Nors-Tved
Øster Vandet

Mød de lokale kandidater
Høsten kom i hus på Nystrupgård

Tid til julearrangementer

November - december 2017
13. årgang

Barometer-indsamling 2017
2. kl. skal have et forløb om genbrug og affald. Dansk retursystem holder en
landsdækkende konkurrence, hvor det handler om at få samlet, så mange tomme
flasker og dåser som muligt og aflevere dem i returautomaten eller til genbrug.
Vi skal læse, skrive, regne og tegne om genanvendelse, og hvordan affald skal
sorteres. 2. kl. synes, det er et sjovt, lærerigt og spændende forløb om genbrug og
affald - så derfor har vi valgt at være med endnu et år.
Det er så vigtigt, at vi passer på vores natur og genanvender værdifulde ressourcer.
Fx kræver det 4 gange så meget energi at fremstille en ny dåse.
Vinderen findes tirsdag d. 21. november kl. 12.00 - Her er det
sidste chance for alle klasser, der deltager at taste antallet af
dåser/flasker ind.
Vi håber, at byen vil støtte op om vores projekt og sætte dåser i
cykelskuret (I enden mod kirken/vest- markeret med orange bånd).
2. kl. er taknemmelige for hver en dåse med/uden pant eller flaske
med pant. (Vi ønsker ikke glasflasker)
Er vi heldige at vinde - får hele Nors skole glæde af det. Det er
nemlig Joakim Ingversen fra bl.a. "Alle mod en", der kommer og
underholder. Så støt op om et vildt godt projekt og vores natur.
Med venlige dåse-genbrugs-hilsner
2. kl. på Nors skole

Indledning
I skrivende stund er vi for alvor gået ind i den mørke tid
vintertiden eller ”normaltiden”.
Græsslåmaskinernes velkendte lyd
er gået i hi, uret er stillet tilbage,
og nu kan vi se frem mod lysere
morgener og en juleoplyst by, hvor
alle bidrager med ”lys-kreationer”
til stor glæde for børn og voksne.
Hertil aften rusker vinden stadig
godt og grundigt i husene i Nors
og omegn og regnen trommer
gevaldigt på tagene.
De kommende lokalpolitikere
trodsede dog vejr og vind, og startede valgkampen med ”kampen om
lygtepælene”. Inde i bladet, har vi
lavet et lille lokal politisk indlæg.
Vinden har også blæst den rigtige
vej i Norshallen, hvis nye halinspektør har fået sat gang i tingene,
så der nu er liv og glade dage og
endda mulighed for at købe sig noget lækkert mad.

I Nors er der rigtig mange
foreninger – ja man kunne vel kalde os foreningernes by!
Alle foreningerne laver et væld af
spændende ting og arrangementer
for byens borgere, og nu heri den
mørke og hyggelige tid er det bare
med at komme afsted til fx Julefrokosten, Julebankoen, Julestuen,
Juleoptoget,
Juletræstændingen
og Julemarkedet, hvilket der kan
læses mere om inde i bladet.
Der skal lyde en stor tak til alle
vejformænd, som bringer ud. En
stor tak til Magna Andersen, som
har været vejformand på Sejlhøjvej. Helle Hvidberg er nu ny
vejformand på Sejlhøjvej – tak og
tillykke med det!
Her til sidst skal der lyde en
kæmpe kæmpe stor tak for indsatsen til Nors/Tved tidendes ”ide
og udviklingskvinde samt faste indledningskriver” igennem ja hold

nu fast 10 år!! Sanne Søe-Larsen,
som vi kan takke for, at vi har et
rigtig lokalblad i byen.
Dette ”blad på tryk” skal vi værne
om i denne digitale tidsalder, men
selvfølgelig fortsat udvikle på, så
det er et unikt fælles lokalblad,
som ikke ses andre steder!
Derfor er det vigtigt, at I borgere
fortsat fodrer bladet med nyheder,
artikler, fotos, oplevelser, historier,
så bladet er fængende og spændende at læse.
Vi ønsker alle en rigtig god
(forhåbentlig hvid) jul og et godt
nytår herfra redaktionen.
På gensyn i det nye år med masser
af lokalstof!
Deadline for næste blad er
20. december og sendes til
nttredaktion@gmail.com

På Graverhuset ved Tved Kirke
Hos Spar, udenfor ved hovedigangen
På Sognehusets mur ind mod gården
Dalen 18 i Nors, på muren i garagen
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Vinhøst på ”Nystrupgård”

procenten kan fungere optimalt. Vi
glæder os til at se vinen på flasker
om et års tid.
Vi var meget glade for at se så
mange Thy/Norsboere til besøget

på ”Nystrupgård” den 31. august.
Den dag skinnede solen!
Med venlig hilsen
Ase og Jens Otto Nystrup

Så blev vindruerne plukket i
vingården på ”Nystrupgård” –
Vejret var ikke med os – gråvejr
og regn, men takket være dygtige
venners indsats lykkedes det at
høste godt 200 kg druer – druerne
er allerede kørt til vinproducenten og gæringsprocessen er i fuld
gang.
P.g.a. det kolde forår, manglende
sommersol og kølig efterårssæson
måtte der tilsættes en lille smule
sukker for at gæringen og alkohol-

Parken

Så sker der noget i Parken. Det nye
Parkhus begynder at tage form og
legetårnet bliver samlet og sat op

Der støbes sokkel til tårnet

Her er det Ove og Sven fra Borgerforeningen der er i gang med at
køre sand ind

Legetårnet samles
Tegning af det færdige hus

Nors Børnehus

Her i foråret havde vi en arbejdsdag
hvor vi fik lavet rigtig mange gode
ting på vores legeplads. Der var
mange forældre der sammen med
deres børn kom og hjalp med at
få lavet alt det vi havde på vores
”liste”. Vi sluttede af med at grille
og hygge os.

