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Indledning

samarbejde på tværs af foreninger,
institutioner og ikke mindst
erhvervsdrivende. Vi kan denne
gang byde velkommen til ikke
mindre end fire nye medlemmer
i
”tværssamarbejdet”:
Vandet
Sognegård, KA Vinduespolering,
Hanstholm Fysioterapi og sidst men
ikke mindst til ”Brian Maler”, der
igen har trukket i malertøjet. Det
giver et positivt problem, da vi jo får
godt fyldt ud med logoer nederst på
siderne, men tøv ikke, vi skal nok få
plads, hvis der er flere, der vil med.
Husk at støtte dem, der støtter os.

frem mod lysere tider. Foråret venter
lige om hjørnet og allerede næste
gang Tidende udkommer, er det
begyndt at pible op af jorden med
forårsbebudere. Har du et indslag til
næste blad, er du meget velkommen
til at kontakte os. Vi vil gerne have
noget fra alle hjørner af området,
som bladet dækker. Det kan være
små skæve historier, lokale billeder,
sjove aktiviteter, eller noget helt
helt andet. Næste deadline er den
20. februar, eller gerne før, da det jo
er en kort måned.

Tak for 2015, ja hvor blev det år
lige af? Vi kan se tilbage på et år,
hvor der har været mange hyggelige
arrangementer i området. Stor tak
til vores lokale KøbmandSPAR
Carsten og Sanne, som er gode
til at lave nogle sammenkomster.
Også tak til alle de ildsjæle, der
i foreningerne holder godt liv i
byerne ved aktiviteter af enhver art.
Nu kan vi så byde velkommen til
et nyt og uforudsigeligt år. Håber i
GODT NYTÅR
alle er kommet godt ind i 2016. Og
må det blive et rigtig dejligt år med Der er kommet nye til at stå for
selve økonomien bag bladet. Hilsen Redaktionen
mange gode oplevelser.
Fremover er det Borgerforeningens
Vi har heldigvis nogle fantastiske kasserer Ingerlis og Rikke fra Kvik
byer, hvor der er plads til alle Bogføring, der står for alt vedr.
forskelligheder, og hvor man helt økonomi.
sikkert kan finde en forening, som
lige netop passer til den enkelte. Det har været en meget våd start på
Dejligt når disse foreninger også vinteren. Søen i Parken har aldrig
arbejder sammen, som vi ser ved været så fyldt og bl.a. på Døjholtvej
sommerfesten, juleoptog, fastelavn er der så meget vand på vejen, at
og mange andre arrangementer. Det man skal have en båd, for at komme
skaber mere sammenhold på kryds igennem til Vorringvej. Det ender
og tværs, så bliv endelig ved med jo med et mini Venedig. Sådan har
hver årstid sin charme, eller hvad
det.
man nu skal kalde det. Lige nu har
Bladet her går jo også ud på at vi haft årets korteste dag, og kan se

HUSK: Byens hjertestarter kan findes hos
SPAR lige inden for døren i selve butikken,
til venstre på muren.
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Curabitur er åbnet i Nors
Helene Bøgh Larsen som er den ene
ejer af butikken,(den anden ejer er
Troels Thoft Andreasen) har valgt at
åbne butik i Nors.

boble og det er helt med vilje vi har
valgt at skrive ”køb for helvede”.
Det er kun for at gøre det mere
spændende og få dig til at blive

krus, bolde, FCB flag og Aab vimpler. Vi har masser af makeup og
hårpynt samt smykker.
Der vil også være salg af forskellige
bøger som f.eks Johnny fra Kandis,
Kvinders stemmeret- er i år 100
år siden kvinder fik lov at stemme.
Disse bøger samt mange andre kan
ses/købes på www.legimus.dk
Der vil være mange muligheder
for tiltag i butikken, og vi vil gøre
alt for at lytte til dig og tage imod
dine gode ideer. Vi tænker der er
mulighed for kræmmermarked og
forskellige events.

Vi bor i den gamle købmandsbutik
på Norsvej 55. Astrid Jepsen har
valgt at sige ja tak til at komme i
praktik i 4 uger for at få kendskab til
det at være bestyrer i en forretning.
Det har været en stor beslutning for
Astrid at tage valget, da det kræver
en del at sætte sig ind i alt omkring
opstart af butik, det at tage hånd om
varer og sætte varerne op så de kan
blive solgt.
Vi har valgt at kalde butikken Curabitur, fordi det lyder spændende og
er det firmanavn Helene har brugt til
netbutikken som vi også har og kan
ses på www.curabitur.dk navnets
betydning er vi ikke helt sikre på,
men vi mener det betyder tryg eller
handel. Skulle du vide bedre, høre
vi gerne fra dig.
Vi har også valgt at tilføje en tale-

Vi glæder os til at se dig og din familie i butikken og vi vil altid have
kaffe og en småkager på bordet. Vi
nysgerrig og komme ned og gøre et er også altid klar til en god snak.
godt køb. Vi har ”jenne gue sager” Kom ned og kig.
og helt sikkert også noget du kan
Og husk støtter du os,
bruge
støtter du byens liv
Vi sælger varepartier og sortimentet
er forskelligt fra tid til tid. Vi har På gensyn
alt fra sko, kjoler, legetøj, spejder- Helene og Astrid
tøj/tøj til jægere mærket Pinewood,

Mogens Pedersen – En plovmand
Det var nærmest ved et tilfælde,
Mogens fik en traktor. Af sin bror,
der havde fået en større, så Mogens
fik den gamle. Han havde plads i
laden, så den kom i hus her.

Pløjestævne på Sejersbøl. Nu kommer Mogens ikke fra et hjem, hvor
man kører på traktor fra barns ben,
og hvor man går ud fra, at pløje, det
er bare noget man kan. Hans placering gav også plads til forbedring.
Men det kunne der gøres noget ved.
Så han gik i gang med at øve, og
allerede næste år fik han en 2. plads
på Kronborg. Og herefter gik det
slag i slag, for han har fået præmier
hvert år indtil 2015. Men det vender
vi tilbage til.

