Nors-Tved
Øster Vandet

Generalforsamlinger på stribe
Aktiviteter i Nors Børnehus

Tørfisk kommer i hallen

Januar - februar 2018
13. årgang

Indledning
Ja sneflokkene kom ikke vrimlende til denne jul. Men de dage,
hvor sneen faldt, blev kælkene
lynhurtigt fundet frem, snemændene blev bygget og sneboldene
susede af sted.
Julebelysningen har til gengæld
været helt i top i Nors og omegn,
så man skulle virkelig være en
”skarnnisse”, hvis man ikke fik
”julelys i øjnene”, når man kørte
rundt i Nors by. Ja det er jo næsten
en skam, at vi ikke fortsætter belysningen ind i den mørke januar
måned.

Nytårsaften var præget af masser
af festglade mennesker, sjove og
finurlige løjer - og som med julebelysningen, var det dejligt, at adskillige krudtkonger ”fyrede den
af” så himlen funklede i diverse
overdådige lys og lydeffekter.

indsats for ”fælleskabsfølelsen og
foreningslivet”. I starten af det nye
år kommer der jo generalforsamlinger i de forskellige foreninger,
og her er det netop muligt, at bidrage med sin hjælp, således
foreningshjulet kan køre rundt.

Tiden flyver afsted og med alle
de arrangementer, som der sker
i Nors/Tved og Øster Vandet, så
tegner årets begyndelse sig til at
få en ”flyvende start”. Opfordringen skal lyde til at bakke op om
de arrangementer, som man har
overskud til, da mange gør en stor

Nu køres et nyt år i stilling og
Redaktionen ønsker hermed alle
en ”god bagjul” og et ”velsmurt”
NYT ÅR!

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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Gamle billeder
Denne gang skal vi se på to gamle
billeder fra Kirkeby. Billedet, hvor
der står Hilsen fra Nors, er fra et
gammelt postkort. Det andet er fra
1950, og det er indleveret til os i
Palletten, hvor vi som bekendt
samler på gamle billeder fra Nors
og Tved.
Har du også gamle billeder fra
egnen, vil vi meget gerne låne dem
til scanning, så de bliver gemt for
eftertiden. Du kan komme ned til
os med dem en onsdag formiddag
i en ulige uge.

Vi er der fra klokken 10 – ca. 11.30.
Vi byder på en kop kaffe og en
lille snak. Og det koster altså ikke
noget, uanset om du er medlem af
Aktiv Netværk eller ikke.
Du kan også ringe til en af
os. Emma, på 97 98 11 87
eller Kristian på 91 53 79 50
og aftale nærmere.

Lokalhistorisk arkiv i I. P
Jacobsens hus i Thisted har 1130
fra Nors Tved. Så hvis du har
lyst til at se nærmere på lokale
billeder kan du gå ind og kigge på
http://thisted.visbilleder.dk

Nyt fra Borgerforeningen

vi laver, så kontakt os, og kom evt.
med til næste bestyrelsesmøde.

Tak for hjælp ved arrangementer,
og for sponsorgaver til vores store
julebankospil den 13. december.
En særlig stor tak skal lyde til Energi Center Nord, for den flotte
julebelysning vi har haft i byen i år.

Sidste gang Tidende blev omdelt
var der en kuvert med, med opkrævning af kontingent til Nors
Tved Borgerforening for 2018.
Rigtig mange har betalt men også
mange mangler endnu. Det kan
nås endnu, betal og vær med til at
støtte op om det der sker i byen.
Beløbet er 150 kr. for hele husstanden og 75 kr. for enkelt medlemskab og beløbet kan overføres til
konto nr. 9090 058 00 10687

Bestyrelsen i Borgerforeningen vil
gerne ønske alle et godt nytår, og
sige tak til alle der i det forgangne
år har bidraget på den ene eller den
anden måde, til at gøre Nors Tved
området til et godt sted at være.

