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til nye erhvervsdrivende
Anlægget ved kirken
trænger til “en kærlig hånd”

Juli - august 2016
11. årgang

En regnfuld
Sankt Hans i parken...
...nogle var mere
interesserede i regnen
end andre...

Indledning
maet "RKJ Freelance". Vi håber det
bedste for jer her i Nors, og til alle
jer derude! Husk at støtte dem, der
støtter os...

Denne gang fik han lov at komme
med Bent Geertsen i hans fly på
sightseeing over Thy. Det kom der
en masse flotte billeder ud af.

Et af de erhverv vi også har med
er Nors Kro, og det er trist at måtte
sige farvel til Hans Troelsgaard, der
er død efter kort tids sygdom. Æret
være Hans`s minde og tanker herfra
Det årlige Thy Rock er også et af de til Gitte og til alle andre, der var tæt
arrangementer, der godt kan bruge på Hans.
tørvejr og ikke for meget blæst, her
drillede regnen også lidt til dette års Ellers er det jo sommeren og ferien
Thy Rock, men vist ikke mere, end vi går i møde med alt det det inde foreninger der har hjælpere med, debærer. Der er nogle, der skal på
heriblandt Nors BK, forhåbentlig spejderlejr, fodboldskole eller noget
kan se frem til et pænt overskud til helt andet og nogle er så heldig at
skulle på ferie også. Husk den årlige
deling.
sommerfest i uge 33, hvor der altid
Vi har denne gang fået ikke mindre er noget for enhver smag.
end to nye erhverv med i "tværssamarbejdet". Velkommen til vores Forsidebilledet er luftfoto over
nye pizzaria og restaurant "Mamma Nors med udsigt ud over sø og hav.
Rosa", hvorfra vi denne gang har Her kan vi rigtig se, hvor flot vi bor.
medsendt et menukort. Også vel- Det er igen Kristian Amby, der har
kommen til Ruben med malerfir- været på udflugt med kameraet.

Næste blad udkommer ca. 1. september. Der er deadline 20. august.
Send os gerne noget materiale, så
vi igen kan få strikket et godt blad
sammen.

Så er sommeren startet kalendermæssigt og til tider også i virkeligheden. Som sædvanlig dog med
lidt ustadigt vejr her i Danmark.
Sankt Hans Aften viste vejret sig
fra den dårlige side, men heldigvis
var der mange, der trodsede vejret
og mødte op til det altid hyggelige
arrangement i Parken.

Ellers skal der bare lyde God Sommer og ferie herfra. Håber vejret vil
arte sig.
Hilsen Redaktionen

HUSK: Byens hjertestarter kan findes hos
SPAR lige inden for døren i selve butikken,
til venstre på muren.
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Anlægget ved kirken

Opfølgning på tidligere indlæg fra og andet godtfolk. Der er sat tremInger Lis Svane.
melåger i indgangen, så børn ikke
skal “gå ind”, for der er sået tidsler
Omkring anlægget ved kirken, med i sandkassen, så ingen har lyst til
stenen fra tingstedet, mener jeg at at være der. Græsset bliver slået en
vide, at der under 2. verdenskrig, gang imellem, som vejgræs.
blev bygget to træbarakker, som de
tyske soldater boede i, og umiddelbart efter krigen blev de flyttet op
på kilen mellem Fjerritslevbanen og
vejen til Hillerslev, hvor C.C. Harbo
boede. (Nu Brian Pedersen )
Med henhold til anlægget bør der
gøres noget, så det ser indbydende
ud for dagplejebørn, cykelturister

Det ser rigtig træls ud. Da kommunen formentlig bruger alle pengene på “sandbad” i Vorupør, kunne
det måske være en opgave for befolkningen at hjælpe hinanden med
at holde det lidt pænere, så det
måske kan matche kirkegården lidt,
og nogle kunne få lyst til at bruge
det, i det mindste se på det.

Ny bog om Erland Knudssøn Madsen

Erland har aldrig været i tvivl om,
han ville være kunstner. Da han til
sin konfirmation blev spurgt om,
hvad han nu ville være, svarede han
prompte ”maler”. Men da spørgeren
sagde, at så måtte de jo finde en
læreplads til ham, svarede han ”ikke
dén slags maler!”

Det var i 1956, men det blev først
i 1962, han besluttede at blive
fuldtidskunstner, og i 1963 debuterede han som maler på Kunstnernes Efterårsudstilling. Siden har
Erland mest arbejde i træ, beton og
sten, og hansværker står nu over
hele Danmark.
Her i Nors har vi 4 skulpturer
stående. Sommerfuglene på skolen
og Palletten er nok de mest iøjnefaldende, men også på Vendbjerg
har Nors BK nydt godt af Erling, da
han lavede soklen til flagstangen til
klubbens 50 års jubilæum.
Mindst kendt er nok Tingstedet ved
Vorring sø. Det er en en cirkel la-

vet af 15 udhuggede sten, der hver
repræsenterer en person fra Hinding.

