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Meddelelser
Nye tider for Tidende
Dette er så den første Tidende efter den nye køreplan. Som jeg tidligere har skrevet, er bladet nu rykket én måned, så det næste
kommer omkring 1. december, med deadline d. 20. november. Og næste blad er så til februar, med deadline 20. januar.
Så nu kan vi alle have julen i fred og ro for Tidende.
Kristian Amby

Nyt fra Borgerforeningen
Med i Tidende er der denne gang en opkrævning på kontingent for det kommende år.
Vi håber at såvel nye som gamle medlemmer vil støtte op om foreningen og området og betale.
Det er i år gjort nem at betale, da det nu også er muligt at betale med Mobilpay på nr. 47182 - Husk navn og
adresse, så kassereren kan få det ført ind. Det er også stadig muligt at overføre til vores konto.
Prisen er den samme som tidligere år 150 kr. for hele husstanden og 75 kr. for enkelt medlemskab.
Der er ingen medlemsnummer på opkrævningen, det er for at gøre det lettere for vejformændene ved
omdelingen, men alle betalinger bliver registreret ved kassereren
Har du forslag til nye tiltag vil vi gerne høre det. Borgerforeningen kan kontaktes på tlf. 24265822 eller mail
norstvedborgerforening@gmail.com
Hilsen Bestyrelsen
Nors Tved Borgerforening

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

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: Iversen Band fra Kulturugen
Deadline for næste blad er den 20. November med forventet udgivelse omkring 1. December.
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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Byfest i Tved
En regnfuld lørdag startede byfesten i Tved.
Som altid er der pølser, popcorn kaffe og kage at købe og så er
der konkurrencerne....... Dem må vi ikke glemme.

Aftenens program er som vi kan lide det med grill-selv, slush ice
i forskellige varianter, et præmiespækket amerikansk lotteri og
det allervigtigste - Hvem vinder Fiduspokalen?
Cykelringridning og plæneklipperræs bliver afviklet med megen
entusiasme og tilskuerne er vældig generøse med gode råd og
taktikker.

Vinderen i år blev Bjarne Nielsen, som skal pryde sin indkørsel
det næste år, med trofæet. I kan jo slå et smut forbi på Ballerumvej for at se det.
Tak til alle der var med til at gøre dagen hyggelig som baltid.

Børnenes guldgravning førte til hænderne fulde og ligeså gjorde
omgangen med billedlotteri.

Rikke Lodahl Rasmussen

Christian Christensen fylder 80 år
Torsdag d. 17. november
Tillykke med dagen.
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Tag på Højskole i Nors
Lørdag d. 12. november 2022 afholdes ‘Højskoledag’ i Nors.
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.
Arrangementet finder sted i Nors Sognehus med start kl. 10 (døren åbnes kl. 09.45)
Vi skal drikke morgenkaffe, synge, lytte til Nis Boesdals fortælling, spise en fælles frokost, nyde musikalsk optræden af Martin
Kanstrup, drikke eftermiddagskaffe m.m.

Martin Kanstrup er efterhånden kendt af enhver. Især i Thy.
Han er en populær og lunefuld spillemand fra Thy
Martin Kanstrup optræder med både komik og musik leveret
med jysk lune. Han blæser liv i legendarisk pop og rock hits og
kan holde lattermusklerne i fuld sving.
Dagens ‘højskoleforstander’ bliver Jens Otto Nystrup, der sammen med et hold af gode hjælpere vil sørge for at dagen forløber
efter planen. Arrangementet slutter forventeligt omkring kl.
15.30.
Der åbnes for tilmelding mandag d. 10. oktober, hvor man ved
at ringe enten til Agnes Dahl (tlf. 30 30 20 11) eller Leo Pedersen
(tlf. 30 48 12 86) kan sikre sig en plads på ‘højskolen’. Tilmeldingsfristen er senest søndag d. 30. oktober, og vi anbefaler, at
man tilmelder sig hurtigt, da der grundet lokalets størrelse er et
begrænset antal pladser (75 stk.)

Nis Boesdal er en produktiv forfatter med digtsamlinger, børnebøger og historiske fortællinger.
I 1981 var Nis Boesdal tilknyttet tv-programmerne i Provinsafdelingen, hvor han stod for udsendelserne ”Børn og børn imellem”.
I 1985 var han med til at starte børneprogrammet Koks i komakassen i Østjyllands Radio. I den landsdækkende radio har han
været vært i Go’Danmark, Giro 413, Kend dit Østjylland, Musikalske eventyr, Hvem, hvad og hvor i Danmark (1996, belønnet
med Kryger-prisen) og Danmarksmester. For sidstnævnte program blev han flere gange kåret som årets radiovært af ugebladet
Se & Hør. Nis Boesdal har lavet manuskript til tv-julekalenderen
Hallo, det er jul 1995.

Prisen for arrangementet bliver 150 kr. pr. deltager, som betales
ved indgangen (kontant / mobile-pay). Prisen dækker alt fra start
til slut (dog skal øl/sodavand købes seperat)
På gensyn til en både oplivende og oplysende dag i Sognehuset.
De venligste hilsner
‘Højskolegruppen’, bestående af repræsentanter fra Aktiv Netværk Nors, Tved Menighedsråd og Nors - Øster Vandet Menighedsråd.

4

Livet på Nors Skole
Skolestart

Kulturuge – dragebygning på Nors Skole

Mandag d. 8. august lukkede vi dørene op til et nyt skoleår på
Nors Skole. Skolen var pyntet op med flag og røde løbere, ligesom klasserne var tip-top klar.
Vi startede til morgensang, hvor der var en kæmpe opbakning fra
fremmødte forældre. Derefter gik børnene ud i klasserne, hvor de
fik hilst på hinanden og fortalt om deres sommerferie.
Det var en ekstra special dag for vores nye 0. klasse, der skulle i
gang med deres første skoledag.
Hele opstartsugen har været supergod med masser af godt humør
og læringslyst, hvilket lover rigtig godt for resten af skoleåret.