I borgerforeningen er vi her i det
nye år i gang med planlægning afkommende arrangementer, og det

første der skal ske er fastelavnsfest den 10. februar i Hallen som
vi holder sammen med Spejderne
og Gymnastikforeningen. Der er
som tidligere år en kort gudstjeneste i Nors Kirke, inden der er
tøndeslagning og fastelavnsboller
i Nors Hallen.
I marts måned holder borgerforeningen generalforsamling, og
der skal vi have valgt nye ind i bestyrelsen. Vi håber at der er nogle
der har lyst til at komme med i
bestyrelsen og gøre en indsats for
byen og området vi bor i. Har du
lyst til at høre mere om, hvad det er

Bestyrelsen ønsker alle et godt
nytår
P.bv. Inger Svane

Nors Børnehus
I sidste indslag til Nors Tidende
skrev jeg at vores høstmarked blev
den 31. august 2018. Det bliver
fredag den 7. september 2018 i
stedet for. Overskuddet fra 2017
bliver brugt til en spinner karrusel
(noget børnene kan snurre rundt
på). Det har vi ikke på legepladsen.
Her i december måned er der mange
traditioner i vores børnehave.

strikke 3 nye nisser til os, eller har
nogen som vi kan købe billigt må i
gerne kontakte os.

mange der har tid og lyst til at
komme forbi. Der inviteres også
”gamle kollegaer ”.

Den 1. februar 2018 har børnehaven
30 års fødselsdag. Det vil vi
selvfølgelig fejre. Der bliver noget
underholdning om formiddagen –
kun for børnehavebørnene. Dog

Da vi er blevet en sprogbørnehave
skal vi have et nyt skilt på gavlen.
Denne vil vi også ”afsløre” om
formiddagen.

Vi har:
· 2 bedsteforældredage med
juleklip
· Juleskovtur hvor vi finder
nisserne og spiser risengrød i skoven
· Luciapigerne kommer fra
skolen og synger for os
· Julegudstjeneste i Nors
Kirke
· Børnejulefrokost
De nisser vi finder i skoven har
børnene med hjem på skift og
forældrene skriver i en bog hvad
der er sket derhjemme mens nissen
har været der. De er ved at være
meget gamle og slidte, så hvis der
er nogen der kunne tænke sig at

bliver de kommunale dagplejere
med deres børn også inviteret
til at se forestillingen. Fra kl.
13.00 – 16.30 er der kaffe – kage
– pølser og sodavand for alle der
er interesseret. Vi håber at der er

Der vil være forskellige aktiviteter,
som f.eks. bål og popkorn i
bålhuset – ansigtsmaling o.l.
Hvis der er nogen der har f.eks.
bøger – spil og lego som I ikke
bruger modtager vi gerne det i
børnehaven.
Her i marts måned skal vi arbejde
med et tema der hedder: Hele
vejen rundt om kunsten. Det skal
vi sammen med en kunstner der
hedder Pia Skovborg. Det vi skal
arbejde med hedder landart (det
er en kombination af design –
arkitektur og kunsthåndværk).
Hilsen Kirsten Nielsen

Aktiv Netværk Nors
Aktiv Netværk ønsker alle et godt
nytår.

Der vil også blive kursus i
glaskunst.

Aktiv Netværk er på banen igen
i den 1. uge efter nytår med de
samme aktiviteter som i 2017.

Vi har flere arrangementer i det nye
år. Leif Korsgård, Nors, kommer
og fortæller om sine ture med ting
og sager til Hvide Rusland, Erik
Hove Olesen kommer og fortæller
om hans politiske karriere og Inge
Marie Andersen vil fortælle om
arbejdet på et psykiatrisk bosted.
Se opslag andet sted i bladet.
Hvis I har gode ideer til
aktiviteter eller arrangementer,
er I velkommen til at kontakte
en i bestyrelsen. Øvrigt vil jeg
opfordre jer til at komme til
generalforsamling,
bestyrelsen
modtager gerne kritik, både positiv
og negativ, det er en forudsætning
for, at vi kan gøre det bedre, og
vi vil gerne det bedste for egnens
beboere.

Derudover har vi fundet en tidligere
IT-underviser, Kent Bøckel, som
kommer hver torsdag formiddag
og underviser interesserede. Kent
har undervist i IT på flere skoler.
Hvis der er interesse for det, vil
der også blive arrangeret sykursus
hvor Anette Næsager vil undervise,
der må påregnes brugerbetaling.
Vi holder informationsmøde ang.
sykursus onsdag, den 10. januar
kl. 19.00
Vi har pileflet lørdag, den 3.3.2018
se opslag.

Nyt fra spejderne
Senioruge
Fra 4. november til 12. november
havde vi senioruge i spejderhuset
for spejdere fra 8. klasse. Vi var
i år samlet 14 seniorer, når vi var
flest. Derudover fik vi besøg af
nogle seniorer, som til hverdag bor
i Aalborg.
I løbet af ugen passede vi
selvfølgelig vores skole og arbejde.
Vi hjalp hinanden med de huslige
pligter i spejderhuset.

