Nors-Tved
Øster Vandet

“Heksene” fra Nors til Thy Rock

Fodboldskole med jubilæum
Sommerfesten er på trapperne

Ny Halinspektør på plads

Juli - august 2017
12. årgang

Ingen Thy Rock uden alle frivillige hjælpere Thy Rock siger 1000 tak for hjælpen i år igen...

Indledning

Så er det sommer, eller noget lignende.... - i hvert fald iflg. kalenderen. Men det er vel et spørgsmål
om påklædning. Selv om det regner og blæser, er det alligevel dejligt
at komme ud i vores pragtfulde
natur.
Når vi nu har fat i det kære vejr, så
var det ikke helt perfekt til Sankt
Hans og fredagens Thy Rock. Heldigvis var der alligevel folk, der
trodsede vejret og drog afsted. Dejligt at se så mange frivillige fra
Nors, der hjælper til i forbindelse
med Thy Rock. Det kommer boldklubben tilgode, og forhåbentlig
giver det også i år en god sæk
penge til klubben.
Også stort tillykke til førsteholds
herrer i fodbold, der igen rykkede
op og nu spiller i serie 1. Flot klar-

et og tilmed næsten ene lokale gutter, der heldigvis er "Nors-drenge
til de dør". Håber i klarer jer godt,
når i går på banen igen efter en velfortjent sommerferie.
Lone Kusk stopper som vejformand, efter at have hjulpet gennem
alle årene med at dele Tidende ud.
Tusinde tak for det. Hun har selv
fundet sin afløser og fremover
bliver det Bente Holm Boel, der
deler bladene ud på Nørbyvej i
Tved. Velkommen til Bente, og tak
fordi du nu tager tørnen.
Som det fremgår af en artikel i
dette blad, ønsker vores Borgerforening at få flere i bestyrelsen,
da der mangler arbejdskraft. Tænk
lige en ekstra gang om ikke det er
noget for dig. - Der er gang i mange
spændende ting og det er så vigtigt,

at der er nogle der gerne vil give en
hånd med. Bestyrelsesarbejdet er
faktisk meget hyggeligt og for nytilflyttere er det en fantastisk måde
at lære mange flere at kende. Det er
så vigtigt med en stærk bestyrelse i
Borgerforeningen. De arbejder for
hele området og er med til, at vi
har nogle fantastiske aktiviteter og
arrangementer.
Ellers er det kun herfra at ønske
en fantastisk sommer og rigtig god
ferie til alle. Husk at sende materiale ind til næste blad inden den
20. august.
Sommerhilsen Redaktionen
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Fodboldskole 2017
I år er det 25 år siden, de første bolde rullede på DBU’s Fodboldskole,
og samtidig kan vi fejre 25-års jubilæet for Danmarks største fodboldtriumf – EM 1992. Det er ikke
helt tilfældigt, for dengang brugte
DBU midlerne fra EM-gevinsten
til at opstarte fodboldskolerne. Det
bliver fejret med en masse spændende aktiviteter og ikke mindst
en ny sponsor for DBU’s Fodboldskole. Schulstad og DBU har
nemlig indgået et partnerskab, der
betyder, at Schulstad bliver hovedpartner for DBU’s Fodboldskole.
Vi har igen i år valgt at afholde
fodboldskole i Nors. DBU’s Fodboldskole er som altid for alle

gang deltog i fodboldskolen. Det
er en kæmpe præstation at vi, Nors
Boldklub som en lille klub, netop

give os en særlig gave i anledning
af vores jubilæum, til klubben. Vi
har haft besøg fra DBU og af pressen. Følg med i medierne.
Alle børn har fået drikkedunk og
taske med 25 års jubilæum logo.
Alle børn der deltager har fået
t-shirts, shorts, drikkedunk, og
strømper, samt en mulepose med
lidt forskelligt indhold. Alle børn
der er tilmeldt fotografering er blevet fotograferet.
Der er tilmeldt 96 børn. Der er 6
trænere og 6 assistenter, 2 til hvert
hold samt der er en skoleleder,
som er Carsten Bang Dickmann
samt assistent Casper Fink.
Gruppesammensætning

uanset niveau, og det vigtigste er
at alle har det sjovt med nye og
gamle venner.
Det er nu 25 år siden vi første

har holdt fast i traditionen. Vi er eneste klub i Thy der har været med
siden starten. DBU har i anledning
af vores 25 års jubilæum, markeret det ved at fremsende et flag og