Vores nye skolepatrulje (6. klasse)

Traditionen tro er det 6. klasse, der varetager skolepatrulje-opgaven på Nors Skole. På billedet kan I se den nye gruppe børn, der
er med til at sørge for sikkerheden, når børnene kommer til og
fra skolen. Opgaven som skolepatrulje er en af de opgaver, der er
med til at udvikle og modne vores unge mennesker i 6. klasse.
De vokser rigtig meget af det ansvar, de er med til at løfte. Er
der børn, der ikke følger anvisningerne og er til fare for sig selv i
trafikken, gør de opmærksom på dette, så vi kan hjælpe de yngre
elever til at færdes sikkert i trafikken.

Torsdag d. 19. august var der mulighed for at bygge drager på
Nors Skole. Som en del af kulturugen i Nors, bidrog Nors Skole
med at børn kunne få lov til at bygge drager, som skulle i luften
om lørdagen i Parken.
Cirka 20 børn benyttede sig af dette tilbud, hvor også flere frivillige voksne var mødt op sammen med personale fra Nors skole,
så alle børnene kunne få hjælp til dragebygningen.
I alt blev der bygget 9 flotte drager. Stor ros for den flotte indsats
af både børn og voksne.
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Livet på Nors Skole
Højresvingskursus

5. klasse på tur til Østerild Testcenter

Torsdag d. 16. september var 5. klasse på besøg på Sjørring Skole
for at deltage i ”højresvingskursus”. Det blev en fantastisk dag,
hvor eleverne ud over kursus også deltog i O-løb og lavede pizzaer sammen med 5. klasses eleverne fra Sjørring.

Onsdag d. 14. september var 5. klasse på tur ude ved Østerild
Testcenter. De lærte en masse om drivhuseffekten, lavede en
vindmølle og fik en VR oplevelse i en vindmølle. Til sidst plantede de deres eget træ.

Kunstneriske elever i 0. klasse

6. klasse med ”Trynen i jorden”

Tirsdag d. 13. september var 6. klasse på besøg ved “Trynen i
jorden”. De fik sig en god oplevelse med grise i alle størrelser.
Der blev vandet, fodret og klappet mange søde grise. Og de fandt
en selvdød gris, som Trine dissekerede, hvilket var en fantastisk
lærerig oplevelse. Tilbage på skolen lavede vi frikadeller af den
gode økologiske fars, som blev spist med velbehag.
En fantastisk dag fyldt med nye og gode oplevelser.

Onsdag d. 14. september havde 0. klasse besøg af kunstneren
Hanne. Vi lavede skotøjsæsker om til en “en tidsrejse”. Temaet
var, ”Hvor ville jeg tage hen - enten i fortiden eller fremtiden
- hvis jeg kunne?”. Børnene var så dygtige og engagerede, og
de fine værker udstilles inde på Thisted Bibliotek sammen med
andre elevers tidsrejser. Dejlig kreativ dag!

FRA VUGGESTUE
TIL OVERBYGNING
THYPRIVATSKOLE.DK

SKOLEN
FOR HELE
THY
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Sensommerfest i SFO

6. klasse i Thy Cable Park

Sensommerfest i SFO’en. Mandag d. 12. september var hele SFO
i Parken, hvor der blev hygget med aktiviteter samt pizza, saftevand og flødeboller.

Torsdag d. 8. september var 6. klasse en tur i Cable Parken oven
på gårsdagens TRIM-dag. Eleverne blev virkelig udfordret på
deres mod på at prøve noget nyt. De var rigtig seje! Ingen af de
unge mennesker peb selvom det var hårdt og vådt. En super god
oplevelse.

2. klasse på hyttetur i Hanstholm

TRIM-dag på Nors Skole

Torsdag d. 8. – fredag d. 9. september var 2. klasse afsted på en
eventyrlig hyttetur. Blandt andet var de på bunkersmuseum, hvor
der blev gået i kolde mørke gange og kigget på de store kanonanlæg fra 2. verdenskrig. Børnene var trætte, da de gik på weekend
– men rygsækken var fyldt med gode oplevelser.

Traditionen tro blev der afholdt TRIM-dag på Nors Skole! 6.
klasse stod for opvarmningen, hvorefter grupperne gik ud for at
prøve de sjove poster, 6. klasse havde planlagt. Det er en fornøjelse at se hvordan 6. klasse år efter år tager TRIM-opgaven
seriøs. De tog ansvaret på sig og skabte en dejlig dag for resten af
skolens børn. TAK FOR DET! Stor ros til 6. klasse.
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Spejder Nyt - Nors
Nors

Sommerlejr med mere end 30.000 andre spejdere
I juli var tropsspejderne på en uges sommerlejr med 32.000
andre spejdere nær Roskilde. Lejren hed ”Spejdernes Lejr,”
og er et samarbejde mellem de fem forskellige danske spejderkorps, så der var spejdere i mange forskellige farver uniformer. Vi havde valgt at bo sammen med vores venner ude
fra spejdergruppen i Vandet, så vi var flere til at deles om
lejrplads, bål, madlavning og opvask. Gennem ugen var vi
ude på spændende aktiviteter, og så var vi til to gigantiske
lejrbål med shows på en stor scene, hvor alle 32.000 spejdere
var med. Det var en kæmpe oplevelse. Vi glæder os til, at vi
skal afsted igen i 2026.

ulveunge, som havde brug for deres hjælp, og det lykkedes
heldigvis til sidst!
Spejderliv med bål, kano, koder og kompas
Ellers er der også bare kommet godt gang i det ugentlige
spejderarbejde her efter sommerferien. Bæverne og ulvene
har lavet pizzaer i en jordovn og besøgt bunkerne ved havet, mens tropsspejderne har lært at finde vej på et kort, løse
hemmelige koder og øvet sig i at sejle i kano. For seniorerne
har programmet stået på svampejagt, krusmaling og (u)videnskabelige forsøg med en mikroovn.
Og selvom vi er godt i gang, har vi altid plads til flere spejdere i vores fællesskab.
Børn fra 0.-3. klasse kalder vi bævere og ulve, og de mødes
mandag fra 16:30-18:00.
Aldersgruppen fra 4. klasse til 18 år kalder vi tropsspejdere,
og de har møde mandag fra 18:30-20:30. De ældste spejdere
fra 7. klasse og opefter kalder vi seniorer, og de mødes torsdag fra 19:00-21:00.