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.

I løbet af ugen var vi til negbinding,
ryddede op uden for spejderhuset,
var til aktiviteter hos Flemming
fra Thy race på Langbjerggård og
havde gyseraften med gyserfilm i
spejderhuset samt ”gysertur” til
Hanstholm.
Lørdag aften sluttede vi traditionen
tro af med festmiddag, hvor
drengene tilberedte helstegt rådyr
over bål til os.
Negbinding

Som noget helt nyt vil vi prøve
at tilbyde en rejse. Vi tror, der
sidder nogle, som gerne vil rejse,
men helst i selskab med nogle,
de kender. Vi har aftalt med
Hanstholm Rejser, at hvis kan
blive en gruppe på 10 eller derover
vil de give grupperabat.
Turen vi har valgt, er en 2 dages tur
til Rømø og Sild den 28. maj 2018
med overnatning i Tønder. Prisen
er kr. 1898,00 minus evt. rabat.
Se yderligere på Hanstholm
Rejsers hjemmeside eller katalog,
som ligger i Palletten.
Vi
holder
generalforsamling
torsdag, den 8.2.2018.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Mandag d. 6. november havde vi
endnu engang negbinding for alle
i gruppen hos Tage Sørensen på
Tråbakken.
Her mødte en del spejdere,
forældre,
bedsteforældre
og
søskende op og hjalp os med at
få bundet de ca. 400 neg, som vi
skulle sælge til vores julestue.

Juleafslutning
Mandag d. 11. december sluttede vi
2017 af i spejderhuset med fælles
juleafslutning for alle medlemmer
i gruppen. Vi var samlet lige
omkring 50 spejdere.

Bodil Lund, som endnu engang
har lavet risengrød til os.
Vi ses igen efter juleferien med
opstart for ulve og spejdere
mandag d. 8. januar og for bævere
tirsdag d. 9. januar.

Vi sang julesange, de store spejdere
lavede underholdning, vi dansede

Der var god stemning og vi fik
hurtigt lavet de neg, vi havde
brug for. Aftenen sluttede med
æbleskiver, kaffe og sodavand.
Julestue
Søndag d. 26. november afholdt vi
vores årlige julestue i spejderhuset.
Op til dagen havde grupperådet
haft en travl uge med diverse
forberedelser.
På dagen gik ulve og bævere rundt
i byen, hvor de solgte juleneg.
I spejderhuset var der traditionen
tro mulighed for at prøve
kagetombola, lykkehjul og andre
konkurrencer. Derudover var
det også muligt at købe de flotte
dekorationer, som frivillige havde
hjulpet os med at lave. Der var
også mulighed for at købe lodder
til amerikansk lotteri og kinesisk
lotteri.
En STOR tak skal lyde til vores
sponsorer, og de mange frivillige,
der endnu engang har været med
til at gøre det muligt at afholde
julestue.

om juletræ – både i spejderhuset
og ved kirken, vi spiste risengrød
og fik besøg af julemanden.
Tak til alle spejdere for en hyggelig
afslutning. En tak skal også lyde
julemanden 😊 og ikke mindst til

På spejdernes vegne
Louise Svendsen

Kirken-i-skoven
Søndag d. 15. oktober holdt vi i
Tved kirke: Kirken-i-skoven.
Tidligere plantør, Ib Nord, kom og
tog os med en tur rundt i skoven
og fortalte om skovens tilblivelse
efter sandflugten og de mange,
også sjældne, planter vi har i Tved
skov.
Efter gåturen holdt Annie Krog
Foldager en kort andagt inde i
kirken og Mette Frøkjær fortalte om
restaureringen af kalkmalerierne i
kirken.
Bagefter fik vi kaffe udenfor
våbenhuset, hvor snakken gik
lystigt efter en dejlig eftermiddag
i skoven.

Mortensaften

Fredag d. 10. november inviterede
Nors, Tved, Øster Vandet menighedsråd til Mortensaften i Sognehuset.
Det var en fantastisk hyggelig aften med mang og glade gæster, god
mad, musik og sang.
Bertel og vennerne leverede
musikken mens vi spiste og til fællessangene.