På DBU’s Fodboldskole er deltagerne inddelt i grupper af ca.
16. Inddelingen foregår automatisk efter alder og ikke efter del-

Alle spillere bliver vejledt i spændende spillemetoder og får samtidig en masse sjove opgaver. Holdene er fordelt på alle vores baner
rundt om på Vendbjerg. Vi fornemmer er at alle børn får en kanon oplevelse og en masse ny læring.

tagernes fodboldmæssige niveau
og klubrelation.
Fodboldskolen er stedet, hvor
børnene møder nye venner, og
forældre behøver derfor ikke være
bekymret for, at børn ikke vil
trives i en ”ny” gruppe. Vores erfaring viser, at børnene meget hurtigt falder til. Skolelederen vil derfor kun i særlige tilfælde foretage
rokader.
Glade børn
Vi ser kun glade børn og trætte
børn. De hygger sig med hinanden
og kender hinanden lidt på tværs,
hvilket gør de også snakker sammen til frokost.

Vi har som altid sandwich og drikkelse klar til at købe i kiosken. Astrid Jepsen har taget en uges ferie
fra rengøringen, for at kunne tage
sig af fremstillingen af sandwich,
gøre frugt klar til eftermiddagen
og kalde frivillige til, som hjælper
i kiosken.

Tusind tak til alle spillere, alle
hjælpere, assistenter og trænere,
for uden jer blev der ingen fodboldskole.
Vi glæder os til at se jer igen til
næste år.
Carsten Bang Dieckmann

Nyt fra spejderne
Fælles bæver- ulvesommerlejr

formiddagen legede de gamle
middelalderlege som so i hul.
Om
eftermiddagen
spillede
spejderne middelalderstratego og
vikingespil. Som afslutning blev
der danset kædedans.
Et par af lederne brugte dagen på
at lave helstegt pattegris, ser der
også kunne spises aftensmad på
middelaldermaner.

I pinsen, fra d. 2. til d. 5. juni,
var bævere og ulve fra Nors på
sommerlejr sammen med andre
bævere og ulve fra Thy. Lejren
foregik ved Teutonerhytten i Ydby.
Ud over Spejdere fra Nors deltog
Vestervig, Hørdum og Vandet
grupper – i alt var 60 børn og 20
voksne samlet.
Temaet for sommerlejren var
danmarkshistorien. Om lørdagen
rejste spejderne rundt i stenalderen,
jernalderen og bronzealderen. Der
blev lavet amuletter i læder og
tin, perler af ler og snittet diverse
våben. Nogle af spejderne hjalp
i løbet af dagen med at grave et
hul, så vi kunne få grubesteg til
aftensmad.
Om
søndagen
besøgte
spejderne middelalderen. Om

Det der er med til at skabe en forening, som Nors Fitness Line, er de frivillige som lægger et
stort arbejde i at få tingene til at hænge sammen. Uden vores trofaste instruktører og det store
arbejde som de lægger i Nors Fitness Line, var vi ikke kommet gennem de første 5 år, som har
været svære rent økonomisk. Her er en præsentation vores frivillige instruktører.

Mandag formiddag blev spejderne
hentet med bus og kørt til
Hurup. Her gik de i faneoptog
til Ashøje, hvor der blev afholdt
friluftsgudstjeneste. Her kom
spejdernes forældre og deltog
i gudstjenesten, hvorefter de
medbragte madpakker blev nydt
i pinsesolen inden vi sagde farvel
og tak for en god sommerlejr.

Fælles bæver- ulveafslutning

Spejdernes lejr

Som noget nyt holdt bævere og ulve i
år en fælles sommerferieafslutning
ved Nors sø. Dette foregik tirsdag
d. 20. juni.

De store spejdere skal i år deltage
i Spejdernes lejr som foregår i
Sønderborg fra 22. – 30. juli.

Der blev bagt snobrød og leget ved
– og i – vandet.

Lejren er en fælleskorpslig
lejr, hvilket vil sige, at der
deltager spejdere fra Det Danske

Vollsjö. Vi mødte dem første gang
på spejdernes lejr 2012, hvor de
også boede hos os. Vi har holdt
kontakten ved lige med gruppen.
Bl.a. var vi på sommerlejr i Sverige
i 2015.