I mellemtiden har Erland fået en del
hædersbevisning, deriblandt Statens Kunstfonds Livsvarige Ydelse,
der ”tildeles kunstnere, der har en
sådan kunstnerisk produktion bag
sig, at vedkommende har placeret
sig afgørende som kunstner.”
Og nu, 60 år efter Erland blev konfirmeret, er der kommet en bog om
ham. Det er KunstCentret Silkeborg
Bad, der i anlednig af Erlands udstilling der ”Puls,” har udgivet den
med økonomisk støtte fra Statens
Kunsfonds
Projektstøtteudvalg,
Sportgoodsfonden og Ny Carls”Ikke langt fra Danmarks vestligbergfondet.
ste grænse mod verdenshavet og
Bogen kan købes for kr. 175 på resten af verden, har billedhuggeren
Thisted Museum i Thisted og Hel- Erland Knudssøn Madsen i snart
tborg og på Silkeborg Bad. Udstill- en menneskealder med jævne melingen der havde fernisering d.16, lemrum sendt sine skulpturer mod
januar og kan ses indtil 28. august. syd og mod øst, for at delagtiggøre
resten af landet i sine kunstneriske
Jeg vil slutte med to citater fra bo- eksperimenter.”
gen. Uddrag fra Motivering for tilkOg der sluttes af med
endelse af Eckersberg Medaillen:
”For denne evne til at berige verden
med sitrende, overraskende, nyskabende og mulige former udmærkes
Erland Knudssøn Madsen med Eckersberg Medaillen”

Hjemmestævne 11. juni på Vendbjerg
Vi har haft en forrygende dag med
masser af tilskuere og glade fodboldspillere. Dagen startede kl. 9.30
for spillerne. Vi har haft godt gang
i kiosken og grillen var også et hit.

Vi har afholdt amerikansk lotteri og
det gik super godt. Kun een præmie
er ikke afhentet og den er vundet på
D1.
TAK til de forældre/trænere der
fik bagt kage til dagen. Super lækkert med et stort udvalg. Håber på
samme deltagelse næste år.
Vi holder evaluering af dagen og
har du noget du vil have med, så
skriv endelig til en af os i udvalget På Fodboldudvalgets Vegne
og vi vil tage det med på møde.
Astrid Jepsen

over 35 kampe er blevet afviklet
og alle har næsten haft plads til det
de skulle. Vi er helt med på at med
6 omklædningsrum og et telt kan
det være svært at få plads til alle i
bruserne. Vi prøver at finde en løsning til næste år.
TAK til alle frivillige der har trådt
til, både som hjælper i kiosk, som
dommer på banen og alle dem der
har sørget for indkøb og opslag af
diverse inden stævnedagen. Vi er
super glade for at I gør, hvad I gør,
uden jer frivillige ville vi ikke kunne
holde et arrangement som dette.

Mamma Rosa - Pizzeria og Grillbar

Adem Akat åbnede den 1. juni restauranten "Mamma Rosa" på Kirkebyvej 4 i Nors Ervhvervscenter.
Adem er her en månedstid efter åbningen meget godt tilfreds med opstarten og fortæller, at folk er gode

til at støtte hans butik og det håber
han selvfølgelig de bliver ved med.
Adem er kurder og født i Tyrkiet.
Han flyttede i 2002 til Holland og
i 2007 kom han til Holstebro. Han
er stadig bosiddende i Holstebro,
men overvejer at flytte til Thy med
familien. Adem har i forvejen også

restaurant i Hanstholmcenteret,
som han åbnede den 1. januar 2014.
Familien består af bl.a. en kone og
to børn og en på vej, Adems mor og
broderen Deniz. Broderen kommer
til at stå for restauranten i Nors. De
er alle glade for Danmark og føler
de har fået en god modtagelse.
Vi har denne gang medsendt "Mamma Rosas" menukort sammen med

muligvis at øge udvalget med bl.a.
pastaretter, steaks- og mørbradretter
i Nors, men det kræver flere ansatte.
Det er også dyrere råvarer og derfor
ser han lige tiden an, hvordan det
går med salget af nuværende udvalg
og hvad der er interesse for her i
byen.
Adem har foruden sin faste stab ansat to lokale piger, der skal arbejde
i restauranten og det er så fint til
vores område, at der kommer arbejdspladser.
Tag et kig på medsendte menukort,
du kan helt sikkert finde noget du
har lyst til. Mamma Rosas logo vil
fast være at finde på en af siderne
her i bladet, da han vil støtte op om
Tidende. det er derfor vigtigt vi støtter op om restauranten og maden
derfra får stor ros.

Husk hvis du skal have gæster er
pizza og nærvær bedre end tre retter
og fravær ;-)

Tidende. Her kan i se det store sortiment de har. Adem har planer om

Sommersang på Palletten
Den lokale TRIO RELIEF var på
Palletten TORSDAG DEN 26. MAJ
og BETOG ALLE 100 fremmødte
med MIE´S fantastiske stemme
og Thomas og Bennys formidable
samspil på guitarerne!
RELIEF er virkelig en talentfuld
TRIO - vi er utrolig glade for, at
de ville gæste og glæde os, og de
mange som måtte gå forgæves til
Lene efter billetter, gik virkelig glip
af en SKØN AFTEN.
Der var i løbet af aftenen HYGGELIG FÆLLESSANG, hvor een
af Pallettens beboere - JENNY
- med stor glæde spillede for på
klaver.

På en strålende sommeraften Tak for stor opbakning - TAK til
havde alle i pausen mulighed for alle hjælperne - vi er snart klar med
at gå udenfor og nyde det dejlige nye ARRANGMENTER!
vejr samt få serveret grillpølser, øl
og vand af de frivillige hjælpere TORBEN og HENNING.

Nytilflyttere - ny maler i byen
Den 15. januar 2016 overtog Ruben og Christina hus på Violvej her
i Nors. De flyttede fra Snedsted hertil, da de var enige om, at Nors ligger centralt mellem Snedsted, hvor

2005. For snart 5 år siden startede
han op som selvstændig med RKJ
Freelance. Ruben er interesseret i
alle former for maleopgaver og intet
er for lille og intet for stort.

Velkommen til den lille familie her
i Nors, I bliver forhåbentlig rigtig
glad for at bo her. Også velkommen
til Ruben, der nu er med i vores
tværssamarbejde, idet han støtter
Tidende.
Hans logo kan i finde nederst på
en af siderne i hvert blad fremover.
HUSK at støtte dem, der støtter os.