Nu er pløjekonkurrencer et noget
forceret sportsgren. Det er ikke så
ligetil at finde jord til. Der kræver
en del jord til at 80 - 90 traktorer
og heste skal pløje. Men det er helNu havde Mogens ikke noget at digvis ikke pløjernes problem. Det
bruge en traktor til, men nu han er det derimod, at alle pløjestævner
havde den, meldte han sig i 2010 til afholdes indenfor kort tid. For det

er ikke nok, der er jord, Det skal
også være fri for afgrøder, og her
spiller tiden jo ind. Her i Thy går
Thy Landbo Ungdom, Nordthy 4H,
Thy Køreselskab og Motor og Trak-

torklubben Jylland sammen om at
afholde Thy Fællespløjestævne. Og
der er lignende stævner rundt om
i landet. Og alle afvikles omkring
septermber og oktober.
Der er mange klasser inden for
pløjning, Mogens pløjer indenfor
Klassisk 2-furet plov. Traktoren er
en Massey Ferguson 35 til benzin,
fra 1962.
Og nu er vi tilbage til i år, hvor
Mogens har deltaget i fire stævner.
Og det fire weekender i træk. Her
i Nors på Søgaard, i Mariager og i
Vester Hassing. Og han vandt dem
alle tre! Det gav så adgang til DM,
der foregik på Kragerup Gods på
Sjælland, og som han også vandt.
Og et DM giver adgang til VM, der
næste gang er i Wales. Der er langt
at køre på traktor, men mon ikke
Mogens finder en løsning på det
også.

Opstart i Palletten

Skrevet af Lene Enevoldsen:

1. dec. Begyndte jeg på mit nye job
på Palletten, syntes jeg er kommet
godt fra start. Er blevet taget rigtig
godt imod af min nye arbejdsgivere
og af de to lejere Meta og Ellen. Så
jeg stortrives allerede på stedet.
Jeg har brugt de første 14 dage på
at lære det store hus at kende og har
fået indrettet køkken og fællesrum.
Finder hele tiden noget i kælderen
som jeg ”også lige kan bruge”.
Fået pyntet op til jul med hjælp
af beboerne, og vi har haft ”store
bagedag” hvor vi fik bagt til vores
åbne hus.
Fået startet ugentlige husmøde op.
Vi mødes hver mandag kl. 10.00
til en kop kaffe, hvor vi får snakket
om, om der er noget nyt på stedet,
og om man har nogle ønsker til,
hvad der skal ske i ugens løb o.s.v.

med stolemotion to gange i ugen for
dem, der har lyst.
Det glæder mig at vi har fået lavet
en aftale med den kommende
aktivitetsforening her i byen, som
vil benytte sig af vores lokaler to
dage om ugen.
Nu må vi bare håbe at rigtig mange
vil bakke op det nye initiativ og
melde sig ind i foreningen, så det
kan blive et aktiv mere for byen.
Jeg glæder mig til at tage imod de
nye lejere der kommer omkring
februar, og forhåbentlig kommer der
snart flere til, der er jo stadig dejlige
ledige lejligheder at få. Bliver godt
med mere liv i huset.
En af mine største udfordringer
sammen med ejerne tror jeg bliver,
at få folk til at glemme ordet
plejehjem, for det er jo lige netop
det det IKKE er.

kolle
hvor
Efter nytår bliver der fælles Bofællesskab/olde
maddage, og jeg starter også op lejerne har mulighed i at tage del

i fælleskabet og bruge de fælles
arealer, der er. Men det tager tid,
men jeg vil gøre mit for at det skal
lykkes og at der bliver liv på stedet.
Har arrangeret vores første
arrangement
på
palletten,”
Ballerum tæsk wærk” kommer og
underholder tirsdag d. 19 januar. Og
jeg har allerede næste arrangement
”i støbeskeen.”
Knipleklubben kommer ugentlig,
og efter nytår begynder der nogle at
spille kort hver onsdag eftermiddag,
samt patchwork damerne vil komme
tirsdag aften.
Men er der andre, der kunne tænke
sig at bruge stedet, så kontakt mig
endeligt.
Vi kan jo også tilbyde alle
interesserede udlejning af to
gæsteværelser og en gæstelejlighed.
Så er der nogle, der mangler
sengeplads til familie eller venner,
håndværker etc. er Palletten en
mulighed.
Vi vil alle på palletten gerne sige
TUSIND TAK til jer der kiggede
ind til vores åben hus arrangement.
Og tusind tak for alle de fine gaver.
HØREOMSORG
Besøg af Annie Bovbjerg
Telefontid alle hverdage
fra kl 8.00 – 9.30
på tlf. 99 17 27 36
Kommer på Palletten
Tirsdag d. 9. februar 2016
Onsdag d. 6. april 2016
Onsdag d. 25. maj 2016
Onsdag d. 13. juli 2016
Fra kl. 10.15 – 10.45

Nors Beboerhus
Gildesalen er i lyse farver og her er
borde og stole til opdækning af 80
personer.
I det rummelige køkken er der alt
i service. Der er industriopvaskemaskine og god plads til at anrette
maden.
Ekstra stue med sofamøbler kan
lejes med.
Der er terrasse med bænk og bord
på det lukkede, grønne område,
hvor der også er skateboardbane.
Lokalerne er velegnede til alle former for fester, fødselsdage, møder
og foredrag.
Hvis lokalerne er optaget, har vi samarbejde med hallen, der også er en
mulighed.

For yderligere oplysninger omkring Aase Christensen tlf. 5260 7880
eller mail
lejeaftale, priser og ordensregler
kontakt :
aaseogolechristensen@gmail.com.

Ny fodplejer i Nors
Om kort tid åbner Pia Lund Larsen
fodplejeklinik i Palletten.

Pia er 43 år og bor i Sennels med
mand og 2 børn.
Hun er uddannet lægeeksamineret fodplejer, og har det sidste års
tid arbejdet som fodbehandler fra
hjemmeadressen i Sennels, men har
også været udekørende fodplejer.
Da Pia blev tilbudt at åbne klinik i
Palletten i Nors, var hun ikke lang
tid om at sige ja, og hun glæder sig
meget til at kunne åbne klinikken

for fodpleje den 1. januar 2016.
Pia træffes på tlf. 40 93 60 47 og
Klinikken vil have åbent I Palletten tager hun ikke telefonen, ringer hun
een dag i ugen, nærmere opslag tilbage hurtigst muligt.
mht. ugedag og tidspunkt kommer
senere. Hun kører også gerne ud og
DIN FODPLEJER
fodbehandler i private hjem.
Pia Lund Larsen
tlf. : 40 93 60 47
Der tilbydes fodpleje til alle – ung
som ældre!
Pia hjælper gerne med ansøgning
om kommunalt tilskud.
Sammen med arbejdet som fodplejer, arbejder Pia som husassistent på
Fjordglimt i Sennels.