Opstart med lagkageløb
Hvert år, når sommerferien er slut, mødes vi på tværs af alle
aldersgrupper og tager på lagkageløb for at hilse på hinanden. I år var alle borgere i Nors inviteret med, fordi der var
kulturuge, og vi var lige knap 40 samlet til konkurrence i
gummistøvlekast, huskeleg, tårnbyggeri og meget mere.
Undervejs samlede de seks hold ingredienser til en lagkage,
som blev bedømt og spist til sidst. Det var en god aften med
solskin, store smil og lidt flødeskum på næserne.

Det hele foregår i spejderhuset på Holmevej 19, 7700 Thisted, så kom endelig og vær med.

Efterårsløb for store og små med spejdere fra hele Thy
I midten af september kastede en patruljefuld modige tropsspejdere sig ud i at konkurrere i spejderfærdigheder mod
spejdere fra andre grupper i Thy. Efterårsløbet foregik over
to dage ude omkring Nors Sø, og det var lidt hårdt for nogen,
men det var også rigtig sjovt, og patruljen klarede udfordringerne til UG. Sidste lørdag i september var det bæverne og
ulvene, der var på løb. Her skulle de finde en forsvunden

Hvis du har spørgsmål om det at være spejder i Nors, så tag
fat i gruppeleder Louise Svendsen. Hun har telefonnummer
23 32 85 26.
På spejdernes vegne
Louise Harkjær Møller

SPEJDERNES BANKOSPIL

Mandag d. 17. oktober kl. 19.00 afholder vi vores traditionsrige bankospil i Nors hallen.
Dørene åbner kl. 18.15.
Der er mange flotte præmier. I pausen kan der købes kaffe og kage.
Alle er velkommen
Med venlig hilsen - Spejderne i Nors
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Spejder Nyt - Vandet

Program for de kommende måneder
Hver onsdag mødes vi i spejderhytten på Toftholmvej kl. 17.15 til 18.45.
Alle er altid velkommen
16. - 18. sep. Landsmøde på Houens Odde
24. sep. Grøn Fejde for Bæver / Ulve.
14. - 16. okt. JOTA / JOTI.
18. - 19. nov. Forberedelse til julestue.
27. nov. Julestue for alle.

Følg med på vores FACEBOOK side: Spejderne Vandet.

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

Så er det igen tid til at skrive et lille indlæg til Tidende
Vi er kommet godt i gang igen efter sommerpausen. Kanoerne og kajakkerne er blevet brugt, og vi håber sensommeren giver rigt mulighed til nogle herlige ture i disse. Vore
store spejdere har været på en vandreweekend her i Nationalparken. Her var der rig mulighed for at opleve det stor
slående natur, som omkranser vores område. Svampejagt,
hjortebrøl, tilberedning af mad over åben ild og overnatning
i hængekøjer, var blot nogle af de ting weekenden bød på.
Her sidst i sep. skal vi, sammen med Frøstrup afholde Grøn
Fejde for alle bævere og ulve i Thy. Det bliver med base ved
badepladsen ved Nebel.
Årets helt store spejderbegivenhed har været Spejdernes
Lejr ved Roskilde. En lejr med over 30 000 deltagere fra ind
og udland. Lejren bød på et væld af aktiviteter, venskaber
på kryds og tværs. Vi havde et fantastisk samarbejde med
spejderne fra Nors, og det har mundet ud i at vore spejdere
mødes til fælles møde en gang imellem.
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Menighedsrådets arbejde
Som menighedsrådsmedlem bliver man af og til spurgt: ‘Hvad laver I i grunden i menighedsrådet?’
Nors - Ø. Vandet Menighedsråd mødes 1 gang om måneden for at drøfte anliggender, der handler om kirken og det kirkelige liv i sognet. I Menighedsrådet sidder der 9 valgte medlemmer.
I øjeblikket er der en langsigtet og visionær proces i gang på kirkegården ved Nors Kirke, som går ud på at skabe områder med forskellige udtryk og muligheder. fx. ‘Lunden’, ‘Skovengen’, ‘Urnelunden’. En del af udviklingsplanen er allerede nu realiseret. I sommeren 2022 blev der etableret et såkaldt ‘Fortællehus’ i den nordlige del af kirkegården. Her kan man fx samle kommende konfirmander
og formidle fortællinger udendørs, men huset kan give besøgende på kirkegården ly og læ for vind og vejr. Med tiden vil grønne buske
og planter omkranse fortællehuset og skabe en flot og naturlig ramme om det. Man kan se en detaljeret oversigt over de spændende
visioner ved indgangen til kirkegården.
De store prisstigninger på varme og strøm mærkes alle steder - også i kirken -, og derfor er energibesparende tiltag noget, som løbende
drøftes i menighedsrådet. Der er et ønske om, at kirkens store blyindfattede enkeltglasruder mod syd kunne blive erstattet af mere
energirigtige vinduer, men det er ikke så enkelt og ligetil at lave ændringer i en kirke, da både Stiftsøvrighed og Nationalmuseet skal
inddrages.
I Øster Vandet er en årelang proces med at få bygget en ny klokkestabel nu afsluttet med et særdeles godt resultat. Næste store udfordring bliver at få markeret, at der engang har været en såkaldt Helligkilde i nærheden af kirken.
Der arbejdes på at gøre Øster Vandet Kirke til en ‘Åben Kirke’ fra 2024, dvs. en kirke som kan være tilgængelig for besøgende i
dagtimerne. Der er dog nogle praktiske udfordringer forbundet hermed, som menighedsrådet forsøger at finde gode løsninger på, men
‘kommer tid, kommer råd’.
Vi har et godt samarbejde med Tved om at afholde sognearrangementer året igennem. Det kan være oplivende musikalske oplevelser
med sangaftener og kirkekoncerter, men det kan også arrangementer af oplysende karakter i form af foredrags- og fortælleaftener.
Man skal ikke tilmelde sig, og enhver er velkommen til at komme og være med.
Der kunne nævnes mange andre ting, som menighedsrådet på det seneste har arbejdet med (ny model for Minikonfirmanderne, ansættelse af ny organist, afslibning af gulv i Sognehuset, osv.), men man kan faktisk selv finde og læse om det hele på hjemmesiden www.
nors-tved-kirker.dk. Her kan man se datoer for kommende kirkelige arrangementer og gudstjenester, samt læse mødereferater, vedtægter og i det hele taget finde oplysninger om alt, hvad der vedrører de 3 kirker, Nors, tved og Øster Vandet.
Ole Korsgård Andersen, medlem af Nors - Ø. Vandet Menighedsråd
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NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE

