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Bladansvarlig: Kristian Amby
Telefon: 9153 7950
Mail: nttredaktion@gmail.com
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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: Peter Schmeichel & The Ones i Nors Hallen
Deadline for næste blad er den 20. maj med forventet udgivelse omkring 1. juni
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

Oversigt over arrangementer i området

Arrangementkalenderen

Vi kender det nok alle sammen. Der bliver lavet flere arrangementer samme dag. Der er gennem tiderne gjort flere forsøg på at 
undgå det, uden videre held. 

De fleste får Tidende, så nu gør jeg et forsøg på at lave en slags kalender her i bladet, så ser vi om det virker. Men det kræver 
(uh ha!), jeg får besked så tidligt som muligt. De fleste af disse arrangementer er allerede omtalt her i dette nummer, men her 
er det så samlet på ét sted. 

Så sidder nogen inde med viden om noget, der skal ske i fremtiden, skal du sende det til mig. Dog ikke ”faste” begivenheder som 
gudstjeneste, fodbold eller håndbold og den slags. Det behøves ikke være noget, der er omtalt i bladet. Det gælder om at melde 
det ud så tidligt som muligt, så andre ikke bruger samme dato. Så tidligt som muligt. Tidende udkommer hvert anden måned, 
så det nytter ikke, hvis det er noget, der foregår ”på fredag”

Send det til mig på mail nttredaktion@gmail.com, eller ring eller send en sms på tlf. 91 53 79 50. Og jo før jo bedre.

Arrangementskalender

Dato Tid Arrangement Sted
19. april 19.00 Årsforsamling Lokalrådet Nors Hallen
24. april 19.00 Forårsafslutning med foredrag Aktiv Netværk Palletten
25. april 19.00 Generalforsamling Frie Dilettanter Se bladet
5.maj Konfirmation Nors
7. maj Konfirmation Tved
18. - 21.maj Kr. Himmelfarts lejr på Trevæld Spejdercenter - KFUM Spejderne Vandet
29. maj 11.00 Friluftsgudstjeneste ved Nors Sø
1, juni 14.30 Foredrag Sognehuset
5. juni 16.00 Grundlovsmøde Tved
8. juni Udflugt til Jesperhus for Aktiv Netværk Nors
8. august Tur til Lufthavnen i Tved for Aktiv Netværk Nors
10. september Nors Open 23 i Nordvestjysk Golfklub Nystrup
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Torsdag d. 23.3.2023 fik Nors-Tved Borgerforening afholdt generalforsamling.

Det blev afholdt for en lille forsamling. Denne generalforsamling var også den, hvor Ove Thygesen, Peter Amtoft, Kristian 
Amby og Ove Thygesen, som den længst siddende af de den gamle bestyrelse, nemlig 17 år. Herfra den nye bestyrelse skal der 
lyde en stor tak for deres indsats i Nors-Tved Borgerforening. Vi håber stadig at kunne trække på jeres hjælp i ny og næ. Selvom 
de erfarne herrer der valgte, ikke at ville genopstille, var der nogle nye der valgte at stille sig til rådighed for bestyrelsen. Hanne 
Nielsen er kommet tilbage i bestyrelsen efter 2 år, som suppleant. Derudover har bestyrelse fået tilgange af 2 helt nye medlem-
mer Line Kolthoff Kristensen, 28 år, og Kasper Gravesen, 31 år. De 2 suppleanter blev Casper Søe-Larsen og Lars Nielsen. 

På generalforsamlingen var der desuden vedtægtsændringer på dagsorden. Men en enig generalforsamling besluttet, at sende 
det videre til den nye bestyrelses, som kunne bruges til udkast til nye vedtægter, desuden ønskede generalforsamling, at det ikke 
skulle være vedtægtsændringer der skulle begrænse borgerforeningens handlekraft. Derudover var der nogle små tilføjelser til 
de nye vedtægtsændringer, der skal skrives ind. 

Desuden blev der på generalforsamlingen besluttet, at kontingent til Nors-Tved Borgerforening ville være: 

Enkeltperson  100 kr.- 
Hustand  200 kr.-

Thisted kommune har sendt 5 skolelukninger til høring. Nors Skole er ikke en af de skoler der skal lukkes efter den plan der er 
lagt ud i høring. Men Vi har en opgave at løfte, så vi stadig kan tiltrække nye tilflyttere og gøre vores område attraktivt så vi ikke 
kommer i søgelyset når der skal lukkes skoler eller børnehaver en anden gang. Den nye bestyrelse ser frem til et vigtigt arbejde 
fremadrettet og ser frem til et godt år i bestyrelsen.

3

Nyt fra Nors-Tved Borgerforening

Rytmeholdet fra NGF i Thy Hallen 
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Aktiv Netværk Nors

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
9.30 - 13.00 ulige uger Madlavning for mænd Thomas Kranz 22 96 75 09
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

Generalforsamling i Aktiv Netværk Nors
Der er ikke mange foreninger, der kan mønstre 50 til deres gene-
ralforsamling. Men det kan Aktiv Netværk. 

Generalforsamling var i gode hænder med Hans Jørgen Birk som 
dirigent og med diverse hjælpemidler som nodestativ, mikrofon 
med tilhørende forstærker og højtalere, kom Jens Otto Nystrup 

godt gennem formandsberetningen. Her fortalte han om frem-
tidige arrangementer som en udflugt til Jesperhus og et besøg i 
Thisted Thisted Lufthavn, hvor Jens Clausen vil vise rundt. 

