Nors-Tved
Øster Vandet

Fødselsdag i Nors Børnehus
Bak op om generalforsamlinger

Tørfisk med succes i hallen

Marts - april 2018
13. årgang

Få grønne
energiråd uden
at det koster en
rød reje
Mød Thy-Mors Energi på Palletten i
Nors d. 5. april kl. 19.00
Her vil Energirådgiver, Tine Lundbye,
fortælle og give råd om, hvordan du kan
reducere dit elforbrug og om hvordan
man skal forstå sin elregning. Du kan
også høre mere om forbrugerweb, fordelene ved LED-pærer og varmepumper, samt om tilskud til energibesparelser.
Arrangementet bliver afviklet i samarbejde med Aktiv Netværk Nors og der vil
blive mulighed for at købe kaffe og kage
til 20 kr. for medlemmer og 50 kr. for
ikke-medlemmer.

Vi glæder os til at se jer!

Følg os på:
/ThyMorsEnergi

Indledning
I Sverige kaldes vintergækken
for en snedråbe, og i
gamle dage kaldte man I
Danmark vintergækken for
en sneklokke. Vi kalder den
for vintergæk, fordi dens
blomster laver sjov - gækker
- midt om vinteren - og får os
til at tro, at det er sommer.
Lige i øjeblikket, er der
ikke meget, der minder om
sommer, da Hr. Frost lige skal
gække lidt med os, inden vi
kan byde foråret velkommen,
hvor vi alle sammen skal ud
og af vores vinterhi og ”Slå
gækken løs!”

Udklædte og friske unger
drev traditionen tro ”gæk med
os”, og der blev sunget og
raslet ved mange døre. Inden
vinteren ”rasler helt væk”, så
må du gerne nyde den kolde
tid ved at slå benene op og
læse om de mange aktiviteter,
som har været og snart
blomstrer.
I dette nr. kan du bl.a. læse
om:
”Børnehaven fyldte rund”
Da en ”Tørfisk” svømmede
forbi hallen

”Parken”
”Nors fitnessline
koncept”

–

nyt

”Generalforsamlinger
i
gymnastik, borgerforening og
hallen”
”En pallet af aktiviteter”
”Bålhytte!”
”Fra kolbøtter til flikflak”
”Syng foråret
Norskoret”

ind

med
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Dalen 18 i Nors, på muren i garagen

Redaktion:
Michael Lauridsen Tlf. 27 75 61 85 Mail: nttredaktion@gmail.com
Kristian Amby		
Tlf. 97 98 16 85 Mail: ambynors@mvb.net
Jens Martin Nystrup Tlf. 20 20 40 10 Mail: nystrup@rocketmail.com

Trykket hos:

Nors - Tved Borgerforening
www.norsby.dk
Kontaktperson:
Dennis Hvass Jensen
Vendbjerg 4, Nors
22 37 16 55
blue612@gmail.com
Udlejning af Borgerforeningens
flagstænger, flag, borde,
hoppeborge mm.
Kontakt:
Ove Thygesen
Tlf.: 24679933

Nors Børnehus

Nu nærmer tiden sig hvor vi
snart skal til at sige farvel til
”krudtuglerne”. Det er de ældste
børn som skal på Nors Skole den
1. april. Vi har et godt samarbejde
med skolen og i marts måned
kommer de der skal have børnene
på besøg her i børnehaven og vi er
også på besøg på skolen.
Der er et faldende børnetal i Nors
så vi kommer til at mangle 8 børn
fra 1. april. Vi håber det ændrer sig
igen så der kommer lidt flere børn
i området.
Vi har nu – i et år - haft et godt
samarbejde med dagplejerne i
Nors (by og land). Dette fortsætter

vi også med i 2018. Vi har planlagt
datoerne for hvornår de kommer
her i Børnehuset. Dagplejen vil
også gerne låne vores kælder
engang imellem, så det bliver den
1. onsdag i hver måned.
Den
1.februar
fejrede
vi
børnehavens 30 års fødselsdag.
Vi havde inviteret de kommunale
dagplejere til at komme og se
forestillingen med Peter Pan.
Over middag afslørede vi vores
nye skilt på gavlen af huset. Om
eftermiddagen var der åbent hus og
her kom der ”gamle medarbejdere”
og der blev set flittigt i de gamle
mapper med billeder.