NORS - TVED - JULI—AUGUST
Ø. VANDET KIRKETIDENDE
Sogneeftermiddage/aftener
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traktement, når vi kommer tilbage
Det betyder, at fra 1. oktober er der ikke lys inde i, eller omaktivitet. Så kom og vær med og få
igen. Af hensyn til bestilling af
kring kirken efter en
solnedgang.
Viet hestevogn
i Tved kirke:
forhåbentlig rigtig hyggelig efEfterfølgende
er
der
morgenkaffe
/ vogne vil vi gerne hatermiddag.
Lea Kær
Gasberg ogsenest
Nick Vestergaard
til alle fremmødte.
ve tilmelding
1. august: Krems.
Ligeledes skal vi skrue
for varmen til 19° så tag et tæppe
Tved ned
menighedsråd.
Susanne Rotbøl: 30345265
med
eller
et
sjal
over
skuldrene,
så du ikke kommer til at fryse
Tillykke.
hpvognmand@gmail.com
inde i kirken,

Døde/begravede/bisatte, Nors
Tom Larsen Pedersen.
Jenny Kristine Larsen.

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

Legat til rekreation

Æret være deres minde.

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

Døde/begravede/bisatte i Øster Vandet:
Edith Kristensen.
Æret være hendes 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

Legatportioner til rekreation uddeles fra Johnsens Fond fortrinsvis til personer bosiddende i
Jammerbugt, Morsø og Thisted Kommune.
Der kan udelukkende ansøges elektronisk. Ansøgningsformularen 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?
Menighedsrådet serverer kaffen.
Vi vil blive underholdt af Jens Lindby, Vildsund, som vil spille
for og med os.
Tilmelding senest 1. november til Karen Johansen på
23302188 (sms eller opkald),
Der kan betales med kontanter og mobilepay denne aften.

Sogneeftermiddag – Sognehuset
Torsdag d. 6/10 2022 kl. 14.30
Vi får besøg af Inger Marie Andersen, tidligere leder af bostedet 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

Vel mødt til alle.

Salmemaraton – Nors Kirke

Højskoledag – Sognehuset

Torsdag d. 13/10 2022 kl. 19.00
Denne gang er SALMEMARATON nået til Nors og denne
torsdag synger vi kendte og ukendte, nye og gamle salmer ud
fra temaet: FADERVOR – Thi dit er riget, magten og æren i
evighed. Vi starter med at høre lidt om kirken og det liv der er
i sognet. kom og vær med til en skøn aften.
Efter sangen er der en forfriskning i våbenhuset.
Alle er velkomne.

Thisted Provsti/ Nors menighedsråd

Lørdag d. 12/11 2022 kl. 10.00 (døren åbnes kl. 09.45)
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.

Sogneaften – Sognehuset
Torsdag d. 27/10 2022 kl. 19.00
Ved vi egentlig noget om vore kirker? -Altså sådan rigtigt? –
Nej vel? Det vil Charlotte Boye Andersen fra Museum Thy
fortælle os noget om. Hun har stor kendskab til både Nors,
Tved og Øster Vandet kirker så vi kan få lidt nærmere kendskab til vore ældste og største bygning i vore sogne.
Alle er velkomne.

Nors, Tved, Øster Vandet menighedsråd

Vi starter med morgenkaffe og derefter skal vi synge, lytte til
Nis Boesdals fortælling, spise en fælles frokost, nyde musikalsk optræden af Martin Kanstrup, drikke eftermiddagskaffe
m.m. Arrangementet slutter forventeligt omkring kl. 15.30.
Der åbnes for tilmelding mandag d. 10. oktober,
hvor man ved at ringe enten til Agnes Dahl, tlf. 30 30 20 11
eller Leo Pedersen tlf. 30 48 12 86
kan sikre sig en plads på ‘højskolen’.

