
Nors-Tved &
Øster Vandet

Februar - Marts
2023 - 19 årgang

05 Palletten solgt   

19 De Frie Dilettanter

22 Nytårstilbud fra Teutonia

23 Pris til Repair Cafe

Palletten solgt

Generalforsamlinger

Pris til Repair Cafe

Juletilbud fra Teutonia



22

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: 2023 har ikke bragt meget snevejr endnu. Men vi havde til gengæld et par meget flotte dage før jul. 
Her solopgangen ved Døjholt d. 15. december.
Deadline for næste blad er den 20. marts med forventet udgivelse omkring 1. april
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

Nyt fra Nors-Tved Borgerforening

Først og fremmest ønskes i alle et godt nytår fra Nors-Tved 
Borgerforening. 

Vi modtog i december måned lidt uventet ca. 12.000 kr. 
Pengene var koda-afgift fra bogen ”Nors Tved - Fortid og 
nutid”, som borgerforeningen udgav i 2001.

D. 18 februar bliver der afholdt fastelavn i Nors Hallen kl 
10.00.  Vi håber at se mange udklædte børn og voksne til 
at slå katten af tønden. 

Vi afholder generalforsamling i Nors-Tved Borgerforening 
d. 23 marts kl 19.00 i mødelokalet i Nors Hallen. Vi håber, 
at der kommer opbakningen til at deltage i generalforsam-
lingen. Vi har 3 bestyrelsesmedlemmer der ikke ønsker 
genvalg. Derfor håber vi, at der er nogle der kunne have 
lyst til at stille op til bestyrelsen og gøre en indsats for 
vores område.

Hvis du kunne tænke dig at blive medlem af Nors-Tved Borgerforening, og støtte op om vores område så kan kontingent ind-
sættes på Borgerforenings konto i Sparekassen 9090 058 00 10687 eller Mobilepay til 47182. Indsæt gerne adresse i tekstfeltet. 

150 kr. for hustanden
75 kr. for et enkelt medlemskab.

Nors-Tved Borgerforening
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Har du noget der er gået i stykker – så lad være med 
at smide det væk før du/I har prøvet at lade os fixe 

det vores lokale REPAIRCAFE i Nors. 

Åben hver tredje Tirsdag i måneden fra kl. 13.30-16.30 
– på PALLETTEN på Kirkebyvej 18 i kælderen – følg 

pilen på skiltet ved vejen - det er GRATIS og der er 
kaffe på kanden.

Vi ses

Med venlig hilsen
FIXERNE i RepairCafeen

Generalforsamling

Nors gymnastikforening afholder generalforsamling d. 
30. Marts 2023 kl. 19.30 i Nors hallen.

1. Valg af stemmetæller
2. Valg af dirigent

3. Formandsberetning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab

5. Indkomne forslag
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 2 suppleanter og 2 

revisorer
7. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være 
formanden (Kathrine Thøgersen) i hænde senest 7 dage 

før på mail: norsgymnastikforening@gmail.com
Vi håber på at se mange interesserede til en hyggelig 

aften, hvor vi vil berette om året der er gået.

Endelig gymnastikopvisning igen…!
Nors Gymnastikforening vil gerne invitere alle interes-

serede til vores Gymnastik opvisning
Søndag den 12. Marts 2023

Til opvisningen vil der være mulighed for at se hvad alle 
vores hold har knoklet med denne sæson og mon ikke et 

eller to gæstehold slår et smut forbi Nors hallen

Vi starter kl. 10.00 med fælles indmarch og efter 
opvisningen vil der være kaffebord

Vi glæder os til at se jer.

3

              Repair Cafe Nors   Nors Gymnastikforening
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Nors-Tved Borgerforening

Fastelavn lørdag d. 18/2 kl 10.00 i Nors Hallen 

Kom og slå katten af tønden i Nors Hallen lørdag d. 18 februar 
2023 kl 10.00

Der vil være præmiere til kattedronninger, kattekonger, og bedste 
udklædning.
Hvem mon bliver kattedronningen og kattekonge?
Imponere spejderne med din udklædning og vind den bedste 
udklædning.

Der vil være fastelavnsboller og juice efter der er blevet slået 
katten af tønden.
Der vil blive opstillet en redskabsbane fra gymnastikforeningen.

Indgangspris på 30 kr.

Cafe Aften på Nors Skole

Efter coronapausen afholder Nors Koret igen cafe-aften på Nors skole. 
Det foregår onsdag den 29. marts kl. 19.00.

Kom og vær med til nogle hyggelige timer i sangens og musikkens tegn.
Entre incl. kaffe og brød: 50 kr.