Vores køkkendame Hanne havde
forberedt noget mad som vi kunne
lave over bålet.
Engang
blev
der
afholdt
høstmarked her i børnehaven.
Af en eller anden årsag holdt det
og har ikke været afholdt i en
årrække. Forældrerådet ønskede
at
genoptage
høstmarkedet
igen og det blev afholdt den 1.
september. Forældrerådet havde
selv arrangeret det hele, og havde
lagt meget energi og tid i det. Det

Krudtuglerne har været på koloni
i græshytten. Det er en tradition at
de ældste børn er på koloni med
en overnatning og at forældrene
henter dem når de skal hjem.
Vi har valgt at det kun er denne
gruppe der skal afsted, da vi og
børnene kommer meget tættere på
hinanden og der er fred og ro til at
fordybe sig og nyde dagene.
Vi har i 5 uger arbejdet med
læreplanstemaet SPROG. Her

Vi har også haft dagpleje grupperne
på besøg og det fungerer fint og vi
lærer hinanden godt at kende og
børnene bliver trygge ved at skulle
begynde i børnehaven.
Flere gange om året tager hele
børnehaven på en fælles bustur.
Denne gang var det til Malle Strand
hvor vi havde et tema om indianer.
blev en succes og der var mange
forældre og nogle af byens andre
borgere der deltog. Det var så godt
at vi har besluttet at afholde det
igen til næste år den 31. august.
Her var der arrangeret blandt
andet :tombola – pony ridning –
flødebollekast – guldgraver – Big
baller - fiskedam – kaffebord og
grillet pattegris.
Overskuddet fra høstmarkedet
bliver brugt til noget som børnene
kan bruge på legepladsen.

har børnene beskæftiget sig med:
Billedfortælling – Drama – Rim og
remser – Mundmotorik. Herefter
holdt vi afslutning hvor vi havde
udstillet det børnene havde lavet
og der var mulighed for at både
børn og forældre kunne prøve
nogle af tingene.
Hilsen Kirsten Nielsen

Nyt fra spejderne
Efterårsløb
Fra fredag den 22. til lørdag den
23. september var der efterårsløb
for spejderne i Thy. I år var det
Nors gruppe der sammen med
Skjoldborg/Stagstrup gruppe, stod
for at arrangere løbet. I alt deltog
10 patruljer fra Thy. I Nors stillede

Lørdag var dagen hvor vinder
patruljerne skulle kåres! Vestervigs
spejdere vandt førstepladsen
ved A-patruljerne, hvor Nors’ 3
patruljer tog første, anden og tredje
pladsen ved B-patruljerne, rigtig
godt gået! Og en stor tak til Nordthy
Biscuits for, at have sponsoreret
kiks og kager til spejderne!
Grønfejde
Lørdag den 30. september var der
Grønfejde for alle bævere og ulve
i Thy, som Hørdum gruppe stod
for at arrangere. Her gjaldt det om
for patruljerne at gennemfører alle
opgaverne, så de fik en nøgle ved
opgaven. Da alle opgaver var løst,
blev nøglerne smeltet sammen til
en stor nøgle, som de skulle bruge
til at åbne Vismandens kiste med,
hvori der lå guld chokolade mønter

vi op med 3 B-patruljer.
Løbet handlede om at vores
samfund var brudt ned, og
spejderne skulle være med til at
bygge et nyt samfund op. Det var
et løb hvor der blev gået en del, så
vi var super heldige med det lækre
vejr!
Til nat kunne man vælge at leje et
værelse på Olga Oldfrues hotel,
som enten var en teltkabine eller en
bivuak. Hvis man ikke ville betale
for at sove, kunne man også sove
under åben himmel, hvilket de
fleste patruljer valgte at gøre - fedt!

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.

Selvom det regnede hele dagen
var humøret højt ved bæverne

og ulvene. Det lykkedes også
en ulve patrulje fra Nors at få
førstepladsen, rigtig godt gået!
Banko
Mandag den 16. oktober afholdt
vi traditionen tro banko i Nors
hallen. Næsten 200 mennesker
mødte op, og var med til at spille
om de mange flotte gevinster.
Vi siger en stor tak til alle
vores sponsorere og ligeledes
til dem, der kom og spillede,
og derved støtter vores arbejde.
På spejdernes vegne
Emma Gregersen

Teutonia til JM i bænkpress
Ugen før Jyske Mesterskaber i
bænkpres fik Teutonia besøg fra
Dansk Doping Kontrol.

Næste opgave er DM i bænkpres,
der finder sted i Horsens d. 26. november.

Det forhindrede dog ikke dem i at
med komme hjem med flotte resultater fra stævnet:
Jens Sterkjær, Master 4
(over 70 år) fik sølv.
Jan Traulsen, Master 3
(fra 60 – 70 år) fik bronze.
Jan rykker op i Master 4 næste år.
Jens Julius Søndergaard, Junior
(fra 18 – 24 år) fik en 5. plads
Mathias Blanchholm, Senior
(24 – 40 år) fik sølv

Men inden da får Teutonia besøg af
Peter Andersen fra Dansk Idræts Forbund.
Han holder kursus i fysisk træning

Vandet Sognegård

28. december: Juletræsfest –
OBS: Nyt tidspunkt!
Juletræsfest i Sognegården kl.
14.30. Vi danser om juletræet og
synger julesange. Hygger efterfølgende med saftevand, kaffe og
kage.
Tidspunktet er i år flyttet i et forsøg
på at appellere til flere børnefamilier. Det er NU du/I skal møde op,
hvis I ønsker at arrangementet skal
fortsætte. Arrangeret i fællesskab
af lokale foreninger
11. februar: Fastelavnsfest
Der startes med fastelavnsgudstjeneste og efterfølgende
tøndeslagning i Sognegården. Arrangeret i fællesskab af de lokale
foreninger.