Christina kommer fra og Frøstrup,
hvor Ruben stammer fra. Samtidig
har de gode venner i byen og havde
hørt, at det er en god by for børn at
vokse op i.
Det var de meget interesserede i, da
de i marts blev forældre til sønnen
Valdemar, der meldte sin ankomst
over en måned for tidligt, men siden
har vokset sig stor og stærk. Christina er uddannet pædagog og
arbejder på Møllehuset, men har
jo så i øjeblikket barsel og passer
Valdemar.
Ruben er udlært maler hos Rokkjærs
Malerforretning. Han blev udlært i
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Kommende aktiviteter

Høstgudstjenester

D. 10. august: Hestevognstur
Vi mødes ved maskinhuset i Tved
plantage kl. 14.00 derefter køres
der ud i skoven. Der serveres et
let traktement undervejs på turen.
Tilbage ved maskinhuset ca. kl.
17.00.
Tilmelding senest onsdag den 3.
august til:
Gunnar Smed
Tlf: 97981812/23 45 03 47
Mail: gunnar@familiensmed.dk
Susanne R. Pedersen
Tlf: 30 34 52 65
Mail: hpvognmand@gmail.com

Der afholdes høstgudstjeneste:
¨
D.18. September: Tved kirke, kl. 10.30.
¨
D. 25. september: Nors kirke, kl. 10.30
¨
D. 2. Oktober: Ø. Vandet
Kirke kl. 10.30
Ved alle 3 gudstjenester er der
høstindsamling, hvor de indsamlede beløb vil blive tilsendt sociale
og velgørende organisationer. Ved
høstgudstjenesten i Nors kirke er
man meget velkommen til at medbringe lidt af årets ”høst” i form
af: frugt, grøntsager, marmelade,
bagværk o. lign. De skænkede gaver vil efter gudstjenesten blive
solgt ved en auktion, og det indkomne beløb vil også blive tilsendt velgørende formål.

D. 20. august: Sommerfesten.
I forbindelsen med sommerfest i
Nors i uge 33 afholdes der, gudstjeneste i Nors Hallen kl 09.00.
Der er morgenkaffe til alle fremmødte.
D. 15.september: Foredrag
Wagner Fonseca, fra Skjoldborg
fortæller ”Med slædehunde over
Alaskas tundra og Skjoldborgs
hede.”
Kl. 19.30 i Sognehuset, Nors

”Den lokale menighed er
verdens håb”

D. 25/8. i Sognehuset i Nors
- Tidligere sognepræst og missionær i Bangladesh Jens Fischer Nielsen, fortæller om kirkeliv og
andre forhold i Bangladesh.
Mødet er arrangeret af Ydre Missions Kontaktudvalg i Nors og
Danmissions Vandetkreds.
Der er kaffebord á 30 kr. og lotteri
til fordel for Danmissions arbejde.
Alle er velkommen!

Baby-salmesang
I løbet af juli måned vil der blive
sendt indbydelser ud vedr. babysalmesang i Nors kirke, - indbydelsen gælder spædbørn op til 1
år.
Forløbet vil komme til at strække
sig over 6 gange i augustseptember-oktober, - dog afbrudt
af min sommerferie i uge 34-3536.

Baby-salmesangen vil foregå torsdag formiddage med opstart den
11. august 2016 kl. 10.00, og
hvert forløb varer ca. 50 min.
For at alle kan få det bedste udbytte af forløbet, har vi sat et minimum på 4 babyer (med 1 voksen hver), for at vi starter op. Ud
over sognepræsten deltager organist Olga Jeppesen.
For yderligere informationer:
Kontakt sognepræsten på:
akf@km.dk.
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Studietur til Tyskland.

Her vi så
alle samlet
ved Luther
statuen i
Wittenberg,
hvor Luther
boede det
meste af sin
tid,- først
som munk
og siden
som gift
mand og far
til seks
børn.

Som nogen måske observerede, så
var præsterne i Thisted provsti, sammen med præster fra Sydthy
og Morsø provstier - på studietur
til Tyskland fra den 26.-31. maj,.
Turen gik mere præcist til Luthers
hjemegn: Erfurt og Wittenberg.
Det var en fantastisk lærerig tur,
hvor der fra morgen til aften blev
fyldt på med historisk viden om
Martin Luther og hans samtid. Det
er mit håb, at jeg - inden 500´ års
jubilæet næste år - vil få tid til at
lave et indlæg til en sogne - aften
eller eftermiddag om netop disse
oplevelser.

Også det kollegiale fællesskab fik
et enormt løft på turen, både provstierne imellem, men også i det
enkelte provsti.

Så stor tak til provsterne for dét
gode initiativ.
-Anni Krogh Foldager-

Ikke mindst det sidste, tænker jeg,
er utrolig vigtigt, for dét kan være
med til at skabe grobund for, at
man føler ”sig hjemme” i både
provsti og blandt kollegaer, - at
det ikke er: mig og de andre, men
at vi er: os, der arbejder sammen i
denne del af ”Udsyns-Danmark”.

Luther læste i denne by og blev præsteviet i Domkirken i Erfurt i 1507.

Dette vil helt sikkert også komme
sognene til gode i ”trængte” situationer, hvor det netop er det kollegiale fællesskab, der skal få kirkeog gudstjenestelivet til at fungere.

