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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: Louise Adrian der takker Fangekoret

Deadline for næste blad er den 20. Januar med forventet udgivelse omkring 1. Februar  
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

Meddelelser

Fastlavn

Husk vi skal slå katten af tønden d. 18. februar i hallen.
Der kommer mere herom i næste Tidende

Borgerforeningen, spejderne og gymnastikforeningen

Mange tak til alle sponsorer for de mange fine gevinster 
til vort lotteri i forbindelse af Julemessen 2022

Der er enkelte uafhentede gevinster:
Fra lotteriet
30 – 39 - 42 - 47 – 57 – 77 – 98 – 127 – 197 - 213 – 221 

Fra amerikansk lotteri (børnelotteri):
Orange 23, 87
Rosa 44, 56
Grå 63
Hvid 37, 86
Blå 17, 100
Grøn 36, 41

Henvendelse til Ingrid Ottesen tlf. 60621636

Med venlig hilsen
Nors Boldklub
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Besøg af fangekoret

Lørdag den 26.11. kl. 19.00 åbnede kirken dørene for en 
ganske særlig oplevelse. 

Fangekoret kom på besøg.
En flok mænd, der havde afsonet en dom eller var nået så langt i 
afsoningen, at de havde udgangs tilladelse sang for en fyldt kirke.
Teksterne til melodierne var skrevet af fangerne. 
De beskrev deres liv, fejltrin, angeren over det de havde påført 
deres pårørende og vilkårene som menneske, når man har begået 
fejltrin, som ender med en dom.

Sangene og de fortællinger, der blev delt med os gav en vinkel 
på livet som kriminel og hvordan der kan findes en vej ud, men 
også, at man skal leve med andres stempel og statens økonomiske 
krave resten af livet. Det gav på alle plan virkelig stof til eftertanke.

Under ledelse af Louise Adrian gav fangekoret os alle en fanta-
stisk oplevelse som blev leveret med stor passion for sangen og 
for Louise og lod os blive en del af deres liv for en kort stund. 

Tak for det.

Ole Korsgaard Andersen
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Da Nors fik sin højskole

Lørdag d. 12. november 2022 blev flaget hejst ved Sognehuset i 
Nors, for det var dagen, hvor et nyt koncept skulle prøves, nemlig 
afholdelse af en såkaldt ‘Højskoledag’. I mere end et år havde 
arrangørerne, dvs. ‘Højskolegruppen’ bestående af repræsentan-
ter fra foreningen Aktiv Netværk Nors, Tved Menighedsråd og 
Nors - Øster Vandet Menighedsråd, arbejdet på at planlægge og 
tilrettelægge dagen. Oplivning, oplysning og fællesskab skulle 
være de bærende elementer. 

Der var i alt 56 tilmeldte til arrangementet, og ved 10-tiden om 
formiddagen bød højskoleforstander Jens Otto Nystrup alle høj-
skoleelever velkommen. 

Meget apropos årstiden var første fællessang naturligvis ‘Regn-
vejrsdag i november’. 
Første oplægsholder var forfatter og journalist Nis Boesdal, 

som på fornemste vis sammenkoblede moderne bøger og film 
med bibelske fortællinger. Ligeledes berettede han, at der rundt 
omkring i landets lokalhistoriske arkiver fandtes en skattekiste af 
gode fortællinger. Han fremdrog som eksempel en meget smuk 
fortælling fra vores område ved Limfjorden. Den handlede om 
den fattige kvinde ‘Kristiane’, som så gerne ville opleve sin egen 
begravelse og den glæde at kunne byde folk på kaffe. Nis gengav 
denne smukke fortælling så levende, at man selv følte sig som 
gæst i kirken ved den usædvanlige begravelse.

Efter fællesspisning og middagspause var det tid til den musi-
kalske oplivning i skikkelse af Martin Kanstrup, der kom, sang 
og spillede om sine oplevelser med folk i Thy, lige fra øl i Leifs 
garage til gravemaskinen der havarerede i Kåstrup, fordi den 
sank i en gammel nedgravet ajlebeholder i forsøget på at redde en 
rosenbusk. 
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FRA VUGGESTUE  
TIL OVERBYGNING
THYPRIVATSKOLE.DK SKOLEN 

FOR HELE 
THY

Martin Kanstrup underholdt med stor humor, og der blev grinet 
meget undervejs.

Højskoledagen blev rundet af hen på eftermiddagen med fælles-
sang. Det var de 2 velkendte sange ‘Nu er jord og himmel stille’, 
og ‘I skovens dybe stille ro’. Jens Otto spurgte afslutningsvis 
bredt ud til deltagerne, om konceptet kunne tåle en gentagelse, 
og her var tilkendegivelserne heldigvis positive, så arrangørerne 
bag højskoledagen er allerede i fuld gang med at planlægge og 

tilrettelægge næste højskoledag i Nors. Datoen for den vil blive 
offentliggjort, så snart den er fundet - i Nors, Tved og Øster Van-
det Tidende naturligvis! 