Besøg i Nors
af studerende
fra RUC.

faldt tilfældigvis over Klitmøller
og deres brand om ”Cold Hawai”.
De besøgte Klitmøller og ville så
prøve at drage nogle paralleller med
en anden by i Thy, og det blev så
Nors, hvor de er interesserede i,
hvordan vi holder gang i byen og
At blive ringet op af en studerende udviklingen heromkring.
fra Roskilde Universitet, der Tidligere har de besøgt Hanne
fortæller de er en gruppe i faget og
Dennis
fra
Nors-Tved
Humanistisk Bachelor 3. semester, Borgerforening. Denne gang hvor
der vil skrive om Nors, er meget de snakkede med redaktionen på
specielt. Man tænker lige en ekstra Tidende, besøgte de bl.a. også
gang, om det er telefonfis det her. Gunnar Smed og Ole Christensen,.
Men det var det altså ikke.
Derforuden var de en tur til Banko
Gruppen bestående af fem søde, i Beboerhuset og bold i Hallen.
unge studerende (Sarah, Naja, Efter besøget hos os, var der planer
Frederikke, Laika og Carl) skriver om at komme ud og se noget natur
i øjeblikket på et større projekt ved bl.a. Nors Sø. - De boede på
omkring udkantsdanmark, eller Palletten, og fandt Nors meget
som de kalder det lokaldanmark. De interessant og var overraskede over,

hvor meget der egentlig sker i en by
på denne størrelse her i Thy.
Vi ønsker dem selvfølgelig al mulig
held med studiet og håber de har fået
nok materiale til projektopgaven.
De har lovet vi får et eksemplar, når
det er færdigskrevet og det er jo lidt
spændende, hvad de har skrevet om
vores by og omegn.

Billedtekst: Fra venstre Kristian
Amby, Sarah, Naja, Frederikke,
Laika og Carl. (Til orientering har
Carls nu afdøde farbroder David
Nors Hansen boet her i Nors. Ham
er der helt sikkert mange, der kan
huske. Han underviste på Thisted
Gymnasium.)

Nyt fra spejderne
Negbinding
Mandag d. 9. november var der
negbinding for alle spejdere, hos
Arne Sørensen på Tråbakken.
Med hjælp fra forældre og bedsteforældre fik vi bundet næsten 500
neg, til salg ved den årlige julestue.
Aftenen sluttede med æbleskiver,
sodavand og kaffe.

Senioruge
Fra lørdag d. 7. november til søndag
d. 15. november løb den årlige senioruge af stablen. Vi var samlet 16
seniorer fra 8. klasse til 27 år i spejderhuset.
Ugen bød på kyllinger stegt på
spyd, sjove aktiviteter hos Thy gokart, festmiddag og skovtur med
grupperådet, hvor der blev indsamlet gran osv. til dekorationer.
De huslige pligter blev delt mellem
os, således at vi to-og-to lavede aftensmad og vaskede op herefter.

Julestue
Søndag d. 25. november blev
spejdernes årlige julestue afholdt.
Bævere og ulve gik rundt i byen,
hvor de solgte neg og lodder til
amerikansk lotteri.
I spejderhuset blev der solgt dekorationer, adventskranse, div håndarbejde og man kunne købe æbleskiver og gløgg.

manden var kommet på besøg.
Julemanden delte slikposer ud til
alle, og efter en omgang Nu er det
jul igen omkring juletræet sagde vi
glædelig jul og godt nytår til hinanden.
Godt nytår på spejdernes vegne skal
også lyde til alle læsere af bladet.
Louise Gregersen

Juleafslutning
Mandag d. 14. december afholdt vi
juleafslutning i spejderhuset. I år
var vi samlet 65 bævere, ulve, spejdere, seniorer og ledere.
Vi startede med julesange og
konkurrencer. Bæverne skulle dyste
i snørebåndsspisning, ulvene skulle
Nytårsparade
forsøge at få en kuglepen, der var
bundet rundt om livet, ned i en
flaske. Spejderne skulle binde flest Søndag d. 17. januar er der nytårsparade. Der vil være boller og kaffe
mulig knob i karamelsnøre.
i spejderhuset kl. 9.30. Efter kaffen
Efter konkurrencerne var der ris- følges vi ned i kirken, hvor der er
engrød til alle. Under risengrøden gudstjeneste kl. 10.30.
kunne nogle af ulvene høre noget,
der puslede uden for salen – jule- Hilsen Spejderne i Nors

Vi vil gerne siger stort tak til de,
som har sponseret ting til julestuen
og som har hjulpet med div kreative
ting til vores julestue, det sætter vi
stor pris på.
For god orden skyld oplyser vi
hermed vinder numre for lotteri
ifbm julestue
(alle gevinster er dog afhentet)
Kinesisk lotteri :
Rød J 198 Blå B 7
Amerikansk lotteri :
Grøn A 63 Rød K 93 Gul E 86 Lyserød J 79 Grå F 68 Gul K 51 Lyserød G 45 Grøn K 37 Hvid A 24
Blå C 12 Orange H 3 Grøn J 72
Hvid C 85 Grøn B 100 Lyserød B
60 Orange D 57 Rød A 48 Gul F 9
Grå E 18 Blå J 23