24. februar: Running Dinner
Nu skal vi sørme også være med
på moden! Vi skal prøve noget nyt
og sjovt – nemlig Running Dinner. Det foregår således, at nogle
skal (mindst 8 par) melde sig som
værtspar, hvilket indebærer, at
man laver 3 retter mad til 4 gæster
(udfra et fastlagt budget m.m.).
Derudover kræver det at mindst
24 gæster tilmelder sig arrangementet.
Gæsterne skal så rundt og spise
hos værtsparene. Gæsterne spiser
forret 1 sted og kører så videre til
næste sted og får serveret hovedret
og videre igen til nyt sted, hvor
desserten serveres. Til sidst mødes
vi alle i Sognegården ca. kl. 22 til
hygge, dans og drinks. Pris medl.
250 kr / ikke-medl. 300 kr.

m. m. lørdag d. 11. november fra
klokken 9 – 15.
Det er et kursus, der er åbent for
alle, uanset om de er medlem af
Teutonia eller ikke. Så har du lyst,
er du velkommen til at kigge ind.
Og måske samtidig se Teutonia,
hvis ikke du har været der før.
Teutonia har godt 50 medlemmer
fra 14 til 73 år. Og ældste medlem
deltager stadig i konkurrencer,
også til næste år.

Tilmelding til Anette tlf. 42809304
/ anb@privat.dk senest 20/2.
6. januar 2018: Ølbrygning
i Vandet Sognegård
Kl. ca. 9-16. Har du lyst til at være
med til at brygge øl eller kigge på,
så meld dig til denne hyggelige
dag. Man kan deltage i brygningen,
kigge på, tage spil med og hygge
sig i lokalet. Arrangør: Danske Ølentusiaster, Thisted afd. Pris oplyses senere. Tilmelding og nærmere
oplysning til jens.munk@ale.dk
senest 2/1.

Tved Byfest

Traditionen tro afholdtes den lokale byfest i Tved første lørdag i september, i og omkring Bette Jens’
garage.

Der kunne købes pølser med brød,
øl og vand og kaffe og kage. Og
tombolaen bugnede af fine gevinster.

Også aftenarrangementet var godt
besøgt. Lars’ store grill blev tændt
og her kunne det medbragte kød
tilberedes.
Der blev som vanligt afholdt amerikansk lotteri. Og Fiduspokalen,
i skikkelse af havenissen Allan,
skiftede adresse fra Nørbyvej til
Troldborgvej. Her vil den det næste år pryde indkørslen til et hus

Plæneklipper-ræs, cykelringridning og børnebingo var bare nogle
af de aktiviteter store og små kunne deltage i om eftermiddagen.

Vejret viste sig fra sin bedste
side og mange nød samværet
og aktiviteterne både ude og
indendørs.

hvor beboerne har gjort sig særlig
bemærket i løbet af året.
Dejligt at så mange, både nye og
gamle tvedboer mødte op til fælles
hygge.

Nyt fra Gymnastikforeningen
- Sommerhalvåret
Gymnastikskole i Nors
I uge 27 afholdte vi for første
gang gymnastik skole, hvilket var
en stor succes. Dette var en aktivitet gennem Thisted kommune, så
deltagerne var børn fra hele Thy.

over middag blev trampoliner,
airtrack og div. gymnastikmåtter
byttet ud med køkkensvampe,
kæmpe plastik og vand. Vi nød
det gode vejr med en brag af en
vandkamp og glidebane til den
helt store guldmedalje.

STOR ros til hele festudvalget for
det gode arbejde ift. arrangementet.
Vi var igen i år med i holddysten,
hvilket var godt arrangeret af
Spejderne. Det lykkedes os at
komme hele vejen i finalen, men
måtte desværre se os slået.
Sæsonstart
Vi er kommet godt i gang med en
ny gymnastik sæson. Alle holder
kommet godt fra start og vi har i år
et samarbejds hold med Hillerslev
Sport. Holdet Store Spring/Store
rytme startede op som 2 hold, men
er nu blevet slået sammen så de
træner de ulige uger i Hillerslev
og de lige uger i Nors. Vi glæder
os meget til at se hvad dette kan
udvikle sig til.

Det var 3 lærerige dage, hvor der
blev prøvet en masse nyt og børnene skabte hurtigt venskaber på
kryds og tværs af både aldrer og
byer.
De 5 frivillige trænere gjorde
et stort og flot stykke arbejde,
hvilket også kom til udtryk, da
børnene lavede fremvisning (mini
opvisning) torsdag, for fremmødte
forældre og søskende.
Vi var heldige med vejret og kunne
derfor både tirsdag og onsdag
middag trække alt grejet udenfor
og lave gymnastik der. Torsdag

Vi vil gerne benytte lejligheden til
at sige en stor tak til Withdahls for
sponsorat af tryk til T-shirt, Spar
Nors for svampe til vandkamp, Thy
Lagkagesporing for vandflasker
til alle deltagere og sidste men
ikke mindst Else Oddershede for
det lækre mad hun fik lavet til de
frivillige alle 3 dage.
Sommerfest
Igen i år var Nors Gymnastikforening en del af sommerfesten,
hvilket vi anså som en stor succes.
Dejligt at se alle de mange
mennesker til sådan en byfest og