Borgen Wartburg ved byen Eisenach. I
1521-22 boede den ”fredløse” Martin
Luther på Wartburg under den saksiske
kurfyrstes beskyttelse; i løbet af kun ti
uger oversatte han her Det Nye Testamente til tysk.
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Menighedsrådsvalg 2016
Nors, Tved og Øster Vandet
Tirsdag d. 8. november afholdes menighedsr ådsvalg i de fleste sogne i Danmar k.
Hvad laver menighedsrådet?
Menighedsrådet fungerer som en slags bestyrelse for den lokale folkekirke. Som andre bestyrelser, har menighedsrådet til opgave at sørge for at kirken tilpasser sine aktiviteter, så de hele tiden svarer til den forskellighed, der tegner sognet. Opgaven er at skabe liv og vækst, udvikling og fællesskab. Kirken skal leve op til
medlemmernes forventninger og til at være kirke.
Helt enkelt kan det siges således:
Sognet
Hele landet er inddelt i 2.201 sogne (tal fra 2015).
Der er enten et menighedsråd i hvert sogn – eller et fælles menighedsråd over flere
sogne.
Menighedsrådet
Består af min. 5 demokratisk valgte medlemmer af folkekirken
Folkekirkemedlemmer over 18 år fra sognet har stemmeret
Sognepræsten er ”født medlem” af menighedsrådet
Ansvarsområder:
- Budgetansvar for den lokale kir kekasse
- Personaleledelse for or ganist, kir kesanger , gr aver /gr aver medar bejder
- Vedligeholdelse og indretning af bygninger : Kir ke, kapel og sognehus
- Kommunikation Kir keblad, hjemmesider og annoncer , år ligt menighedsmøde mm.
- Fælles aktiviteter i samar bejde med lokale for eninger og skoler
- arrangementer sogneaftener og eftermiddage og skaber ramme for et aktivt liv i sognet
- Indstiller ny sognepr æst til ansættelse under vejledning af biskoppen
- Samarbejde med Thisted pr ovsti f.eks. ved budget og stor e økonomiske udgifter
Vær aktiv i dit sogn – gå med i arbejdet! Mød op og giv din stemme

Tirsdag d. 13. september er der orienterings- og opstillingsmøde !!!

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
MAJ - JUNI 2016

GUDSTJENESTER

Måned/dag

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

Juli
6.s.e.Trin.
7.s.e.Trin.
8.s.e.Trin.
9.s.e.Trin.
10.s.e.Trin.

03.
10.
17.
24.
31.

09.00
Ingen
10.30 *)
09.00 K
10.30

Ingen
09.00 BH
Ingen
10.30 *)
Ingen

10.30 *)
Ingen.
Ingen.
Ingen.
Ingen.

August
11.s.e.Trin.
12.s.e.Trin.
Lørdag
13.s.e.Trin.
14.s.e.Trin.

07.
14.
20.
21.
28.

09.00 K
10.30 *)
09.00 NB
Ingen
10.30 SK

Ingen
09.00
Ingen
10.30 *)
Ingen

10.30 *)
Ingen
Ingen.
Ingen
Ingen

September
15.s.e.Trin.
16.s.e.Trin.
17.s.e.Trin.

04.
11.
18.

Ingen
09.00 BH
09.00 K

Ingen
Ingen
10.30 *) NB

10.30 *) BH
Ingen.
Ingen

BH= Benne Holwerda, Hillerslev
NB= Omtale i Kirketidende
*) Kirkebil. For at benytte kirkebilen, skal man ringe til Thisted
Taxa, 97920422 senest dagen før
kl. 12.00
K) Kirkekaffe. Det vil sige, at der
efter gudstjeneste serveres en kop
kaffe i våbenhuset
Graver i Tved:
Erling Overgaard, 40287389

Ved begravelser Ø. Vandet kirke
henv. til Steffen Oddershede, tlf..
40511295
Graver i Nors:
Jørgen Christiansen, 24900808

Friluftsgudstjenester.
Skulle det nu blive tilfældet, at vi
får en tør og solrig sommer, som
vi har i skrivende stund, så kan vi
godt finde på at flytte gudstjenesterne uden for kirkernes mure, - i
Tved ud på kirkegården og i
Nors, ud i præstegårdshaven. Det
drejer sig om flg. datoer:
Nors: d. 17/7 og d. 31/7
Tved: d. 24/7 og d. 21/8
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Siden sidst
Døde / begravede, Nors.
*
Irene Søndergaard Kristensen, Nors.
*
Rita Yde Kristensen, Nors.
Æret være deres minde.
Døbte i Nors kirke:
*
Otto Krogh Nystrup, Nors.
Tillykke.
Viet i Nors kirke:
*
Lise Hvass og Jakob Høgh
Dahlgaard, Skanderborg.
*
Helle Lillelund Iversen og
Mads Bang Andersen, Thisted.
*
Ulla Jensen og Daniel Mark
Hyldgaard, Kløv.
Tillykke!
Viet i Tved kirke:
*
Trine Søndergaard Christensen og Dan Lyhne, Nors.
Tillykke.
Kirkelig velsignelse i Nors kirke.
*
Helle Schrøder Johansen og
Jens Johansen, Nors.
Tillykke.

Kontakt Info
www.nors-tved-kirker.dk /
www.sogn.dk /
www.thisted.provsti.dk
¨
www.nors-tved-kirker.dk
Hér kan man følge med i, hvad
der foregår her i pastoratet, kommende arrangementer, gudstjenestetider m.m.
¨
www.sogn.dk
Hér findes gudstjenestetiderne for
de fleste sogne i Danmark, - også
fra vores sogne.
¨
www.thisted.provsti.dk
Hér kan man læse om de kirkelige
arrangementer, der foregår i hele
Thisted provsti.
¨

Telefon - og træffetider.
Jeg kan træffes via:
Tlf:
97981030/30611008.
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 ferie i perioden 4.-11.
juli samt 22. august-12. sept.
2016. Embedet passes i de nævnte
perioder af pastor Benne Holwerda, Hillerslev, tlf.: 97-981403.

Alting har en tid
for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt.
En tid til at fødes, en tid til at dø.
En tid til at plante, en tid til at
rydde.
En tid til at slå ihjel, en tid til at
helbrede.
En tid til at rive ned, en tid til at
bygge op.