Alle spejdere fra Thisted kommune
skal bo i det samme kvarter på
lejren. Vores kvarter hedder
Fyrtårnet Thy.
Hold øje med de lokale medier
under lejren – her vil der løbende
blive sendt indslag hjem.
For bævere, der skal i 2. klasse
efter sommerferien, var det sidste
møde som bævere, ligesom det
for ulve, der skal i 5. klasse efter
sommerferien, var sidste møde
som ulve.

Spejderkorps, KFUM-Spejderne i
Danmark, De grønne pigespejdere,
Danske Baptisters Spejderkorps og
Dansk Spejderkorps Sydslesvig.
Man regner med over 35.000
deltagere.

Det blev til et hyggeligt ”på
gensyn”.

Fra Nors skal 11 ledere og 21
spejdere deltage. Vi skal bo sammen
med en svensk spejdergruppe fra

På spejdernes vegne
Louise Svendsen

Billeder fra “De gamles Hjem” i Nors

Her har vi igen to gamle billeder fra
Nors.

Det er denne gang fra De Gamles
Hjem, som plejehjemmet hed
dengang.

Efterårsfest på
“De gamles Hjem” 1986: Peter
Pedersen og Børge Kristoffersen.

Halløj på “De gamles Hjem” eller efterårsfest på “De gamles hjem” 1984:
Forrest fra v: Ellen Brix Andersen, Jørgen Westergaard, Martin Jensen og Peter Pedersen.
Bagest fra v: ukendt, Bodil ? og Karen Berg.

Nors Boldklub
seniorfodbold 2017

erlag i de 14 kampe og en målscore
på 38 – 16 vidner om en god defensiv, der ikke giver mange chancer væk til modstanderne, samt en
stærk offensiv med mål i støvlerne.

Efter oprykningen fra Serie 3 i efteråret til Serie 2 for 1. holdet, var
målet for forårsturneringen at ende
i top 4 for både Serie 2 og 4.
Og vi må jo sige, begge mål blev
indfriet med en flot 4. plads til
Serie 4 med meget god afstand
ned, og så en selvfølgelig en flot
1. plads og dermed oprykning til
Serie 1 for 1. holdet.
9 sejre – 4 uafgjorte og kun 1 ned-

Samtidig har vi også i store perioder leveret en flot gang fodbold,
hvor vi på trods af at være et oprykkerhold ikke har været bange for at
tage teten i kampene og fokuseret
meget på vores eget spil og har
haft tiltro til de evner/styrker som
vores mandskab besidder.
Vi er selvfølgelig stolte over vores
præstation og har jo nok armene
lidt over hovedet endnu, men vi
er også klar over at vi nok skal
være klar i uge 32 når turneringen
starter op igen.

Samtidig vil jeg benytte lejligheden til at takke vores trofaste
fans for den store opbakning I
giver os. Ikke bare på Vendbjerg men også en onsdag aften i
Lemvig.
”Og den kamp tror jeg ikke de
fortrød, de kørte ned til.”
Vi ses i Serie 1
Per Kristiansen
Cheftræner i Nors Boldklub
NBK slagsang:
#norsdrengtiljegdør”
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9/8: Hestevognstur
Vi mødes kl. 14.00 ved maskinhuset i Tved, og vi ”plejer” at starte
med kaffe og sang, inden vi kører
til skovs, og vi ”plejer” også at få
et let traktement undervejs eller til
slut.
Af hensyn til antallet af hestevogne bedes man tilmelde sig hos Inger Kragh, tlf. 60127467 eller
mail: iks@armiga.dk senest onsdag den 2. august.
14/9: Sogneaften kl. 19.30
Der afholdes sogneaften i Sognehuset i Nors hvor læge Berth Larsen kommer og fortæller:
”Udsendt til Afganistan”.
Berth Larsen skulle have holdt
foredraget i januar måned, men
måtte pludseligt melde afbud, - nu
kommer han.
Berth Larsen har været udsendt
flere gange som læge sammen
med de fredsbevarende styrker.
Han er en meget god fortæller, der
forstår at berette spændende, interessant og nøgternt om sit arbejde
blandt de udsendte soldater.