Den 5. maj har vi arbejdsdag her
i børnehaven fra ca. 9 – 15. Hvis
der er nogen der har tid og lyst er
I meget velkomne til at komme
forbi. Også hvis det kun er for at
få en kop kaffe og se hvad der sker.
Vi har fået bevilget penge til et
samtalerum. Det skal vi have
etableret her i foråret. Her får vi
mulighed for at sidde i ro med
enkelte børn og også afholde vore
forældresamtaler. Der kommer
også en talepædagog og andre
fagfolk i børnehaven, som kan få
ro til at arbejde med enkelte børn.
Vi er ved at få etableret et
børnebibliotek. I den forbindelse
kunne vi godt bruge nogle flere
bøger. Hvis I har nogen I ikke
bruger, vil vi gerne modtage dem
her i børnehaven.
Hilsen Kirsten Nielsen

Vi kan ikke få armene ned
-Vi er ovenud lyk`lig

For den 3. februar holdt Nors Dilettantforening en festaften, hvor
der var lækker tapas-buffet leveret
af NORS KRO og efterfølgende
var der koncert med TØRFISK og
dansemusik leveret af YELLOW
CAR.
Hallen var fyldt af glade feststemte
og danseglade gæster, og vi kan se
tilbage på en fantastisk aften, takket være alle jer glade gæster, en
stor flok ivrige frivillige hjælpere
og en lang række sponsorer.

Uden jer alle sammen, havde vi
ikke kunnet stable alt det på benene. Ud over alle jer gæster og
frivillige hjælpere, har vi følgende
sponsorer:
Malerfirmaet RKJ Freelance
BL bogholderi
Kims Gulvservice
Energicenter Nord...
Klippestudiet
Nors EL
KRV Byg
Nors VVS
Armiga

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.

Nors Auto
Hanstholm Dækservice
Servisto
Sparekassen Thy
FJ Byg
Thy Maskinskovning
Kims Containerservice
Bette Gris ApS
Konpap
Becla
Gert Ravn
Spar Nors
Thisted Bryghus

Det Gamle Røgeri
Cafe Cocio
Hangaard Biler
Kvik Bogføring
JOM Rustfri
Thy Mesterbyg
Fast Plast
Kells Kloakservice
Thybo Biler
SJ Fragt
Trykkeri Friheden
Garant Thisted
Dykkerstaal A/S
Snedsted serviceudlejning

GENERALFORSAMLING

Vi holder generalforsamling torsdag d. 12. april kl. 19.00 på Nors
kro.
Generalforsamlingen afholdes iflg.
gældende vedtægter.
På valg er:
Else Rasmussen
Rikke Lodahl
Inge Marie Sekkelund
Tim Sommer

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen,
skal være formanden i hænde
senest d. 5. april. Forslag sendes til
Else Rasmussen på ras@altiboxmail.dk
Foreningen er vært ved en kop kaffe efter generalforsamlingen.
Pbv
Rikke Lodahl Rasmussen

-Alle modtager genvalg

Loppemarked ved NBK´s ungpigeafdeling -

FC Thy Piger

1000 TAK til ALLE de 103 sponsorer der har givet gaver til Amerikansk Lotteri.
Vi havde en rigtig god dag, med
207 betalende gæster. Hvoraf flere
kom langvejs fra.
Der blev krejlet og handlet til den
store guldmedalje. Alt lige fra tøj,
elektronik og hamsterbure fandt
tilfredse nye ejermænd.
STOR TAK til ALLE de spillere
og forældre der har bakket op og
hjulpet med projektet. Vi gentager
succesen næste år.

Nyt fra spejderne
Overlevelsestur
I weekenden d. 12.-14. januar var
trop-spejderne og seniorerne på
overlevelsestur.
Vi startede fredag aften ved Vigsø
feriecenter. Her blev spejderne delt
i tre patruljer. Patruljerne skulle
starte med at gennemføre et løb
med tre poster; pionering, koder
og bål. Da det var gjort byggede de
bivuakker ved shelteren i Vigsø.
Der gik ikke mange minutter, fra
de havde lagt sig i soveposerne, til
der var ro.
Lørdag morgen blev spejderne
vækket kl. 4.00. Da de var kommet
ud af soveposerne skulle de ned
på stranden og gennemføre en
forhindringsbane. Tilbage ved
shelteren lavede de havregrød til
morgenmad.