Vin, øl og vand kan købes til populære priser.

1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandsberetning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Vedtægtsændringer
5. Valg af bestyrelse
på valg er:
Peter Amtoft    modtager ikke genvalg
Kristian Amby  modtager ikke genvalg
Ove Thygesen  modtager ikke genvalg
Svend Christensen  modtager genvalg
6. Valg af 2 suppleanter
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Fastsættelse af kontingent
9. Indkomne forslag
10. Evt.

forslag til bestyrelsen sende senest 4 dage før generalforsamlin-
gen til norstvedborgerforening@gmail.com

efter generalforsamlingen serveres øl, vand og kaffe.

Vi håber på stort fremmøde.
Hvem mon bliver kattedronningen og kattekonge?
Imponere spejderne med din udklædning og vind den bedste 
udklædning.

Der vil være fastelavnsboller og juice efter der er blevet slået 
katten af tønden.
Der vil blive opstillet en redskabsbane fra gymnastikforeningen.

Indgangspris på 30 kr.

Nors-Tved Borgerforening afholder generalforsamling
Torsdag d. 23 marts i mødelokalet i Nors Hallen kl 19.00



5

Ejerskifte i seniorbofællesskabet Paletten Nors

FRA VUGGESTUE  
TIL OVERBYGNING
THYPRIVATSKOLE.DK SKOLEN 

FOR HELE 
THY

Efter 7 år med etablering af Seniorbofællesskabet i det tidligere Ældrecenter i Nors, har vi - Lisbeth og Niels Jørgen - valgt at sælge 
Palletten. Vi har haft 7 dejlige år og er stolte over det udførte projekt. 

Der bliver således nye ejere ved årskiftet, og vi ønsker god vind til såvel beboerne som til Kim Jensen og Vivi Lynge Hald.  

Med venlig hilsen Lisbeth og Niels Jørgen 
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Aktiv Netværk Nors

Nyt fra Aktiv Netværk Nors !
Så er vi i fuld gang med forårssæsonens program.

Som det sikkert vil være nogle af jer bekendt, så har   PALLETTEN skiftet ejer - den nye ejer Kim Jensen er særdeles positiv overfor 
vore aktivitetstilbud på PALLETTEN – Så fremtidens samarbejde tegner rigtig godt.
Vores Aktivitetsoversigt kan ses nedenfor:

Vi arbejder p.t. på højtryk på at få etableret et tilbud som vi kalder ”Madlavning for modne mænd” Vi afholder Banko den 27.2 og vi 
har Generalforsamling med spisning og musikalsk underholdning v/ Ruths Hotel den 21. marts.

Der vil også blive udbudt diverse busture og virksomhedsbesøg i løbet af året.

Som medlem af Aktiv Netværk Nors kan man deltage i alle disse aktiviteter.

Hvis du/I kunne tænke jer at blive medlem af vores forening så er der mulighed for at komme til et par prøveaktiviteter før egentligt 
medlemskab – kontingentet for HELE 2023 er 350 kr. og kan indbetales på konto 9090 0003303004 eller MobilePay 731730

Håber vi ses her i det næsten ubrugte år 2023 !!!!

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Aktiviteter for Aktiv Netværk Nors på Palletten
Pr. 1. januar 2023

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 hver uge Håndarbejde, strik og hækling Bente Christensen 21 79 84 54
19 - 21.30 hver uge 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
13.30 - 16 Kortspil og brætspil Bent Borg 21 72 54 75
19 - 21 lige uger Bobspil Jens Otto Nystrup 23 20 14 14
19 - 21.30 ulige uger Sy tøj til dig selv eller dine børn Bente Christensen 21 79 84 54

Vi har symaskine, overlocker og
og coverlocker

Torsdag
10 - 11 Stolegymnastik Vera Frandsen 60 24 13 43

Ret til ændringer forbeholdes
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GENERALFORSAMLING 
AKTIV NETVÆRK NORS 

Den 21. marts 2023 på PALLETTEN KL. 18.00 med 
efterfølgende smørrebrød og musikalsk underholdning ved 
”Ruth`s Hotel”.  

Hvis man ønsker at deltage i spisning og underholdning skal der 
ske tilmelding til Vera Frandsen – 60241343 senest d. 17. marts.

DAGSORDEN: (Jfr. Vedtægterne)   
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4. Regnskabsaflæggelse.
5. Behandling af indkomne forslag. (Skal være formanden i hæn-
de senest 14 dage inden Generalforsamlingen) SMS til 23201414.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af Bestyrelsesmedlemmer – 2 år.
(På valg er Vera Frandsen og Agnes Dahl)
8. Valg af 2 suppleanter 1. år (På valg er Grete Amby og Niels 
Christensen)
9. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1. år. 
Bestyrelsen foreslår genvalg.
10. Eventuelt

Under mødet vil der blive serveret øl/vand og kaffe/the.
                         