Mange tak for en dejlig dag på højskolen.

Arrangørerne, Agnes, Bodil, Susanne, Johannes, Leo, Jens Otto 
og Ole

Ole Korsgaard Andersen
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Livet på Nors Skole

4. klasse til høvdingebold-turnering

Den 8. november 4. Klasse har i dag været til høvdingeboldstævne. Inden stævnet havde klassen øvet høvdingebold i idræt, så de var 
klar-parat til at give den gas.
Der var fuld knald på kampgejsten og holdånden var i forsædet. Det var en rigtig hyggelig dag, hvor man også fik mulighed for at 
møde alle andre 4. klasse fra de øvrige folkeskoler i Thisted Kommune.

3. klasse spiller halloween-sang til morgensang

Onsdag d. 30. november fremførte 3. klassen en halloween-sang til morgensang. Der blev både sumget og spillet på instrumenter. 
Dette klarede de rigtig flot og fik et stort bifald fra tilskuerne. Stoltheden lyste ud af øjnene på hele 3. klasse – dejligt!
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Juleklippedag
Onsdag d. 30. november var der juleklippedag på Nors Skole. 
Traditionen tro var både forældre og bedsteforældre inviteret til 
at klippe med. Og der kom mange forældre og bedsteforældre! 
Det var en super dag, hvor der rigtig blev skruet op for julestem-
ningen og pyntet op på Nors Skole. Så nu er vi klar til at komme 
julen i møde…

Morgensang i december

Morgensang er krydret med lidt ekstra i december måned. 
Den første aktivitet til morgensang, at vi skal have tændt advent-
skransen. Dette gøres ved at der trækkes et elevnavn, som så skal 
tænde lyset. Næste dag skal nyt navn trækkes af den, der tændte 
lyset dagen før. Og børnene glæder sig med spænding i maven, 
om det mon er dem, der bliver trukket.
Som altid har vi også to sange på programmet – én vi skal lære 
igennem ugen og én sang valgt af klasserne.
Derudover har elevrådet deres faste indslag med et nyt spørgsmål 
til julequizzen, som klasserne i løbet af dagen skal forsøge at 
finde svar på.
Ud over disse faste ting på programmet vil der være dage, hvor 
der sker lidt ekstra. Det kunne for eksempel være Mogens, der 
læser julehistorie for børnene.

Lucia d. 13. december

Ligesom vi plejer, så går de ældste elever Lucia på Nors Skole. 
I den anledning håber vi på at der lige som andre år kommer en 
masse forældre og bedsteforældre og deler oplevelsen med os. 

Juleafslutning d. 21. december
Onsdag d. 21. december er sidste skoledag i 2022 på Nors Skole. 
Vi skal alle sammen ned i kirken og høre fortællinger fra præsten 
samt synge udvalgte julesange. Derefter sluttes der af med jule-
hygge ude i klasserne inden børnene inden børnene tager på en 
vel fortjent og hyggelig juleferie.
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Der har været godt gang i efterårsaktiviteterne hos 
KFUM-Spejderne i Nors, og nu begynder vi at se frem mod 
julen og de traditioner, der følger med den. 
 
Bæverne og ulvene (0.-3. klasse) har blandt andet brugt ef-
teråret på at udhule og udskære græskarhoveder, lære om 
førstehjælp og pionering, bygge flyvemaskiner i træ og være 
på et spændende bondegårdbesøg. 

Tropsspejderne fra 4. klasse til 18 år har også haft et spæk-
ket program med blandt andet en tur ud i de gamle bunkere 
i Hanstholm, kæmpe gemmeleg i Nors med hints på wal-
kie-talkie samt planlægning og afholdelse af mini-postløb, 
hvor spejderne selv havde ansvaret for at lave konkurrencer 
og opgaver for hinanden. 

For seniorerne har efterårets højdepunkt været ”senioruge”, 
hvor vi var 10 spejdere mellem 13 år og 34 år, der flyttede 
ind i spejderhuset på Holmevej 19 i en uge og gik i skole og 
på arbejde derfra. Hele ugen var vi fælles om at lave mad og 
hjælpe hinanden med lektier og huslige gøremål, og derud-
over tog vi på tur til Thy Race Aktivitetspark en aften, hvor 
vi konkurrerede i minigolf og padel. 