Vi har som noget nyt i ord har vi
lavet et segboard-hold i samarbejde
med Nors Hallen. Det startede op
tirsdag i uge 43. Vi glæder og os
til at se hvor stor opbakning og
interesse der er for dette hold.
Gymnastikweekend
Traditionen tro holder vi igen i
år Gymnastikweekend. I år er det
fra den 4.-5. November og alle
børn i klassetrinet 0.-6- klasse
er velkomne. Tilmelding sker
på foreningens hjemmeside. Vil
du man gerne videre mere om
hvad dette går ud på så følg Nors
Gymnastikforening på facebook
eller kontakt en fra bestyrelsen.
Vi svarer hellere end gerne på
spørgsmål.
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Landmand

Esben Oddershede

Har drevet et alsidigt landbrug på
Søgård i Nors med planteavl og
svineproduktion.
Aktiv i landbrugets faglige – og
erhvervspolitiske organisationer i
en lang årrække.
Sagkyndigt medlem af Miljø – og
Fødevareklagenævnet.
Næstformand i Nationalpark Thy,
- medlem af Fredningsnævnet og
Limfjordsrådet
Nuværende
kommunalbestyrelsesmedlem og
næstformand i Klima, - Miljø, og Teknikudvalget.

Jeg hedder

Peter Uno Andersen

– med dybe rødder i Thy,
fmd. for Beboerrådet i
Seniorbofællesskabet Palletten i
Nors og aktiv i Bestyrelsen for
Aktiv Netværk Nors.

Jeg har været priviligeret at få
lov til at bo sammen med alle jer
skønne mennesker, i Thy, og for
mit vedkommende i over 40 år.

Jens Otto Nystrup

Gift med Aase, 3 voksne børn
og 7 børnebørn,

Jeg elsker Thisted og Thy!
Alt kære venner, kan lykkedes,
hvis viljen til at ville er større,
end frygten for at fejle!

sangskriver, tekstforfatter,
vinbonde, fisker, jæger, medlem
af borgerforening, mange års
Byrådspolitisk erfaring og
viden, som jeg ønsker at stille til
rådighed til gavn og glæde for
Nors og nærmeste omegn.

Jeg ønsker fremskridt i vores
kommune, og jeg tror på
fremskridt og fællesskab
i samarbejde i vores kommune,
ikke mindst Nors!

Jens Otto Nystrup – nr. 11
på den Socialdemokratiske liste

Peter Uno Andersen - nr. 3
på den Socialdemokratiske liste
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så vi selv kan være med til at
bestemme, om der skal plantes
blomster i rundkørslerne eller
laves nye legepladser i byen.
Vi brænder for at få mere frihed
til alle, at beslutningerne kommer
tættere på borgerne, hvor de bor
og at vi kan styrke tilliden til den
ekspertise, der findes i forskellige
faggrupper. Vi vil gerne se på
systemet med friske øjne og ændre
det, der ikke giver mening, så vi
kan få mere fokus på det, vi ser
som kommunale kerneydelser omsorg for hinanden, respekt for
pengene, støtte til nye initiativer
og fokus på øget vækst.

Mere borger, Godt købmandskab
og Sund fornuft
Liberal Alliance i Thy stiller
op med ikke mindre end 3
lokalt engagerede kandidater til
kommunalvalget d. 21/11. Vi er
alle relativt nye i politik, men
medbringer hver især erfaring
fra arbejdslivet – kommunalt
og privat. Derfor kommer vi til
bordet med masser af virkelyst

Ole Laust Nielsen, Nors
Opstiller for
Enhedslisten

og nye ideer. Vi håber at påvirke
det kommunale system til i højere
grad at få øjnene op for det store
lokale potentiale og være med til
udvikle nye ideer og muligheder.
Vi ønsker, at få mest muligt
ud af pengene i den fælles
kommunekasse. I stedet for at
se dem brugt på unødvendige
prestigeprojekter, vil vi have
dem nærmere lokalsamfundene,

Casper Søe-Larsen, 28 år, far til
2, bor på Stationsvej i Nors
Mads Ingeman Vester, 26 år, far
til 2, bor på Stationsvej i Nors
Gitte Søe-Larsen, 36 år, plejemor
til 2, bor på Kirkebyvej i Nors

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
NOVEMBER—DECEMBER

Sogneeftermiddage/aftener
10/11 kl. 18.00: Mortens aften i
Sognehuset i Nors—115 kr.
Igen i år afholder vi fællesspisning Mortens aften. Menuen består selvfølgelig af andesteg, og
der vil være fællessang og musikalsk underholdning ved Berthel
og hans venner. Der kan købes
vin, øl og vand til maden. Tilmelding til Anders Andersen, senest
den 6. november på 40158081
eller anders.a@privat.tele.dk.
11/1 kl. 19.30: Sogneaften med
Kaj Mogensen.
Læs mere omtale senere i bladet.

Juletræstænding og optog
3.December med start ved Nors
kirke kl. 15.00.
Vi begynder v. Nors kirke med hestevognskørsel gennem byen, hvor
vi ”tænder” nogle af byens flotte
juletræer. Medbring gerne selv fakler til turen. Derefter serveres der
gløgg / saftevand og æbleskiver i
våbenhuset ved Nors kirke før vi
før-julehygger i kirken, med et par
advents og julesange
Der vil også være et nyt og festligt indslag!
Kom og deltag i en rigtig hyggelig
optakt til julemåneden.