Da opvasken var klaret skulle
patruljerne ud på et GPS-løb i
området. Efter et par timer på
løb blev området ved shelteren
ryddet, inden turen gik tilbage
til Vigsø feriecenter. Her lavede
spejderne frokost på trangia, inden
tropspejderne blev hentet.

Lederne havde varmet sten på
bålet, og seniorerne fik en god
dukkert i søen.

Derefter fortsatte seniorerne til
fods til Kællingdal. Her skulle
de fire sig over dalen. Da det var
klaret gik de videre til shelteren
i Sårup. Her blev tipien rejst og
aftensmaden – pandekager med
kødfyld – blev tilberedt over bål.

I spejderhuset blev der vasket op
og spist frokost, inden seniorerne
skulle deltage i nytårsparade i
kirken.

Da aftensmaden var spist krøb
seniorerne i soveposen.
Søndag morgen skulle seniorerne
gå til bagsøen. Her skulle de bygge
en tipi af rafter og presenning, som
de skulle bruge til svedehytte.

Inden turen gik tilbage til
spejderhuset spiste seniorerne
brunch lavet over bål; vafler,
pølser, scrampled eggs og toast.

På spejdernes vegne
Louise Svendsen
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Sogneeftermiddage/aftener

Særlige gudstjenester

22/3 kl. 19.30: Foredrag i Sognehuset
”Vejen til mine rødder, - jeg er
min mors hemmelighed”
Lone Hansen, Viborg kommer og
fortæller hun om et af besættelsestidens tabuemner: Krigsbørn. Lone Hansen blev født under krigen
af en ugift kvinde, - faderen var
en tysk soldat.

7/3 kl. 17.00: ”Ord til Bord” I
Nors Kirke (se tidligere Kirketidende for yderligere omtale)
Tilmelding senest mandag den 5.
marts til: akf@km.dk /30611008.

19/4 kl. 14.30: Foredrag v.
Svend Sørensen
”Husmandsbevægelsen i Thy og
på Mors”
Svend Sørensen, - museumspædagog på Museum Thy gennem
mere end 40 år kommer og fortæller.
Stillingsopslag
Stillingen som gravermedhjælper
ved Nors og Tved kirke ønskes
besat pr. 01.04.2018. Det er et
tidsbegrænset job, der løber fra
01.04.2018 til 30.11.2018.
Løn – og ansættelsesforhold efter
gældende overenskomst på området. Ansøgning sendes til Nors
menighedsråd
Kontakt: Leif Korsgaard Andersen korsgaard3@godmail.dk

FÆLLES GUDSTJENESTE I
CHRISTIANSGAVE
2. Pinsedag 21. maj kl. 11.00
Medvirkende:
Præster fra Thisted Provsti, Thisted
Kirkes Drenge-mandskor, Nordvestjysk Pigekor med tilh. Korskole og Spirekor, Hansted Kirkes Pigekor, Tilsted Kirkes Børnekor,
FDF, KFUM spejdere, FDF Orkester
Bespisning: 1001 friskbagte pandekager! Tag picnickurven med!

30/3 kl. 10.30: Langfredag i Nors
Kirke
”Musikken, sangen, ordet og fordybelsen”. Udgangspunktet er
selvfølgelig Jesu lidelseshistorie.
26/4 kl. 19.00: St. Bededag i
Nors Kirke.
Vi afholder en kort aftengudstjeneste i Nors kirke hvorefter menighedsrådene inviterer på varme
hveder i Sognehuset. Her vil der som tidligere år - blive lejlighed til
at synge efter Højskolesangbogen.
20/5 kl. 10.30: Fælles Pastoratgudstjeneste i Nors Kirke
Gudstjeneste er for alle i Nors,
Tved og Ø. Vandet sogne. Derfor
kan man bestille kirkebil alle 3
sogne. Vi begynder kl. 09.00 med
kaffe og rundstykker i Sognehuset.
Vi håber at tilføre lidt lokalkolorit
i form af sang og måske musik.
Vel mødt alle sammen!
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Alle Kirker synger
07. marts i Hjardemål Klit kirke:
Nikolaj F. S. Grundtvig og Simon
Grotian
04. april i Øsløs kirke: Karl L.
Aastrup og Iben Krogsdal
02. maj i 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.