I efterårsferien holdt vi vores traditionsrige bankospil i Nors 
Hallen. Der kom cirka 220 glade gæster og spillede med om 
vores fine gevinster, som vi havde fået sponsoreret af lokale 
virksomheder. Udover bankospillene var der også stor inte-
resse for vores amerikanske lotteri, hvor man også kunne 
vinde flotte præmier. Vi vil gerne sige mange tak til alle jer, 
der kom og støttede op på aftenen, og 1000 tak til alle de 
virksomheder, som donerede en gevinst. Vi glæder os til at 
gentage succesen næste år. 

Hvis du eller dit barn har lyst til at blive spejder, så tag fat i 
gruppeleder Louise Svendsen på mobilnummer 23 32 85 26. 
Der findes ikke ”sæsoner” som i fodbold eller håndbold, så 
der er mulighed for at starte hele året rundt. 

0.-3. klasse mødes mandage fra 16:30-18:00
4. klasse til 18 år mødes mandage fra 18:30-20:30
7. klasse og opefter mødes torsdage fra 19:00-21:00

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

På spejdernes vegne
Louise Harkjær Møller

Spejder Nyt - Nors

Nors

Få din annonce her



Program for de kommende måneder

Hver onsdag mødes vi i spejderhytten på Toftholm-
vej kl. 17.15 til 19.00. 

Alle er altid velkommen

27. nov. kl. 13-16 Spejdernes Julestue i Vandet Sog-
negård, for alle.

30. nov. Vi laver dekorationer i spejderhytten, for 
alle spejdere.

7. dec. Juleafslutning.

2023
11. jan.  Opstart, vi mødes i Sognegården

15. jan. Nytårsparade. Vi mødes i Spejderhytten kl 
9.00 til rundstykker og kl 10.30 tar vi fanerne med i 

Ø. Vandet Kirke til en festlig gudstjeneste.

” Skyerne gråner, og  løvet flader, fuglene synger ej mer...”
 Efteråret banker på, bladene på træer og buske må briste, 
og giver et tæppe af løv i efterårets skønne farver. De sidste 
frugter må slippe deres tag og falde til jorden. Dagene bli-
ver kortere og selvom temperaturen har været ualmindelig 
høj her på det sidste, er naturen indrettet på den cyklus som 
hører årstiden til. Om godt en måned har vi den kortest dag, 
og dagene længes igen.

Hos spejderne har vi haft et travlt efterår. Vores Grøn Fejde, 
løb for bævere og ulve, blev afviklet i det bedste efterårsvejr 
med base omkring badepladsen Nebel ved Nors Sø. Temaet 
vat en forsvundet ulveunge, som heldigvis blev fundet.

Vi var med ved den store Jagt og Fiskeri dag v/ Vandet Sø. 
På vores stand kunne man bage pandekager, lave popcorn. 
Få kaffe og kage. En våd søndag, men mange trodsede vej-
ret og fik en god oplevelse.

Første søndag i advent, er ensbetydende med vores store 
julestue. Forberedelserne er i fuld gang. Spejderne er ude 
for at sælge lodsedler, der er blevet samlet gevinster ind til 
vores basar og tombola. Gran og andre pynte dele er samlet 
til dekorationer og kranse, der er bagt pebernødder, småka-
ger, lavet bolsjer. Jo vi er klar til årets store rykind i Vandet 
Sognegård søndag d. 27. nov.

9

Spejder Nyt - Vandet

Følg med på vores FACEBOOK side: Spejderne Vandet.

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

Vi vil meget gerne ønske alle en rigtig glædelig 
jul, samt et godt spejdernytår.
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Menighedsrådets arbejde
Efter at have afholdt Mortensaften d. 10. november og været medarrangør af Højskoledagen d. 12. november er vi lige nu i gang med 
julearrangementerne i kirkerne og i sognehuset. Der afholdes i år julekoncerter, juleafslutning, julegudstjenester og nytårsgudstjene-
ste.

Af praktiske tiltag kan nævnes, at Nors Kirke er blevet mere tilgængelig for gangbesværede, da de trin, som ellers fandtes ved kirkens 
indgang, samt ved overgangen imellem skib og kor, er blevet udlignede. Endvidere er det nyopførte fortællehus på kirkegården blevet 
forsynet med en flot fortællestol af træ, som er forarbejdet af træ-ekspert Kasper Svendsen.

Et nyt koncept vedr. mini-konfirmandundervisning har været afprøvet. Det har drejet sig om 4 gange, geografisk fordelt imellem Nors, 
tved og Ø. Vandet, og tilbagemeldingerne fra børn, forældre og frivillige hjælpere har været positiv. Nu gælder det konfirmandunder-
visningen for de kommende konfirmander til foråret. De er startet og mødes til undervisning i Sognehuset.