23/11 kl. 19.30: Sangaften ved
Linda Oddershede.
Der afholdes sogneaften i Sognehuset i Nors hvor vi får besøg af
tidligere sognebarn, Linda Oddershede, Århus. Og det bliver´ en
aften i sangens tegn. Vel mødt til
en hyggelig og fornøjelig aften.
6/12 kl. 14.30: Juleafslutning.
Sæsonens sidste sogneeftermiddag en eftermiddag, i julehyggens
tegn, - dvs. vi skal synge nogle af
vore dejlige advents-og julesange/
salmer. Og så bliver´ der givetvis
også tid til en lille julefortælling.

Nors borgerforening
og
Nors menighedsråd

Særlige gudstjenester
5/11: Alle Helgens søndag.
Ved alle 3 gudstjenester Alle Helgens søndag, kl.09.00 i Tved kirke, kl. 10.30 i Ø. Vandet kirke og
kl. 16.00 i Nors kirke, vil vi - efter
prædikenen - ved navns nævnelse
mindes de mennesker, vi har mistet her i vores 3 sogne siden sidste Alle Helgen
10/12 kl. 19.00: ”Vi synger julen
ind”
Traditionen tro mødes vi for - i
tekst og toner - at forberede os på
den forestående julehøjtid. Nors
voksenkor under ledelse af Ellen
Alstrup og årets konfirmander vil
medvirke. Der bliver selvfølgelig
også rig mulighed for selv at synge med på nogle af vore kendte
adventssalmer. Vel mødt.
14/1 kl. 10.30: Nytårsparade i
Øster Vandet kirke
KFUM & K spejderne, Vandet
gruppe afholder nytårsparade i
forbindelse med gudstjenesten.
Forud for gudstjenesten, - dvs. kl.
09.00 inviteres alle på kaffe og
rundstykker i Spejderhuset.

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
NOVEMBER—DECEMBER

Alle Kirker Synger
Der er planlagt 8 salmesangsaftener. Hver gang vil vi synge ca. 10
salmer skrevet af henholdsvis en
ældre og en nyere salmedigter, salmebogstillægget ”100 Salmer”
inddrages også. Der er selvfølgelig fri adgang til alle salmesangsaftnerne, der starter kl. 19.00 og
slutter ca. 20.15. Som det fremgår
af nedenstående oversigt, så er vi
”på” her i pastoratet onsdag den 7.
februar 2018 i Tved kirke.
Datoer:
10/1: Thisted kirke: Hans Adolph
Brorson og Hans Anker Jørgensen
07/02: Tved kirke: Bernhard Severin Ingemann og Lars Busk Sørensen.
07/03: Østerild kirke: Nikolaj F.
S. Grundtvig og Simon Grotian
04/04: Øsløs kirke: Karl L.
Aastrup og Iben Krogsdal
02/05: Tilsted kirke: Afsluttende
salmefore-drag: Salmebogen til
hverdagsbrug ved biskop Henning Toft Bro
Flere oplysninger vedr. de enkelte
aftener findes på www.nors-tvedkirker.dk og
www.thistedprovsti.dk/
allekirkersynger.

Børne og familiegudstjeneste
i
Nors Kirke
D. 24. december kl. 10.00.
Jeg vil igen i år bestræbe mig på,
at gudstjenesten - i både tekst og
toner - bliver yderst børnevenlig
Yderligere julegudstjenester
den 24/12:
Tved kl. 14.00
Nors 15.15
Ø. Vandet 16.30.

Livet - det dejligste eventyr
Kom og oplev Kaj Mogensen, tidligere sognepræst i Thy, fortælle om
kristendommen i H.C. Andersens
forfatterskab.
Torsdag d. 11. januar 2018, kl.
19.30 – 21.30 i Nors Sognehus
Pris: 30 kr. (til kaffe og kage)
H.C. Andersens digtning har til alle
tider talt til læserens fantasi, følelser og fornuft. Han skrev aldrig kun
til børn, men forestillede sig altid,
at der sad en voksen ved siden af.
Derfor er der altid mindst to lag i
hans tekster.
Troen på, at Gud er kærlighed, at
Gud har skabt os mennesker i sit
billede, og at Gud elsker alle mennesker, er den røde tråd i H.C. Andersens digtning. Det er H.C. Andersens tro, som han enkelt og dybt
udfolder i eventyr og historier, digte, dramaer og romaner. Denne tro
sættes bestandigt på prøve.
I foredraget belyses dette ved en
fortolkning af H.C. Andersentekster, både kendte og mindre
kendte. Som H.C. Andersens forfatterskab vil også Kaj Mogensens
foredrag oplyse og oplive, være til
trøst og glæde.
Menighedsråd Nors/Tved/Ø.Vandet
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GuDSTJENESTER 2017/18
Måned/dag

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

November 2017
Alle helgens søndag
22.s.e.Trinitatis
23.s.e.Trinitatis
Sidste søndag i kirkeåret

05.
12.
19.
26.

16.00 NB
10.30 *
09.00 BH / K
Ingen

09.00 NB
Ingen
Ingen
10.30 *

10.30 NB *
Ingen.
Ingen.
Ingen.

December 2017
1.s.i advent
2.s.i advent
3.s.i advent
4.s.i advent /juleaften

03.
10.
17.
24.

Ingen
10.30 *
Ingen
14.00

10.30 *
Ingen.
Ingen.
16.30

Juledag
2. juledag
Julesøndag

25.
26.
31.

16.00 NB
19.00 NB
09.00 BH
10.00 NB
15.15
10.30 *
Ingen
10.30 BH

Ingen
10.30
Ingen

Ingen.
Ingen.
Ingen.

Januar 2018
Nytårsdag
1.s.e.H3k.
2.s.e.H3k.

01.
07.
14.