Nors – Tved – Øster Vandet menighedsråd

Mortensaften – Sognehuset

Tilmeldingsfristen er senest søndag d. 30. oktober, og vi
anbefaler, at man tilmelder sig hurtigt, da der grundet lokalets
størrelse er et begrænset antal pladser (75 stk.)
Prisen for arrangementet bliver 150 kr. pr. deltager, som betales ved indgangen (kontant/ mobilepay). Prisen dækker alt fra
start til slut (dog skal øl/sodavand købes separat)
På gensyn til en både oplivende og oplysende dag i Sognehuset.
‘Højskolegruppen’, bestående af repræsentanter fra Aktiv
Netværk Nors, Tved Menighedsråd og Nors - Øster Vandet
Menighedsråd

Mød os på Facebook,

Torsdag d. 10/11 2022 kl. 18.00
inviterer Nors, Tved, Øster Vandet menighedsråd til mortensaften. Menuen er Andesteg m. tilbehør + ris a’ la mande cheesecake, lev. af Thy event- og Naturcenter.
Menuprisen er: 220 kr. pr. person, som betales på aftenen. Der
kan købes øl, vin og sodavand.

Mød Tved kirke på Facebook, hvor
du kan følge med i begivenheder
og livet i og omkring kirken.
https:// www.facebook.com/Tvedkirke-258848271235667
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HVAD SKER DER I PASTORATET?
Koncert – Nors Kirke

Julekoncert – Øster Vandet kirke

Lørdag d. 26/11 2022 kl.19.30
Får vi besøg af Fangekoret, ledet af Louise Adrian, som i mange år har arbejdet med fangerne fra fængslerne og givet dem
indhold i tilværelsen i form af sangen.
Sangene der bliver optrådt med, er tekster af de indsatte om
deres hverdag i fængsel, fejltrin og refleksioner over deres liv.
Næsten al musik er lavet af Louise.
Dørene åbnes kl. 18.30
Koncerten er gratis.

Fredag d. 9/12 2022 kl. 19.00
Inviteres til julekoncert i Øster Vandet kirke, hvor organist,
Julianna Bawarska spiller nogle af de store juleværker, som vi
ikke er så vant til at høre i kirkerne.
Se mere i næste nummer af Tidende.

Alle er velkomne.

Øster Vandet menighedsråd

Salmemaraton i Thisted provsti

Nors, Tved, Øster Vandet menighedsråd

Juletræstænding - Nors

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.

1. søndag i advent d. 27/11 kl. 14.30
mødes vi ved Nors kirke og går i optog rundt og tænder juletræerne.
Der vil også være hestevogn rundt i byen.
Kl. 15.30 er vi tilbage ved kirken, hvor der serveres glögg/saft
og æbleskiver i våbenhuset.
Bagefter går vi ind i kirken og synger et par salmer.
Har du heste/vogn eller andet køretøj, så tag det gerne med i
optoget.

Efterår 2022
Oktober, torsdag d. 13/10 kl. 19.00
Sted: Nors kirke
Tema: Thi dit er riget og magten og æren i evighed

Alle er velkomne.

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

Nors-Øster Vandet menighedsråd og Borgerforeningen.

Juleafslutning – Sognehuset
Torsdag d. 8/12 2022 kl. 14.30
Holder vi juleafslutning i Sognehuset og denne eftermiddag
vil vi hygge med julegodter, bankospil, julefortællinger og
sang; sangen akkompagneres af organist, Julianna Bawarska.
Vær med til denne efterhånden traditionsrige hyggeeftermiddag, hvor vi bliver fyldt op i maven af både juleguf og glæde.
Alle er velkomne.

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.

Nors, Tved, Øster Vandet menighedsråd

Giv siden et besøg
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GUDSTJENESTELISTE
Måned/dag

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

16. søn. eft. trin

2.

Ingen

14.00 Kirken i skoven

10.30

17. søn. eft. trin

9.

9.00MM

Ingen

Ingen

18. søn. eft. trin

16.

10.30

Ingen

Ingen

19. søn. eft. trin

23.

Ingen

10.30

Ingen

20. søn. eft. trin

30.

9.00SK

Ingen

Ingen

Allehelgensdag

6.

17.00 NB

19.00 NB

10.30 NB

22. søn. eft. trin

13.

10.30

Ingen

Ingen

Sidste søn. i kirkeåret

20.

Ingen

9.00 SK

Ingen

1. søn. i advent

27.

16.00 Adventssang 10.30

Ingen

2. søn. i advent

4.

Ingen

Ingen

10.30

3. søn. i advent

11.

10.30MM

Ingen

Ingen

Oktober

November

December

NB:
Omtales også andetsteds i Tidende. SK:
Sigrid W. Kjær, Sennels.
MM:
Marielouise Mærkedahl, Hillerslev.
* Kørsel til gudstjenester og sognemøder inden for pastoratet. Der kan bestilles kirkebil til gudstjenester og sognemøder. Kirkebilen
skal bestilles senest dagen før afholdelse af gudstjenesten eller sognemødets afholdelse kl. 12.00 - dette skal ske på 9792 0422.
Telefon - og træffetider for sognepræst Bodil Nørager
Jeg kan træffes på tlf. 30611008 / 97981030 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 D. 3.- 9. oktober og D. 27.-31. oktober
Embedet passes imens af Sognepræst Sigrid Kjær, Sennels, Tlf.: 5150 5035/
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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Nyt fra Lokalrådet - Nors, Tved og Ø. Vandet

ærk Nors og Hanstholm Rejser

arsken

Så er sommeren ved at gå på hæld og efte
som forhåbentlig kan fristes de fleste, som
Som noget nyt starter der et hold SWISSB
styrke og stabilisere ryg, mave og balance
Desuden starter Philip Kristensener et hol
en blanding af crossfit/vægttræning samt
I skrivende stund afventer vi i spænding den endelige vedtagelse af Thisted Kommunes budgettempo.
for 2023Kom
–vi håber
på atop
derom
denne
og bak
dette hold og
gang er afsat midler til de kommende års Områdefornyelse af NORS, TVED & ØSTER VANDET
–
selve
programmet
for
OmrådeforLene Enevoldsen har cirkeltræning/styrke
nyelsen er jo tidligere vedtaget af Thisted Kommune.
og igen om lørdagen fra kl. 08.30 til kl. 0
918
Halla har et hold yoga som foregår på No
Grundlaget for dette Områdefornyelsesprogram blev jo som bekendt skabt gennem mange menneskers
storevære
arbejde
i 2020-2021
med smag o
Her skulle
noget
for en hver
900
kr.
og
12
mdr.
1500
kr.
Her
kan alle v
vores
tidligere
udarbejdede
Udviklingsplan.
dk/rejsemaal/sort-sol-i-t-ndermarsken/201

På trods af corona og manglende kommunal bevilling valgte LOKALRÅDET ikke bare at blive siddende passivt på hænderne,Holdmen og inst
Opstart i uge 34. Dog starter
valgte at medvirke til, at der alligevel kunne ske nye tiltag i vort område.