(Prædikerens Bog 3)

Besøg fra Hanstholm og Ræhr
Torsdag d. 16 juni havde Palletten
i samarbejde med Aktiv gruppen på
Fyrglimt i Hanstholm, Arrangeret
spisning og rundvisning på Palletten
for alle interesserede fra Hanstholm
og Ræhr.
Der var 30 personer der tog imod
tilbuddet, og de fik serveret Koteletter i fad, nye kartofler og citronfromage.
Efter spisningen var der rundvisning i huset. Og der var mange positive tilkendegivelser over stedet.
Vi sluttede af med kaffe og kage, og
her kunne der stilles spørgsmål ang.
stedet.

Sommerfest

Sommerfestudvalget er godt i gang
med planlægningen af årets sommerfest, der traditionen tro afholdes
i uge 33, fra torsdag d. 18 – lørdag
d. 20. august.
Der er mange ting i programmet,
der er gengangere fra tidligere års
sommerfester; optog gennem byen,
gudstjeneste, børneloppemarked,
redskabsbane, spejdernes stand, underholdning fredag og selvfølgelig
festen lørdag aften. Billetter til festen koster 150,- og kan købes hos
Hanne i Klip & Krøl eller hos Dennis, Dalen 18.
Nogle ting har vi valgt at gøre på en
ny måde i år: bl.a. vil banko torsdag, alkoholfri diskotek, underhold-

En rigtig hyggelig aften, og vi tak- tænke sig at få en rundvisning og
ker alle fra Hanstholm og Ræhr der information om stedet står vi gerne
tog sig tid til at besøge os.
til rådighed.
Skulle der være andre der kunne

Vi har allerede nu 4 tilmeldte hold
til spejdernes holddyst. HUSK at
tilmelde et hold senest d. 9. juli til
Louise Svendsen på tlf. nr. 23 32 85
26. Et hold skal bestå af 5 voksne
– kun fantasien sætter grænser for,
Vi har ligeledes valgt at satse på at hvordan et hold kan sættes sam”gøre det ordentligt” når det kom- men; naboer, kolleger, forældre fra
mer til havetraktortræk. Der vil der- en klasse, en mødregruppe osv.
for komme en rigtig slæde, et team
fra Hassing, der står for indvejning Vi glæder os til tre gode dage med
og at afholde havetraktortrækket. en masse aktiviteter.
Vi håber, at vi kan få mange til at
bakke op om dette, så det kan blive Programmet for sommerfesten bliven succes.
er husstandsomdelt og vil ligeledes
kunne ses på Nors by på facebook.
Derudover vil cykelsponsorløb igen
være en del af sommerfestens program lørdag formiddag.
ning for de voksne fredag og festen
lørdag aften foregå i hallen. Vi vil
gøre alt, hvad vi kan for at skabe
den samme gode stemning omkring
arrangementet.

KFUM – spejderne i Vandet

Ja, det er ganske vist, d. 4. juni 2016 – Guldborgsund og 2010 – Skive I dag er vi knap 30 spejdere i gruphar KFUM spejderne i Vandet 50 har alle været med til at give nogle pen, som er fordelt med en bæver
års jubilæum.
uforglemmelige oplevelser for livet. familie, en ulve flok og en spejder
trop. Dertil kommer en god håndFor 50 år siden var der et par ild- Senest i 12, har vi været med på fuld gode ledere. Der er altid plads
sjæle, Svend Kappel og Kristian Di- Spejdernes Lejr i Holstebro, med 37 til flere. Her i sommer håber vi på at
echmann, som syntes der manglede 000 spejdere. Til næste år tager vi få bygget en bål hytte ved spejder
noget for de unge her i Vandet. De til Sønderborg på en ny Spejdernes huset.
fik uddannet 6 teenagere, så man d. Lejr, endnu større.
4. juni 1966 kunne tilmelde Vandet
De 50 år har budt på en hel del fogruppe til korpset.
I 95 var vi sammen med spejdere randringer i korpset. Vi har fået
fra Nors på verdens jamboree i Hol- moderniseret vores uniformer 4
Til at begynde med holdte man spej- land.
I 2011 deltog nogle af os – 5 gange, vores logo er også bledermøderne i en nedlagt landbrugse- i jamboreen i Sverige. Hvor er det vet ændret nogle gange og lige nu
jendom (Charles) og kun for drenge stort, på tværs af politik, hudfarve er der kommet et helt nyt trænings
fra 5. kl. og opefter. Først i 75 fik og religion at 35 – 40 000 spejdere system. Vi må sige vores korps er i
spejderne deres egen spejderhytte kan mødes med det samme formål, udvikling hele tiden.
på en grund tæt ved skolen. Det var nemlig at dyrke spejdersporten
også på den tid ulvene kom til Van- sammen.
Men spejder ideen, som Robert
det gruppe. Ulvealderen er fra 2. til
Barden Powell fik for over 100 år
4. klasse. I slutningen af 70’erne For mange år siden indkøbte grup- siden, er stadig det der bærer grundkom pigerne også med, først som en pen 4 kanoer, som flittigt har været laget for vores spejderarbejde.
fælles enhed og senere som KFUM brugt. De 4 kanoer er blevet til 7
spejder. I slutningen af 80’erne kom sammen med en kano trailer, så vi Hermed vil jeg gerne ønske Vandet
bæverne til, som er børn fra børne- nemt kan have dem med os. Vi har gruppe tillykke med de 50 år. Mit
haveklassen og 1. kl. til gruppen.
b.la. været i Sverige på kanotur et håb er, at der stadig i mange år vil
par gange og prøvet kræfter med være sammenhold om spejderne, så
Igennem alle 50 år har Vandet grup- de store søer, sluser, vandfald og vore unge må få oplevelser for livet
pe været med til at præge udviklin- vildmarken. Ture som vi aldrig vil og dermed give dem en ballast til
gen af spejderarbejdet både i Thy glemme.
deres videre færd i livet. Tak for, at
og på landsplan. Gruppen har altid
jeg har måttet være en del af grupdeltaget med dygtighed i de konkur- For 4 – 5 år siden valgte Sjørring pen i de sidste 33 år.
rencer der har været både i division, gruppe at ophøre, og heldigvis valdistrikt og på landsplan. Gruppen gte spejderne derfra at komme her Af x. gruppeleder
har vundet mange præmier og altid til Vandet. Vi har altid haft en utro- Steffen Oddershede.
har der været respekt om gruppen.
lig god opbakning fra forældrekredsen og alle andre i lokal samfundet.
Korpslejrene: 70 - Holstebro, 76 – Vores julestue har gennem alle årene
Møllelejren, 80 – Langeskov, 85 – været et tilløbsstykke, og har været
Frederikshavn, 90 – Holbæk, 96 – med til at bære det økonomiske for
Sønderborg, 2000 – Randers, 2005 gruppen.