16.00 NB
09.00
Se næste blad.

Ingen
10.30 *
Ingen

Ingen.
Ingen.
10.30 *NB

Graver Ø. Vandet:
Steffen Oddershede, 40511295
Graver i Nors og Tved:
Jørgen Christiansen, 24900808

BH= Benne Holwerda, Hillerslev
SK = Sigrid Kjær, Sennels
NB= Omtale i Kirketidende

”Kirkekaffe” nytårsdag.
Efter gudstjenesten nytårsdag kl.
16.00 i Nors kirke vil vi ønske hinanden godt nytår med ”et lille glas”
samt kransekage i våbenhuset

*) 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
¨
Johan Hartvig Johansen,
Nors.

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

Æret være hans minde.
Døde/begravede/bisatte i Tved.
¨
Ulla Marie Gasberg, Kristianslyst.
¨
Lars Branth, Dacha Bangladesh.
Æret være deres minde.
Døbte i Nors kirke
¨
Felix Ravn Madsen, Nors.
Tillykke!
Døbt i Tved kirke.
¨
Calle Stentoft Bunk, Tved.
Tillykke!
Viede i Nors kirke:
¨
Marie Søe Snejstrup og Søren Bay Pedersen, Aarhus.
Tillykke!

Danmarks sogne og tider for
gudstjenester landet over
¨
www.sogn.dk
Thisted Provsti
¨
www.thisted.provsti.dk
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 ferie fra den 13.-20.
november 2017 samt friweekends
16.-17. december og 30.31.december 2017. Embedet passes i mit fravær af pastor Benne
Holwerda, Hillerslev,
tlf.: 97-981403.

Spejder- Nyt
Efteråret er kommet, bladene på træerne er gyldne og snart vil de briste. De vilde gæs foreserer på
markerne, fasaner, agerhøns og harer slår deres folder på de åbne vidder. Råvildtet søger føde på de
grønne marker. Jægerne rammer plet en gang imellem, med der er nok af dem.
Her i september har vore spejdere været på efterårs løb. Bæverne og ulvene var til Grøn Fejde. Det var
en rigtig god tur, selv om regnen styrtede ned. Alle tog det med frisk mod, og med ord sproget: Der
findes ikke dårligt vejr, men kun dårlig påklædning. De store var på efterårs løb i Sårup, og var så dygtige
at de var på det vindende hold. Stort tillykke til begge arrangementer. Vi har her i okt. haft en
arbejdsdag i og omkring spejderhytten. Dejligt at de nye forældre også tager del i arbejdsopgaverne. Det
gør det sjovere at være spejder i Vandet for både børn og lederne.
D. 29. okt. deltager vi aktiv i BUSK gudstjeneste i Ø. Vandet kirke. En gudstjeneste, hvor vi både skal
være ude og inde. Kom og vær med. Det starter kl. 16.00.
Ellers er vi i gang med forberedelserne til årets Julestue, som vi afholder 1. søndag i advent. Er der
nogle af jer, der har lyst til at give en hånd med, vil det være super. Giv lige et praj.

Vi vil gerne fra spejderne i Vandet ønske alle en glædelig jul,
samt et godt nytår.
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.
Nov. 24. -25. Julestue weekend. Vi binder kranse m/m, for alle.
Dec. 3. Spejdernes JULESTUE i Vandet Sognegård. kl. 13 – 16, for alle.
Dec. 13. Juleafslutning – for alle spejderne i spejderhytten.

Juleferie.
Jan. 10. Opstart efter juleferien – Vi modes I Sognegården.
Jan. 14. kl. 10.30 Nytårsparade i Ø. Vandet kirke.
Vi starter med kirkekaffe i spejderhytten kl. 9.00
Jan. 26. – 27. Nytårs weekend, for alle.
Gruppeleder ass.:
Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail: steffenoddershede@mail.dk

Palletten

I Nors har vi mange forskellige
foreninger som hver især gør
et stort arbejde for, at Nors
bliver en aktiv by at bo i.
I alle disse foreninger sidder der
en bestyrelse, som ganske frivillig
og ganske gratis tager det “tunge
slæb”
Her vil jeg gerne fremhæve
bestyrelsen i Aktiv netværk
Nors, da det er den forening
jeg har kontakt med dagligt.
Aktiv netværk Nors har alle deres
faste aktiviteter på Palletten og har
netop taget hul på deres 2. Sæson.
På den korte tid foreningen
har
eksisteret
har
de
6
bestyrelsesmedlemmer formået,
at få startet et væld af forskellige
spændene aktiviteter op. Her er der
ca. 100 medlemmer der hver uge
har muligheden for at deltage på de
ca. 15 forskellige hold.
De afholder også forskellige

foredrag, svampetur, museumsbesøg, gårdbesøg og diverse
demonstrationer,
Fælles sang aftener, julemarked
osv. .( se mere i deres program)
Alt dette kommer bestemt ikke af
sig selv, men bliver en succes , når
der er en flok frivillige ildsjæle
som sørger for at sætte det i gang.
Da Palletten startede op var planen
netop, at der på stedet skulle være
mulighed for at deltage i forskellige
aktiviteter sammen med alle andre
interesserede fra byen.
Palletten skulle være byens
nye samlingspunkt for alle
interesserede.
Og det må man sige at Aktiv
netværk har gjort sit til, at det
lykkes
Dette havde jeg ikke kunne gøre
alene, så jeg er dybt taknemmeligt
for den indsats aktiv netværk gør.

Høreomsorgskonsulent
Jeg kommer næste gang på Palletten i Nors:
Onsdag den 22. november 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

Så stor tak til hele bestyrelsen for
jeres kanon gode arbejde - fortsæt
endeligt!
Jeg glædes over alle de dejlige
medlemmer jeg møder hver uge
på Palletten.
Og det liv, det giver på stedet.
Så er du ikke allerede medlem
af foreningen så kan du for den
beskedne sum af 250 kr blive det.
Og frit deltage på alle de hold du
ønske.
Lene Enevoldsen.