Mandag
Mandag
Hold
08.00
09.00
- En nye flot skulptur i Parken - ”Skymåler” er under stor festivitas blevet til i et samarbejde med kunstneren, lokale håndværkere
og
en række sponsorer. – vi har nu fået lovning på, at der vil komme vand i søen igen i år. – Kystsporet erInstruktørtime
lagt ind til Nors - vi har være
kl.19.00Lis os, at de efter
med i den nylig afviklede Kulturuge – en spritny MTB-bane er netop indviet – Vejdirektoratet har netop meddelt
vort
20.00
Tlf.20413626
ønske nu vil genplante deres arealer ved den sydlige indkørsel og endelig har Vejdirektoratet også for nylig godkendt at vi må bemale
Vægt/
den indvendige del af tunnelen indtil Nors i den sydlige ende – se fotos herunder.
kodition
Hold
Træning for
Og så krydser vi vore fingre for at Byrådet får afsat midler til realiseringen af det godkendte Områdefornyelsesprogram
!!!
mænd
Kl.17.30-18.30
Philip
SWISSBOLD Mvh Lokalrådet
Telf.
Lene H.
25302269
Telf. 24271663

Hvad er der så sket de sidste par år? Jo – et par ting er da værd at nævne:
übeck
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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 Børnehus
Hos os i Nors Børnehus er vi kommet godt igang efter sommerferien. Vi har nydt sommeren med en masse ture rundt omkring
i lokalsamfundet. Krudtuglerne har været på koloni i Hanstholm
og vi har fået en håndfuld dejlige nye børn i børnehaven.

Mens andre kan være frustrerede over vejarbejde og udfordringer
ved at komme hen til børnehaven, nyder vi at vi kan gå ned og se
på alle de store maskiner.
Vi kan mærke at efteråret er på vej og børnene er begejstrede
over at vandpytterne er begyndt at komme tilbage. Også selvom
det nogle gange kan være træls at skulle have mere udetøj på.

Forældrerådet har arrangeret en flot Høstfest i børnehaven, hvor
vi havde ca 140 til spisning. Det var en utrolig hyggelig aften,
med god mad fra Nors slagter, tombola med MANGE flotte præmier fra lokale firma og bedrifter.

Denne uge låner vi Skovly, hvor vi er hele ugen og arbejder ud fra
natur, udeliv og science - vi undersøger bl.a. træer, insekter og
har besøg af en naturvejleder. Vi afslutter ugen med forældrekaffe
- det glæder vi os meget til.

September har været fyldt med forskellige oplevelser, alt fra
bondegårdsbesøg (tak til Kathrine og Mathias), Hanstholmtur
hvor havet og stranden blev studeret til Tidsrejse teater, hvor Britt
(Kolobritten) tog de ældste med tilbage i tiden og de producerede
kunst til Børnenes kulturnat.

Venlig hilsen Stense
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År

De muntre Motionister
Det er 25 år siden De muntre Motionister startede op i Nors
det vil vi gerne fejre.
Nuværende – nye og de motionister, som har deltaget gennem årene
inviteres til at være med i Nors Hallen 2. november kl. 9,30
Vi giver kaffe – men først en overraskelse i hallen.
Hilsen Birte, Jette og Helga
I er selvfølgelig også velkomne onsdage kl.9,30 hvor Ester Larsen motionerer os. Kontingentet er kr.125,00 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. november
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Kulturugen
Siden 1982 har der været afholdt kultuge i Nors hvert 10. år.
Således også i år.

nu er kommet til at stille instrumenterne væk. Men en gang
spillemand, altid spillemand, så man ved aldrig.

Vi startede med i Borgerforeningen at indkalde foreninger og
enkeltpersoner til møde i hallen. Det ene møde blev til flere,
og et program begyndte at tegne sig. Vi ville gerne lavet noget, der interesserede flest muligt mange, men også blev spredt
over hele vort område.
Om det lykkedes vil jeg lade andre om at afgøre.
Vi besøgte spejdere i Øster Vandet og Nors, kunstnere hjemme
og hos Galleri Kamari. Var på vandretur fra Tved Kirke og
tirsdagen brugte vi på Palletten, hvor Repair Cafe havde åbent.
Man kunne også se, hvad Aktiv Netværk laver der og se nogle af beboernes lejligheder. Endelig kunne vi høre noget om
vedvarende energi og hvad der interesserer de fleste i Nors i
øjeblikket: Fjernvarme. Aftensmaden skulle vi heller ikke spekulere på, der kunne købes fiskefrikadeller med kartoffelsalat

Der blev mulighed for at spille krolf bag hallen om torsdag,
Og få en kop kaffe og en kage eller to. Og dyrke mere motion
inde i hallen. På skolen lavede eleverne drager med hjælp fra
Repair Cafe. De skulle deltage i det dragefestival i parken om
lørdagen, så de skulle jo gerne være flyvedygtige. Om aftenen
var vi til koncert i Nors Kirke med Iversen Band fra Agger.
Det var en stor oplevelse for os, der overværede det.