Billede fra ”Alle Kirker Synger” i
Tved Kirke

Konfirmander 2018
Ø. Vandet kirke, 5. maj kl.
10.30:
Sofie Kristensen, Norsvej 26 Nors.
Johannes Bak Nielsen, Hjardalvej
31 Ø. Vandet.
Tved kirke, 6. maj kl. 09.00:
Joakim Boesen Bonnerup, Døjholtvej 1 Nors.
Esben Gravesen, Bangsmindevej 8
Tved.
Maiken Hove Kristensen, Nørbyvej 42 Tved.
Michelle Hove Kristensen, Nørbyvej 42 Tved.
Noah Odgaard Olsen, Egshvilevej
1 V. Vandet.
Nors kirke, 6. maj kl. 10.30:
Lærke Høje Andersen, Sejlhøjvej
11 V. Vandet.
Nicolai Stanley Andersen,
Nellikevej 29 Nors.
Sofie Bjerregaard Bakke,
Stationsvej 33 Nors.
Mathilde Holch Gaarde, Norsvej
31 Nors
Sanne Laurberg Holler-Jensen,
Ranselvej 13 Nors.
Patrick Holm Jensen, Vendbjerg 5
Nors.
Mathilde Willaume Jonasen,
Lækjærvej 35 Nors.

Anne Kielsgaard, Kielsgårdsvej 2
Hillerslev.
Amalie Nørgaard Krog, Skrænten
4 Nors.
Frederik Lehd, Vendbjerg 25 Nors.
Manaseb Mabrethu Mulat,
Kirkebyvej 11 Nors.
Frederikke Nielsen, Hindingvej 14
Nors.
Fie Caroline Haugstrup Oddershede, Søgaard Mark 4 Nors.
Martin Møller Petersen, Ranselvej
6 Nors.
Emilie Bak Sloth, Frydebovej 18
Nors.
Emma Bak Sloth, Frydebovej 18
Nors.
Nanna Thomsen Søe, Vendbjerg 8
Nors.
Benedikte Sørensen, Ranselvej 30
Nors.
Erika Sørensen, Ranselvej 30
Nors.
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G�DSTjENESTER 2018
Måned/dag

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

Marts
3.s.i fasten
Onsdag
Midfaste
Mariæ bebudelsesdag
Palmesøndag
Skærtorsdag
Langfredag

04.
07.
11.
18.
25.
29.
30.

Ingen
17.00 NB
09.00
10.30 *
Ingen
Ingen
10.30

Ingen
Ingen
10.30 *
Ingen
10.30
10.30
Ingen

10.30 *
Ingen.
Ingen.
Ingen.
Ingen.
Ingen.
Ingen.

April
Påskedag
2.påskedag
1.s.e.påske
2.s.e.påske
3.s.e.påske
Torsdag
Bededag
4.s.e.påske

01.
02.
08.
15.
23.
26.
27.
29.

10.30 *
Ingen
Ingen
09.00 BH
10.30
19.00 NB
Ingen
10.30

Ingen
Ingen
10.30*
Ingen
09.00
Ingen
10.30
Ingen

Ingen.
10.30*
Ingen.
Ingen.
Ingen.
Ingen.
Ingen.
Ingen.

Maj
Lørdag
5.s.e.påske
Kr. himmelfartsdag
6.s.e.påske
Pinsedag
2.pinsedag

05.
06.
10.
13.
20.
21.

Ingen
10.30 NB
Ingen
09.00 BH
10.30 * NB
Provstigudstj. NB

Ingen
09.00 NB
Ingen
Ingen
Ingen * NB
Provstigudstj. NB

10.30 NB
Ingen.
10.30*
Ingen.
Ingen *NB
Provstigudstj.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

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

Kontakt

Døde/begravede/bisatte
¨
Tove Hostrup Pedersen,
Nors.
¨
Ruth Kristiansen, Tved.

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

Æret være deres minde.
Døbte
¨
Samuel Hundahl Bislev,
Nors.
¨
Thor Søe Nielsen, Thisted.
¨
Lærke Yde Hegelund, Skinnerup.
Tillykke!