Med venlig hilsen
BESTYRELSEN – Aktiv Netværk Nors 

Stående invitation til

Fredagskaffe
På Palletten, Kirkebyvej 18, Nors

Hver fredag kl. 14.30 – 16.00

Der er mulighed for at få en hyggelig uformel snak
med nye og gamle venner fra Nors og omegn.

Spille et brætspil eller få hjælp til sin mobiltelefon, Ipad og hjælp 
til MIT ID m.v. 

Husk at medbringe skiftesko/hjemmesko.

Med venlig hilsen fra initiativgruppen

Thomas Kranz, Vandet
Lise Hove, Nors – Kontaktperson – mobil 23 43 14 33

Beboerrådet på Palletten

Aktiviteter for Aktiv Netværk Nors på Palletten
Pr. 1. januar 2023

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 hver uge Håndarbejde, strik og hækling Bente Christensen 21 79 84 54
19 - 21.30 hver uge 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
13.30 - 16 Kortspil og brætspil Bent Borg 21 72 54 75
19 - 21 lige uger Bobspil Jens Otto Nystrup 23 20 14 14
19 - 21.30 ulige uger Sy tøj til dig selv eller dine børn Bente Christensen 21 79 84 54

Vi har symaskine, overlocker og
og coverlocker

Torsdag
10 - 11 Stolegymnastik Vera Frandsen 60 24 13 43

Ret til ændringer forbeholdes
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Vi er kommet rigtig godt i gang med år 2023 hos spejderne 
i Nors, og første halvår byder på en masse nye aktiviteter 
hos os.

Det allernyeste er, at vi fremover tilbyder familiespejder, 
hvor børnefamilier kan lave aktiviteter i naturen sammen 
den første lørdag i hver måneden. Første gang er lørdag den 
4. februar fra 10.00-13.00, hvor vi mødes ved spejderhuset 
på Holmevej 19, 7700 Thisted. Dagen slutter med lidt fæl-
lesspisning. 

Tilbuddet er primært for familier med børn i alderen cirka 
3-6 år, deres ældre/yngre søskende og forældre. Man kan 
dog også være med som bedsteforældre, eller hvis man har 
et barn uden for aldersgruppen, der har brug for at følges 
med en forældre for at deltage i fritidsaktiviteter.

Hvis du har spørgsmål til familiespejder, kan du kontakte 
Tim Sommer på 21 76 41 79 eller Mikael Høj på 25 77 73 77.

Når vi kommer lidt længere hen på året, og kalenderen viser 
søndag den 4. juni, vil vi gerne som noget nyt invitere hele 
byen til et arrangement, som blandt andet byder på sponsor-
gang, tombola, det muntre køkken og andre aktiviteter for 
hele familien. Der kommer mere information, når vi nærmer 
os, men sæt allerede nu et stort kryds ved den dato.

Ellers er januar gået med spil, historier og tegneri for bævere 
og ulve (0.-3. klasse), mens tropsspejderne (4. klasse til 18 
år) startede året ud med en omgang ”Lær at klare dig selv”. 
Her skulle de skifte hjul på en spejderleders bil, lappe en 
cykelslange og montere den, rense tagrender på spejderhuset 
og lære at vaske vinduer, så de blev helt blanke. Det var de 
virkelig seje til! De har også været en tur i skoven i totalt 
mørke, hvor de skulle finde vej til nogle poster med kort, 
kompas og lommelygter.

Seniorspejderne (7. klasse og opefter) har brugt en aften på 
at lave en alternativ sauna eller en svedhytte, som vi kalder 
det. Det fungerer ved, at man laver bål og putter nogle store 
sten ind i ilden. Når de er varmet godt op, kommer de med 
ind i et telt, hvor der bliver hældt vand på dem, så det for-
damper – og voila, en sauna midt ude i ingenting. 

Kunne du eller dit barn tænke jer at være med i vores vel-
fungerende forening, så husk, at I kan starte til spejder året 
rundt. Duk blot op på Holmevej 19 i et af de nedenstående 
tidsrum, eller tag fat i gruppeleder Louise Svendsen på mo-
bilnummer 23 32 85 26, hvis det har interesse.