I takt med at kalenderåret 2022 rinder ud, har menighedsrådet arbejdet på at planlægge de kommende sognearrangementer i 2023. Og 
selvom der grundet stigende udgifter til el og varme skal spares, er der dog meget at glæde sig til, for på programmet er både spænden-
de foredrag og musik. Alle er velkommen til at deltage, så det er bare at sætte kryds i kalenderen. En oversigt over sognearrangemen-
terne bliver offentliggjort inden nytår både i papirform og på vores hjemmeside: www.nors-tved-kirker.dk.  

Nors - Øster Vandet Menighedsråd

De muntre Motionister

Nye Tiltag for kvinder og mænd 60+
Fra 4. januar bliver der mulighed for at benytte motionscentret. 

Vi fortsætter selvfølgelig gymnastikken samt mange aktiviteter f.eks hockey, 
badminton, bordtennis m.m. Det sker hver onsdag kl. 9.30 - 11.00

Program omdeles inden nytår.

Julehilsen fra De muntre Motionister
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NORS - TVED - Ø. VANDET KIRKETIDENDE
DECEMBER - FEBRUAR 2022-2023

 

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
Viggo Vendelbo Sørensen
Asger Troelsgaard Sommer
Ejner Schytte Skriver
My Trauelsen Jensen
Ellen Amling Lynge
Ole William Lund Fyllgraf
Lilja Rosenkrantz Zoega

Tillykke.

Døbt i Tved kirke
Luna Sandvej Rasmussen

Tillykke.

Døde/begravede/bisatte, Nors
Betty Blander Madsen
Kjeld Christensen

Æret være deres minde.

Døde/begravede/bisatte, Øster Vandet
Harald Kirk Kristensen

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

Dåb i Nors-Tved og Øster Vandet kirker

Fra gammel tid har det været skik at holde dåb ved søndagens 
gudstjeneste.
Det synliggør på fineste vis, at når et barn bliver døbt, så det 
døbes det ind i den kristne menighed.

Vi oplever ind i mellem, at der er forespørgsler om lørdagsdåb.
Det vil vi gerne imødekomme.
Vi har derfor fastlagt nogle lørdage hen over året, hvor man kan 
få lørdagsdåb.

Lørdagsdåb 1. halvår, 2023
Følgende lørdage holder vi lørdagsdåb:
14. januar
18. marts
13. maj

Dåbstidspunktet vil være kl. 10.00 eller kl. 11.30.
Ved ønske om dåb i flere kirker samme lørdag holdes der dåb 
i to kirker.

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?

Sognearrangementer                                          

Juleafslutning i sognehuset                                          

Torsdag d. 8/12 kl. 14.30
Holder vi juleafslutning og vi skal hygge med julegodter, ban-
kospil, julefortællinger og julesange.
Vær med til denne, efterhånden, traditionsrige hyggeeftermid-
dag, hvor vi bliver fyldt op i maven af både juleguf og -glæde.

Alle er velkomne.

Nors, Tved, Øster Vandet menighedsråd

Sogneeftermiddag -Syng med Bertel og vennerne                                          

Torsdag d. 19/1’ 23 kl. 14.30 i Sognehuset
Vi slår året i gang med en omgang sang og musik sammen 
med Bertel og vennerne hvor vi også får mulighed for at få 
rørt stemmerne, både med sang og snak efter en god juleferie.

Alle er velkomne.

Nors, Tved, Øster Vandet menighedsråd

Menighedsmøde                                          

Torsdag d. 9/2’ 23 i Sognehuset
Denne aften får man indblik i, hvad der rør sig rundt om ved 
kirkerne og i menighedsrådene.

Nærmere omtale i næste Tidende.

Alle er velkomne.

Nors, Tved, Øster Vandet menighedsråd

Nors Kirke                                          

Vi synger julen ind - julekoncert                                          

Onsdag d. 14/12 kl. 19.00
Traditionen tro medvirker Nors koret, under ledelse af Ellen 
Alstrup og med organist Conni Kold Laursen, hvor koret syn-
ger julesange og sammen med menigheden synger fællessal-
mer, så julestemningen virkelig kan indfinde sig.

Kom til en stemningsfuld og hyggelig aften i julens og sangens 
tegn. 

Koncerten er gratis. Alle er velkomne.

Nors – Øster Vandet menighedsråd 

Nytårsgudstjeneste                                                        

Lørdag d. 31/12 kl. 14.00
I år prøver vi med biskoppens tilladelse at flytte nytårsgudstje-
nesten til nytårsaftensdag d. 31. december. 
I mange kirker har man god erfaring med at holde nytårsguds-
tjenesten på årets sidste dag som en festlig og højtidelig optakt 
til nytårsaften og det nye år.
Det vil vi prøve i år.
Efter gudstjenesten vil vi ønske hinanden godt nytår over et 
glas bobler og et stykke kransekage.
Velkommen til at byde et nyt år velkommen i kirken!