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
JANUAR - FEBUAR 2016

Oversigtskalender sogneeftermiddage og sogneaftner og lign.
Måned
dato/kl.
sted
Titel
Januar
den 20. kl. 19.30
Sognehuset
Maria Baardsgaard om studietur til Guatemale
Februar
den 04. kl. 19.00
Sognehuset
Menighedsmøde, Ole Korsgaard om ”Nors før og nu”
Februar
den 25. kl. 19.30
Sognehuset
Sognepræst Anne Mette Grønborg Sørensen, Thisted
Marts
den 16. kl. 19.30:
Sognehuset
Folkedansere.
Hyggeeftermiddage i Nors sognehus.
Onsdag den 6. januar 2016 kl. 14.00: Alm. møde med spil m.m…
Onsdag den 27. januar 2016 kl. 14.00: Pladespil (Man kalder det også for banko…)
Onsdag den 10. februar kl. 14.00: Fastelavnsfest med tøndeslagning.
Onsdag den 24. februar kl. 14.00: Alm. møde med spil m.m.
Har man brug for transport, kan man ringe til Christian Sand på tlf. 97981324.
Den tidligere Aktiv-komite + N-T-Ø.V menighedsråd.
De forskellige arrangementer omtales i uddybet form andet steds i Kirketidende.
Sogneaften den 20/1 kl. 19.30.
Maria Baardsgaard kommer og fortæller om studie tur til Guatemale.
At rejse til Guatemala i 6 måneder, var en oplevelse helt udenfor forventningerne. at rejse til et andet land, og
ikke kunne tale sproget var skræmmende og spændende på samme tid. Man føler sig udenfor, og fremmed når
alle kigger underligt på én, bare fordi man er hvid! Et halvt år fyldt med pædagogisk udfordringer, spændende
rejser, flot vulkanvandring og ikke mindst det at leve i en helt anderledes kultur.
Menighedsmøde torsdag den 4/2 kl. 19.00.
Formændene for de 3 menighedsråd vil komme med en kort orientering om året, der gik, det samme vil sognepræsten og regnskabsfører Jens Peter Søndergaard. Efter kaffen vil Ole Korsgaard vise billeder, emnet er:
”Nors før og nu” Så kom og hør noget om, hvad der rører sig i netop dit sogn!
Sogneeftermiddag den 25/2 kl. 14.30.
Sognepræst Anne Mette Grønborg Sørensen
Sogneaften den 9/3 kl. 19.30. Besøg og optr æden af folkedanser e
Telefon - og træffetider.
Jeg kan træffes på tlf. 97-981030 eller 30611008. Jeg kan endvidere kontaktes via mail: akf@km.dk. Mandag
er min ugentlige fridag. Ønsker man besøg af præsten, er man meget velkommen til at kontakte mig, så finder
vi helt sikkert et tidspunkt.
Ferie og friweekends.
Jeg afholder friweekend:29.januar -2. februar og 11.-14. marts 2016. Embedet passes i disse perioder af pastor
Benne Holwerda, Hillerslev, tlf.: 97-981403.

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
JANUAR - FEBUAR 2016

Gudstjenester
Måned/dag
Januar
Nytårsdag
Helligtrekongers søndag
1.s.e.Helligtrekonger
Sidste s.e.Helligtrekonger
Søndag Septuagesima
Søndag Seksagesima

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

01.
03.
10.
17.
24.
31.

16.00 NB+K
09.00
10.30 *)
10.30 NB
09.00 K
09.00 BH

Ingen
10.30 *)
Ingen
Ingen
10.30
Ingen

Ingen.
Ingen.
16.00 NB
Ingen.
Ingen.
Ingen.

Februar
Lørdag
Fastelavns søndag
1.s.i fasten
2.s.i fasten
3.s.i fasten

06.
07.
14.
21.
28.

10.00 NB
Ingen
10.30 *)
09.00 K
09.00 NB

Ingen
10.30*)
Ingen
Ingen.
Ingen

Ingen.
13.30 NB
Ingen.
Ingen.
Ingen.

Marts
Onsdag
Midfaste
Mariæ bebudelses dag

02.
06.
13.

17.00 NB
Ingen
Ingen

Ingen
Ingen
10.30 *)BH

Ingen.
10.30 *)
Ingen.

BH= Benne Holwerda, Hillerslev
*) Kirkebil. For at benytte kirkebilen, skal man ringe til Thisted
Taxa, 97920422 senest dagen før
kl. 12.00

NB= Uddybende omtale i Kirketidende.

K) Kirkekaffe. Det vil sige, at der
efter gudstjeneste serveres en kop
kaffe i våbenhuset

Graver i Nors:
Jørgen Christiansen, 24900808.

Graver i Tved:
Erling Overgaard, 40287389.

Ved begravelser Ø. Vandet kirke henv. Til Steffen Oddershede,
tlf.. 40511255

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
JANUAR - FEBUAR 2016

Omtale af de forskellige gudstjenester:
Nytårsparader.
KFUM & K spejderne i Ø. Vandet afholder Nytårsparade i forbindelse med en familiegudstjeneste i Ø. Vandet
kirke, søndag den 10. januar kl. 16.00. Før gudstjenesten serveres der kaffe og kage i spejderhuset kl. 14.30
Fastelavnsgudstjenester
Der afholdes igen i år fastelavnsgudstjenester her i pastoratet:
Nors kirke lørdag den 6. februar 2016 kl. 10.00.
Ø. Vandet kirke søndag den 7. februar 2016 kl. 13.30.
Og man er selvfølgelig mere end velkommen til at møde op udklædte, - det gælder også de voksne , - og jo
flere der kommer udklædte,- jo sjovere er det. I Nors: Efterflg. tøndeslagning i Hallen, - i Ø. Vandet: efterflg.
tøndeslagning i Sognegården. Se anden annoncering
Fra ord til bord.
Så er vore dygtige ”køkkendamer” igen klar ved gryderne, hvilket betyder, at: efter ”Fra ord til bord” gudstjenesten i Nors kirke onsdag den 2. marts kl. 17.00, samles vi i Sognehuset, hvor vi spiser aftensmad sammen.
Vi satser på at være færdige ca. 18.30 / 19.00. Alle er meget velkomne. Pris voksne: 20,- kr, - børn gratis. Ord
til bord gudstjenesten er en meget kort gudstjeneste for bør n i alle aldr e J , Tilmelding senest den 29.
februar til undertegnede: sms 30611008 eller mail: akf@km.dk eller til Susanne Rotbøl Pedersen: sms tlf.:
30345265 eller mail:hpvognmand@gmail.com.
Taizé-gudstjeneste i Hillerslev.
Alle nationaliteter i Thy inviteres til Taizégudstjeneste i Hillerslev, Mandag den 1. februar
kl. 19.00. Oplev Guds nær vær og det kr istne
fællesskab på tværs af nationalitet, sprog og trossamfund. Ved behov for transport: kontakt Benno
Møller Hansen, tlf. 24662437.
Arr. Hillerslev-Kåstrup menighedsråd og
kirkerne i Thisted provsti.
www.sogn.dk / www.thisted.provsti.dk.
Har man adgang til Internet og PC, så kan man på
den 1. hjemmeside finde gudstjenestetiderne for
de fleste sogne i Danmark, - også Nors, Tved og
Ø. Vandet sogne. Og på provstiets hjemmeside
kan man - ud over at orientere sig om gudstjenestetiderne - også læse om de fsk. Kirkelige
arrangementer, der foregår i Thisted provsti.