Historien bag Spejdernes Julestue
De fleste i Nors og omegn
kender Spejdernes Julestue, som
i dag afholdes i spejderhuset på
Holmevej. Kender du det ikke, så
er det ikke for tidligt at komme
ned til hygge og mulighed for at
købe en masse forskellig julepynt,
så man også får hyggen med hjem.
I år finder julestuen sted søndag
den 26. november kl. 10-15.

i køkkenet. Samtidig blev der
solgt dekorationer, og lavet flere
dekorationer. Der blev også solgt
neg, hvor man tidligere havde
høstet med selvbinder og lavet
negene til tropsmøder.
Tidligere
havde
spejderne
pigespejderhuset på Kirkebyvej,
og det var her mange ting foregik.

hvor de hygger sig og laver planer
om, hvad der kan være af nye tiltag
de kan sælge til julestuen. Hvert år
har de nogle nyheder med. Der har været lidt udskiftning
i gruppen gennem årene. I dag
består den af: Bodil Lund, Kirsten
Sørensen,
Åse
Christensen,
Susanne Pedersen, Inge Marie

Meget er sket gennem årene. Bodil
Lund har været med til at arrangere
julestuen siden 1974. Dengang var
det Smutterne, som lavede bl.a.
broderede ting til tændstikæsker
o.l. - Der blev også hentet gran i
skoven og lavet dekorationer, men
uden de farverige bånd vi kender i
dag. Dengang var det udelukkende
med ting fra naturen.
Daværende
skoleinspektør
Ejner Rasmussen var en af
nøglepersonerne i forbindelse
med julestuen. Han underviste
bl.a. hjælperne i, hvordan en
juledekoration skulle bygges
op. Det var ler på størrelse med
et rundstykke, lys i midten,
lysmanchet af gran, lidt kogler
og frøstande. Der blev lavet
dekorationer 3 aftner inden
julestuen, der dengang varede det
meste af weekenden.
Om fredagen mødtes de unge
fra klubben og spiste æbleskiver
(hjemmelavede
selvfølgelig)
Mange kom også og bestilte
æbleskiver til at tage med
hjem, så der var altid travlhed

I dag er der kun spejderhuset
på Holmevej, der til gengæld
er udvidet. Der er der masser af
juletræer, gran og pynt udenfor,
der også sælges til julestuen.
For ca. 15 år siden blev der dannet en
gruppe nørklenissepiger, der hvert
år får lavet en masse spændende
ting. Det er primært juletpynt, men
også bl.a. hjemmestrikkede sokker,
karklude og mange andre ting. De
mødes en tre gange i foråret og
også omkring tre gange i efteråret,

Clausen, Anne Pedersen, Rita
Pedersen og Hanne Vestergaard.
(sidstnævnte tre er ikke med på
billedet) - De laver de flotteste
ting og hvert år ligger det fast,
at Anne syr et juletræestæppe i
patchwork og Susanne broderer en
julekalender med pakker. Begge
ting kan vindes til julestuen.
Husk at besøge julestuen den
26. november og lad det blive en
tradition hvert år...

Nyt fra Borgerforeningen
Med Nors-Tved Tidende er der
denne gang en kuvert med fra
Borgerforeningen. Det er den årlige opkrævning af kontingent for
medlemsskab af Nors-Tved Borgerforening. Vi håber at såvel nye
som gamle medlemmer vil støtte
op om foreningen.

Girokortet er uden medlems nummer og adresse, men bliver registreret ved kassereren på samme
måde som det plejer at blive, det
er for at gøre det lettere for vejformændene ved omdelingen.

Er man ikke medlem af foreningen er det også mulig at indbetale
et støttebeløb enten på girokortet
eller ved overførsel til konto.
Bruger du ikke pc kan du betale
ved Hanne i Klip& Krøl.

Borgerforeningen holder traditionen tro her op mod jul bankospil
på Nors Kro. Det bliver i år den
13.december, og igen i år er der
fine gevinster fra private og sponsorer, og derudover spiller vi om
ænder og rødvin, se også annonce
her i bladet.

Alle beløb modtages med tak
og bestyrelsen vil bruge pengene på bedste vis til gavn for
både Nors og Tved. Prisen er
den samme som tidligere år
150 kr. for hele husstanden og
75 kr. for enkelt medlemskab.

Borgerforeningen og menighedsrådet arrangerer i fællesskab igen
i år Juleoptog og juletræstænding
fra Nors Kirke den første søndag
i advent den 3.12 kl. 15 . Der vil
igen i år være hestevognskørsel
rundt i byen i forbindelse med

optoget, inden vi går tilbage til
kirken, så kom og vær med til en
festlig optakt til julemåneden.
I Parken er der gang i byggeriet. I
det nye Parkhus er der lavet sokkel og kørt sand ind. Indtil vi får
flere penge, enten fra fonde eller
gennem sponsorater, sker der ikke
mere lige nu ved det byggeri.
Legetårnet vi søgte og fik penge til
af Lions sidste år er nu ved at blive
sat op ved siden af sandkassen i
Parken .
Her om efteråret er det tid til en
masse arrangementer rundt om
Husk Borgerforeningen kan altid
kontaktes enten på tlf. 24265822
eller på mail ils@privat.dk
Pbv. Inger Svane

Borgerforeningens

Nors Genbrug

Julebankospil på Nors Kro

Vi går nu en kold tid i møde,
kom til NORS GENBRUG og se
hvad vi har af dejlige og varme
trøjer, jakker samt frakker, både
til voksne og til børn.