Og vi fik endda besøg to special
guest stars, Jørgen Alstrup og Mi-

chael Møller, der også spillede og
sang for os

Børne- og familie høstgudstjeneste
Søndag d. 29. september holdt vi i
Tved kirke Børne- og familie høstgudstjeneste.
Vi startede i kirken med tegninger,
historier og fortællinger. Vi have
musikanter til at spille til salmerne.
Børnenes tegninger blev efterfølgende hængt op i våbenhuset.
Efter Gudstjenesten gik vi om i
skoven ved maskinhuset hvor vi
serverede kaffe og kage og tog fat
på de gamle sanglege, ligeledes
akkompagneret af Bertel og vennerne.
Legene blev tilgået med stor entusiasme af både små og store, unge
og gamle. Halmballer var et stort

hit både som forhindringsbane og
klatretårn.

Det var en fantastisk hyggelig eftermiddag, med trætte børn – og
forældre til følge.

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
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Sogneeftermiddage/aftener

Særlige gudstjenester

11/1 kl. 19.30: ”Livet—Det dejligste eventyr” Nors Sognehus
Foredrag om H.C.Andersens forfatterskab.(Omtale andetsteds i
bladet)

10/2 kl. 10.00: Fastelavnsgudstjeneste i Nors Kirke
Der afholdes fastelavnsgudstjeneste i Nors kirke og man er selvfølgelig mere end velkommen til at
møde op udklædt, - det gælder
også voksne, - og jo flere der
kommer udklædt,- jo sjovere er
det. Efterflg. tøndeslagning m.m. i
Nors hallen.

8/2 kl. 19.00: Menighedsmøde.
Det årlige menighedsmøde i NorsTved - Ø. Vandet pastorat afholdes i Sognehuset i Nors. Formændene for de 3 menighedsråd vil
komme med en kort beretning om
året, der gik. Sognepræsten vil
fortælle fra bogen: ”Den fremtidsgodkendte Folkekirke”. Efter kaffen vil Ole Korsgaard, Ø. Vandet
menighedsråd, fortælle om sine
oplevelser som lærer på Grønland
med billeder o.lign. Så kom og
hør noget om, hvad der rører sig i
netop dit sogn og dit pastorat!
22/2 kl. 14.30: ”Det grå guld ”
Vi får besøg fra Sydthy, idet harmonika orkesteret ” Det grå guld”
gæster Nors Sognehus. Det bliver´
helt sikkert en sang – og musikoplevelse ud over det sædvanlige. Så
kom og vær med og få taget hul
på både forårsglæden og forårshumør.

Nytårsparader 2018
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.
14/1 kl. 14.00: Nytårsparade i
Nors Kirke
Efter en kort familiegudstjeneste er
der af KFUM spejderne, Nors planlagt et familieløb rundt i området.
Løbet afsluttes med varm kakao
m.m. i Sognehuset i Nors. En herlig
mulighed for hele familien for at få
en hyggelig eftermiddag sammen.

7/3 kl. 17.00: ”Ord til Bord” I
Nors Kirke
Så nærmer tiden sig for årets første Ord til bord gudstjeneste,
som er en kort gudstjeneste med
max. 3 sange/salmer - og efterflg.
fælles spisning i Sognehuset.
Af hensyn til madlavningen vil vi
gerne have tilmelding senest mandag den 5. marts til:
- Susanne Rotbøl Pedersen
hpvognmand@gmail.dk /
30345265
- Sognepræsten
akf@km.dk /30611008.

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
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Alle kirker synger i Tved
07/02 kl. 19.00: Tved kirke: Bernhard Severin Ingemann og Lars
Busk Sørensen.
Flere oplysninger findes på
www.nors-tved-kirker.dk