Herefter forløb hele aftenen som smurt. Med godt smørrebrød 
og god underholdning af Ruths Hotel fik alle en god og hyggelig 
aften. 
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Fredagskaffe

FRA VUGGESTUE  
TIL OVERBYGNING
THYPRIVATSKOLE.DK SKOLEN 

FOR HELE 
THY

Vi fortsætter med den populære Fredagskaffe på Palletten, 
Kirkebyvej 18, Nors.

Hver Fredag  kl. 14.30 til 16.00. - Kaffe med brød/kage koster 20 kr.

Der er – som altid - mulighed for at få en snak med nye og gamle 
venner, spille et brætspil, bob m.v., få hjælp til sin telefon og hjælp 
til MIT ID. 
Husk at medbringe skiftesko/hjemmesko.

Med venlig hilsen og på gensyn!!
Initiativgruppen

Thomas Kranz, Vandet,
Kontaktperson:  23431433 Lise Hove, Nors 
Beboerrådet på Palletten.
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Soldatens grav i Øster Vandet
Alle kirkegårde rummer mange gravsteder med hvert sit navn, sin historie og sin livsberetning. 
På kirkegården i Øster Vandet findes et bemærkelsesværdigt gravsted, som det kan anbefales at 
se. Du finder det let. Gå indenfor kirkegårdslågen og hold stik til højre, så står du snart blandt 
flere mindekors foran det fredede gravsted for Friederich Wilhelm Cunz, som blev begravet i 
året 1890. Men hvem var han? Og hvorfor fik han denne usædvanlige mindeplade?

Som navnet antyder, så var Friederich af tysk oprindelse. Han blev født i Hessen-Hanau i 
1809, og som voksen blev han værget som soldat. I årene fra 1848 - 1850 foregik Treårskrigen 
imellem Danmark og Slesvig-Holsten, hvor Cunz kæmpede på tysk side. Men i et af slagene i 
Sønderjylland eller Slesvig reddede han på forunderlig vis en såret dansk soldat og thybo ved 
navn Niels Bertelsen Vigh, og midt i krigens ufred opstod der et stærkt venskab i mellem de 2 
på tværs af sprog, kultur og nationalitet. Da Niels fik mulighed for at komme hjem fra krigen, 
valgte Cunz at tage med, og således brød han med den tyske hær og hele sin tyske identitet.

Sammen rejste de hjem til Niels Bertelsen Vighs gård i Øster Vandet, hvor denne boede 
sammen med sin familie, og her flyttede Cunz nu ind. Gården lå oprindeligt ganske tæt ved 
kirken mod nordvest, men blev siden flyttet længere mod nord, hvor den kom til at bære navnet 
‘Hvarregård’. 

Man kan let forestille sig, at Cunz må have mødt mange sproglige udfordringer i Thy, for ligesom dansk - og thybomål i særdeleshed - 
angiveligt må have været fremmed for ham, så har omvendt næppe mange lokale i området på det tidspunkt behersket det tyske sprog. 
Men det viste sig, at Friedrich Wilhelm Cunz var en dygtig gartner, og han fik ansættelse som gartner og plantør rundt omkring i om-
rådet. Bl.a. haven ved Hvarregård og den lille plantage vest for kirken - ‘Fælleden’ kaldet - menes oprindelig at være anlagt af Cunz.  

Da der i 1864 igen var krig imellem Tyskland og Danmark, blev Cunz atter soldat, men denne gang kæmpede han såmænd som 
frivillig på dansk side. Når man tænker på hans relativt høje alder - han må på det tidspunkt have været omkring 57 år gammel - er 
det bemærkelsesværdigt, at han påny meldte sig under krigsfanerne. Men det gjorde han og blev tilknyttet 10. infanteri-regiment med 
soldaternummeret 595. Han gjorde krigstjeneste fra d. 12. april til d. 30. august 1864, og når man tænker på, at stormen på Dybbøl 
foregik d. 18. april, og at slaget om Als fandt sted d. 29. juni, så er det ikke svært at forestille sig, at Cunz med sin krigstjeneste her 
befandt sig midt i de for Danmark så skelsættende og tragiske historiske krigsbegivenheder. Han har uden tvivl oplevet krigens rædsler 
med mange sårede og faldne soldaterkammerater, men selv overlevede han krigen og vendte efterfølgende tilbage til Thy og gården i 
Øster Vandet. 

Resten af sit liv boede Cunz i Øster Vandet, hvor han livet igennem forblev ugift. Han blev som krigsveteran fra de 2 slesvigske krige 
medlem af “De danske våbenbrødres selskab’ og var højt agtet blandt folk i området. Da vennen Niels blev gammel, blev Hvarregård 
overdraget til sønnen Peder, og Niels måtte flytte ind i en lille aftægtsbolig umiddelbart nord for kirken. Cunz derimod, som ligeledes 
nu var blevet en ældre herre, havde ingen aftægtsaftale og måtte således blive boende på Hvarregård. Meget kunne tyde på, at han ikke 
befandt sig vel under den nye gårdejer. De nærmere omstændigheder kender vi ikke, men en sensommerdag i 1890 fandt man Cunz 
død. I kirkebogen er dødsårsagen som note beskrevet som ‘et skudsår i halsen som følge af uforsigtig brug af geværet’, men der er 
næppe tvivl om, at der var tale om et selvmord. Cunz blev lagt i en kiste, men denne blev båret over kirkegårdsdiget og ind på kirke-
gården, da det på den tid ved selvmord ikke var tilladt den døde at komme ind på kirkegården via kirkegårdslågen.