TAK
Farvel til Erling Overgaard
Graver ved Tved kirke.
Vi har måttet sige farvel til vores
graver gennem 32 år, der stoppede sit arbejde ved Tved kirke og
kirkegård d. 1. marts 2017.
Vi vil gerne benytte lejligheden
til også her at sige mange tak til
Erling for det store arbejde, som
han – bistået af sin kone Hanne gennem de mange år har lagt på
kirkegården, der altid har været
holdt til alles tilfredshed. Erling
har forstået at passe kirkegården
på en måde, så stedets egenart
fortsat har kunnet opretholdes. –
Endnu engang mange tak til Erling for de mange år.
Fremover vil Tved kirke og kirkegård blive passet og vedligeholdt
af personalet fra Nors kirkegård,
der består af graver Jørgen Christiansen og gravermedhjælper
Randi Luxhøj, Bedsted. Der er
derfor ansat endnu en gravermedhjælper Sanne Kappel, Skjoldborg, som vi her vil byde velkommen.
Arbejdet i Tved vil fortrinsvis
blive varetaget af Randi Luxhøj

Høstgudstjeneste i Nors.
Søndag d. 10/9 kl. 10.30
Hvor der er høstindsamling. Det
indsamlede beløb vil blive givet til
sociale og velgørende organisationer. Man ligeledes 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 givet til velgørende formål.

Familie-høstgudstjeneste i Tved
Søndag den 24/9 kl. 14.00
Vi får besøg af Bertel og hans
venner, der vil akkompagnere i
kirken og spille til vores samvær
bagefter, hvor det bliver´ børnesanglege, der kommer til at danne
rammerne. Der bliver måske også
en lille konkurrence for børn +
”barnlige” sjæle.
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Forreste række fra venstre:
Signe Foldager Andersen
Bagerste række fra venstre:

Midterste række fra venstre:

Karoline Kanstrup Madsen

Lasse Kjær Bak

Mads Kusk Nielsen

Sophie Gravesen

Benjamin Emil Lund Andersen

Signe Luxhøj Jensen

Amalie Lønborg Holst

Rasmus Østergaard Oddershede

Mathilde Thousgaard Kirstein

Lea Kusk Nielsen

Anders Hvidberg Sørensen

Julie Zi Kær Nielsen

Camilla Hvis Kjær

Andreas Knudsen

Aske Bang Dieckmann

Karoline Røjbæk Gravesen

Julius Bak Gasberg

Laura Grønborg Gravesen
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GUDSTJENESTER
Måned/dag
Juli
3.s.e.Trin.
4.s.e.Trin.
5.s.e.Trin.
6.s.e.Trin.
7.s.e.Trin.

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

02.
09.
16.
23.
30.

Ingen
10.30 HB *
09.00 LO
09.00 LO
10.30 LO

Ingen
09.00 HB
Ingen
10.30 LO *
09.00 LO

10.30 HB *
Ingen.
Ingen.
Ingen.
Ingen.

August
8.s.e.Trin.
9.s.e.Trin.
Lørdag
10.s.e.Trin.
11.s.e.Trin.

06.
13.
19.
20.
27.

Ingen
10.30 LO *
09.00 NB Byfesten
Ingen.
09.00 BH

Ingen
09.00 LO
Ingen
10.30 AKF *
Ingen

10.30 LO *
Ingen.
Ingen.
Ingen.
Ingen.

September
12.s.e.Trin.
13.s.e.Trin.
14.s.e.Trin.
15.s.e.Trin.

03.
10.
17.
24.

Ingen
10.30 NB *
09.00 K
10.30

Ingen
Ingen
10.30 *
14.00 NB

10.30 SK*
Ingen.
Ingen.
Ingen

Graver Ø. Vandet:
Steffen Oddershede, 40511295
Graver i Nors:
Jørgen Christiansen, 24900808
BH= Benne Holwerda, Hillerslev
HBS= Henning Bjørndal Sørensen
LO= Lone Olsen
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
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Siden sidst

Kontakt

Døde / begravede / bisatte i Nors
¨
Anna Bojesen, Dragsbækcenteret
¨
Betty Løgsted Kristensen,
Østerild
¨
Magda Elisabeth Pedersen,
Nors
Æret være deres minde.

Pastoratets nyhedssider
¨
www.nors-tved-kirker.dk /
www.sogn.dk /
www.thisted.provsti.dk
¨
www.nors-tved-kirker.dk

Døde / begravede / bisatte i Tved
¨
Peter Busch, Vibedal
Æret være hans minde.