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

På spejdernes vegne - Louise Harkjær Møller

Spejder Nyt - Nors

Nors
Generalforsamling

KFUM Spejderne i Nors afholder generalforsamling 
mandag d. 27/2-2023 kl 18.30 på Nors skole



Program for de kommende måneder

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

Alle er altid velkommen

Feb. 17. - 19. Pl / PA kursus for kommende patrulje-
ledere.

Marts. 10. - 11. Nytårsweekend for hele familien.

Et nyt år er begyndt 2023, rigtig godt nytår til alle.
1.søndag i advent havde som vanlig julestue i Vandet Sog-
negård. Det blev et tilløbsstykke og rigtig mange kom forbi. 
Fik købt ind i ”det grønne hjørne”, taget nummer i vores 
udsøgte basar, tombolaen bugnede af flotte gevinster, spej-
dernes hjemmebag af både kager og bolsjer og sidst ikke 
mindst hygge med kaffe / gløgg og hjemmebagte æbleski-
ver. En rigtig god eftermiddag.. Stor tak til alle jer som bi-
drog før, under og efter julestuen.

Inden vi kunne holde juleferie kunne begynde afholdte vi 
vores juleafslutning, med dans om juletræet og pakkespil 
alt sammen ude i vores bålhytte.

Det nye år startede vi med ryste sammen med sjov og spas 
i Sognegården. Nytårsparade i Ø. Vandet Kirke, som star-
tede med alle var indbudt til morgenkaffe i spejderhytten 
inden vi med fanerne tog til en festlig gudstjeneste i Kirken. 
En god start på året.

Først i marts holder vi nytårsweekend, hvor alle vore spej-
dere sammen med søskende og forældre skal på hyttetur og 
afprøve spejderlivet.

9

Spejder Nyt - Vandet

Følg med på vores FACEBOOK side: Spejderne Vandet.

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

Vores spejderhytte skal her i vinter efterisoleres på loftet og 
vores sydgavl skal ha en renovering.
Vi nyder foråret så småt er ved at banke på. De første forårs-
bebudere pibler op af jorden, vi kan mærke dagene længes 
og solen får mere og mere magt. Jo det er en herlig tid vi går 
i møde.
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De muntre motionister

De muntre Motionister

Her i det nye år har De muntre Motionister startet på det nye projekt, hvor vi ud over 
gymnastikken også kan komme i Fitness centret. Det er supergodt!

Mænd og kvinder 60+ motionerer og hygger sig onsdage kl. 9.30-11.00
Kom og vær med - se om det er noget for dig – det koster ikke noget de første gange.

Vi spiller krolf torsdage kl. 10.30 – 11.30 i hallen 2.+ 9.+23. februar. 
Fra marts forventer vi at spille på det grønne område bag hallen torsdage kl.13.30

22.2.2023 kl. 10.15 Generalforsamling
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen bedes sendt til formanden senest 8.2.

På bestyrelsens vegne Helga Immersen (formand)
Brinken 5 eller e-mail:  i.t@live.dk
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NORS - TVED - Ø. VANDET KIRKETIDENDE
FEBRUAR - MARTS  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
Pelle Berg Svendsen

Tillykke.

Døde/begravede/bisatte, Nors
Rita Nørgaard Larsen
Arnfred Toft Larsen
Christiane Elisabeth Strømgård
Egon Marinus Svane

Æret være deres 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.

Tak til Sigrid Kjær 

Sognepræst Sigrid Kjær har gennem mange år været en af de 
præster som har afløst i vore sogne når præsten har haft ferie 
eller friweekend.
Der er mange i vore sogne, som har glædet sig over Sigrids 
imødekommende og engagerede måde at være præst på.
Sigrid har fra 1. februar fået nyt embede som sogne- og ung-
domspræst i Struer.
Vi ønsker Sigrid alt godt i det nye sogn og vil gerne sige hende 
tak for de mange tjenester hun gennem årene har varetaget i 
vore sogne.

Nors-Øster vandet og Tved menighedsråd

Ny præst på gudstjenestelisten 

I forbindelse med, at Sigrid Kjær har fået nyt embede i Struer 
vil Marielouise Mærkedahl og jeg i de kommende måneder i 
fællesskab afløse i Sennels i vakanceperioden. Vi har været så 
heldige at få hjælp fra Gitte Møller Them, som netop er blevet 
ordineret som præst.  Gitte vil også de kommende måneder stå 
for nogle af gudstjenesterne i Nors-Tved og Øster Vandet, når 
jeg har ferie eller fri.
Jeg beder jer tage godt imod Gitte, når hun har tjenester i vore 
sogne.