Der er ingen tvivl om, at Cunz var en meget respekteret og afholdt person med gode egenskaber, for ved sin død blev der af soldater-
kammerater på dansk side givet ham en mindeplade, som på smukkeste vis bærer indskriften:

Vi mindes dig saa stout du stod,
med ungdomsfriskheds store mod,

med venner baade der og her,
thi trofast ærlig var din færd,

skønt fremmed for vort folk og land,
i strid saa dansk som nogen mand,

til vold og uret had du bar,
mens nøden dig i hjertet skar,
den gud som er alkjærlighed,
for Jesu skyld dig skænke fred

Af Ole Korsgaard Andersen



Aktiv sommerferie
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I mange år har der været sommerferieaktiviteter for skolebørn i Thisted Kommune. Blandt de største trækplastre hertil var i 1998 hos 
Marie Kusk i Tved. Ud af de 1920 tilmeldte skolebørn var de 425 tilmeldt her. Det var 4H der stod for arrangementet, der vækkede så 
står begejstring blandt de mange børn. Billederne her er fra Thisted Dagblads fotograf Peter Mørk.
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Der er fuld fart over feltet på Holmevej 19, hvor vi lige for 
tiden udvider med endnu flere spejdere. Det er bare fedt!

Den første lørdag i både februar og marts har cirka 35 børn 
og deres forældre brugt formiddagen på at være til fami-
liespejder. Den første gang tændte hver familie et lille bål, 
som efterfølgende blevet samlet til ét stort bål. Her skulle 
der laves mad i foliebakker til alle, mens børnene legede på 
en hjemmebygget legeplads, som seniorspejderne havde la-
vet. Den anden gang blev der spillet naturbingo rundt om 
spejderhuset samt lavet snobrød og pølser over bål og pølse-
horn i vores jordovn. 

Der er stadig plads til flere familiespejdere, så kom og hver 
med, når de mødes den første lørdag i hver måned fra 9.30 til 
12.00. Tilbuddet er primært for familier med børn i alderen 
cirka 3-6 år, deres søskende og forældre. Kontakt Tim Som-
mer på 21 76 41 79 eller Mikael Høj på 25 77 73 77, hvis du 
har spørgsmål til det. 

Bæverne og ulvene (0.-3. klasse) har brugt årets første måne-
der på at lære om naturvidenskab og være kreative. De har 
bygget vulkaner med lava af bagepulver og eddike, arbej-
det med statisk elektricitet, bygget små biler i træ og lavet 
fantasiting af gamle hvidevarer. De har også haft besøg af 
spejderne fra Thisted, som de legede sammen med. 

Og de vil rigtig gerne have endnu flere børn at lege og lære 
med, og derfor vil de gerne invitere alle, der begynder i Mini 
SFO og Skoleintro her i april til også at komme til spejder. 
De mødes hver mandag fra 16.30-18.00, og nye førskoleele-
ver er velkomne første gang mandag den 17. april, når bæ-
verne og ulvene er færdige med at holde påskeferie. 

Tropsspejderne (4. klasse til 18 år) har også givet den gas her 
i det nye år. De har lavet bål i kraftig vind, lært om Danne-
brog, bygget med rafter og været på mini-løb. Her gjaldt det 
om at arbejde sammen i små hold for at løse en lang række 
opgaver både bedst og hurtigst.

Derudover har de store spejdere også være på overlevelses-
tur, hvor de skulle gå med rygsæk fra sted til sted. Under-
vejs skulle de blandt andet stable mælkekasser, mens de var 
sikret med klatreudstyr. Her kom de op i cirka fire meters 
højde! De skulle også sove i hængekøjer og på GPS-løb for 
at samle ingredienser til frokost. Humøret var i top hele ve-
jen igennem! 

Seniorspejderne (7. klasse og opefter) har brugt de seneste 
måneder på at pionere en legeplads, lave aktiviteter med ild 
og kælke, og så har de været til fællesarrangement med se-
niorer fra andre spejdergrupper i Thy. Her skulle de lave 
mad med fødevarer, der var lidt anderledes, end de var vant 
til, men det blev alligevel lækkert til sidst. 

Desuden var alle spejderne i Nors samlet til spejderfest på 
Nors Skole den 27. februar. Her blev der spist fælles aftens-
mad, holdt generalforsamling og uddelt årsstjerner, som 
spejderne kan sy på deres uniform, så man kan se, hvor man-
ge år de har været spejdere. 

Vi har også hjulpet til fastelavnsfest i Nors Hallen, hvor vi 
stod for opsætning af borde og stole og for at fylde og passe 
tønderne. Søndag den 16. april kan du finde os til ØKO-dag 
på Øster Skaarup, Lerhøjvej 4, når køerne igen skal på græs. 
Og ellers glæder vi os til at invitere jer alle til en festdag med 
sponsorgang og aktiviteter for hele familien søndag den 4. 
juni. Sæt allerede nu kryds i kalenderen. 

Og husk, at vi tager imod nye (og gamle) spejdere hele året 
rundt, så kig forbi Holmevej 19 i et af de nedenstående tids-
rum, eller tag fat i gruppeleder Louise Svendsen på 23 32 85 
26, hvis du/I vil være med.

Familiespejderne mødes 1. lørdag i måneden fra 9:30-12:00
Mini SFO-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



Program for de kommende måneder

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

Alle er altid velkommen

Marts: 22. Teater tur , ”Robin Hood” 
for alle spejdere, søskende og forældre.