Thisted Provsti
¨
www.thisted.provsti.dk

Danmarks sogne og tider for
gudstjenester landet over
¨
www.sogn.dk

Telefon - og træffetider
Benyt gerne præstekontorets faste
tlf. nr.: 97-981030, hvor der vil
henvises til den vikarierende
præst i embedet.
I perioden 15/5 - 15./7 er provst
emer. Henning Bjørndal Sørensen,
vikar.
Kontakt på mobil: 23321324 eller
henning.bjoerndal@gmail.com.
I perioden 16. /7-15./8 er pastor
emer. Lone Olsen vikar.
Kontakt på mobil: 22 95 08 91
eller loneolsen1951@gmail.com.
Begge kontaktes gerne mhp. aftaler, hjemme hos jer eller på præstegårdens kontor: Hindingvej 1
Nors.

Døbte i Nors kirke
¨
Isabella Holme Christiansen,
Nors
¨
Asmus Mikkelsen, Nors
¨
Signe Lykke Hyldahl, Nors
¨
Laurits Holler Ørgaard Andersen
Tillykke!
Viede i Nors kirke
¨
Elena Schrøder Johansen og
Henrik Munch Larsen,
Hinding
¨
Marianne Mortensen og
Anders Svalgaard
Henriksen, Nors
¨
Camilla Kær Amtoft og
Karsten Vegeberg Vandborg
Odde, Nors
Tillykke!
Kirkelig velsignelse i Nors kirke
¨
Helle og Knud Nielsen, Nors
Tillykke!

Sankt Hans aften i Parken
Trods halv dårligt vejr med byger
ind i mellem og en Thy Rock, der
i år faldt på Sankt Hans aften,
lykkedes det alligevel at blive en
pæn flok i Parken til at fejre midsommer og få heksen sendt til
Bloksbjerg.
Borgerforeningen vil hermed
gerne takke alle der kom.

Torvedag
Spar i Nors har den 9. juni holdt
Torvedag og i den forbindelse fik
Nors Tved Borgerforening 10 %
af omsætningen, der beløb sig til
7800 kr.
Beløbet skal, som der står på
checken,”bruges til et projekt som
kommer alle tilgode”.
Borgerforeningen siger hermed
tusind tak til Spar i Nors ved
Carsten og Sanne, og vil senere offentliggøre hvad beløbet skal bruges til.
P.b.v.
Inger Svane
Nors-Tved Borgerforening

Ud i naturen

Vi er så heldige at bo med Nationalparken tæt på. Der er nogle eventyrlige traveture rundt om i hele
Thy, hvor du kan komme ud i en
dejlig natur og det er helt gratis. Se
meget mere på hjemmesiden nationalparkthy.dk. Her kan du læse
om, hvad der sker rundt omkring
specielt her i sommermånederne.
Man kan også komme på guidede
ture, hvor det selvfølgelig koster
lidt at være med.
Det er i hvert fald uden beregning at komme ud og finde kantareller. De pibler ligeså stille op af
skovbunden nu, men er dog stadig
små. Men faktisk er det dem, der
smager allerbedst, og har du ikke
haft fornøjelsen at smage dem,

kan det anbefales at prøve det. Der
findes et utal af opskrifter med
kantareller på nettet og der er helt
sikkert noget for enhver smag.

bær, hyldebær mm. Eller prøv
allerede nu at lave saft af hyldeblomsterne, eller sirup af rosenbladene fra hybenroserne.
Dyrene i Nationalparken er
selvfølgelig også en kæmpe oplevelse. Der er rådyr, dådyr, harer,
egern og mange forskellige fugle.

Senere er der også mulighed for at
finde bl.a. blåbær, hindbær, brom-

Vi bor i et fantastisk område og det
er en helt anden verden at komme
ud og dufte til den dejlige natur.
Prøv det...Der er mange billeder på
nationalparkens hjemmeside, men
kig også på de billeder, der er lagt
ind på facebooksiden fra parken.
Her er nogle dejlige billeder.
Siden hedder Nationalpark Thy.

Nyt fra Borgerforeningen
Så sker der snart noget på legepladsen i Parken. Der er kommet
materialer til det nye legetårn, vi
søgte midler til gennem Thisted
Kommunes Landdistriktspulje fra
2016.