En ny begyndelse…

Når Nors-Tved-Ø. Vandet Tidende
lander i jeres postkasse, - jamen så
har vi igen taget hul på et nyt år,
og nu hedder det altså 2018. Og
man kan jo ikke lade være med at
spekulere over, hvad dette nye tal
mon gemmer på af nye muligheder
og spændende oplevelser, men set i bakspejlet og med alderens
Livet - det dejligste eventyr
erfaring i rygsækken – så kan man
Kom og oplev Kaj Mogensen, tidli- jo også blive lidt bekymret, - det
gere sognepræst i Thy, fortælle om forgangne år har jo f.eks. været
kristendommen i H.C. Andersens
præget af mange voldsomme overforfatterskab.
skrifter omhandlende bl.a.: terrorhandlinger, - flygtningeproblemaTorsdag d. 11. januar 2018, kl.
tikker, - klimaproblemer, - atom19.30 – 21.30 i Nors Sognehus
oprustning, så der ligger også
Pris: 30 kr. (til kaffe og kage)
ukendte faktorer og venter i det
nye år. Men det er jo desværre såH.C. Andersens digtning har til alle dan, vores verden er.
tider talt til læserens fantasi, følelVi lever i en tid med mange usikre
ser og fornuft. Han skrev aldrig
faktorer, der kan påvirke vores liv
kun til børn, men forestillede sig
og hverdag, og netop derfor er det
altid, at der sad en voksen ved siden af. Derfor er der altid mindst to vigtigt, at vi holder hinanden fast
på, hvilket fundament og hvilke
lag i hans tekster.
værdier det er, vi bygger vort liv
Det er H.C. Andersens tro, som
han enkelt og dybt udfolder i even- og samfund op omkring. Og da er
det nye år, - ”den nye begyndelse”
tyr og historier, digte, dramaer og
romaner. Denne tro sættes bestan- jo en velkommen anledning til at
få set lidt på det personlige
digt på prøve.
”årsregnskab”, - om det gik, som
Kom og få en oplivende fortolkning som vi også i dag kan lære af. det skulle, eller om der er brug for

små justeringer? Johannes Møllehave har skrevet et lille digt, der
lyder:

Et sårbart udsat år.
Som fuglereder med unger,
der kan flyve mod det blå.
Det nye år er fuld af muligheder.
Men hver dag må du tage vare på.
Et årstal til i hele nytårsvrimlen.
Så flygtigt som et solstrejf i en pyt.
Men selv en lille pyt kan spejle
himlen.
Tag vare på det. Det er dit. Og
Nyt.
Mit nytårshåb er, at vi hver især
får fundet de ”knapper”, der kan
justere det, der skal justeres på,
sådan at vi sammen kan være med
til at understøtte og videreudvikle
ét fællesskab, der bygger på ansvarlighed, gensidig respekt og
omsorg for de mange i denne verden, der har så hårdt brug for det.
Med ønsket om et godt nytår.
- Annie Krog Foldager.
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GUDSTJENESTER 2018
Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

Januar
1.s.e.H3k.
2.s.e.H3k.
Sidste s. e.H3k.
Søndag septuagesima

07.
14.
21.
28.

09.00
14.00 NB.
10.30 *
09.00 BH

10.30 *
Ingen
Ingen
Ingen

Ingen.
10.30 * NB
Ingen
Ingen

Februar
Søndag seksagesima
Lørdag
Fastelavns søndag
1.s.e.fasten
2.s.i fasten

04.
10.
11.
18.
25.

Ingen
10.00 NB
Ingen
10.30 *
09.00 BH

Ingen
Ingen
10.30 *
Ingen
Ingen

10.30 *
Ingen
Ingen
Ingen
Ingen

Marts
3.s.i fasten
Onsdag
Midfaste
Mariæ bebudelsesdag

04.
07.
11.
18.

Ingen
17.00 NB
09.00
10.30 *

Ingen
Ingen
10.30 *
Ingen

10.30 *
Ingen
Ingen
Ingen

Måned/dag
2018

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

Tak for året, der er gået
I ønskes alle et forsinket og velsignet Nytår. Tak til alle, som er mødt
op til vores arrangementer - både i
kirkerne og i Sognehuset. På de 3
menighedsråds vegne

Susanne R.P.

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

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
JANUAR—FEBRUAR

Siden sidst

Kontakt

Døde / begravede / bisatte i Nors.
¨
Mary Kathrine Andersen,
Hurup.
¨
Anna Nørgaard Jensby,
Fyrglimt Hanstholm.
¨
Erik Møller Madsen, Nors

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

Æret være deres minde.
Døbte i Nors kirke.
¨
Adam Ovezov Nielsen, Nors.
Tillykke!
Døbte i Tved kirke.
¨
Viktoria Vandet Trauelsen,
Nors.