Bodil Nørager 

Gitte har sendt mig denne lille præsentation af sig selv:
Fra februar fremgår et nyt navn af jeres gudstjenesteliste og 
kirkernes hjemmeside - det er mig, der gemmer sig bag initia-
lerne GMT. Jeg hedder Gitte, blev uddannet teolog fra Aarhus 
Universitet i sommers, og har i efteråret gået på Folkekirkens 
Pastoralseminarium. Nu glæder jeg mig til at begynde mit 
præstevirke som vikar i Thisted og Sydthy provstier, hvor jeg 
skal dele min tid mellem jeres sogne i Hillerslev, Kåstrup og 
Sennels, samt udvalgte besøg i Nors, Tved og Øster Vandet.
Jeg glæder mig meget til at møde jer.

De bedste hilsener - Gitte Møller Them   
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HVAD SKER DER I PASTORATET?

Sognearrangementer                                          

Menighedsmøde                                          

Torsdag d. 9/2’ 23 kl. 19.00 i Sognehuset
Denne aften får du indblik i, hvad der 
rør sig rundt om ved kirkerne og i me-
nighedsrådene.

Efter beretningerne får vi besøg af Leif 
”Dims” Damsgaard,
der fortæller om ”Mit liv i anekdoter”
Alle er velkomne.

Nors, Tved, Øster Vandet menighedsråd

Sogneaften                                       

Torsdag d. 9/3’ 23 kl. 19.00 i Sognehuset

Af forskellige årsager, er vi nød til at aflyse denne sogneaften.
Vi ser frem til at se jer til fremtidige arrangementer.

Nors, Tved, Øster Vandet menighedsråd

Kyndelmisse                                          
Når vi synger om Kjørmes Knud – er det så købmandens Knud 
der kommer anstigende?

Nej det er Kyndelmissen der slår sin knude; vi er nu nået halv-
vejs gennem vinteren og foråret og lyset er på vej. På landet 
var det statustid og forrådet blev gjort op. Det fejrede man med 
Kjørmes-gilder, som var et sammenskudsgilde, hvor man spi-
ste suppe, flæsk, pølser og pandekager. Derfor var kyndelmis-
se både lysfest og fællesspisning. 

I den danske digtning finder vi også kyndelmisse nævnt. I fol-
kemunde kaldte man dagen for Kjørmes Knud, som betyder 
Kyndelmisse knude. Og når vi synger Kyndelmisse slår sin 
knude eller om Kjørmes Knud, i Blichers ’Det er hvidt her-
ude’ og Aakjærs ’Sneflokke kommer vrimlende’, så drejer det 
sig om den knude af frost, som vi kan opleve midt i vinterens 
mørke. *folkekirken.dk

Sneflokke kommer vrimlende

1. Sneflokke kommer vrimlende
hen over diger trimlende,
det knyger ud af himlene,
det sluger hegn og gård,

det ryger ind ad sprækkerne
til pølserne på rækkerne,
og fårene ved hækkerne,
får blink i pelsens hår.

2. Og poplerne bag mønningen
de duver dybt i dønningen,
og over stakke-grønningen

omtrimler kærv og neg,
det klaprer én om ørene
fra portene til dørene,

bag hvilke de små Sørene’
har rustet sig til leg.

3. Og gammelmor i klokkerne
med huen og grålokkerne,

hun haler op i sokkerne
og ser forsagt derud,

for nu er kålen liggende,
og nu står tjørnen stikkende
og spidder sne på piggene;
og nu kom Kjørmes-knud!
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HVAD SKER DER I PASTORATET?

Hjemmesider                                        
www.nors-tved-kirker.dk                                               

www.oester-vandet-kirke.dk

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

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

På hjemmesiden: www.sogn.dk findes endvidere gudstjene-
sterne 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 fore-
går i Thisted Provsti.

Tved Kirke                                          
Kyndelmissegudstjeneste                              

Torsdag d. 2/2’ 23 kl. 19.00
Som det er blevet en tradition i Tved, fejrer vi kyndelmisse i 
kirken, hvor Nors koret , under ledelse af Ellen Alstrup, 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

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 

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

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 GMT Ingen Ingen

Marts

2. søn. i fasten 5. Ingen Ingen 10.30

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

Midfaste 19. 10.30 Ingen Ingen

Mariæ bebudelsesdag 26. Ingen 10.30 Ingen

April

Palmesøndag 2. Ingen Ingen 10.30 GMT

Skærtorsdag 6. Ingen 19.00 Ingen

Langfredag 7. 9.00 MM liturgisk Ingen Ingen

Påskedag 9. 10.30 Ingen Ingen

2. påskedag 10. Ingen 10.30 Ingen

NB: Omtales også andetsteds i Tidende. 
GMT:  Gitte Møller Them: Kst. sognepræst, Hillerslev-Kåstrup-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:
Hindingvej 1, Nors. 
Tlf. 30 61 10 08 el. 97 98 10 30 Mail. bn@km.dk

Ferie og friweekend
Mandag er fast fridag - Ferie: 23.-26. feb. - 09.-12. marts.