Det sker i Vandet
PROGRAM for Vandet-Skinnerup KFUM & KFUK
FAMILIEKLUB:
Søndag d. 21. aug.

Udflugt til Tylstrup – program senere.

Lørdag d. 10. sept.

Distrikt Thy-Mors afholder loppemarked kl. 10-13
hos Brdr. Sloth, Bødkervej 20, Thisted
kontakt Egon 61308147 / Svend Aage 97926089.

Fredag d. 16. sept.

Minigolf på Thisted Campingplads kl. 18.00
derefter kaffe hos Betty og Svend Aage Damsgaard,
Skolevænget 11, Thisted.

BIBELTIME med start kl. 19.30:
Tirsdag d. 6. sept.
Vi deltager på KFUK i Thisted v/præst Lotte Lyngby,
”Når Martha får stress, Jesus som stresscoach”.
BEMÆRK – der er ingen arrangementer i juli pga. sommerferie!
Kontaktperson: Helle Kristiansen 3028 7025 / hpa.kristiansen@gmail.com

Spejder- Nyt
Så kom sommeren. Vi har haft hedebølge, haft tordenvejr, haft skybrud af regn og lige nu er temperaturen nede på 16
grader. Jo den danske sommer er forunderlig.
Her først i juni havde Vandet Gruppe 50 års jubilæum. Dagen blev på behørigt vis fejret med åbent hus arrangement i
og omkring spejderhytten om eftermiddagen, og om aftenen med jubilæums fest i Sognegården. Omkring 150 deltog
om eftermiddagen og ca. 70 om aftenen. Gamle Vandet spejdere fra nær og fjern strømmede til. I hytten var alle de
gamle dagbøger, billeder og andre effekter lignet op. De gamle spejder krønniker blev fortalt, og flere af dem der var
med fra starten kunne fortælle om starten for 50 år siden. Tusind tak til alle jer der mødte op, og tusind tak for alle
jubilæums gaverne. En rigtig hyggelig og fornøjelig dag.
Sommerlejren i år bliver her i nærområdet, med base ved shelteren ved Tandlægesøen. Her vil både de store og små få
nogle fornøjelige dage ved skov og sø.
Her i sommerpausen håber vi at få opført en bålhytte med 2 sheltere på pladsen ved vores spejderhytte. Vi glæder os.
Efter sommerpausen starter vi op igen onsdag d. 17. aug. kl. 18.30. Her vil vi være klar til at tage imod både nye og
”gamle” spejdere.

God sommer !!!

Program for de kommende måneder:
Hver onsdag holder vi møde for alle enheder fra 18.30 til 20.00 i spejderhytten på Toftholmvej. Alle er altid velkommen.
Juli: uge 27 Sommerlejr for alle spejdere fra Vandet.
Aug.: 17.kl. 1830 Opstart for alle nye og gamle spejdere. Forældrene er også meget velkommen.
Gruppeleder: Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail: steffenoddershede@mail.dk
.

Nyt fra Borgerforeningen
Borgerforeningen er sammen med
flere af byens foreninger langt
henne med planlægningen af årets
sommerfest, der som altid holdes i
uge 33.
Vi håber selvfølgelig at rigtig
mange vil deltage på den ene eller
anden måde, og opfordrer til at man
holder sin gadefest, familiefest eller
lign. på festpladsen, lørdag aften.
Bare meld til så sørger vi for god
mad og underholdning, det er igen
i år er de populære Mygind brødre
der står for det.

andre arrangementer.

blive brugt i Parken, og på lege
pladsen hvor vi gerne vil have nogle
I Parken er fodboldgolfbanen rigtig nye aktiviteter.
godt besøgt, der er mange der holder
et arrangement , så som polterabend, Borgerforeningen kan altid
afslutning eller familiesammenk- kontaktes på:
omst med en gang fodboldgolf.
Tlf. 24265822
Hele området har været meget brugt eller mail: ils@privat.dk
i år, også af flere skoleklasser der se også byens hjemmeside
har nogle skoletimer dernede, eller www.norsby.dk
holder deres afslutning der. Hele
Parkområdet er jo for alle så brug Hilsen og rigtig god sommer
det endelig.
På Borgerforeningens vegne

Borgerforeningen har søgt om Ingerlis Svane
Vi er i år rykket ind i hallen til spis- midler gennem Landdistriktspuljen
ningen lørdag aften, og til flere af de og fået bevilliget 25 000 kr. der vil

Nyt fra spejderne
Distriktsturnering
Kristi himmelfartsdag var 2 bæverfamilier og 2 ulvebander afsted til
distriktsturnering i Frøstrup. De
skulle i løbet af dagen rundt på forskellige poster, hvor de skulle klare
tjansen som fængselsbetjent.
DM i spejd
I april havde vi en patrulje afsted

til kvalificeringen til DM i spejd.
De gik videre og fra lørdag d. 4. til
søndag d. 5. juni deltog de i finalen.
Her fik de en flot 5. plads.

søskende. Vi fik samlet en del affald
i klitterne og på stranden, hvorefter
vi spiste vores medbragte aftenkaffe, mens der var information om
årets sommerlejr.