Nors kirke sneklædt , et flot syn

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
JANUAR - FEBUAR 2016

YM afholder sognedag i Nors.
Søndag den 28. februar 2016 afholder YM sognedag i Nors, og vi starter i Nors kirke kl. 09.00. Efterfølgende
er der kaffe (pris: 25,- kr.) i Sognehuset, hvor Ida Marie Folmersen, Helligsø vil fortælle om sin rejse til Indien, hvortil hun blev udsendt 1.september 2015 for Danmission som provstivolontør. Hun arbejdede på et børnecenter, hvor hun bl.a. underviste og legede med børnene. De penge, der indsamles i henholdsvis kirke og i
Sognehus den 28. februar 2016 vil blive skænket til dét projekt, som Ida Marie Folmersen var en del af i
Sydindien. YM komiteen.
Siden sidst…
Døde / begravede, Nors.
Andreas Frederiksen, Nors.
Erna Johanne Bak, Nors.
Sigfred Kristensen, Nors.
Døde /begravede, Tved.
Birgit Rutkjær Frohn, Thisted
Æret være deres minde.

Fra Krybbespil i Nors Kirke

Døbte i Nors kirke:
Linda Palm, Nors.
Christian Østergaard Kragh, Nors.
Caroline Thinggaard Holm, Tved.
Alma Toldbod Christensen, Thisted.
Lea Thyboe Bang Laursen, Nors.
Tillykke.

Døde /begravede, Ø. Vandet.
Kathrine Dahlgaard, Hanstholm
Æret være hendes minde.

Baby-salmesang.
Der indbydes endnu engang til
babysalmesang i Nors kirke, indbydelsen gælder spædbørn op til
1 år.
Forløbet vil komme til at strække
sig over 7 gange i januar-marts
2016.
Det vil foregå torsdag formiddage med opstart den 28. januar
2016, og hvert forløb varer ca. 50
min.
Vi vil synge enkelte vers fra vores store og dejlige sangskat og
kombinere det med små sanselege.
Ud over sognepræsten deltager
organist Olga Jeppesen. For yderligere informationer: Kontakt
sognepræsten på akf@km.dk.

Maler Brian Pedersen

Jeg har valgt at skrive dette lille i 14 dage og hjemme i 21 dage, så
indslag for at skabe lidt klarhed kunne jeg også stadig male i mine
hjemmeperioder.
angående mit malerfirma.
Jeg er blevet spurgt om jeg har
solgt mit firma, men dette er ikke
tilfældet. Forvirringen skyldes blot,
at en anden erhvervsdrivende har
lånt lidt for meget af mit firmalogo.
Dette skulle der nu blive styr på.
Jeg er oprindelig udlært lokalt i
byen ved maler Freddy Pedersen
og startede som selvstændig i
2003. Efter 12 år trængte jeg til lidt
forandring og droslede lidt ned med
malerarbejdet.

De lave oliepriser har desværre
betydet en stor nedgang i arbejdet
på Nordsøen, så derfor arbejder
jeg nu igen på fuld tid som maler i
lokalområdet.
Jeg kommer gerne forbi og kigger på
malerarbejde hos dig? eller rådgiver
ved salg af maling til private.
Mit telefonnummer er stadig
22168525 og mit logo er det samme,
som det har været de sidste 13 år.

Jeg begyndte at arbejde på Med venlig hilsen
Gormfeltet i Nordsøen som
Brian Pedersen
stilladsmontør, her er man på job

Stemningsbilleder fra gymnastikweekend i hallen...

Det sker i Vandet
PROGRAM for Vandet-Skinnerup KFUM & KFUK

FAMILIEKLUB:
Fredag d. 22. jan. Nytårskur kl. 18.00 hos Ellen og Per Sloth, Skinnerup Skråvej 8, Skinnerup.
Søndag d. 7. feb. Fastelavnsgudstjeneste med efterfølgende tøndeslagning i Sognegården.
Fredag d. 4. mar. Generalforsamling – kl. 19.00 hos Lissy og Aage Bang, Klitmøllervej 78, Vester Vandet.
Lørdag d. 5. mar. Distriktets familieaften på Blidstrup Efterskole – kl. 18.00 Marianne Brogaard, Thyholm
fortæller om det at være en plejefamilie.
Tirsdag d. 15. mar. Stormøde i Stagstrup Kirkecenter. Søndag d. 27. mar. Kirkekaffe kl. 9.00 hos Ruth og Erik
Jeppesen, Klitmøllervej 53, Vester Vandet.
BIBELTIME kl. 19.30:
Onsdag d. 6. jan. hos Hanne og Martin Guld, Sejlhøjvej 13, Vester Vandet. Onsdag d. 3. feb. hos Lissy og Aage
Bang, Klitmøllervej 78, Vester Vandet.
Tirsdag d. 1. mar. Vi deltager på KFUK i Thisted – ”Blandt originaler og andet godtfolk” v/Per Hansen, Silkeborg,
ansat ved TV2 Midt-Vest som journalist og programmedarbejder.
Kontaktperson: Ellen Sloth 20 23 65 62 / ellensloth@privat.dk