*Embedet passes imens af sognepræst Marielouise Mærkedahl 
Tlf. 24 92 31 28 Mail. ml.mae@km.dk

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

En glad motionist

Billederne taler næsten for sig selv – der hygges og motioneres, når De Muntre Motionister mødes i Nors Hallen onsdag formiddag.

Hver gang er der frit valg mellem forskellige aktiviteter. Nogle vælger gymnastik, andre går i motionscentret og i hallen er der bad-
minton, bordtennis og andre små aktiviteter.  Der er også mulighed for at prøve kræfter med bl.a. hockey og gå håndbold. Man kan 
heldigvis nå flere ting samme dag.
1½ time med motion tilsat hygge – så er man positiv og glad – også selvom det regner og blæser.

Tak fra en glad motionist
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Nyt fra Nors Gymnastikforening  

Onsdag den 15. december afholdt gymnastikforeningen fælles 
juleafslutning for alle vores hold. Vi inviterede alle gymnaster, 
søskende, forældre og trænere til en hyggelig aften i Nors Hallen. 
I år betalte hver enkelt selv for at deltage – og så blev der serve-
ret frikadeller, kold kartoffelsalat, pasta, flutes og gnavegrønt. 
Vi dansede om det flotte redskabs-juletræ, sang julesange og 
fik besøg af selveste Julemanden, som havde godteposer med 
sponsoreret af vores lokale Spar Købmand. Derudover var der 
Amerikansk lotteri med flotte gevinster fra diverse sponsorerer 
– og sidst men ikke mindst kagemand til alle i anledningen af for-
eningens 120 års fødselsdag! Det var en fantastisk dejlig aften og 
vi takker jer alle for super flot fremmøde med hele 175 deltagere. 
Vi gentager succesen igen til jul. 

Vi har i år seks af vores unge dygtige hjælpetrænere afsted på 
”Ungleder kursus”. Dette afsluttes i den sidste weekend i januar 
med diplomer til alle deltagere. Vi er i foreningen stolte af, at 
have unge engagerede hjælpetrænere i vores foreningen. 

Søndag den 12. marts 2023 om formiddagen afholder vi årets lo-
kale gymnastikopvisning! Vi håber på flot fremmøde. Alle vores 
super dygtige gymnaster glæder sig helt vildt meget til at vise 
frem hvad de har lært og haft det sjovt med i årets gymnastiksæ-
son. Hold øje med Nors Gymnastikforenings facebook side, her 
ligger vi årets program op så snart det er klart.  

Ydermere kan vi oplyse at to hold fra foreningen er tilmeldt årets 
Junioropvisning i Thy Hallen som løber af staben lørdag den 25. 
marts 2023. Program herfor følger ligeledes når vi modtager det. 

Slutteligt vil vi slå et slag for foreningens årlige Generalforsam-
ling. Datoen herfor er 30.03.2023 i Nors Hallen og vi håber også 
denne aften at se mange fremmødte. Vi sørger for at der bliver 
sendt dagsorden ud på facebook, når vi nærmer os datoen. Og 
HUSK: uden frivillige har vi ingen lokale foreninger. 

De bedste hilsner fra Nors Gymnastikforening 
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Nors Fitness Line

NORS FITNESS LINE HAR BRUG FOR DIN HJÆLP!

Nors Fitness Line er en forening, der drives af frivillige kræfter. Langt de fleste af disse frivillige har været med fra foreningens 
start, altså siden 2013. Men, det er sådan nu, at flere gerne vil forlade deres bestyrelsespost og lade andre tage over.  På vores kom-
mende generalforsamling den 28.2 2023 skal der findes et nyt medlem til bestyrelsen og en afløser for vores kasserer skal findes i 
løbet af det næste år. Vi søger nogen med gå på mod og initiativ. OG DET ER HER, DU KOMMER IND I BILLEDET, eller måske 
din nabo eller ven. 

Vi har brug for dig i Nors Fitness Line, hvis foreningen skal drives videre, som en uafhængig forening. En sund forening med 
overskud, hvor der er råd og mulighed for fede tiltag, alternativt kan den siddende bestyrelse se sig nødsaget til at afsøge andre 
muligheder for Nors Fitness Lines fremtid, f.eks. at overgå i Nors Hallens regi eller andet.