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

Øster Vandet  Kirke                                        
Julekoncert i kirken                                                

Fredag d. 9/12 kl. 19.00 
Alle inviteres til julekoncert i Øster Vandet kirke og hvor vi 
også synger julen ind, sammen med vores dygtige organist, 
Julianna Bawarska. Julianna spiller store juleværker fra både 
Brahms, Braun, Bach, Lloyd, Hândel med flere. Og så synger 
vi sammen kendte julesalmer.
 
Vel mødt i Øster Vandet og alle er velkommen.

Koncerten er gratis. 
Nors - Øster Vandet menighedsråd

Nytårsparade                                              

Søndag 15/1 kl.  10.30 
KFUM & K spejderne, Vandet gruppe, holder nytårsparade i 
forbindelse med gudstjenesten i kirken.
Forud for gudstjenesten, inviteres alle kl. 9.00, på kaffe og 
rundstykker i spejderhuset, Toftholmvej 7.

Alle er velkomne.
Nors - Øster Vandet menighedsråd

Tved Kirke                                          
De 9 læsninger                                 

4. søndag i advent d. 18. december, kl. 10.30 
De ni læsninger er en gammel engelsk tradition, som vi efter-
hånden har taget til os mange steder i Danmark ind under jul.
Vi forbereder os på julen med ni læsninger fra Biblen. Tekster, 
hvor vi føres fra verdens skabelse til Jesu fødsel julenat.
Årets konfirmander vil læse teksterne. Mellem tekstlæsning-
erne vil vi synge de skønne advents- og julesalmer og der vil 
være musikalske indslag.
Efter gudstjenesten er der en kop kaffe i våbenhuset.
Kom i kirke og stem sindet til højtiden. 

Alle er velkomne.

Tved menighedsråd

Julesang omkring orglet                                                 

2. juledag d. 26/ 12 kl. 10.30
En stund omkring orglet hvor vi kan synge nogle af de gode 
julesalmer vi måske ikke har nået i julen.
En stille og hyggelig time ovenpå julens trængsel og alarm

Alle er velkomne.
Tved menighedsråd

Kyndelmissegudstjeneste                                              

Torsdag d. 2/2’ 23 kl. 19.00
Som det er blevet en tradition i Tved kirke fejrer vi kyndel-
misse i kirken, hvor Nors koret giver koncert for at fejre lyset. 
”Candelarum Missa”
Kom og vær med til denne højtidelige og intense stemning 
denne aften i lysets tegn.
Alle er velkomne.

Tved menighedsråd

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

December

2. søn.  i advent 4. Ingen Ingen 10.30

3. søn. i advent 11. 10.30MM Ingen Ingen

4. søn. i advent 18. Ingen 10.30 De ni læsningerNB Ingen

Juleaften 24. 15.15 14.00 16.30

Juledag 25. 10.30 Ingen Ingen

2. juledag 26. Ingen 10.30NB Ingen

Nytårsaften 31. 14.00 NB Ingen Ingen

Januar

1. søn. eft. H3kg   8. 10.30 Ingen Ingen

2. søn. eft. H3kg 15. Ingen Ingen 10.30 Nytårsparade NB

3. søn. eft. H3kg 22. Ingen 9.00 SK Ingen

Sidste s. eft. H3kg 29. 9.00 10.30 Ingen

Februar

Torsdag 2. - 19.00 Kyndelmisse NB -

Septuagesima 5. Ingen Ingen 10.30

Seksagesima 12. 10.30 Ingen Ingen

Fastelavn 19. Ingen 10.30 Ingen

1.søn. i fasten 26. 9.00 SK Ingen Ingen

Marts

2. søn. i fasten 5. Ingen Ingen 10.30

3. søn. i fasten 12. Ingen 9.00 SK Ingen

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: 30611008/ 97-981030 eller mail: bon@km.dk
Mandag er min ugentlige fridag. Ønsker man besøg er man meget velkommen til at kontakte mig, så finder vi helt sikkert et tidspunkt.