Maj: 18.-21 Kr. Himmelfarts lejr på Trevæld Spej-
dercenter.

Når vinteren rinder i grøft og i grav
og rugens krøllede blade
sig ranker i solen, som spejles i hav
jeg griber med længsel, knap ved jeg deraf
min hakke, min skovl og min spade.

En af vore forårs sange bebuder at vinteren er omme og for-
året har taget over. Et blomsterhav af vinter gækker, erantis 
og krokus er ved at være på retur, for at blive afløst af liljer 
af forskellige varianter – jo foråret er her.

Hos spejderne nyder vi de lysere aftner, som giver rig mu-
ligheder for aktiviteter o det fri. Vi var på virksomheds be-
søg hos ”Nordthy” i Østerild, en stor slående virksomhed 
som sælger kager, slik og nødder til store dele af butikkerne 
her i landet. Fastelavn holdte vi i bålhytten, med tøndeslag-
ning varmt kakao og fastelavnsboller. Her midt i marts ind-
bød vi til forårsweekend: Spejdere, søskende og forældre 
indtog ”Hytten” i Sennels. Weekenden bød på mad over bål, 
kælketur, bygning af snemand, valg af ny forældre bestyrel-
se og sluttelig tur i Thy Hallens badeland. En rigtig god tur.
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Spejder Nyt - Vandet

Følg med på vores FACEBOOK side: Spejderne Vandet.

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

Vi har forhånds tilmeldt hele gruppen til Kr. Himmelfarts 
lejr på Trevæld Spejdercenter fra 18. - 21. maj. Mere herom 
senere.
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De muntre motionister

De muntre Motionister

Til vort projekt, som startede her i det nye år, har vi 
søgt midler i DIF og DGI s foreningspulje. 

Vi søgte til kursus og opstart til projektet i Motions-
centret. 

Foreninger kan søge i puljen (44 milioner) – vi 
søgte og fik kr. 5.000

Kurset for instruktører i Motionscentret er afholdt og 
alle er godt i gang.

I vores 1½ time kan vi lave gymnastik v. Ester -  gå 
direkte i Motionscenter - forskellige aktiviteter og til 

sidst kaffe og en sang.
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NORS - TVED - Ø. VANDET KIRKETIDENDE
APRIL - MAJ  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.  

Foråret så sagte kommer

Når disse linjer læses, går det forhåbentligt mod forår.
Forår ventet med længsel. Der er næppe nogen årstid så mange 
af os længes så inderligt efter som foråret.
Som min far altid sagde, når det gryede af vår:
”Tænk at få lov at opleve endnu et forår.”
Den gryende vår overvælder os med lys og liv og kraft, mens 
vi mærker dagene længes og lyset få magt. 
De små trodsige forårsbebudere pibler frem af jorden og mel-
der om liv og håb. Fuglene synger om kap om vår og liv.
Og vi mærker, at liv, håb og kraft også fornyes i os.
Forårets komme er så livsbekræftende.
Digterpræsten Kaj Munk slutter forordet til sine erindringer 
med ordene: ”Foråret så sagte kommer. Så sagte, ja. Men kom-
mer.”
Han skrev sine erindringer i 1942. Han skrev om foråret i natu-
ren. Men, han skrev også om befrielsens forår, som han vente-
de og håbede på sagte var på vej over Danmark, men som han 
ikke nåede at opleve.
Men samtidig skrev han utvivlsomt også om opstandelsens for-
år.  Om livets evige sejr over døden.
Sanseligt fortæller og forkynder foråret os, at livet er stærkere 
end døden. Jeg holder meget af Kaj Munks smukke ord:  ”For-
året så sagte kommer.”  For der er noget sagte over forårets 
komme. Der skal nogle livtag til mellem lys og mørke, vinter 
og vår, før våren, lyset og livet sejrer. Men foråret kommer.  Så 
sagte ja, Men, kommer. Også i år.
Med ønsket om et velsignet forår!

Sognepræst Bodil Nørager

Siden sidst i Nors-Tved-Øster Vandet pastorat

Døbt i Nors Kirke
Alva Fuglsang Nielsen
Niklas Fuglsang Andersen

Tillykke.

Døde/begravede/bisatte, Nors
Else Marie Thomsen

Æret være hendes minde.

Døbt i Tved Kirke
Mikkel Toft Kristiansen

Tillykke.

Døde/begravede/bisatte, Tved
Karen Margrethe Smed
Egon Hjalmer Bunk Kjærgaard

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.

Sognepræst 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 forår og sommer
Følgende lørdage holder vi lørdagsdåb:
13. maj
1. juli

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.

Sognepræst Bodil Nørager
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Konfirmander, 2023

Store bededag, d. 5. maj, 2023 konfirmeres i Nors kirke:
Alberte Wentoff Amby
Alexander Johansen Ramskov
Amanda Bannova Pedersen
Anders Laurbjerg Holler-Jensen
Asger Brix Sørensen
Carl Emil Krogh Nystrup
Cecilie Stentoft Pedersen
Christina Birch
Emma Kjær Tilsted Bojesen
Kristian Nielsen
Lukas Berg Knudsen
Magnus Haugstrup Oddershede
Maja Klysner Busse
Malvina Petrivna Dyachenko
Malthe Røge Andersen
Simon Bjerregaard Bakke
Sofie Amtoft Vangsgaard
Sophia Birch
Stine Witten Lodahl Andersen
Theresa Thinggaard Kristiansen
Viktor Ørgaard Rotbøll