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 22. - 30.
januar 2018 samt friweekend 24. 25. februar 2018.
Embedet passes i mit fravær af
pastor Benne Holwerda, Hillerslev, tlf.: 97-981403

Det var en morgen ved vintertid
Tekst: Lisbet Torp 1979
Musik: Kurt Larsen 1979

1.
Det var en morgen ved vintertid,
jeg vågned' op til en jord så hvid,
og luften mødte mig frisk og ren,
og der lå rimfrost på hver en gren.
2.
Selv solen skinned' med gråhvidt
skær
som et papirklip stod havens træ'r
og tørre kviste og vissent løv
var dækket fint af et snehvidt støv.
3.
Jeg glemte måneders regn og slud
det var en glæde at komme ud
og glæden voksed' sig stærk og
stor
mens jeg gik tur på den hårde
jord.
Højskolesangbogen nr. 259

https://www.youtube.com/watch?
v=v7nnAHyrjVA

Nyt fra Tidende
Der er sket visse ændringer i
bladet.

Ny er så Jens Martin Nystrup, der
har lovet at hjælpe til.

Sanne er stoppet. Efter hun startede
bladet alene i 2005 og har været
hovedpinekarl indtil nu, har hun
nu valgt at stoppe. Hun skal have
en stor tak for den indsats, hun har
gjort for hele egnen.

Ændringerne er faktisk allerede
sket fra sidste nummer. Den
opmærksomme læser har måske
set i bladet at der er kommet nye
på redaktionen og dermed også
nye mailadresser:

Eva, der har sat bladet op på
computer, er også stoppet. Men
hun har selv fundet en afløser inden
for husets vægge, idet Michael har
overtaget tasterne.

Michael Lauridsen
Tlf. 27 75 61 85
mail: nttredaktion@gmail.com

Læseklubben er kommet godt i
gang. Vi har netop læst: ”Folkets
Skønhed”, en bog, som gav
anledning til megen diskussion og
stof til eftertanke. Vi tager hul på
den tredje bog efter jul.

otte deltagere, så der er plads til et
par stykker mere.

skal bare være medlem af Aktiv
Netværk.

Hvis du tror, det måske er noget for
dig, er du velkommen til at være
med ”på en lytter”, så du kan se,
hvad vi laver. Der er ingen særlige
forudsætninger for at deltage, du

Jeg er tovholder, og du er
velkommen til at kontakte mig,
hvis du er interesseret.

Læseklub Nors

Vi er efterhånden kommet op på

Ny affaldsplads?
Desværre er der folk, der smider
deres affald i enden af Ludvigs
Minde Vej. Jeg har før taget en sæk
affald med hjem og puttet i min
skraldespand. Mere var det ikke,
så jeg gik ud fra det var en eksport
lastbil der havde smidt det der.
Men nu har der gennem et stykke
tid ligget 11 sække med halm. Det
forekommer mig noget mærkeligt.
Der er da så rigelig mulighed for
at komme af med sin affald, og
ikke mindst dette, da det er fyldt

i Kommunens affaldssække. Så
egentlig er det vel bare at stille
det ud til storskrald. Eller når man
alligevel har læsset det i sin bil for
at køre det derom, så i stedet køre
det til containerpladsen i Thisted?
Men det må da i hvert fald være
en, der synes, andre skal rydde op
efter sig.
Kønt er det ivhertfald ikke, mon
ikke jeg kan blive enig med de
fleste om det?

Kristian Amby
Tlf. 97 98 16 85
mail: ambynors@mvb.net
Jens Martin Nystrup
Tlf. 20 20 40 10
mail: nystrup@rocketmail.com
hvor stof og materiale for fremtiden
skal sendes til.
Hvis andre brænder for at give en
hånd med, er I meget velkommen.

Solveig Langkjær

DE MUNTRE MOTIONISTER
GENERALFORSAMLING
Der afholdes generalforsamling onsdag den 21. februar 2018, kl 10.00 i Nors hallen.
Dagsorden iflg. vedtægterne, - herunder bl.a. a`jourføring af vedtægterne.
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen
sendes senest den 7. februar 2018 til formanden.
P.b.v.
Vibeke Jensby
Formand
Hegnet 20, Nors

GENERALFORSAMLING
Aktiv Netværk Nors
afholder generalforsamling
torsdag, den 8. februar 2018 kl. 19.00 i Palletten.
Dagsorden:
1.
valg af stemmetæller og dirigent.
2.
formandens beretning, herunder aftaler med Pallettens ejer.
3.
foreningens regnskab ved Helle Gertsen
4.
indkomne forslag (forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
		
skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før)
5.
fastsættelse af kontingent for aktive medlemmer
6.
Valg af formand ( Grete Amby ønsker ikke genvalg)
7.
valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år, på valg er Leo Pedersen og Jens Otto Nystrup
8.
valg af 2 suppleanter for 1 år
9.
valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
10.
eventuelt.
Bestyrelsen