Ferie og friweekend
D. 23-27 februar   D. 9-13 marts
Embedet passes imens af Sognepræst Sigrid Kjær, Sennels, Tlf. 5150 5035

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

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

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

På hjemmesiden: www.sogn.dk findes endvidere gudstjenesterne for de fleste sogne i Danmark, - også Nors – 
Tved og Ø. Vandet sogne. På provstiets hjemmeside www.thistedprovsti.dk kan man – ud over at orientere sig om 
gudstjenesterne – også læse om de forskellige Kirkelige arrangementer, der foregår i Thisted Provsti.
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Tur 1: 

                            

 

 

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

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

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

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

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

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

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

2 ture med Aktiv Netværk Nors og Hanstholm Rejser

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

Thy til Juleriet - Kirkebyvej 11, Nors
Det er så vigtigt at have en hobby, da det reducerer stress og giver 
mental sundhed og velvære. Jeg har i mange år været optaget af 
bl.a. haven, men da kroppen ikke rigtig vil være med til det mere, 
begyndte jeg at overveje andre hobbyer end strikketøj og syslen 
med drivtømmer. Jeg elsker jul, og for flere år siden begyndte jeg 
at forære mig selv 1-2 mundblæste og hånddekorerede julekug-
ler op til jul. Langsomt opstod idéen med en julebutik, hvor jeg 
kunne dele min glæde over smukt julepynt med andre.

Butikken er lille, men der er blevet plads til et bord, hvor man 
kan slå sig ned med en kop kaffe og nyde stemningen omgivet af 
Hernnhuter adventsstjerner, mundblæst og hånddekoreret jule-
pynt fra Tyskland og Polen samt mange andre smukke juleting.
Alle er velkomne til at kigge ind. 

Det er en pop-up butik, hvor der er åbent hver weekend fra 12.00-
16.00 frem til jul. Jeg åbner også gerne om aftenen, hvis der er en 
mindre gruppe, der gerne vil besøge mig. Man kan ringe til mig 
og lave en aftale på tlf. 30282134.

Det glæder mig meget, at mange allerede har været her, og jeg 
glæder mig til at mange flere får lyst til at besøge mig. 
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Minikonfirmander 2022

Grundet corona var der ikke tilbudt minikonfirmand forløb for 3. 
klasse sidste år.

Det var også tid til at nytænke konceptet.

Bodil satte sig til computeren og fremkom med det koncept vi har 
brugt – TAK til Bodil.

Der blev derfor ved skoleårets start tilbudt et forløb på 4 gange til 
både 3. og 4. årgang.

Som alle andre steder måtte vi konstatere en nedgang i antallet. 
Vi var det, der svarer til en årgang. 

Men hvilke børn. De var interesserede, spurgte ind og deltog på 
alle de ting der var planlagt. Det gjorde de voksne der var med 
dem i lige så høj grad. Tak for det. Tak for at i hjalp hinanden så 
jeres børn kunne deltage selv om et hjem var forhindret en enkelt 
gang. Hvor var det dejligt at opleve.

Konceptet var 4 gange af 3 timer – 16.30 – 19.30

Alle gangene vil vi gerne der var en voksen med (forældre, bed-
steforældre eller en anden kendt voksen) 

Besøg i alle 3 kirker.

Planlagt på forskellige ugedage så ingen blev ramt hver gang.

Temaer fra kirkeåret og kendskab til kirken, dens indretning samt 
historie i fortælling og praktiske opgaver.

Hjælp fra de 2 menighedsråd, frivillige og ikke mindst de ansatte 
Bodil, Julianna, Lillian og Jørgen  

Vi var spændte.

Det blev en fantastisk oplevelse for os alle. Børnene satte tomlen 
op, forældrene skrev positive tilbagemeldinger og vi der stod bag 
det gik glade hjem efter hver gang.

Der var stor begejstring – så stor at provstiet nu har ønsket, at få 
”opskriften” tilsendt så de øvrige pastorater kan se hvordan vi har 
gjort.

Venlig hilsen

Menighedsrådene for Tved og Nors- Ø. Vandet

TvedNors

TvedØster Vandet



17

Nors Fitness Line

Nu nærmer den søde juletid sig. Men, der er nok mange 
af os, der endnu ikke har købt alle sine julegaver. Det 
er der dog råd for… For man kan jo altid glæde med et 
medlemskort til Nors Fitness Line. Og vi pakker selv-
følgelig medlemskortet flot ind som en gave. 

Til de der måske godt kunne tænke sig at smide nogle 
kilo efter den søde juletid, så er der også råd for det. Vi 
stiller med flere forskellige hold i ugen, og vi hjælper 
gerne med en kostplan samt mulighed for individuel 
træningsskema. Ellers har Fitness Line åbent allerede 
fra kl. 5 om morgenen, så man altid vil kunne finde et 
tidspunkt at træne, som der passer en. 