Søndag d. 7. maj, 2023 konfirmeres i Tved kirke:
Julie Jungbloot Westergaard
Sisse Hyllested

Sognearrangementer                                          

Friluftsgudstjeneste for hele Thisted provsti.                                         

2. pinsedag, mandag d. 29. maj kl. 11.00, v. Nors sø (Ager-
holmvej, 7700 Thisted

I år vender vi tilbage til den naturskønne plet ved Nors sø, som 
mange er kommet til at forbinde med vores årlige pinseguds-
tjeneste.
Medvirkende er Thisted kirkes drenge- mandskor, børnekor, 
Thisted FDF-orkester, provstiets præster, spejdere, FDF’ere og 
frivillige. Prædikanten annonceres senere. 
Efter gudstjenesten er der kaffe og kage, samt mulighed for 
hyggeligt samvær i det grønne. Tag også gerne en madpakke 
og service med til eget brug, så kan dagen nydes endnu længe-
re samtidigt med vi skåner naturen i vores dejlige nationalpark.
I år har ældre med behov for kørsel desuden mulighed for at 
kontakte Thy Veteranbilklub v. Jens Christian Heegaard (tlf. 
20 51 55 37). Så vil klubben gøre, hvad de kan for at stille en 
af deres unikke biler til rådighed for kørsel ud og hjem fra 
gudstjenesten. 

I tilfælde af regn flytter den fælles pinsegudstjeneste til Nors 
kirke (Holmevej 29, 7700 Thisted).

Sogneftermiddag                                       

Torsdag d. 1 juni kl. 14.30 i Sognehuset

Sidste sogneeftermiddag inden sommerferien, byder på et 
spændende foredrag med Kirsten og Jørn Møller fra Hunde-
sted som gør status: 

17 år for Tanzania. Har det nyttet noget? 
Kirsten og Jørn har gennem årene sendt udstyr til skoler og 
hospitaler og har hjulpet 100 vis af medicinstuderende til ho-
spitalerne, således de fik førstehåndsviden om b.la. tropesyg-
domme.
Kirsten og Jørn er kendte i Nors, da Kirsten er opvokset her i 
Nors, datter af Elly og Ejner Rasmussen.

Kom og hør de spændende historier om en verden vi svært kan 
forestille os

Alle er velkomne.

Nors, Tved, Øster Vandet menighedsråd

Tved Kirke                                          
Skærtorsdagsgudstjeneste                              

Torsdag d. 6. april kl. 19.00 i Tved Kirke
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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 

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.

En stemningsfyldt gudstjeneste hvor vi efterfølgende mødes 
om skærtorsdagsmåltidet i form af brød og vin ude i våbenhu-
set, hvor snakken kan tage fart og hyggen sprede sig.
Tag din nabo med og indled påskeugen med denne hyggelige 
gudstjeneste.

Alle er velkomne.

Tved menighedsråd

Grundlovsdag                              

Mandag d. 5. juni kl. 16.00
afholder vi grundlovsmøde nede på grundlovspladsen ved kir-
ken.

Nærmere program følger, men afsæt allerede nu tidspunktet til 
at ”genoptage” fordums grundlovsmøder, hvor der også bliver 
fællessang og musik.
Se mere udførligt program på Facebook og hjemmesiden.
Alle er velkomne.

Tved menighedsråd

Påske                                   
Påsken er den største kristne højtid og en 
grundfortælling i vores kultur. Den hand-
ler om livets store spørgsmål og om nære 
menneskelige erfaringer – håb, forsoning, 
tilgivelse, fællesskab, tro på livet, men også 
svigt, ensomhed, lidelse og død.

Påskens fortælling strækker sig over en dramatisk uge, den sid-
ste uge i Jesus’ liv, som spænder fra fællesskabet om nadveren, 
sorgen over Jesus’ lidelse og død - til glæden over, at han opstår 
fra de døde.

Hvornår er det påske?

Datoerne for påskeugen varierer fra år til år, fordi påskedag 
ifølge traditionen skal falde første søndag efter første fuldmåne 
efter forårsjævndøgn.

Forårsjævndøgnet falder den 21. marts, hvilket betyder, at på-
skedag tidligst kan falde den 22. marts og senest den 25. april.

Se påskens gudstjenester i gudstjenestelisten.

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

April

Palmesøndag 2. Ingen Ingen 10.30 GMT

Skærtorsdag 6. Ingen 19.00 NB Ingen

Langfredag 7. 9.00 MM liturgisk Ingen Ingen

Påskedag 9. 10.30 Ingen Ingen

2. påskedag 10. Ingen 10.30 Ingen

1.s.eft. påske 16. 9.00MM Ingen Ingen

2.s.eft. påske 23. Ingen 9.00 Ingen

3.s.eft. påske 30. 10.30 Ingen Ingen

Maj

Bededag 5. 10.00 Konfirmation Ingen Ingen

4.s.eft. påske 7. Ingen 10.00 Konfirmation Ingen

5.s. eft. påske 14. Ingen Ingen 9.00 MM

Kr. Himmelfart 18. 10.30 Ingen Ingen

6.s.eft. påske 21. Ingen 9.00 GMT Ingen

Pinsedag 28. 10.30 Ingen Ingen

2.pinsedag 29. Fælles provsti gudst. NB Fælles provsti gudst. NB Fælles provsti gudst.NB

Juni

Trinitatis 4. 9.00 Ingen 10.30

1.s.e. trin 11. 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. bon@km.dk
Ønsker man besøg er man meget velkommen til at kontakte mig, så finder vi helt sikkert et tidspunkt.