Renoveringen af pakhuset på stationspladsen er også sat i gang nu.
Borgerforeningen har arrangeret
Sankt Hans aften i Parken, og også
rigtig mange private holder ar-

Borgerforeningen har længe ønskes at få nye med i bestyrelsen
og har i dette nummer af Tidende en opfordring med, hvor
vi efterlyser nye medlemmer.
Hvis vi fortsat skal have en borgerforening her i byen er det nødvendig at få nye med, så vi i bestyrelsen, håber meget at få nogle
henvendelser.
Hvis der er nogle der har lyst, kan
de komme med til næste bestyrelses møde, og høre hvad det er vi
laver i Borgerforeningen.
Sommerfestudvalget er langt i
planlægningen af årets sommerfest, og håber at rigtig mange vil
deltage, det er som altid i uge 33
så sæt x i kalenderen allerede nu.
Bestyrelsen i Borgerforeningen
ønsker alle en god sommer

Dennis tager 1.spadestik til det nye legetårn til legepladsen i Parken.
Bestyrelsen har været i Parken og
bestemt placeringen og taget 1.
spadestik.

rangementer i Parken , det er dejlig
at så mange vil bruge området.

Ny halinspektør i Nors Hallen
Blandt 20 ansøgere, er Susan Sørensen ansat som halinspektør pr.
1.8.2017
Susan bor sammen med Anders
Oddershede. De har tre børn og
bor på Søgård Mark.
Susans ambitioner passer godt
sammen
med
bestyrelsens.
At skabe liv i hallen, så Nors Hallen igen bliver et samlingssted for
byen. Ikke kun til sport men også
til mere hyggeligt samvær.
Vi håber, hallens brugere vil tage
godt imod Susan.

Opfordring fra Nors/Tved
Borgerforening!
Vi i Nors/Tved Borgerforening
kunne rigtig godt tænke os, at få
nye friske kræfter og initiativtagere med i vores bestyrelse. Det er så
vigtig for området, at vi har en aktiv Borgerforening. I det hele taget
det, at vi har en Borgerforening.
Har du lyst til at høre lidt om arbejdet i foreningen, så kontakt os,
og kom evt. med til vores næste
bestyrelsesmøde. Vi har det rigtig
hyggeligt.
Håber
at
høre
fra
dig.
Vi kan kontaktes på tlf.24265822
Vi har et fantastisk område, hvor
der heldigvis er stor bosætning.

Vi har mange unge mennesker her.
Der er masser af børn, så det er
rigtig godt for både vores skole,
børnehus, foreninger osv.
Vi, Nors/Tved Borgerforening er
en forening, hvor vi prøver på, at
gøre byen/området attraktiv. Vi har
Parken, vi har fodboldgolfen, vi er
med til at arrangere Sankt Hans ,
Fastelavn og Sommerfest.
Vi arrangerer Banko, vi sørger for
at flagene bliver hejst i byerne på
flagdagene, vi udgiver Nors-TvedØster Vandet Tidende, vi sætter
Juletræer op, vi arrangerer fællesspisning og meget mere.

Har du lyst til at høre mere
så kontakt gerne en fra bestyrelsen:
Ove Thygesen
2467 9933
Dennis Jensen
2237 1655
Frits Jensen
2239 6110
Susan Jensen
2117 3589
Svend Nørgård 5074 1869
Inger Svane
24265822
Hilsen
Bestyrelsen
Nors-Tved Borgerforening
tlf. 24265822 ils@privat.dk

Seniorbofælleskabet
– PALLETTEN

Fantastisk, forrygende, fællesskab
og flersomhed!
Vort nye fælles Beboerråd har
netop set dagens lys og vi har lyst
til, at dele vores meget positive
erfaringer og oplevelser med omverdenen.
Vi er 19 faste beboere – alle lejligheder udlejet og der er nu
etableret en interesse- og venteliste.
Her er gratis avis, internetadgang,
brugsadgang til bibliotek, store
lyse fælles møblerede opholds-/
udestuer,
gæstelejligheder,
storkøkken, terrasser mod syd med
havemøbler/markiser og blomsterbede overalt. Vi har også adgang
til store udendørs arealer med
græs, fælles højbede og mange Ppladser. Kirken ligger mod vest i
gåafstand og her udfolder der sig
et meget positivt og aktivt kirkeliv