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

Instruktør til at vejlede og lave program: Tine Berg: 61791747 Lene Enevoldsen: 21132194 Tina Lund: 25319923 
Annika Luxhøj: 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

Bestyrelse: 
Karen Berg (formand)
Julia Kleine (næstformand)
Torben Petersen (medlem)
Anne Krogh Andersen (medlem)

Lene Enevoldsen (suppleant)
Erik Nielsen (Kasserer)
Revisor: Anne Marie Foldager og Anne Marie Berg
Revisorsuppleant: Jane Berg

Pris for medlemskab:     Månedskort 250,-       Kvartalskort 500,-        Halvårskort 900,- Årskort 1500,

 Nors 
  Fitness Line 

   

 

 

Nors Fitness Line 
 

Nu nærmer den søde juletid sig. Men, der er nok mange af os, der endnu ikke har købt alle sine 
julegaver. Det er der dog råd for… For man kan jo altid glæde med et medlemskort til Nors Fitness 
Line. Og vi pakker selvfølgelig medlemskortet flot ind som en gave.  
 
Til de der måske godt kunne tænke sig at smide nogle kilo efter den søde juletid, så er der også 
råd for det. Vi stiller med flere forskellige hold i ugen, og vi hjælper gerne med en kostplan samt 
mulighed for individuel træningsskema. Ellers har Fitness Line åbent allerede fra kl. 5 om 
morgenen, så man altid vil kunne finde et tidspunkt at træne, som der passer en.  
 
KAN DU SÆTTE BILLEDET IND DER ER VEDHÆFTET MAILEN ??? 
 
HUSK vi hjælper gerne med en prøvetime, hvis man gerne vil ned og se, hvad vi har at tilbyde.   
 
Hold og instruktørtider i Nors Fitness Line 2022 

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag 
 

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 

 

 

Instruktør til at vejlede og lave program: Tine Berg: 61791747 Lene Enevoldsen: 21132194 Tina 
Lund: 25319923 Annika Luxhøj: 61511156 

Kostvejledning gives efter aftale med Tina Lund 25319923. Ring og aftal en tid 
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De muntre Motionister

Tak for samvær i 2022 og god jul.
Efter nytår 4. januar kl. 9,30 motionerer vi igen.

De Frie Dilettanter

Efter 2 år uden mulighed for at gennemføre dilettant-
forestilling er De Frie Dilettanter endelige tilbage!

Sæt kryds i kalenderen Lørdag d. 25 februar 2023 i Hillerslev 
forsamlingshus. 

Eftermiddagens forestilling 
starter kl 14.00 
Billetpris 50 kr. inkl. kaffe/kage.

Aftenens arrangement 
Starter kl 18.00 med spisning – medbring selv madkurv og ser-
vice.
Billetpris 125 kr. 

Drikkevarer købes i baren – der kan desuden købes pølser til 
natmad.
Efter dilettantforestillingen spilles der op til dans.

Billetter til aftenens forestilling bestilles på tlf. 9153 9420
Billetter til eftermiddagens forestilling købes i døren.

Vi glæder os til at se Jer til en underholdende aften. 

Få din annonce her



19

Fjernvarme Nors

Der er godt gang i gravearbejdet her i byen. 

Dette medfører nogle trafikreguleringer ude i byen. Det vil 
desværre i den kommende tid ikke altid være lige nemt at kom-
me til købmanden. Jeg vil komme med en opfordring til, at 
alle vil overholde disse trafikreguleringer, så det ikke vil tage 
længere tid end højst nødvendigt. 

Disse trafikreguleringer betyder også ændret busruter her i 
byen. Det vil ændres løbende samtidig med at gravearbejdet 
står på.

Man kan søge information her:
NT kundeinformation tlf. 98 11 11 11

Eller på deres hjemmeside under gruppen ”omkørsler”

https://www.nordjyllandstrafikselskab.dk/Trafikinfo

Den nyeste oversigt vist på billedet er den overordnede tids-
plan, for hvornår stikledninger bliver indlagt. 
Der er endnu ikke estimeret tider i kirkebyen. 

Selvom man har fået indlagt stikledning til sit hus, er der ikke 
varme før der åbnes op i etaper.
Der er en forventning om, at i slutning af 1 kvartal 2023 at for-
syningsledningen ud til Nors og kloakeringen er færdig afslut-
tet, og der kan udarbejdes en plan for rækkefølgen områderne 
tilsluttes.

Det er vigtigt, at man ikke afmelder naturgas før man har fået 
information om, at der er fjernvarme i sin stikledning. 
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Nors Gymnastik forening

Spændende busrejser 
samt buskørsel i ind- 

og udland

hanstholm-rejser.dk

Vi er i Nors Gymnastik forening rigtig rigtig glade for, at vi igen 
i år har kunnet afholde Gymnastikweekend! 
 
Den første weekend i november afholdt vi årets gymnastik 
weekend, hvor godt 50 glade, forventningsfulde og skønne børn 
deltog. Weekenden forløb igen i år over alt forventning og bød på 
mange gode og sjove oplevelser for store og små. Der var plads 
til en masse sjov, en masse leg og hygge deltagere og trænere 
imellem. Bl.a. var der fælles opvarmning, springbaner, og ryt-
mestationer. 