Så er det blevt år 2018 og vi vil gerne ønske alle vores nuværende og kommende medlemmer et
rigtigt godt og lykkebringende nytår.
I Nors Fitnes Line har du nu muligheden for at komme i form her efter jul. Hvis du har taget lidt på i
vægt i julen, er det nu tid til at forberede sig på det kommende foråret og så er der alle muligheder
for at træne sammen med andre medlemmer.
Vi ved alle at det kan være svært at motivere sig selv til at komme i motionscenter alene og det kan
være svært at komme ud i denne mørke tid hvor solen går tidligt ned. Her tilbyder vi mulighed for at
træne på vores mange hold. Vi har stadig stor succes med vores yoga hold og holdet afvikles i den
lille gymnastik sal i Nors Hallen. Her er der plads til flere deltagere og du altid nå at være med, da
der er en grundig instruktion af Halla, som er instruktør.
Som det fremgå af nedenstående skema er der mulighed for holdtræning i henhold til nedenstående
skema. På holdene trænes alle muskel grupper og samtidig har vi det sjovt.
Bestyrelsen for Nors Fitness Line prøver hele tiden at udvikle vores center, så hvis du har en god ide
til en aktivitet eller syntes der er noget der mangler kan du kontakte en fra bestyrelsen.
Bestyrelse for Nors Fitness Line:
 Formand Karen Berg
61651747
 Kasser Erik Nielsen
61601747
 Sekretær Anne Andersen
 Bestyrelses medlem Torben Petersen
 Bestyrelses medlem Birgitte Sørensen
Hold- og instruktørtider i Nors Fitness Line 2018
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
08.00 - 09.00 17.00 - 18.00
18.30 - 19.30
17.00 - 18.00
08.30 - 09.30
Instruktørtime
HOLD
HOLD
HOLD
Cirkeltræning
Yoga
Bodyfit
Lis
HOLD
Instruktør:
Instruktør:
Instruktør:
Tlf.20413626
Cirkeltræning
Lene E.
Halla
Tine B
08.30 – 09.30
Tlf.
Tlf.
Tlf.
Instruktør:
21132194
21765252
61791747
Lene E.
Medbring
Tlf.
yogamåtte &
21132194
tæppe
Har du brug for en instruktør på andre tidspunkter end ovenstående, kan Lone Gregersen kontaktes
på tlf. 40478487. Første gang du deltager på hold er det gratis, efterfølgende kræver det medlemskab
for at være med. For yderligere oplysninger se vores hjemmeside www.norsfitnessline.dk eller vores
gruppe på Facebook, Nors Fitness Line. Du kan også kontakte Erik Nielsen telefon 61601747

Spejder- Nyt
”Jeg glæder mig i denne tid, nu falder julesneen hvid, så ved jeg, julen kommer”
Det er begyndelsen på Peter’s jul. Vi har her først i december fået en snert af vinter,
så man har da lov til at drømme om en hvid jul.

1. Søndag i advent havde vi traditionen tro vores
julestue i Sognegården. Den blev, som vanligt,
godt besøgt af købelystne gæster. Det grønne hjørne,
basaren, tombolaen, Ulvehjørnet og spejderjule cafeen
gav os en rigtig hyggelig eftermiddag.
Herfra skal lyde en kæmpe tak til alle jer
der støttede op om julestuen.

Juleafslutningen for alle spejdere foregik i spejderhytten
med dans om juletræet, æbleskiver, pakkespil og råhygge.

Vi vil gerne fra KFUM Spejderne i Vandet
ønsker alle et rigtig godt Nytår 2018.

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.
Januar

10. Opstart efter juleferien – Vi mødes I Sognegården.
14. kl. 10.30 Nytårsparade i Ø. Vandet kirke.
Vi starter med kirkekaffe i spejderhytten kl. 9.00
26. – 27. Nytårs weekend, for alle.