Så vil du være med til at drive en sund forening videre, skabe liv i byen og være med til at gøre en forskel, så har du muligheden 
nu. Vil du gerne høre mere om foreningens arbejde, eller vil du bare gerne kaste dig ud i det allerede, så kontakt:

Karen Berg på tlf.: 61651747, Julia Kleine på 22886602 eller Lene Enevoldsen på tlf.: 21132194.

GENERALFORSAMLING 
I Nors hallen - Tirsdag den 28. februar 2023 kl. 19.00

Dagsorden ifølge vedtægter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af stemmetællere
3. Aflæggelse af beretning
4. Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget.
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af: 2 bestyrelsesmedlemmer  (ulige år)
 3 bestyrelsesmedlemmer  (lige år)
    1 suppleant  (på valg hvert år)
    1 revisor  (vælges hvert andet år)
    1 revisorsuppleant (på valg hvert år)

7. Eventuelt

På valg til bestyrelsen er følgende:

Bestyrelsesmedlem: Anne Krogh Andersen (modtager ikke 
genvalg)
Bestyrelsesmedlem: Erik Nielsen (modtager genvalg)

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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NYT fra LOKALRÅDET for Nors, Tved og Øster Vandet

Efter forhandling med Vejdirektoratet er der nu blevet ny/genplantet træer m.v. i arealerne ved indkørslen til Nors (når man kommer 
fra Thisted af). Det bliver spændende at se beplantningen springe ud her i foråret.

Vi har fået tilladelse til indvendig at bemale tunnelen ved indkørslen til Nors fra Thistedsiden – Lokalrådet  - har netop valgt Kunst-
neren Richard Holmes til at udføre maleriet – se skitse herunder:

Vi er i fuld gang med at søge finansieringskilder til projektet. Der er her i år 2023 afsat 250.000 kr. til begyndende realisering af Thi-
sted Kommunes Områdefornyelsesplan for Nors – vi afventer snarest at blive indkaldt som følgegruppe til planens gennemførelse.

Vi har fra Kommunens LUF-pulje modtaget 40.000 kr. til et spændende skovprojekt overfor kirken i Øster Vandet og har fra samme 
pulje fået 80.000 kr. til start på Byfornyelsesprojektet ved Bykernen i form af en FIF-pavillon (FIF = Formidling-Information-Fæl-
lesskab) samt diverse tiltag i form af bænke, plantekasser og meget andet – kik forbi når det begynder at tage form i det kommende 
halvår – i forbindelse med Årsforsamlingen i Lokalrådet den 19. april i Nors Hallen vil alle arbejdsgrupperne fra arbejdet med vores 
Udviklingsplan blive indbudt til en fælles drøftelse og ideudveksling omkring de forskellige tiltag, der nu snart sættes i gang.

Vi vil i løbet kort tid modtage en Beplantningsplan (Finansieret af LUF-puljen) for hele vores Landsbyklynge/Nors,Tved og Ø. Vandet) 
som vi glæder os til at præsentere her i foråret engang.

Herudover beskæftiger vi os med diverse tiltag i forbindelse med Kystsporet, det grønne trekantede  område ved kirken(i samarbejde 
med Menighedsrådet) og mange andre ting.
Vi ønsker alle et godt nytår.

Med venlig hilsen - LOKALRÅDET

Få din annonce her
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De Frie Dilettanter

Gå ikke glip af De Frie Dilettanter! 
Lørdag d. 25 februar 2023 i Hillerslev forsamlingshus. 

De Frie Dilettanter har øvet hele efteråret og vinteren, og er 
snart klar til, at levere en underholdende forestilling. De sidste 
detaljer er ved at være på plads og vi glæder os til at opføre 
stykket for Jer! 

Du kan stadig nå at bestille billetter på TLF 9153 9420

Program: 

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

Aftenens arrangement 
Starter kl 18.00 med spisning – medbring selv madkurv og 
service.
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. 

De Frie Dilettanter
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Fredag d. 31. marts 2023 

NBK Venner inviterer alle mænd i Nors og omegn til
mandehørm fredag d. 31. marts 2023 i klubhuset på Vendbjerg
Festen starter kl. 18:00 og menuen står på adlibitum ål og stegt 
flæsk  fra Montra Hotel, Hanstholm.

Pris pr. deltager 225,- kr. 

Tilmelding
Tilmelding på mobilepay 27406 (Nors BK Venner)
Husk at skrive hvilket ”bord” man vil sidde ved.