Spejder- Nyt

Endnu et år er gået på hæld, og nu skriver vi 2016. Så er det tid til at stoppe op, og gøre status på det år, som vi
netop har sagt farvel til. Her hos spejderne i Vandet er vi blevet flere, dejligt. Vores engagerede ledere gør en
storartet indsats for at gøre vore møder i spejderhytten så gode som muligt. Vi prøver alle på at give vore
spejdere så god en ballast med på deres videre færd i livet. Kammeratskab, det at være noget for hinanden, løse
opgaver sammen, værne om vores dejlige natur og bruge den, er noget af det vi vægter højt.
1. søndag i advent afholdte vi vores årlige julestue i Sognegården. Igen blev det en kæmpe succes. Masser af
folk lagde turen forbi, og købelysten var stor. Aldrig før har vi haft så flot en basar, grønt hjørne og tombola. De
hjemmelavede æbleskiver med gløgg blev et tilløbs stykke. Resultatet af julestuen gav en pæn overskud. Men
det kommer ikke af sig selv. Rigtig mange hænder har været i gang. Tusind tak til alle, der på den måde støtter
spejderne i Vandet.
Her i det nye år starter vi op med en kæmpe lege aften for alle spejdere i Sognegården. Nytårsparaden d. 10. jan.
bliver i år på en anden måde. Vi starter i spejderhytten kl. 14.30 med kaffebord, og herefter tager vi til Ø. Vandet
Kirke til gudstjeneste kl. 16.00. Her vil vi bære fanerne ind til en gudstjeneste, som vil byde på aktiviteter både
inde og ude. Alle spejdere med forældre, søskende og andre er meget velkommen.
Vores nytårs weekend bliver i år til fastelavns weekend.
D.6. – 7. feb. holder vi en weekendtur, som afsluttes med fastelavns gudstjeneste i Ø. Vandet Kirke kl. 13.30 og
herefter ”Katten af tønden” i Sognegården. Vi håber rigtig mange vil komme udklædte i kirken og senere i
Sognegården. En eftermiddag for alle.
Hver onsdag holder vi møde for alle enheder fra 18.30 til 20.00 i spejderhytten på Toftholmvej. Alle er altid
velkommen.
Med det vil vi gerne ønske alle et rigtigt godt Nytår
Gruppeleder: Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail: steffenoddershede@mail.dk

Vandet-Skinnerup Borgerforening

9. januar: Ølbrygning i SognegårdenKl. 9-15. Har du lyst til at være med til at brygge øl sammen med Vandet
Øllaug, så meld dig til denne hyggelige dag. Der vil være prøvesmagning af øllet før Vinterfesten. Arrangør:
Vandet Øllaug. Pris 100 kr inkl. let frokost. Tilmelding til Kristian 49112141 / gk@klit28.dk eller Brian
brian_riis@live.dk senest 3/1.
7. februar: Fastelavnsfest
Der startes med fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende tøndeslagning i Sognegården. Arrangeret i fællesskab
af de lokale foreninger.
27. februar: Vinterfest i Sognegården.
Årets fest i lokalområdet! Aftenen starter kl.18 hvor der er smagning af øllet fra brygningen i januar. De, som har
lyst til at smage og hygge med lidt snacks er velkomne. Festen starter kl. 19.00, hvor menuen står på ”god mad”.
Musikken leveres fra en Jukebox. Pris medl. 200 kr / ikke-medl. 250 kr.
Tilmelding til Anette 42809304 / anb@privat.dk senest 20/2.
12. april: Generalforsamling kl. 19.30 i Aulaen.

Dilettant i Nors 2016

loven.
Midt i denne skønne forvirring
kommer Bimse, som er hardcore
criminal. Han har nogle hollandske
champignoner, som han vil gemme
hos Kesse. Det giver grund til endnu mere forvirring.

Igen i år opfører dilettanterne et finurligt stykke. Stykket hedder ”Koks
og kæberaslere i kolonihaven”, og
opføres lørdag d. 20 februar.
Have 666, Kesses have, i kolonihaveforeningen Sommerfryd, bliver
drevet som smugkro. Kesse, Karla,
Anny og Vilmar vil gøre alt for, at
holde liv i den.
Det bliver ikke en nem opgave, eftersom den nye formand for kolonihaveforeningen, vil gøre det stik
modsatte. Han vil tilmed bryde
loven, og hive sin søn med ind i det.
Og her har han taget sin mund for
fuld, hans søn som er politimand, er
ikke meget for at hjælpe uden om

Ja og hvor blev det af det år?
Man siger altid ”Altså, som tiden
dog flyver afsted, det er ikke til at
forstå, hvor den bliver af” Vi mennesker har på praktisk vis delt tiden
op i år, måneder, dage, timer, minutKan smugkroen forblive i koloniter, sekunder…og splitsekunder.
haveforeningen?
Julen og især Nytåret er for mange
”tankernes tid”. Vi tænker på dem
der ikke er mere, på dem der stadig
er i vort liv, på hinanden, på vort
virke, og på vor fremtid. En rigtig
god ”øvelse”, hvor man får ryddet
op i den bagage, man skal have med
sig ind i det nye år.
Kom og oplev det humoristiske
I ønskes alle et Godt og lykkebrinstykke og få svaret.
gende Nytår.
Stykket opføres i Norshallen
henholdsvis kl. 14.00 og 18.30.
Find yderligere information på
Norsby.dk

De Muntre Motionister.
"Det er en kold tid, som vi lever
i...", skrev Kim Larsen engang i
70érne. Tiderne har ikke ændret sig
så meget siden dengang, selv om det
er andre ting man fokuserer på nu
om dage. Det er midt i december i
skrivende stund, og vi nærmer os jul
og nytår med al den gode mad, gaver og hvad der ellers følger med. Det
kan da godt være, at der smutter et
par kilo eller tre på med julemaden,
julefrokosterne og nytårsaften, eller

Tanker ved
Et nyt år

hvordan man nu fejrer disse dage.
Så er det rart at tænke på, at gymnastikken starter igen.
Vi starter op nede i Nors Hallen
Tirsdag den 5. januar kl. 9.30. Kom
og vær med til et par hyggelige timer med gymnastik, sang badminton.
Alle er velkommen, nye som gamle
medlemmer.
Generalforsamling afholdes tirsdag
den 23. februar kl. 9.30.
Alle ønskes et godt nytår.