Gruppeleder ass.:
Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail: steffenoddershede@mail.dk

ERIK HOVE OLESEN
Kom og hør Thisteds tidl. Borgmester
fortælle om sit liv –
16 år i politik heraf de 8 år som Borgmester.
Aktiv Netværk er glad for, at kunne byde på
et spændende foredrag med Erik Hove på
PALLETTEN.
Torsdag den 25. Januar 2018 kl. 19.00.
Der bydes på kaffe og kage.
Pris: 20 kr. for medlemmer – 50 kr. for ikke-medlemmer.

Høreomsorgskonsulent
Jeg kommer næste gang på Palletten i Nors:
Onsdag den 3. januar 2018, klokken 10:15
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

Tved Vandværk
afholder årlig
generalforsamling

Lørdag d 3 februar 2018
kl 14.00
hos Carsten Christensen Hanstholmvej 67
Dagsorden ifg vedtægterne.
Evt forslag skal være
formanden skriftligt i hænde
senest 3 dage før
generalforsamlingen.
På bestyrelsens vegne
Carsten Schultz

Nors KFUM og KFUK

Trædrejning
Er du interesseret i trædrejning eller andre småting i træ?
Så kom og prøv det.
Vi har 2 ledige pladser efter nytår.
Det er tirsdag eller onsdag fra 9.30 til 12.
Er du interesseret så ring og få en snak med
Niels tlf. 40 28 14 19 eller Leo tlf. 30 48 12 86
Med venlig hilsen
Aktiv Netværk Nors
Palletten

holder generalforsamling
d. 20. februar kl. 19.00
hos Emma og Mogens
Pedersen Diget 4
Der holdes Hyggehjørne
hos Alex Dahl Jensen,
Hindingvej 2
d. 26. januar og
23. Februar fra kl. 19.30

Vil du gerne sy?
Onsdag den 10/1-2018 kl.19 afholder Aktiv Netværk
introaften på Palletten.
Anette Nesager vil hjælpe/undervise i syning af tøj til børn eller voksne.
Er der interesse for et hold?
KOM og lad os få en snak om:
v Skal vi mødes hver eller hver anden uge?
v Hvad har DU lyst til at sy?
v Er DU nybegynder, eller har DU syet lidt?
v Kan DU acceptere en evt. lille brugerbetaling ud over kontingentet til
Aktiv Netværk?
v Hvad forventer DU af et hold?
Vi ses!
Aktiv Netværk Nors
Medlemskort til Aktiv Netværk Nors kan købes hos
Grete Amby, tlf: 24603542, hos Leo Pedersen, tlf: 30481286,
eller hos Hanne ”Klip og Krøl”, tlf: 97981918.
Pris: 250 kr.

NORS GENBRUG
Starter det nye år med udsalg i uge 3 og 4.
Fra tirsdag den 16. januar til lørdag den 27. januar.
Alt sælges til halv pris.
Vi har stadigvæk “fyld en pose med tøj“
til kun 30 kroner den første uge i hver måned,
og hele tiden en pose børnetøj til 30 kroner.
Alle ønskes et godt nytår 2018
På gensyn

DM i bænkpres
Teutonia har været med til DM
i bænkpres i Horsens den 26/11,
hvor vi havde 3 løftere med.
Jens Julius Søndergaard var med i
junior i 95 kg. klassen med et løft
på 95 kg. som var 15 kg. under
hans max, det gav en femte plads
han var plaget af influenza.
Det samme var jeg også plaget af,
jeg hedder Jan Trauelsen, det gik
helt gal under opvarmningen, fik
en skade i min skulder, som stadig
plager mig i dag, havde ellers sat
min snude op efter 180 kg. fik kun
120 kg. det gav en sølv, jeg stillede op i master 3 i 120 kg. klassen.
Næste år bliver jeg 70 så rykker jeg
op i master 4.
Henning Stenkjær fik guld med et
løft på 70 kg. Han tillede op i kategori 4 i masters, han er 71 år.
Godt gået af ham, har trænet i godt
et år...

TØRFISK
Nors Dilettantforening arrangerer:

& Yellow Car

TAPAS BUFFE
T
UNDERHOLD
NING
DANS

PRIS

INkL. SPISNING

295,Billetter skal bestilles
på tlf. 91 53 94 20

LøRDAG
3. FEBRUAR 2018

i Nors Hallen kl. 17.30-01.30

PROGRAm
16.30
17.30
17.35
20.30
22.30

Dørene åbnes
velkomst
Spisning
TøRFISk
yellow Car

Deadline for næste blad er den 20. februar 2018