Onsdag var der mulighed for at se Ove og Jyttes Thygesens
flotte have. Og vi skulle heller ikke selv røre i gryderne, for vi
kunne spise stegt flæsk med persillesovs i Vandet Sognegård.
Og da vi var godt mætte der, fortalte Henrik Olesen fra Naturstyrelsen om hvad naturnationalparken gik ud på. Og herefter
gav Ballerum Tærskeværk den første af deres to afskedskoncerter. De blev dannet til Kulturugen i 2002, og de synes tiden

Nors Boldklub startede allerede op om torsdag med gratis paddle. Og nåede man det ikke der, kunne man også om fredagen,
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hvor der skete der noget på Vendbjerg det meste af eftermiddagen og aftenen. Udover paddle kunne man prøve det nye,
halvfærdige, mtb spor. Der var aktiviteret for børn og senere
var der gadefodbold. Hjulpet godt til af det gode vejr, var der
en mylder af folk der til langt hen på aftenen.

Om eftermiddagen var der så dragefestival hvor de bedste drager, både dem på jorden og dem i luften, fik præmier. Herefter
var der kaffe, hvor kagerne fra kagekonkurrencen blev spist
til. Til aften var der fællesspisning med mad fra Grillslagteren
og herefter var der frit snak, og hvad man ellers kan finde på
en lørdag aften. Det gode vejr fra fredag holdte heldigvis hele
weekenden, så det var med til at give en rigtig god weekend.
Også til dem, er hjalp med at rydde op om søndagen.

Lørdag var der så sommerfest i Parken. Det er blevet en tradition, der starter med gudstjeneste ved vores præst, Bodil
Nørager. Herefter var der morgenkaffe akkompagneret af
Ballerum Tærskeværk, der hermed gav deres anden og sidste
afskedskoncert. Og mens nogle af os gik ned til benzinsøen
og så på gamle biler, knallerter og en enkelt traktor, sørgede
spejderne for der skete noget for børnene. Og da vi kom tilbage
kunne vi knap nok kende vore egne børn, for dem havde Jane
Kanstrup malet i ansigtet.

Alt i alt havde vi en god Kulturuge. Og jeg vil gerne på Borgerforeningens vegne sige tak til alle der deltog, og var med til
at lave en god uge ud af det.

Kristian Amby
Nors-Tved Borgerforening
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Aktiv Netværk Nors
Så har vi startet sæsonen op i Aktiv Netværk Nors !!!!!
Vi startede med et brag af en Opstartsfest den 5. september – der
var fuldt hus – mange nåede ikke at melde sig til – det var jo
”først til mølle princippet” der gjaldt. ”Gårdsangerne fra Thy”
gav os alle en uforglemmelig skøn musikalsk oplevelse og smørrebrødet, øl, vand og snaps var helt i top – ligesom stemningen
gennem hele aftenen.
Turen til Mors – Skarregaard, Ejerslev Havn/Den blå Lagune og
den gamle smedje i Ørding gav os nogle uforglemmelige oplevelser og den STORE gammeldags bagte æbleskive var bare herlig
til kaffen – smørrebrødet i Den Blå Lagunes restaurant var bare
helt som det skulle være og afslutningen i den gamle smedje i
Ørding i solskin og en kold øl og vand var bare en perfekt afslutning på en dejlig bustur – bar synd at vi - af en eller anden grund
– ikke fik fyldt bussen op!
Ellers er alt startet op – stolegymnastik – nørklerier, patchwork,
strik, hækling m.v. – trædrejning og træværksted – læseklub –
håndarbejde m.v. – bobspil og kortspil m.v. Det tegner godt !!
Vores første aften med Fællessang var jo med Gårdsangerne og
fremover er der nyt vedr. musikken til vores Fællessangaftener
- Bertel, Tonny og Jens har bedt om ”lov” til at ”gå på pension”
- TUSINDE TAK TIL DEM ALLE TRE FOR DERES FANTASTISKE INDSATS GENNEM ÅRENE – Kristian Mogensen
og Ole Korsgaard vil på skift være vores musikledsagere – det
glæder vi os til – velkommen skal de være””
På gensyn til alle

Jens Otto Nystrup - formand
Aktiv Netværk Nors

Spændende busrejser
samt buskørsel i indog udland
hanstholm-rejser.dk
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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
9 - 12
14 - 16 hver uge
19 - 21.30 ulige uger
19 - 21.30 hver uge

Tirsdag
Trædrejning og træværksted
Håndarbejde, strik og hækling
Sy tøj til dig selv eller dine børn
Vi har symaskine, overlocker og
og coverlocker
Nørklerier, patchwork, strik
hækling m.m.

Niels Christensen 40 28 14 49
Leo Pedersen
30 48 12 86
Bente Christensen 21 79 84 54

Anette Nesager

20 29 66 64

Åse Christensen
Rita Pedersen

52 60 78 80
61 67 11 90

9 - 12
13.30 - 16
19 - 21 lige uger

Onsdag
Trædrejning og træværksted
Kortspil og brætspil
Bobspil

Niels Chrisensen 40 28 14 19
Bent Borg
21 72 54 75
Jens Otto Nystrup 23 20 14 14

10 - 11

Torsdag
Stolegymnastik

Vera Frandsen

60 24 13 43

*)
10. oktober har vi gamle film og popcorn på programmet. Vi skal se gamle Søren Ryge udsendelser
21. november skal vi høre om fremtidsfuldmagter. Testamener, arv m.v.
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Nors Open 2022
Udvalget har nu evalueret Nors Open
2022. Allerførst vil vi takke alle de
fremmødte for en hyggelig og positiv
stemning på en solrig golfdag. Derefter en stor tak til de mange sponsorer, som endnu en gang gav flotte
gevinster til præmiebordet. Vera og
Agnes tak for dejlige kager og sidst
men ikke mindst tak til Johnny, der
fik startet holdene og senere sørget
for at grill pølserne var perfekte. Der
blev genvalg til udvalget, kage bagerne og grillmesteren.
Der indkom et forslag om, at vi næste år indfører et holdspil som ekstra
krydderi på dagen. Det har udvalget
hele vinteren til at tænke over, inden
vi trækker i ”arbejdstøjet” i gen til
foråret.
Vi skal nok melde ny dato ud, så
snart det er muligt i det nye år.