På bestyrelsens vegne
Bjarne Andreasen
OBS! Tidende er ikke udkommet inden opstartsdatoen, men er sikker
på i er velkommen til at komme og
prøve den 12. januar kl. 9.30.
Hilsen Redaktionen.

Nyt fra Borgerforeningen

Borgerforeningen har holdt borgermøde på skolen hvor styregruppen
vedr. det tidligere Nors Ældrecenter
indbød til at komme med forslag til
hvilke aktiviteter der skal være fremover og hvordan. Der blev nedsat
et udvalg der skal arbejde videre.

1.søndag i advent havde vi optog
med hestevogne og nissemand.
Vi var sammen med menighedsrådet rundt i byen for at tænde
juletræerne. Da vi kom tilbage til
kirken blev der serveret gløgg og
æbleskiver i våbenhuset, inden vi
gik ind i kirken og så krybbespil
som minikonfirmander opførte. Det
var en rigtig hyggelig optakt til julen, og på trods af det dårlige vejr
var der flot fremmøde og 2 fyldte
hestevogne. Der var igen i år Henrik og Ejgil Slot der stod for kørsel med børnene i de flotte pyntede
hestevogne og byens nissemand
Jakob der var med rundt, og delte
karameller ud til børnene.
Vi vil gerne herigennem sige en stor
tak til Jan Christensen i Tved, der
igen i år har givet de flotte juletræer.
Også en stor tak til vognmand Henning Pedersen og til F J Byg og
Vagn Mose for hjælp til opsætning
af juletræer med lastbil og teleskoplæsser.
Den 16.12 holdt vi vores julebankospil på Nors Kro hvor ca. 170
deltog. Tak for det flotte fremmøde
og stor tak til alle Jer der har sponseret de mange flotte gevinster vi
havde denne gang.

Vi er nu begyndt på et nyt år og
allerede nu er der planlagt en del arrangementer i borgerforeningen.
Borgerforeningen, Spejderne og
Gymnastikforeningen arrangerer
som altid fastelavnsfest i Hallen.
Det er i år den 06.02 kl. 10 i Nors
Kirke hvorefter der er tøndeslagning
i hallen hvor gymnastikforeningen
laver en bane. Se også annonce her
i bladet.
Vi har også planer om at holde fællesspisning først i året, men der er
ikke fastsat en dato endnu.
Inden så længe skal vi i gang med
planlægning af årets sommerfest,
musikken dertil er på plads, det
bliver som sidste år Mygind Brødrene der skal spille, og det er i uge
33 som altid.
Der var en kuvert med den sidste Nors-Tved Tidende med opkrævning af kontingent. Der er
rigtig mange der har betalt, og også
mange nye medlemmer er der kommet til. Velkommen til Jer og også
velkommen til den nye menighed
i Ø. Vandet, der tæller ca. 100
husstande, der nu også får NorsTved Tidende hver gang.
Vi vil gerne fra Borgerforeningen
opfordre til at man betaler kontingent, hvis det ikke allerede er sket.
Et medlemskab af Borgerforeningen er helt uforpligtende, og man er
med til at støtte op om området. Et
husstands medlemskab koster 150

kr. om året et enkelt medlemskab
koster 75kr.
Borgerforeningen vil også gerne
her igennem sende en stor tak til
Sanne og Askov ,der i mange år har
lavet regnskab for Tværs Samarbejdet i Borgerforeningen, de har ønsket at stoppe, og fremover er det
dels kassereren i Borgerforeningen
og dels Kvik Bogføring der ordner
det.
Bestyrelsen i Borgerforeningen vil
gerne ønske alle et rigtig godt nytår
og vi håber at ses til kommende
arrangementer. Følg også med på
hjemmesiden www.norsby.dk og
på facebook under Norsby . Borgerforeningen kan altid kontaktes på
tlf. 24265822 og mail: ils@privat.
dk
p.b.v. Ingerlis Svane

Nors KFUM og KFUK
afholder Hyggehjørne hos Alex Dahl Jensen, Hindingvej 2
Fredag d. 29. januar og Fredag d. 26. februar kl. 19.30.
Samt generalforsamling hos Emma og Mogens, Diget 4,
Tirsdag d. 23. Februar kl. 19.00.
Klub 19. starter op igen onsdag d. 6. Januar med Nytårsdisko
og de følgende onsdage er programmet:
13. Januar Filmaften
20. Januar Stearindryp og Fedtkugler
27. Januar Mørkebanko (husk lommelygte og varmttøj)
3. Februar Bræt, Kort og terningespil
10. Februar Fastelavnsfest
17. Februar Lukket – Vinterferie
24. Februar Legeaften
2. Marts Besøg fra Indien.
Programmet for resten af foråret kan hentes i klubben eller
ses på www.klubbeninors.dk
Hilsen
Alex Dahl Jensen

Stiftende
general
forsamling
Der indkaldes til stiftende generalforsamling i aktivitetsforening med
base i Palletten
mandag, den 1. februar 2016
kl. 19.00 i skolens sangsal.
Hilsen aktivitetsgruppen
Som det fremgår af ovenstående
annonce, stiftes der den 1. februar
en forening, som har til formål at
fremme aktiviteter og ikke mindst
socialt samvær.
Foreningen vil få base på Palletten,
hvor ejerne for en meget rimelig
husleje vil stille lokaler til rådighed.
Tanken er, at der bliver mulighed
for at deltage i forskellige håndarbejdsformer, kortspil, brætspil o.l.
På længere sigt er det meningen
at udvide med værksteder, billard
m.m.
Medlemmer af foreningen er også
velkomne, selv og de ikke er aktive,
hvis man bare har lyst til en snak og
være sammen med andre.
Hvis du dyrker eller har kendskab
til en aktivitet, som du gerne vil
dele med andre, så kom frem med
det, måske kan andre blive interesserede.

Foreningen baseres udelukkende på
frivilligt arbejde, så har du lyst til
at give en hånd med, tager vi imod
med tak.
Mød op til generalforsamlingen og
bliv medlem, jo flere vi er, jo mere
kan vi få i gang.
Man er også velkommen som
medlem, selv om man ikke vil bruge faciliteterne (støttemedlem)
Lad os få mere liv i kludene og være
aktive.
Med venlig hilsen
Grete Amby
medlem af aktivgruppen

Lisbeth Ubbesen
Fremover vil jeg flytte min
klinik ned på Palletten.