Ferie og friweekend
Mandag er fast fridag

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

Nors Cykelforretning og Autoværksted
Engang Cykelforretning og Autoværksted, senere udvidet medbenzinsalg. 
Sidst trykkeri, hvor dette blad blev produceret.
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Nyt fra Nors Gymnastikforening  

Tak fra gymnastik

Gymnastiksæsonen er ved at gå på hæld og vi vil derfor gerne 
benytte lejligheden til at sige alle gymnaster, forældre, trænere 
og hjælpere tusind TAK for endnu en fantastisk, sjov og lærerig 
sæson! Der er blevet brændt en masse krudt af - og det har været 
SÅ sjovt! 

Søndag den 12. marts kl. 10.00 lød startskuddet til årets lokale 
gymnastikopvisning i Nors Hallen. Alle vores spændte gymna-
ster og trænere gik på gulvet med fanerne i spidsen.
Det var rigtig en hyggelig og flot gymnastikopvisning, med rigtig 
mange glade tilskuere  - det var virkelig en dejlig formiddag. Vi 
havde 5 lokale hold på gulvet, som alle var spændte på at vise 
hvad de havde brugt vinteren på at lære - og de gjorde det bare 
SÅ godt allesammen!! Udover vores lokale hold havde vi i år 
to gæstehold på gulvet - DGI Juniorlandsdelsholdet 4.-6. klasse 
og Han Herred efterskole – hold nu op hvor var de også bare 
knaldhamrende dygtige. Sparekassen Thy sponsorerede is til alle 
optrædende gymnaster og vi sluttede formiddagen af med boller 
sponsoreret af Nors Bageri, kage sponsoreret af Munkens Bageri, 
kaffe og sodavand.  

Vi har i år to af vores lokale hold – Rytmeholdet og Mix-Spring, 
der deltager i Børnestævnet i Thy Hallen den 25. marts. Vi er 
sikre på, at det bliver en stor oplevelse for gymnasterne, at vise 
deres serier og spring frem, på det store gulv i Thy Hallen. Her-
efter slutter sæsonen af for alle gymnaster – og vi kan heldigvis 
mærke, at der er en del der allerede nu glæder sig til sæsonstart 
igen i september. 

Torsdag den 30. marts afholder vi Generalforsamling i Nors 
Gymnastikforening. Vi håber på at se en god flok, der har lyst til 
at være en del af foreningslivet. 

Fredag den 21. april drager alle trænere, hjælpere og bestyrelses-
medlemmer på tur til Multicentret i Østerild, hvor der bliver holdt 
en aktiv og sjov fælles afslutning for os alle. Her skal skydes på 
bane, klatres, springes og leges og så skal vi have god mad, hygge 
os og takke hinanden for en god sæson sammen.  

Skulle du sidde derude med en drøm om at blive en del af vores 
træner team i NGF til næste sæson, så hører vi meget gerne fra 
dig. Du kan skrive en sms til Berit på 21230579! 

De bedste hilsner – Bestyrelsen i Nors Gymnastikforening 
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Få din annonce her
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Livet på Nors Skole
100-dags fest på Nors Skole

Traditionen tro er det en stor dag for 0. klasse på Nors Skole, når 
de har nået 100 skoledage. Dette blev fejret med en fantastisk 
100-dags fest fredag d. 13. januar. Drenge og piger var i dagens 
anledning klædt i flot festtøj. Dagen blev fejret med dejlig mad, 
sjove aktiviteter og masser af godt humør. Skolen siger 1000 tak 
for alle bidragene til festen. 

Læsekampagne på Nors Skole

Igen i år bliver der afholdt læsekampagne på Nors Skole. Fokus 
på læseudvikling er altid et vigtigt omdrejningspunkt for børne-
nes skolegang i Nors – ligegyldigt hvilket fag. Men i uge 3-6 er 
der skruet ekstra meget op for læsningen. 
Mandag d. 16. januar blev læsekampagnen sparket i gang med et 
læseteater over eventyret Klods Hans. Dansklærerne havde i den 
forbindelse klædt sig ud og læste replikker højt, mens de udførte 

Klods Hans for skolens børn. Børnene var opslugt og begejstret 
over teaterforestillingen, som blev et rigtig fint afsæt til læsekam-
pagnen.
Aktiviteterne er mange og differentieret efter alderstrin og læse-
niveau. Sidst i læse-kampagnen skal de ældste afholde højtlæs-
ningskonkurrence, hvor en læsekonsu-lent fra Thisted Bibliotek 
var indbudt som dommer. Det blev en spændende 

Nye vinduer på Nors Skole

I januar måned har skolen haft besøg af håndværkere, da skolen 
har fået skiftet 57 vinduer og døre. Derfor har elever og håndvær-
kere set rigtig meget til hinandens dagligdag – til stor interesse 
for skolens børn, der har fået en stor indsigt i tømrerfa-get. 
De nye vinduer glæder både elever og personale, da de hjælper 
til med at holde på varmen inde på skolen. Og det gør jo abso-
lut ikke noget at vi kan spare på varmen i en tid, hvor skolen er 
afhængig af gasvarme. 
Nu er vinduerne på plads – og så glæder vi os alle til, at der kom-
mer fjernvarme til byen. Det luner det hele…

Almindelig og livreddende førstehjælp på Nors Skole
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Bare rolig!… Der er ikke sket nogen ulykke. Tværtimod!
På Nors skole har personalegruppen – på initiativ fra skolens 
MED-udvalg - været igennem et kursus omkring førstehjælp, så 
vi på skolen i endnu højere grad kan hjælpe både børn og voksne, 
hvis der skulle blive behov for det. 
Vi blev blandt andet gjort klogere på, hvordan man hjælper i for-
bindelse med al-mindelig førstehjælp, standsning af ulykke, alar-
mering og livreddende førstehjælp. Et rigtig fint kursus, vi varmt 
kan anbefale alle arbejdspladser og privatpersoner. Man håber, 
man aldrig får brug for det – men det er jo aldrig til at vide.