Strandrensning
Mandag d. 13. juni havde vi stran- Sommerlejr
drensning ved Kællingdal for alle I år skal vi prøve noget nyt; en fælles
spejdere i gruppen med forældre og sommerlejr for alle spejdere i Nors
gruppe. Lejren, som løber af stablen
i uge 28, kommer de første fire dage
til at foregå ved Bjergbo i Skyum.
Der sluttes med en forældreaften,
hvor vi sender bævere og ulve hjem.
De store spejdere skal derefter ud
på fire dage med vandring og andre
sjove udfordringer.
På spejdernes vegne
Louise Svendsen

Nyt fra Aktiv Netværk Nors

Vi har nu haft Sct. Hans, og dagene
begynder at blive kortere, men sommeren er endnu ikke forbi. Om 2
mdr. er det tid til at starte med de indendørs aktiviteter, og i Aktiv Netværk Nors starter vi med aktiviteter
i Palletten den 1. september.
Der er indrettet træværksted i kælderen med bl.a. drejebænk.
De øvrige aktiviteter foregår i fællesområdet i stueetagen.
I træværkstedet vil der være mulighed for trædrejning og mindre
sløjdopgaver.
Af sikkerhedsmæssige årsager
skal der altid være en tovholder til
stede i værkstedet. Det kræver ikke
forudgåend kundskaber at deltage.
Til madlavning og stolegymnastik
er underviseren Lene Enevoldsen
(daglig leder af Palletten), men på
de andre hold, er der ikke undervis-

Nors Genbrug

har masser af sommertøj , både
til børn,damer og herrer
Første uge i hver måned
" FYLD EN POSE MED TØJ "
til kun 30 kroner .
Vi modtager med stor tak
møbler m.m. ring 97982666
for aftale om afhentning
Alle ønskes en god sommer!
På gensyn !

ning, kun hvad deltagerne kan lære Se mere detaljeret program i vedaf hinanden, men det kan også godt lagte folder.
være meget.
Desuden har beboerne i Palletten
Man skal være medlem af Aktiv ønsket en månedlig sangaften, hvor
Netværk Nors for at deltage i ak- Jenny vil spille.
tiviteterne og kontingentet for sæ- 1. gang bliver mandag, den 1. ausonen 2016-2017 er kr. 250,00, som gust, og derefter den første mandag
kan indbetales på kontonr. 9090 i hver måned.
0003303004.
Hvis man vil støtte foreningen, men De andre aktiviteter begynder den
ikke deltage i aktiviteterne, kan man 1. uge i september.
være passive medlem. Det koster kr
100,00 om året.
Mød op og deltag, ikke mindst i det
sociale samvær.
Ugentlige aktviteter.:
På bestyrelsens vegne
stolegymnastik
Grete Amby
kort- og brætspil
tlf. 24 60 35 42
knipling
patchwork
strik
hækling
syning
trædrejning og sløjdopgaver

Fuld fart over feltet
hos ThyGokart.dk

Vil du give den gas?
Ring 21 42 34 35
Sig HEJ til din nabo

Hvor kommer du fra ? Er du også træt af dette spørgsmål ;) så velkommen i klubben J
Vi er en initiativ gruppe af udenlandske piger , som bor i Nors, og vi har besluttet os at besvare dette
spørgsmål for de lokale i forbindelse med byens sommerfest. Vi har oplevet at der er blevet flere
nationaliteter i Nors i de sidste par år, og det kan være meget spændende af lære dem at kende.
Du bor her, er en del af byen, dine børn går i Nors børnehave/skole, vi møder hinanden på gaden og hos
købmanden; vi er nysgerrig på hinanden, men tør ikke siger hej til en fremmed ;)
Formålet med vores arrangement er at vise vores baggrund, kultur og traditioner, samt at præsentere vores
nationaldragter, mad og andre spændende ting fra vores hjemmeland.
Ideen har allerede fået en stor opbakning fra festudvalget, og vi glæder os til at komme frem i lyset og vise
Nors HVEM VI ER !
Håber du gerne vil være med i vores projekt så vi sammen kan arrangere en hyggelig international formiddag
lørdag d.20/8
Vent ikke- ring allerede i dag til os for yderlig information
Elena 24247233

Kasia 22528804

Iza 21521641

Vi glæder os til at høre fra DIG

Duatlon løb i Nors den 11.6 2016

En tak til alle som deltog i vores arrangement den 11.6. En særlig tak til Carsten Dalgaard Spar Nors, som sponsorerede frugt og vand til løbet.
Ligeledes tak til F.J. Byg og Torben Petersen for de fine præmier. Næste år håber vi på dobbelt så mange deltagere.
Plan for aktiviteter i Nors Fitness Line i sommeren
Vores instruktører holder sommerferie i skolernes sommerferie og starter op igen uge 34. Der vil som altid være mulighed for at træne selv. Ved behov
kan Erik Nielsen kontaktes på telefon 49112127
Fra uge 34:
Tirsdag
17.00 til 18.00
Cirkeltræning V/Lene Enevoldsen.
Onsdag
10.00 til 11.00
Formiddagshold for alle. Styrke og Cardio V/ Maria f. Knudsen
Onsdag
17.30 til 18.30 Yoga v/ Halla Palm
Torsdag
17.00 til 18.00
Styrke og Cardio og smidighed v/ Tine Berg og Lene Hoxer
Lørdag
08.30 til 09.30
Cirkeltræning v/ Lene Enevoldsen
Der tages forbehold for ændringer. Se vores hjemmeside www.norsfitnessline.dk
Nyt fra uge 34 Yoga ved Halla Palm.
Start din helt egen personlige rejse med at melde dig til yoga til efteråret.
Jeg vil vejlede jer igennem øvelser der styrker og smidiggør kroppen, med tiden forbinder vi krop, sind og sjæl.
Jeg fik kendskab til yogaen i 20 års alderen og har dyrket det regelmæssigt de sidste 6 år. Jeg vil blande lidt af hvert til timerne, så vi som begyndere
kan få indsyn i hvad for en retning passer en bedst. Jeg er sikker på at vi kan flytte energier på holdet. Det bliver hårdt, sjovt, smidigt og afslappende.
Glæder mig til at se mange da har lyst til at prøve yoga.
Halla Palm