Gruppetilmelding
Ring til Britt på tlf. 31 52 32 06

Fredag d. 24. februar 2023 

NBK Venner inviterer alle damer i Nors og omegn til
mandehørm fredag d. 24. februar 2023 i klubhuset på Vendbjerg
Festen starter kl. 18:00 og menuen står på tapas fra Den Gamle 
Slagter.

Pris pr. deltager 225,- kr. 

Tilmelding
Tilmelding på mobilepay 27406 (Nors BK Venner)
Husk at skrive hvilket ”bord” man vil sidde ved.

Gruppetilmelding
Ring til Britt på tlf. 31 52 32 06

Mandehørm Damefest

Spændende busrejser 
samt buskørsel i ind- 

og udland

hanstholm-rejser.dk
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 Generalforsamlinger

Nors Vandværk A.M.B.A.

afholder årlig generalforsamling

torsdag d. 23. februar 2023 Kl. 19.00
i Nors Hallens mødelokale

Dagsorden i. h. t. vedtægter

Bestyrelsen

Nors Hallen afholder generalforsamling 
tirsdag den 7. marts 2023

kl. 19.00 i Nors hallen

 1. Valg af dirigent
 2. Godkendelse af dagsorden
 3. Valg af stemmetællere
 4. Formanden aflægger beretning
 5.  Regnskab for 2021
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

  Anne Marie Foldager 
  – modtager ikke genvalg

  Kristian Amby 
  – modtager ikke genvalg

 8. Valg af suppleant
 9. Valg af revisor
 10. Evt.

På bestyrelsens vegne
Jens Frederiksen

Tved Vandværk A.M.B.A.

afholder årlig generalforsamling

søndag d. 5. februar 2023 kl. 14.00
hos Kjeld Jensen
Sønderbyvej 4

Dagsorden iflg. vedtægterne.

Evt. forslag skal være
formanden skriftligt i hænde

senest 3 dage før generalforsamlingen.

På bestyrelsens vegne
Kjeld Jensen
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 Tilbud fra Teutonia

- BØRN 50 KR.
- VOKSNE 100 KR.
Der vil være personale tilstede og besvare spørgsmål alle 
hverdage kl. 16.00-18.00

KONTIGENTER:

Under 18 år 
● 4 måneder 300 kr.     
●  6 måneder 450 kr. 
● 8 måneder 550 kr
● 12 måneder 800 kr 

Der er hold: mandag - onsdag - Fredag 
10-14 år træner 14.30-16.00
15 år og opefter fra 16.00-17.30 
Gæster kan træne for 25 kr pr. Gang

Over 18 år 
● 4 måneder 550 kr 
● 6 måneder 800 kr 
● 8 måneder 1000 kr
● 12 måneder 1400 kr

VAR DIT NYTÅRSFORTSÆT AT TABE LIDT KILO OG DET IKKE 
RIGTIG ER KOMMET IGANG ENDNU
SÅ ER VI KLAR TIL AT HJÆLPE DIG.

HAR DU IKKE VÆRET MEDLEM AF TEUTONIA FØR, MEN GERNE VIL SE OM DET ER NOGET FOR  DIG.  
SÅ HAR VI ET KANON GODT TILBUD: 

Kontakt oplysninger: 
Formand: Tina Lund Andersen Tlf: 25319923 Mail: andersentina999@gmail.com  -  Kassere: Jane Trauelsen Tlf: 23361671
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Pris til RepairCafe-Nors 

www.fjordlandmaegler.dk

Fjordland Mægler
Silstrupparken 2 - 7700 Thisted

96 18 58 00 - maegler@fjordland.dk

SKAL VI SÆLGE DIN BOLIG?

Nybolig-Typisk-Thisted kom forbi med kaffe og 
lagkage for at overrække RepairCafeen et Gavekort 

på 2.500 kr. 

”Pristildelingen begrundes med deres store indsats 
med at reducere affald, ved at ændre 

forbrugsmønstre og øge genanvendeligheden.

Samtidig er det sociale samvær mellem jer ”hånd-
værkere ”, og besøgende også et stort aktiv for 

byen”



Pris:
195 kr. Voksenbillet (uden spisning)
295 kr. Voksenbillet (med spisning)
Menu: 3 stk. godt smørrebrød fra

Den Gamle Slagter 

Billetter:
Voksenbillet (uden spisning) købes på

 norsbk.dk
Voksenbillet (med spisning) købes ved

 Ingrid Ottesen
ingrid@mvb.net / 60 62 16 36Dørene åbner til spisning kl. 18:00

ROCK’N’TALK SHOW
& The Ones
Peter Schmeichel

Klubbens hovedsponsor

Torsdag
D. 9. marts 2023

Kl. 20:00
I Nors hallen

Nors Boldklub inviterer til