Til vores eftermiddags snack sang vi fødselsdagssang for Spring-
træner Esben, som havde fødselsdag. Aftensmaden blev serveret 
i sangsalen på skolen, hvor en del fra bestyrelsen og frivillige 
hjælpere havde gjort klar til fællesspisning og hygge. 
Vi sluttede dagen af med ”Stjerneløb” i hallen, hvor der blev dy-
stet i bl.a. kartoffel løb, forhindingsbane, byg et tårn af spaghetti 
og skumfiduser og meget mere. Der var en god stemning blandt 
alle – og blå hold vandt aftenens præmie =) Der blev grinet, fjol-
let og hygget til den store guldmedalje og det var en fornøjelse at 

se glæden hos både store og små. Herefter var der biografhygge 
og ”fri leg”, inden der blev sagt godnat til en god stor flok trætte 
børn og voksne. 

Søndag efter morgenmad, opvarmning og mere træning indbød 
vi forældre og søskende til ”le grande finale”. Her fik alle delta-
gere lavet den flotteste miniopvisning med en forsmag på hvad 
weekenden var blevet brugt på! Tusind tak til alle der kom og 
bakkede op =).

Alt dette havde ikke været en mulighed uden vores sponsorere 
– så endnu engang tusind tak til Thy Lækage Sporing og Nors 
Bageri. TAK skal også lyde til flere frivillige hjælpere og besty-
relsesmedlemmer. En særlig tak skal også lyde til alle de dygtige 
og engagerede trænere som bidrog med deres kæmpe indsats hele 
weekenden ! =)
Vi glæder os til at kunne gentage succesen næste år – første 
weekend i november 2023! 

Onsdag den 14. december afholder vi Fælles Juleafslutning, hvor 
vi indbyder alle gymnaster, søskende og forældre til aftensmad 
og julehygge i Nors Hallen. Vi serverer let aftensmad for blot 50 
kr. per deltager. Gymnastikforeningen serverer kagemand til alle 
i anledningen af Nors Gymnastikforenings 120 års fødselsdag =) 
Der vil også være en overraskelse til alle børnene. Vi glæder os 
til at se rigtig mange til en god og hyggelig juleafslutning. 

HUSK – det er endnu ikke for sent at starte til gymnastik. Så er 
der børn derude, der gerne vil nå at være med – så kom endelig =) 
Der er mulighed for tilmelding til en ”halv sæson”. 
 
De bedste hilsner – Nors Gymnastikforening 
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Julemarked hos Galleri Kamari

I weekenden 26. - 27. november var der julemesse hos Galleri 
Kamari på Søgård Mark. Allerede flere uger før kunne Karen 
Marie melde alle staderne for optaget. Og da hun reklamere-
de for udstillerne på Facebooksiden ”Galleri Kamari” siden 
oktober, er det ikke overraskende at messen var vel besøgt 
begge dage.

Og der var meget at gå efter. Smedene fra Mors havde esse 
og ambolt med. Og der var malerier og andet billedkunst, ju-
lepynt, træting og tøj. Og meget andet. Ja, man kunne endda 
komme på køretur i en hestevogn. 

Alt i alt en vel gennemført messe, der sikkert vil gentages til 
næste år. 
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Julemarked på Vendbjerg

Med stor succes afviklede Nors Boldklub julemesse i klub-
huset på Vendbjerg. De omkring 20 udstillere fik god lejlig-
hed til at vise deres varer frem i rummet mellem klubhuset 
og paddlebanen. Der solgtes lodder til gode gevinster, og 
der var amerikansk lotteri, der var mest for børnene. Og om 
eftermiddagen var der auktion over gaver, der var skænket af 
handlende fra hele oplandet fra Thisted til Hanstholm.

Der var annonceret en hemmelig gæst om eftermiddag. Det 
viste sig at være en repræsentant fra DBU der overrakte klub-
ben Nors-Hillerselv et bevis på, de var udnævnt til at være en 
DBU Børmeklub.

Og selvom det kan være svært at finde rundt i byen for tiden, 
da der graves til kloak og fjernvarme, fandt mange folk op til 
messen hele dagen. Så nemt har det desværre ikke været for 
købmanden og bageren. Det har været meget svært for deres 
kunder at finde vej. Har vejen ikke været gravet op foran 
deres butikker, har den været gravet op til den ene eller den 
anden side, så man skal være lokalkendt for at købe ind. 

Derfor havde boldklubben besluttet, at en del af omsætnin-
gen skulle deles mellem de to butikker. Og det gik over alt 
forventning for søndag eftermiddag kunne Ingrid Ottesen og 
Preben Gravesen overrække kr. 11.806 til hver.
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