6. klasse laver dans

Tirsdag d. 17. januar var 6. klasse med at vise en dans, som de 
havde arbejdet med i idræt. Der var masser af sceneeffekter med 
røgmaskine og ultraviolet belysning, der fik børnene veste til at 
træde flot frem i dansen. Tak for oplevelsen til 6. klasse.

SFO-byggeprojekt i vinterferien

I vinterferien kom der virkelig gang i byggeriet i SFO’en. På 
billedet kan man se en dejlig flok drenge, der med byggemøder og 
byggeevner udfolder deres entrepre-nørskab.    

Fastelavn er mit navn…

Mandag d. 20. februar blev der virkelig gået til den. Børn og 
voksne på Nors Skole havde fundet udklædningstøjet frem til 
fejring af fastelavn. Efter fastelavnssange og fastelavnskåringer 
for bedste udklædning, gik klasserne til tønderne. I hallen havde 
hver klasse deres egen tønde, der skulle bankes i småstykker. Ge-
vinsten fandt de i form af karameller, der blev fordelt i klasserne 
til stor nydelse for alle børn. 

TV MIDTVEST på besøg

I starten af marts bankede vinteren pludselig på igen. Sneen faldt 
i store mængder og i nyhederne var der varslet snestorm og store 
snemængder. Derfor kom TV MIDTVEST på besøg på Nors 
Skole.
Trods masser af sne gik skoledagen sin ”almindelige” gang – som 
man nu kan med dynger af sne. Leg i sneen blev en del af børne-
nes skema, ,hvilket blev nydt i stor stil.   
0. og 1. klasse var ude at lege i sneen, da TV MIDTVEST kom 
forbi. Børnene var i gang med at bygge en fælles sneborg/snehule 
- og hvor kan man nå langt, når man bygger i fællesskab. Sikke 
en masse glæde og dejlige røde kinder.
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Spændende busrejser 
samt buskørsel i ind- 

og udland

hanstholm-rejser.dk

NYT fra LOKALRÅDET for Nors, Tved og Øster Vandet

I skrivende stund har Thisted Kommunes Udvalg for Erhverv, 
Klima, Miljø og Teknik indstillet til Økonomiudvalg/Kommu-
nalbestyrelsen, at der gives en tillægsbevilling til Områdeforny-
elsesprogrammet for vores område på 250.000 kr. således, at den 
samlede beløbsramme vil kunne blive 500.000 kr. om året i 5 år. 
Det afgøres endeligt på Kommunalbestyrelsens møde den 28. 
marts – vi afventer i spænding.

LOKALRÅDET har netop fået udarbejdet en flot og inspirerende 
farverig Beplantningsstrategi for vores Landsbyklynge – en plan/
strategi som vi nu tager fat på at realisere i samarbejde med alle 
relevante parter.

Beplantningsstrategien kan rekvireres elektronisk ved henvendel-
se til Jens Otto Nystrup aa.jo.nystrup@hotmail.dk eller ntvlokal-
raad@gmail.com

Yderligere oplysninger kan fås på min mobil -23201414

Med venlig hilsen
Jens Otto Nystrup – fmd. for LOKALRÅDET

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

Den 19. april 2023 kl. 19.00 i Nors Hallen.
Kl. 18.00 er de oprindelige Arbejdsgrupper fra arbejdet med 
Udviklingsplanen inviteret til en dialog om fremtidens tiltag i 
forbindelse med arbejdet med Områdefornyelsesplanens imple-
mentering/udrulning – 5 års-plan. (Rene Meldgaard Nielsen fra 
Teknisk Forvaltning deltager her samt i Årsforsamlingen.)
 DAGSORDEN: 
1. Valg af dirigent.
2. Valg af mødesekretær/referent samt 2 stemmetællere.
3. Lokalrådets beretning.
4. Forelæggelse af regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest den 11.april.
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2. års periode.
På valg er: Karen Johansen (genoptiller ikke), Jens Otto Nystrup, 
Karen Berg, Inger Svane – (alle 3 modtager genvalg.)
Valg af 2 suppleanter for 1 år:
På valg er: 1.Hanne Nielsen 
                  2. Helga Immersen
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
På valg er: Revisor:  Hans Jørgen Birk
                    Revisorsuppleant: Ingrid Ottesen
8. Eventuelt.

Der vil blive serveret kaffe/the, øl/vand m.v.
Repræsentanter for områdets foreninger opfordres til at komme 
til selve Årsforsamlingen kl. 19.00 med henblik på dialog og evt. 
opstilling til LOKALRÅDET. 