Baby-salmesang
Der bliver sendt indbydelser ud
vedr. babysalmesang i Nors kirke
sidst i marts måned, - indbydelsen
gælder spædbørn op til 1 år. Forløbet vil komme til at strække sig
over 6 gange og vil foregå torsdag
formiddage kl.10-11, og med opstart torsdag den 19. april 2018.
(19/4; 26/4; 3/5, onsdag den
09/05, 17/5 og 24/5).
Modtager du ikke en indbydelse
og har du lyst til at være med, så
kontakt sognepræsten

Find os på Facebook!
Søg ”Nors Kirke” eller ”Tved Kirke”
Danmarks sogne
¨
www.sogn.dk

International
Påske-gudstjeneste
med sange fra Taizé

Langfredag, d.30. marts 2018
kl.19.00 i Hillerslev Kirke
Kom som du er – Syng på
dit eget sprog – Tænd et lys
Come as you are – Sing with us in
your own language – Light a candle

Thisted Provsti
¨
www.thistedprovsti.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 09. - 17.
april 2018 samt friweekend 11. 14. maj 2018. Embedet passes under mit fravær af pastor Benne
Holwerda, Hillerslev,
tlf.: 97-981403.

Behov for transport?
Eller tilbyder du kørsel?
Need a lift? Or if you offer to
drive:
Kontakt Benno Møller Hansen,
Thisted,
tlf. 24662437
(Arr. Hillerslev-Kåstrup menighedsråd
& kirkerne i Thisted provsti)
www.hillerslev-kåstrupsennels.dk
Hillerslev Kirke i Thy

Begrænset medlemsskab
For at imødekomme et ønske en del af vores medlemmer har haft gennem længere tid, indfører vi nu,
i en forsøgsperiode, at man kan købe et begrænset medlemsskab til sine børn eller anden familie, der
f. eks er hjemme på besøg i en kortere periode.
Den besøgende skal komme i fitness centeret sammen med et medlem der har en nøgle til døren.
Inden første besøg skal man ringe til Nors Fitness Line’s kasserer Erik Nielsen telf. nr. 61601747.
Her aftaler man perioden og indbetaler på mobilpay. Det koster 50 kr. for en dag og 150 kr. for en
uge.
Forsøget vil køre frem til udgang af skolernes sommerferie, hvor bestyrelsen vil evaluere, om der har
været en reel interersse for ordningen, og om det er muligt at administrere den.
For god ordens skyld skal vi endnu en gang understrege, at et medlemskab og en nøgle til Nors
Fitness Line er personligt. Det vil sige man kan ikke låne sin nøgle ud til andre, eller tage andre
«ikke medlemmer» med ind i centeret uden at lave en aftale med en instruktør inden.
Indgang til Nors Fitness Line
Der er nu opsat et video kamera som overvåger indgangen. Dette er etableret for at sikre at alle som
kommer i vores fitness center er medlemmer.
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
HOLD
Lis
Cirkeltræning
Yoga
Bodyfit
Cirkeltræning
Tlf.20413626
Instruktør:
Instruktør:
Instruktør:
Instruktør:
Lene E.
Halla
Lene H.
Lene E.
Tlf.
Tlf.
Tine B
Tlf.
21132194
21765252
Tlf.
21132194
Medbring
61791747
yogamåtte &
tæppe
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
Generalforsamlin Nors Fitness Line 2018
Vi afholder generalforsamling torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00 i Nors Hallens mødelokale.
Dagsorden i henhold til vedtægter.

Spejder- Nyt
De tidlige forårs bebudere, vintergækker, krokus og erantis er sprunget ud, og inden
længe kan vi synge: ” Det dufter lysegrønt af græs i grøft og mark og enge”. Jo, det er
en herlig tid vi går i møde.
Hos spejderne er vi kommet godt i gang efter julepausen. Traditionen tro havde vi
vores nytårs weekend i slutningen af januar. Det var for alle spejdere, søskende og
forældre. I år foregik det i spejderhytten i Sennels.
Fastelavn var vi selvfølgelig også med til. Først i V. Vandet Kirke og dernæst til
tøndeslagning i Vandet Sognegård. En rigtig hyggelig eftermiddag.
Her først i marts holder vi vores gruppemøde / generalforsamling, som startes med
fælles spisning for spejdere, søskende og forældre. Herefter holder vi vores
gruppemøde med beretning, økonomi, valg og meget mere.
Ellers skal vi gerne ha det sidste omkring vores bålhytte gjort færdig. Hytten er
blevet taget godt imod, og vi har allerede nu haft flere overnatninger i den, herligt.