med mange spændende arrangementer.
Vi kan betragte det daglige liv
på Kirkebyvej og med sportshal,
børneinstitution og skolen som
nærmeste genboer.
I pressen ser vi, at landsdækkende
undersøgelser peger på at ensomhed er et stadigt voksende problem
for mange især enlige.
Her afgør den enkelte om man
ønsker at være sig selv (engang
imellem) eller at deltage i de utallige tilbud og muligheder for
fælles samvær, aktiviteter og arrangementer. Her hjælper og støtter vi hinanden og vi er heldigvis
alle forskellige og det opleves som
en meget positiv daglig gensidig
inspiration.
Vi har koncerter med al slags
musik, foredrag, fællesspisning,
sangaftener, udflugter, fælles mandagsmøder med kaffe og rund-

stykker, fester, kortspil og meget,
meget andet.
Vi nyder godt af og glæder os over
det etablerede samarbejde med
”Aktiv Netværk Nors”, der har
henlagt sine mangeartede aktivitetstilbud til PALLETTEN – både
i stueplan, kælder og ude omkring
i det dejlige Thy.
Vi har et særdeles positivt samarbejde med vores udlejer Niels Jørgen Pedersen og glæder os dagligt
over vores dejlige dynamiske, inspirerende og allestedsnærværende
daglige leder Lene Enevoldsen.
Hvis du/I har lyst til at vide mere
om vor skønne oase midt i Nors
eller få en rundvisning så kontakt
Palletten på tlf. 41173333 eller på
mail: kontakt@palletten.dk. Eller
besøg den helt nye hjemmeside på
palletten.dk
På Beboerrådes vegne
Jens Otto Nystrup – Formand
Evt. kontakt: 23201414

De Muntre Motionister
Når sommer bliver til sensommer
starter vi igen med motion, bevægelse og socialt samvær i Nors hallen.
STARTDATO ER
DEN 6. SEPTEMBER 2017
KL 09.30 - 11.00.
I bestyrelsen arbejder vi med
igangsætning af flere aktiviteter,

bl.a. alternativ motion for dem, der
har svær ved "gulvøvelser".

Bestyrelsen håber at se rigtig
mange den 6. september 2017.

Vi håber at se mange, - såvel nuværende medlemmer som nye
medlemmer, - til motion, bevægelse, snak og social samvær, - så
tag gerne din nabo eller andre med.
At svede og bevæge sig sammen med andre, er også en social
gevinst.

GOD SOMMER.
På bestyrelsens vegne
Vibeke Jensby

Sidste nyt

Fra Seniorbofællesskabet Palletten
Vi hygger os alle sammen i hverdagene og til vores fællesspisninger/
kaffearrangementer.
Der kan hurtig blive lavet en "anledning til en kop fælles kaffe med
hjemmebag"
Der er ret stille her i huset i sommermånederne, nu hvor Aktiv netværk holder sommerpause fra alle
deres aktiviteter.
Glæder os til der startes op igen.
Men så må vi jo selv finde på noget.
Vi har haft "vis mig dit hjem/åbent
hus .
Her havde alle på Palletten åbnet
deres dør til deres lejligheder, så
man kunne gå rundt og se, hvordan
de forskellige har fået indrettet og
møbleret deres lejligheder.
Da alle kom tilbage til fællesrummet blev det serveret hotdogs.

Tirsdag d. 23 maj, arrangerede jeg
"EN Anderledes Dag på Palletten"

Næste arrangement, som Palletten
står for er netop blevet planlagt.

Her kunne alle der havde lyst,
være med til, at konkurrere imod
hinanden i forskellige aktiviteter.
Alle der deltog viste store evner
I alle udfordringerne, så jeg må
hellere hæve sværhedsgraden til
næste gang.!!

Det bliver torsdag d. 26. oktober.
Hvor jeg har booket RABALDERBAND.
De vil synge og spille vores kendte
og folkekære Kim Larsens sange.
Denne aften henvender sig til folk
i alle aldre.
Der vil blive salg af billetter i alt
60 stk til denne aften.
Mere herom i næste nummer af
Nors Tved Tidende.

Vi sluttede selvfølgelig af med
spisning, hvor kagen til kaffen var
en af udfordringerne .
Nemlig rå æblekage med makroner og flødeskum,som var blevet
lavet i fællesskab i grupper, hvor
man kun måtte bruge højre hånd.
Vi har stadig rigtig mange dejlige
og tilfredse mennesker fra fjer og
nær, der benytter sig af vores private udlejning.
Så jeg kan kun være glad og tilfreds med, at være en del af Palletten.

Ønsker alle, en fortsat god sommer
og håber, at se mange af jer på Palletten til alle de mange aktiviteter,
der vil komme til at foregå fra September af.
De bedste sommerhilsner til alle.
Lene Enevoldsen.