Endnu en gang tak til vore altid trofaste sponsorer:
TS automation		
Unique Furniture		
Nors Auto		
AutoQ			Nors Erhvervscenter			
Claus Rene Petersen
FJ Byg Aps		
Energicenter Nord
Chokolenten		
JK Tools		
Thisted Bryghus
Bornerups A/S		
Kims Gulvservice
NVG Shoppen		
JOM, Thisted
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Vindere af Nors Open 2022
A rækken med 38 point		
Jesper Lehd
B rækken med 37 point		
Lars Lehd
C rækken med 37 point		
Agnes Dahl
Puttekonkurrencen med 32 slag
4 personer delte førstepladsen, som
herefter blev afgjort med et kreativt
spil. Den flotte 1. plads gik herefter
til Jesper Lehd

Vi ses i 2023 til endnu en hyggelig dag
Erik, Birk, Claus, Anders og Thora

Sparekassen Thy
Thy Lækagesporing Aps
Depot Thisted
PS Gulv og Byg

JULEMARKED
26. -27. november kl. 11 – 16
Hos Galleri Kamari
Søgård Mark 2, Nors
Der kommer blandt andet De gamle Smede fra Mors,
hestevognskørsel til skoven med Henrik Slot
kranse - juledekorationer og mange andre juleting
glas - træ - billeder - creme og meget mere.
Det vil være muligt af købe gløgg og æbleskiver.
GALERI KAMARI

Få en besøgsven gennem Ældre Sagen.

Bliv besøgsven gennem Ældre Sagen.

KUNNE DU TÆNKE DIG AT GØRE EN FORSKEL FOR ET
MENNESKE, DER SAVNER SELSKAB? SÅ BLIV
FRIVILLIG BESØGSVEN I ÆLDRE SAGEN.
En kop kaffe og en snak, en gåtur eller et spil kort. Mere skal
der ikke til for at sprede glæde i et andet menneskes liv.

EN BESØGSVEN ER EN FRIVILLIG, DER HAR TID OG
LYST TIL AT KOMME PÅ BESØG OG VÆRE SAMMEN
MED DIG. I BESTEMMER SELV, HVOR OFTE I VIL MØDES.
Føler du dig ind imellem ensom eller savner du bare en at
snakke med om stort og småt? Så lad en af vores frivillige
besøgsvenner komme på besøg og sprede glæde hos dig.
Besøgsvenner kommer både i private hjem og på plejehjem.
Besøgsvennen kommer som regel på besøg en gang om ugen.
I kan få en snak over kaffen, gå en lille tur, læse avisen, spille
kort, eller hvad I nu har lyst til. I aftaler selv, hvornår og hvor
ofte I vil mødes, og hvad I vil lave sammen.

Rundt omkring i hele landet er der mennesker, der savner
selskab og nye venner. 50.000 danskere over 65 år føler sig
ensomme.
Derfor har vi brug for dig.
Ældre Sagen vil skabe nye fællesskaber, og derfor søger vi flere frivillige besøgsvenner, som vil give et øjeblik af deres tid.
Du kan ringe til din lokale afdeling af Ældre Sagen, hvis du vil
være besøgsven.

Besøgsvennen er frivillig, fordi han eller hun også får noget ud
af samværet - kort sagt fordi det er sjovt, lærerigt og livsbekræftende, for både dig og din besøgsven at være sammen.

Hvis du bor i Nors, kan du henvende dig til frivillig i Ældre
Sagen, Lise Hove, på mobil 23431433, så vil jeg prøve at finde
en person at være besøgsven hos.

Sådan får du en besøgsven:
Du kan ringe til din lokale afdeling af Ældre Sagen, hvis du vil
have en besøgsven.
Hvis du bor i Nors, kan du henvende dig til frivillig i Ældre
Sagen, Lise Hove, på mobil 23431433, så vil jeg prøve at finde
en, der har lyst til at være besøgsven.

Hilsen Lise Hove.

Hilsen Lise Hove.
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Opråb fra Lokalrådet

OPRÅB TIL OS ALLE!!
I NORS, TVED OG ØSTER VANDET

Handl` lokalt !! Ellers kan det gå grueligt galt !!
I disse tider er det bydende vigtigt, at vi står sammen – virkelig sammen - som lokalbefolkning
og støtter op om vores Lokale SPAR – Købmand og andre forretninger i vores lokalsamfund.
De svimlende stigninger i energipriserne truer med, at slå bunden ud af økonomien for vores
lokale forretninger.
Ikke nok med det – lige nu og et stykke ud i fremtiden vil der foregår en del vejarbejde i Nors –
Kloakseparering og fjernvarme.
Gør hvad du kan for at finde frem til købmanden, bageren og pizzariet – på vej fra arbejde –
læg ikke dine normale/daglige indkøb i Thisted – vent til du/I kommer hjem og find så frem til
vores alle sammens Købmand m.fl.
Vi KAN ikke undvære lokale dagligvarebutikker her i NORS. Skole og Købmand er en absolut
forudsætning for at vi stadig kan holde liv i vort dejlige lokalsamfund !!!!!!
Så endnu engang !!!

Handl` lokalt – så det ikke går grueligt galt!!!!!!
Mvh
LOKALRÅDET for Nors, Tved og Øster Vandet
Jens Otto Nystrup, Karen Johansen, Karen Berg, Jens Frederiksen, Esben Oddershede, Pia
Tavs Vistisen, Daniel Bunk, Leo Pedersen

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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