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.
Marts. 7. Kl. 17.30 Gruppemøde i spejderhytten med spisning. For alle spejdere,
søskende og forældre.
April. 13. – 15. 1. del i D.M. i spejder på Trevæld Spejdercenter – for de store
spejdere.
Maj. 10. Kr. Himmelfarts løb – for bæver / ulve.
Gruppeleder ass.:
Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail: steffenoddershede@mail.dk

Nors Fodboldgolf
Prøv fodboldgolf - en udendørs aktivitet for alle. Kom ud i naturen,
nyd det gode vejr og få lidt motion – alt sammen på en hyggelig
og sjov måde! Se mere på www.
norsfodboldgolf.dk
Fodboldgolf er et enkelt, men udfordrende spil, som alle kan deltage
i uanset alder. Fodboldgolf er ret
nyt men spilles ligesom minigolf
bare er det her med en bold. Banen
har 18 huller og det gælder om at
komme igennem banen på færrest

Gamle billeder
-denne gang fra krigen
Blandt de sjovere billeder, vi er
kommet i besiddelse af, er dette
billede af en tysk vandflyver, der
er landet på Nors Sø.
Hvornår billedet er fra melder
historien ikke noget om, men efter
mærket på haleroret at dømme, er
det i hvert fald ikke efter 1945.
Har du også gamle billeder, vi skal
se, er du velkommen i Palletten
onsdag i ulige uger mellem
klokken 10 og 11. Vi kvitterer med
en kop kaffe eller the.

Banen ligger i et parkområde hvor
der foruden fodboldgolf er legeplads klok-golf fodboldbane krolfbane bålplads cykelsti gode toiletforhold og P muligheder, samt
mulighed for at komme indendørs
i vores flotte pavillon.
Hele park og fodboldgolf området
er blevet til på frivillig basis, gennem Nors-Tved Borgerforening
og parkudvalget. Det er byens er-

hvervsdrivende, der ved hvert hul
har deres helt egen forhindring,
og der er mange flotte og iderige
forhindringer, så det er absolut et
besøg værd.
Betaling for at spille fodboldgolf
går til driften af banen og hele parkområdet.
Borgerforeningen og parkudvalget
glæder os til at byde Jer velkom-

Katja Neergård fra ”Din blomsterhåndværker” vil igen i år komme
på Palletten og demonstrere, hvordan vi kan få forårsstemningen
frem med buketter og dekorationer.
Det sker torsdag den 8.marts kl. 19.

Der vil være Amerikansk lotteri.
Pris: Kaffe: 25 kr. for medlemmer og 50 kr. for øvrige.

Aktiv Netværk Nors
Medlemskort til Aktiv Netværk Nors kan købes hos Grethe Amby, tlf: 24603542, hos Leo
Pedersen, tlf: 30481286, eller hos Hanne ”Klip og Krøl”, tlf: 97981918. Pris: 250 kr.

Nors-Tved Borgerforening afholder Generalforsamling
Onsdag den 21.marts kl. 19.00 på Nors Kro

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandsberetning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse.
På valg er:
Susan Jensen

modtager genvalg

Inger Svane

modtager genvalg

Frits Jensen

modtager genvalg

5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisorer
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest
8 dage før dens afholdelse . Kan sendes på mail til ils@privat.dk
Efter generalforsamlingen er Borgerforeningen vært ved kaffe og brød
p.b.v. Inger Svane

Aktiviteter på Palletten
tid. kl.
930 - 12

Tirsdag
Træværksted
Leo Pedersen 30481286

tid kl.
930 - 12

Onsdag
Træværksted
Niels Christensen 40281449

14 - 16

Knipling Nørklerier
Bente Christensen 21798474 10 - 1130 ulige uger Lokalhistorie
Kristian Amby 91537950
19 - 2130 Nørklerier - Patchwork
Strik - Hækle
930 -13 lige uger Madlavning for
Åse Christensen 52607880
Modne mænd
Rita Pedersen 61671190
Lene Enevoldsen 21132194

tid. Kl.
10 - 11

Torsdag
Stolegymnastik
Lene Enevoldsen 21132194

11 - 13 Pc. Iphone Ipads
Vigo Olsen
22950897
19 - 21

Strik og Hækling for begyndere
Grete Amby 24603542
Hanne Nielsen 40131918

1330 - 16 Kort og Brætspild
Bent Borg 97981507

19 - 21 Malehold i kælderen
Jane Kanstrup 30451114
Siri Gravesen 24603542

19 - 2130 ulige uger Symaskine hold
Anette Nesager 20296664

14 - 16 lige uger Foredrag eller
19 - 21 andet underholdning

19 - 21

Læseklub
Solvej Langkjær 28579274
tidspunkt aftales hver gang.