Onsdag den 13-12 kl. 19.00
Der er igen denne gang ekstra mange flotte gevinster
sponsoreret af erhvervsdrivende og private.
Derudover spilles der om 10 x ænder med rødvin.
Borgerforeningen håber at se rigtig mange til en hyggelig aften.
Der kan købes kaffe og kage samt drikkevarer i pausen
Vel mødt - Alle er velkommen
Med venlig hilsen bestyrelsen Nors-Tved Borgerforeningen

Alle ønskes en god jul og vinter!
Hilsen NORS GENBRUG

Søndagsskole i Ballerum Skole
Juni 1945

Bageste rk. fra v: Leder Johs. Nielsen ?, ukendt, Magda Gregersen, Marie Jensen, Inga Pedersen, Ida Pedersen, Karl
Leif Andersen, leder Lars Peter Larsen, Nors.
2 rk. fra v: Jenny Krogh Pedersen, ukendt, ukendt, Gudrun Klit Hansen, Doris Johansen, ukendt, Lis Krag, Eigil Krag,
Ejner Didriksen, Evald Didriksen.
3 rk. fra v: Robert Gregersen, Britta Sørensen, Ellen Kragh, ukendt, Ingrid Kragh, Niels Jørgen Pedersen, ukendt,
ukendt.

Weekenden efter dette billede er taget, omkom Leder Lars Peter Larsen, Vendbjerg, Nors
ved en drukneulykke i Nors Sø, hvor han var ude og røgte fiskekroge. Se avisudklip

Juleoptog og juletræstænding
Søndag den 3. december ved Nors Kirke kl. 15.00
Borgerforeningen arrangerer I samarbejde med Menighedsrådet juleoptog.
Vi starter kl.15.00 ved Nors Kirke og går i optog rundt i byen og tænder nogle af byens flotte juletræer. Medbring
gerne selv fakler til turen.
Der vil være hestevogn med i optoget og julemanden kommer og deler karameller ud til børnene
Vi er tilbage ved kirken kl. ca. 16.00 hvor der serveres gløgg/saftevand og æbleskiver i våbenhuset
hvorefter vi samles i kirken og synger et par advents og julesalmer.

Så kom og vær med til en festlig og hyggelig optakt til julemåneden.
Hilsen Borgerforeningen og Nors Menighedsråd

INDEFODBOLD Nors Boldklub

Træningstider til indendørs fodbold i Nors Hallen.
Vi starter fredag i uge 43
U7-U8 lille sal fra kl 15-16
U9-U10 kl 15-16
U11-U12 kl 16-17.30
U13 kl 17.30-18.30
U15 kl 18.30-20.00
Opstart den 9. november.
Oldboys om torsdagen kl 19.30-20.30
Senior om torsdagen kl 20.30-21.30

Guldbryllup

Maria og Carl Evald Nielsen
Nørbyvej 8 Tved
kan lørdag D. 16/12 fejre guldbryllup
Hjertelig tillykke ønskes af børn,
svigerbørn og børnebørn

Adventsfest i Sognehuset
Torsdag d. 14. december kl. 19.30
afholdes der Adventsfest
i Sognehuset
Der vil være tale og
underholdning ved:
Sognepræst Knud Bonde Nielsen,
Snedsted
Kaffe og Hyggeligt samvær
Alle er velkomne
Arrangører:
Nors KFUM og KFUK og
Hjemmenes Aften
Husk også Hyggehjørnet
hos Alex, Hindingvej 2
fredag d. 24 november
Hilsen
Alex Dahl Jensen

Fysisk Træning

OKT

24

Lørdag d. 11/11-2017 9-15.

TURBO TIRSDAG
For 4. - 6. Klasse

I Nors hallen hver tirsdag
Kl. 16-17
Kontingent prisen er 200kr • Medbring eget segboard eller lej et board af os
fra gang til gang 20,-kr. • Der stilles bordtennis borde op til frit afbenyttelse •
Max 15 på holdet og det er først til mølle • tilmelding sker via http://
www.norsgymnastikforening.dk/holdtilmelding • HUSK medbring egen
cykelhjelm •

Fysisk træning kan være mange ting. Kurset lørdag d. 11/11 berører i større eller
mindre grad følgende aspekter af fysisk træning:
Teoretiske emner:
•
•
•
•
•
•
•

Basal Anatomi og Fysiologi
Opvarmning, Bevægelighedstræning, Kredsløbstræning og styrketræning
Teknisk træning og Mentaltræning
Idrætsskader
Ernæring
Biomekanik
Doping

Praktiske emner:
•

Praktisk gennemgang af udvalgte styrkeøvelser
Har dette vagt din interesse,
så meld dig til hos Jan Trauelsen senest 1/11-17 ☺

Leje af Nors Hallen
Nors Hallen lejes ud til både store og små begivenheder. Helt ned til en
time ad gangen. Så mangler du plads derhjemme, vil det måske være en
ide at bruge hallen i stedet Hvis den altså er ledig!
Priseksempler:
Den store sal			
Den lille sal			
Badmintonbane		

Pr. time 395 kr.
Pr. time 221 kr.
Pr. time 80 kr.

Børnefødselsdage:
Den lille sal og mødelokalet i 3 timer incl. slushice koster 800 kr.
Der kan tillige lejes redskaber fra gymnastikforeningen for 200 kr.
Susan tilbyder også at lave lidt mad til børnene.
Aftal pris med hende ved bestillingen.
Bestilling og spørgsmål til Susan på telefon. 40 79 15 49

Kære Tessa,
Hjertelig tillykke
med de 25 år den 12/11 2017.
Knus og kram, Familien

Deadline for næste blad er den 20. december 2017