Cykelsponsorløb d. 20. August 2016
til sommerfesten i Nors
Vær med til at støtte Nors boldklub ved at deltage i støtteforeningens
cykelsponsorløb. Vi cykler rundt i Nors kun på Kirkebyvej, og alle kan deltage.
Tidspunkt: 11:00 - 12:30
Indskrivning fra 10:30 – sponsorsedlen kommer på Nors by´s Facebook side og
NBK´s hjemmeside og ligger ved Carsten(Spar).
Præmier gives til flest indkørte penge til støtteforeningen og flest kørte km.
Derudover er der igen i år mange udtrækningsgaver.
Efter cykelløbet deltager vi alle i Nors by's sommerfest. Kom og vær med til at
lave en hyggelig dag for os alle. Ses vi?
Med venlig hilsen
Nors BK´s Støtteforening

Nors Gymnastik forening
Vi er allerede nu klar med tiderne for næste sæsons hold. Sæt allerede nu kryds i
kalenderen, når vi igen starte op med gymnastik/fitness.
Hold

Alder

Dag

Mor/far-barn

0 – 3 år

Tirsdag 16.30 17.30

Mia Yde og Karina Futtrup

Team fræs

3 – 5 år

Tirsdag 17.30 –
18.30

Mia Yde, Karina Futtrup og
Andrea Weje

Mega fæs

Krudtugler og
0. Kl.

Torsdag 17.00 –
18.00

Nadja Bodin, Kamilla Bodin og
Johanna Schade

Mini mix

1. – 3. Kl.

Onsdag 17.00 –
18.30

Mette Yde, Mikkel Sørensen og
Mette Marie Tilsted

4. kl. og op
efter

Onsdag 18.30 –
20.00

Pernille Kjærulf, Rasmus
Andersen og Mads Vester

Rope skipping 3. kl. og op
efter

Tirsdag 18.30 –
19.30

Andrea Weje og Maria Bak

Puls, styrke
og sjov

Torsdag 20.00 –
21.00

Kathrine Thøgersen

Mix spring

Unge og
voksne

Tidspunkt

Instruktører

Udover næste sæson arbejder Ngf lige nu med sommerfesten, som vi er med arrangører
af. Det er i samarbejder med nogle af de andre foreninger i byen. Sommerfesten er nu
ved, at falde på plads. Vi glæder os til at se en masse mennesker lørdag i uge 33

Opstart af holdtræning i uge 37- 2016
Vi har hold til forskellige funktionsniveauer samt efterfødselshold.
Vi har også holdtræning for vederlagsfri patienter.
Ring og hør nærmere
Hanstholm Fysioterapi
Birkevænget 7, 7730 Hanstholm.
9796 2860

Informations og opstillingsmøde
til menighedsrådene
Nors, Tved og Ø. Vandet
Tirsdag d.13. september kl. 19.00
- er der opstillingsmøde til det kommende menighedsrådsvalg

Fodboldgolf i Parken

Kom og mød repræsentanter og opstillede
- måske har du lyst til at stille op?

Betaling og udlevering af bolde

Nyd en kop kaffe og en kage over en snak.

sker ved Spar Købmanden

Nors og Tved menighedsråd findes i Sognehuset i Nors
Ø. Vandet i Vandet sognegård - Aulaen

Skellet 2 Nors
Pris voksne

50 kr.

Børn 6-14 år

25 kr.

Vel mødt
Menighedsrådene

Se mere på www.norsfodboldgolf.dk

KLIP & KRØL`S ÅBNINGSTIDER
INDTIL 1. september 2016
Uge 26-29. Fra d. 27-6 til d. 23-7
-Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
Uge 30-31. Fra d. 25-7 til d. 6-8
-FERIE LUKKET
Uge 32. Fra d. 8-8 til d. 13-8		
-Tirsdag, onsdag og torsdag
Uge 33-35. Fra d. 15-8 til d. 3-9
-Tirsdag, onsdag, torsdag og fredag
ALLE ØNSKES EN RIGTIG GOD SOMMER
Med venlig hilsen
Hanne

Bryllup
Dette yndige par har lavet en aftale
i Nors kirke
lørdag den 30. juli 2016 kl. 14:30

vi glæder os alle til
at feste på dagen sammen med jer
Hilsen fra Nellikevej og Norsvej

Deadline for næste blad er den 20. august 2016

og kan læses her på siden

børnehave og SFO og givet videre til ”udenlandske” forældre

P.S. Vedh. sedler med informationen bliver udleveret til

Hilsen fra Initiativ gruppe

vores naboer bedre.

så vi i Nors kommer tættere på hinanden og lære at kende

Vi håber at der bliver mange, som vil deltage i arrangementet,

”Sig HEJ til din nabo”.

vedkommende eller fortælle ham/hende/dem om vores projekt

bagrund-må du meget gerne fortælle os om personen , tagge

Har du en nabo, kollega eller familiemedlem med udenlandsk

Udlændinge i Nors søges!