På LOKALRÅDET`s vegne 
Jens Otto Nystrup - formand
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Nors Fitness Line

I Nors Fitness Line har vi lige nu 89 medlemmer, der bruger 
vores center på forskellig vis. Der kan være stor forskel på, om 
man styrketræner for at opbygge muskelmasse, om man går på 
et af vores hold - yoga, swissbold, crossdance eller cirkeltræ-
ning, eller om man går i centret for at tabe sig. 
Fælles for det hele er, at der er plads til alle i Nors Fitness Line, 
både yngre (over 15 år) og ældre.

Tirsdag d. 28 februar afholdt vi generalforsamling i Nors Fit-
ness Line. Bestyrelsen blev konstitureret som følgende:

Karen Berg (formand)

Torben Petersen (næstformand)

Julia Kleine (medlem)

Emilie Gregersen (medlem)

Lene Enevoldsen (suppleant)

Erik Nielsen (Kasserer)

Revisor: Anne Marie Foldager og Anne Marie Berg

Revisorsuppleant: Jane Berg

I Nors Fitness Line tilbyder forskellige hold:

Mandag er der swissbold med Lene Hoxer fra kl. 17 - 18.

Tirsdag er der cirkeltræning med Lene Enevoldsen og Lux fra 
kl. 17 - 18.

Onsdag er der Yoga med Halla fra 17.30 - 18.30

Torsdag er der CrossDance med Karin Skaarup fra kl. 18 - 19. 

Derudover er der også hver mandag og torsdag aften vægt- og 
konditionstræning for mænd. 

HUSK, vi hjælper gerne med en prøvetime, hvis man gerne vil 
ned og se, hvad vi har at tilbyde. Kontakt Erik Nielsen på telefon 
61601747. Priserne for et medlemskab ses nederst. 

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

Spørgsmål vedr. medlemskab og nøglebrik kontakt Erik Niel-
sen på tlf. 61601747. Også hvis man oplever problemer med at 
kunne betale over Conventus.

Mvh Julia
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Nu er det heldigvis igen sådan, man kan holde fester Og så skal 
man finde et sted at holde festen. 

Her i byen vil det typisk være i Nors Medborgerhus. Og man kan 
se på hjemmesiden, om huset er ledigt.

På hallens og beboerhusets hjemmeside www.norshallen.dk 
vælger du Nors Beboerhus. Her kan du se, hvornår huset er ledigt 
ved bladre frem og tilbage i kalenderen.

Typisk er det lørdag, man skal bruge huset. Så lejer man det fra 
fredag klokken 17 til søndag klokken 12. Så er der både tid til at 
stille op og rydde til side efter festen.

Det koster kr. 1800 at leje sal, køkken og toiletter, og du lejer 
huset ved at ringet til Bodil Krøjgaard på tlf. 44118786. Her kan 
du også få svar på spørgsmål om lejemålet. 

Nors Beboerhus
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www.fjordlandmaegler.dk

Fjordland Mægler
Silstrupparken 2 - 7700 Thisted

96 18 58 00 - maegler@fjordland.dk

SKAL VI SÆLGE DIN BOLIG?

De Frie Dilettanter
Der afholdes generalforsamling i De Frie Dilettanter 

Det afholdes tirsdag d. 25.04.2023 kl 19.00 
hos Inge Marie Sekkelund, Norsvej 9, 7700 Thisted.

Generalforsamlingen afholdes i flg. Gældende vedtægter.

Foreningen er vært ved en kop kaffe og et stykke brød. 

Dagsorden for generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere.

3. Bestyrelsens/ formandens beretning.

4. Forelæggelse af og godkendelse af   
 årsregnskab. (Evt. forelæggelse af næste års  
 budget)

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Indkomne forslag.

7. Valg i henhold til §7

a. Jan Holm Madsen – modtager genvalg.

b. Sophie Lodahl – modtager genvalg.

c. Trine Willaume – modtager genvalg.

d. Mads Vester – modtager ikke genvalg.

8. Valg af bestyrelsessuppleanter

a. Alex Dahl  - modtager genvalg

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

10. Evt. valg/ nedsættelse af udvalg.

11. Evt.

Lørdag d. 25 februar afholdte vi årets 
dilettantforestilling i Hillerslev forsamlingshus efter 2 
års pause. Det blev en forrygende dag, hvor vi startede 
med en forestilling om eftermiddagen kl. 14.00, hvor 
der efter forestillingen var kaffe og kage. Rigtig mange 
var mødt op for at deltage og hvad vi kunne høre oppe 
fra scenen, var publikum virkelig underholdt. 

Kl 18.00 startede aftenens fest hvor gæsterne spiste 
deres medbragte mad og da vi havde udtrukket 
vinderne af amerikansk lotteri, gik vi igen på scenen og 
her fik vi igen en fantastisk respons fra publikum, så vi 
virkelig fik et boost til at gøre dette igen år efter år.

Vi vil gerne her sige tusind tak til alle jer der har bakket 
os op og har mødt op til forestillingerne, hjulpet os på 
frivillig basis. 

Vi ses til næste år. 

De Frie Dilettanter. 



Nors Open 2023 
Søndag den 10. september  

 

 
 
Dagens program: 
 
 
 
 
Udsendes senere, men 
sæt allerede nu kryds 
i kalenderen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Udvalget består af: 
 
H. J. Birk             40751343 
 
Erik Nielsen        61601747 
 
Claus Petersen    40174199 
 
Anders Jensen     42226654 
 
Thora Jensen       60941530 
 

 
Forhåbentlig vil rigtig mange tidligere og nuværende 
golfspillere fra Nors møde op den 10. september til en 
hyggedag med golf og socialt samvær afsluttende med 
en  god grillpølse 