Nors Boldklub, Bjerget 12A, 7700 Thisted

Nors Boldklub
og

Nors Boldklubs Støtteforening
afholder ordinær

Generalforsamling
Mandag d. 22. februar kl. 19.00
i klubhuset på Vendbjerg.
Dagsorden iflg. Vedtægterne.

Endnu er det ikke helt klart
med placeringen, dette meddeles senere.

Efter generalforsamlingen vil der blive serveret
et par stykker smørrebrød.

Jeg vil have rum sammen
med Pia, som vil tilbyde
fodpleje.

Husk – Ingen kan vælges, hvis der ikke foreligger forslag senest 3 dage før generalforsamlingen.
Så mød op og giv din mening til kende, til gavn for os alle.
Forslag sendes til:
Thomas Dahl - Støtteforeningen - på thomasdahl69@gmail.dk og/eller
Jesper Christensen - Nors Boldklub - på jesperxxzz@gmail.com

Mit arbejde vil som tidligere
være zoneterapi, massage og
øreakupunktur.

Hovedsponsorer:

Lørdag den 6. februar

Arrangementet starter i Nors Kirke med gudstjeneste kl. 10.00 for udklædte børn og man må gerne tage far mor og bedsteforældre med.
Efter gudstjenesten følges vi ad op til Hallen hvor der er tøndeslagning

Kl.10.45
(bemærk at tidspunktet er rykket en time af hensyn til børnene)

Børnene deles op i aldersklasser hvor der er præmier til Kattekonge og Kattedronning i hver klasse.
Der er også præmier til de to bedst udklædte. Efter tøndeslagning er der fastelavnsboller juice kaffe og te.
Gymnastikforeningen laver aktiviteter for børnene og der er masser af musik i Hallen.
Vi slutter kl. 13.00 Det hele koster 30 kr.
Vi glæder os til at se alle de flotte udklædte børn

Fastelavnshilsner

Spejderne, Gymnastikforeningen og Nors-Tved Borgerforening

KVINDEFESTEN
Gentager vi selvfølgelig J. Festen afholdes
FREDAG DEN 26. FEBRUAR KL. 18:30
I Nors Boldklubs lokaler på Vendbjerg.

ALLE KVINDER

Hvem :
som har lyst til en rigtig hyggelig " tøseaften"
( spørg dem der var med sidste år om ikke det var sjovt J )

MENU:
Er ikke helt fastlagt endnu, men vi kan love for at det bliver i lighed med de
foregående år - dvs 5-7 små retter – som alle er hjemmelavede.
samt kagebord til kaffen

I løbet af aftenen vil der være lidt underholdning, bla. er der mulighed for en god sang, slå søm i , spille dart
samt sidst med ikke mindst amerikansk lotteri med fine præmier.

Pris kr. 50,00

ex drikkevarer

( som er meget lave/fine priser )

Der serveres natmad ca kl. 24.00.

Støt op om arrangementet. Tag din nabo, arbejdskollega, familie, venner
etc. med. Alle er velkomne. Tilmelding senest den 10. februar til Karen
41625512, Dorte 60955210, Irma 60320339 eller Eva 22993128. ( max
deltager 75 så først til mølle......
arr. Nbk´s venner Dorte, Irma Eva og Karen.

Mindeord

af Lillian Larsen,
Dr. Louise Gade 4,
7700 Thisted

Nors er blevet en stor personlighed
fattigere.
Torsdag den 19. november sov Sigfred Kristensen ind i den stol, han
yndede at sidde i og se tv.
Sigfred har altid været optaget af
at hjælpe, hvor han kunne give en
hånd med. For år tilbage var der
mange ældre der nød godt af det.

Indre Mission
2. februar: I Sognehuset, Nordthy Mandskor
3. februar: I Sognehuset, Preben Sørensen, Viborg
På grund af mandefald tager Indre Mission,
efter mange gode år i Nors en stille lukning.
Der vil engang imellem være møder, men på kredsplan.
Tak for trofasthed gennem årene.
Guds fred og alt godt.
Lillian Larsen

Sigfred arbejdede sit yndlingsjob til
sidste dag med at samle ting og sager til Nors Genbrug, som han havde
stor kærlighed for. Han var kasserer
i Nors Genbrug og Indre Mission i
Nors og det blev passet til punkt og
prikke.
Sigfred har altid været et kristent
forbillede, og han forblev tro mod
mod biblens ord til det sidste. Han
var et utroligt hyggeligt og venligt menneske, der ingen uvenner
havde. Han vil blive savnet, men vi
under ham, at freden kom så smukt.

Tillykke

Æret være hans minde!

Verdens bedste morfar (Folmer) bliver 70 år den 29. januar.
Stort tillykke med det. Knus fra Emil & Anton

Hjemmenes Aften
20 januar: Marie Bådsgård vil fortælle om praktik ophold
		i udlandet
25 februar: Eftermiddagsmøde i sognehuset
		
Anne Mette Grønborg Sørensen, Thisted
		

se under menighedsrådet

Udlejning
Har du brug for stole borde
flagstænger og æresport,
kan du leje det af
Borgerforeningen
til meget rimelige priser.
Vi har købt 10 nye borde og
40 nye polstrede stole.
Ring på tlf. 24265822 eller
mail ils@privat.dk

Nors Genbrug
holder udsalg i uge 3 og 4
fra tirsdag den 19 . januar til lørdag den 30 . januar.
Alt sælges til halv pris, møbler ,tøj ting og sager.

Tillykke

Kom og fyld en pose med tøj til kun 30 kroner.
Vi modtager gerne møbler med mere i butikken Norsvej 28
Ring og aftal tid for eventuel afhentning.
Alle kunder og medarbejdere
ønskes et rigtigt godt nytår
med tak for det gamle.
Venlig hilsen Nors Genbrug
tlf. 97982666
Vores lysstråle
fyldte 17 år 7. januar.
Stort tillykke til Lisbeth.

Maler
Günther Prühs
Nors Møllevej 1, Nors
7700 Thisted
Tlf.: 51 52 25 37
guenther.pruehs@web.de

Deadline for næste blad er den 20. februar 2016

