåndværkere både herboende og fra det øvrige Jylland samt 
Fyn. De arbejder med mange forskellige materialer og kommer med keramik, glas, stenskulpturer, strik, tasker, garn, redesig-
nertøj, jern, bronze m.m. 

Markedet foregår på græsplænen (hvis vejret er til det, ellers i værkstedet).

Samtidig er der åbent i galleriet, hvor der i øjeblikket er udstilling fra ca. 16 deltagere.

Kaffe og kage kan købes i gårdhaven.
Steen Jensen