Ny Høreomsorgskonsulent
Jeg er den nye høreomsorgskonsulent, og har pr. 1. maj
overtaget fra Annie Bovbjerg som er gået på pension.
Jeg kommer næste gang på Palletten i Nors:
Onsdag den 16. august 2017
Med venlig hilsen
Anita Andersen Munch
Høreomsorgskonsulent
anam@thisted.dk
9917 2736

Thisted Kommune
Kommunikationscenter Thisted
Kr. Koldsgade 3
7700 Thisted

Thisted Kommunes Vision 2022: vi vil være de førende på natur og energioplevelser

Sommerfest 2017
Sæt allerede nu kryds i kalenderen i uge 33,
hvor der traditionen tro afholdes sommerfest i Nors. Vi er tilbage i telt!
Der vil være mange nye aktiviteter.
Vi kan nævne: hoppeborg, aktivitetstelt, glidebaner og brandbil med stige.
Der vil igen i år være banko, optog gennem byen,
børnediskotek, havetraktortræk og spejdernes holddyst.
Tilmeld allerede nu dit hold til holddysten. Et hold består af 5 personer
– det kunne være dine naboer, kolleger, mødregruppen, bestyrelsen eller fodboldholdet –
kun fantasien sætter grænser.
Der var stor tilslutning sidste år, og vi håber på lige så mange hold i år.
Tilmelding til Louise Svendsen på tlf. nr. 23328526 senest d. 7. august.
Der vil igen i år være fest med helstegt pattegris i teltet lørdag aften.
Mygind brødrene kommer og underholder.
Vi glæder os til at vise jer det nye program – så hold øje med jeres postkasse! 😊😊

Sommerfestudvalget

KLIP & KRØL`S ÅBNINGSTIDER FRA 1. - 7. TIL 1. - 9. 2017
Uge 27.
Uge 28-29.
Uge 30.
Uge 31.
Uge 32.
Uge 33.
Uge 34.
Uge 35.

3.-7. til 9.-7. 		
10.-7. til 23.-7.
24.-7. til 30.-7.
31.-7. til 6.-8.
7.-8. til 13.-8.
14.-8. til 20.-8
21.-8. til 27.-8.
28.-8. til 3.-9.

FERIE
Tirs-, ons-, tors- og fredag.
FERIE
Tirs-, ons-, tors- og fredag.
Tirs-, ons- og torsdag.
Tirs-, ons-, tors- og fredag.
Tirs-, ons-, tors-, fre-, og lørdag.
Tirs-, ons-, tors- og fredag.

RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE!
M.v.h. Hanne, 97981918

NORS GENBRUG ønsker alle kunder
og personale en rigtig god sommer !

Nyt fra Boldklubben
Kvindefesten afholdes i klubhuset
fredag den 23/-2-2018

Vær medlem og støt os.
Indbetal 50 kr.

på konto Reg.nr. 9090. Kontonr. 0003015807 eller på

Mandehørm
(stegt flæsk/ stegte ål)
fredag den 16/3-2018
i Nors Hallen

Mobilpay på tlf.nr.: 30271098

Husk at skrive dit navn og telefonnummer
og evt. E-mailadresse på din indbetaling.

Alle der indbetaler senest den 31.07.2017,

deltager i lodtrækningen om 1 billet til næste års arrangement,
inkl. spisning.

Næste års arrangement

bliver et musik-event med Tørfisk, Yellow Car samt spisning og
efterfølgende fest i den store hal i Nors Hallen.

Hanstholm fysioterapi
NYHED! Fysioterapeut Helle Billeschou har været
på kursus og starter lungehold i september 2017.
Holdet er for dig der har en lungesygdom f.eks. kol.
Nyt GLA:D-hold: starter torsdag den 14. september
2017. Underviser fysioterapeut, Lene Larsen.
BALANCE STYRKE ENERGI
Hanstholm fysioterapi
Tlf.: 9796 2860

Tusind tak for opmærksomheden
ved min konfirmation.

Patrick Bøgh Larsen

Nors Dilettantforening arrangerer:

Tørfisk
& Yellow Car

Lørdag d. 3. februar 2018
I Nors hallen
SPISNING – UNDERHOLDNING – DANS
BILLETSALGET STARTER SENERE

Deadline for næste blad er den 20. august 2017