Er du interesseret ring gerne til en tovholder og få en snak eller skriv til. Mail. aktivnors@gmail.com

Nyt fra Borgerforeningen
Den 10. februar holdt vi sammen med spejderne og gymnastikforeningen
fastelavnsfest . Det startede med fastelavnsgudstjeneste i Nors Kirke hvorefter der
var tøndeslagning i Nors Hallen inden der blev spist fastelavnsboller og leget på
gymnastikforeningen aktivitetsbane . Igen i år rigtig flot fremmøde med 250
personer og rigtig mange flotte udklædninger Stor tak fra alle tre foreninger.
Borgerforeningen holder Generalforsamling den 21. marts kl. 19.00 på Nors Kro. Det
plejer at være en hyggelig aften, hvor man har mulighed for at komme med ideer og
forslag til bestyrelsen, og på den måde være med til at have indflydelse på hvad der
skal ske i området. Vi skal have valgt 1 ny bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter, og
håber at der er nogle der har lyst til at stille op og gøre en indsats for vores byer. Vi
har et fantastisk område hvor der heldigvis er stor bosætning, skole og børnehuse.
Vi, Nors-Tved Borgerforening er en forening hvor vi prøver på at gøre byen/området
attraktiv. Vi har de seneste år brugt mange kræfter på Parken, fodboldgolf og
multibanen. Vi er med til at arrangere fastelavn, sommerfest, Sankt Hans og
Bankospil. Vi sørger for at flagene er hejst i byerne på flagdagene, vi udgiver Nors –
Tved Øster Vandet Tidende, vi sætter juletræer op og meget mere. Har du lyst til at
høre mere så kontakt os endelig på tlf. 24265822. eller mail ils@privat.dk Se
annonce med Generalforsamling andet sted i dette blad.
Vi venter nu på at det bliver forår så vi kan komme i gang med forskellige tiltag i
Parken. Vi har for de 25000 kr. vi fik igennem Thisted Kommunes Landdistriktspulje
købt et stort legetårn, der nu er sat op på legepladsen i Parken . Der vil også senere
på året blive lavet noget mere på Parkhuset. Vi søger i øjeblikket fondsmidler og
sponsorer der vil støtte projektet. Der er fra Thisted Kommune afsat penge til
renovering af legepladser i kommunen, og der er Nors også med, vi afventer nu
nærmere informationer. Der er allerede nu nogle der benytter fodboldgolfbanen,
og vi håber selvfølgelig at den vil blive lige så meget benyttet som sidste år, så er der
nogle der sidder og skal planlægge kommende arrangementer, så overvej om det
kunne være fodboldgolf. På hjemmesiden www.norsfodboldgolf.dk kan man se
hvordan man tilmelder sig og meget mere.

Det er med stor glæde jeg kan meddele,
at alle billetterne til arrangementet på PALLETTEN

TILLYKKE

den 22. marts kl. 19:00
med TAMBOURINE MEN
Er UDSOLGT
Jeg takker for opbakningen og glæder mig til at se jer alle
Hilsen Lene

Tidende holder flyttedag
Denne gang skal Tidende afhentes
af vore dygtige vejformænd
på adressen Norsvej 67 (gamle
mejeri). Dette gælder også
fremover. Der vil også være en
kasse med ekstra blade, og mangler
du et eksemplar, er du velkommen
til at hente et blad. Der vil også
komme blade hos købmanden,
som det plejer.
Tak til alle vejformændene
for at bringe bladene ud.
Heldigvis kommer vi nu over i
forårsmånederne, og forhåbentlig
en dejlig forårssol. 🌞

Omdeler til Tidende søges
Vi søger omdeler til
Ballerumvej og Troldborgvej.
Det er i alt 25 blade.
Tiltrædelse til 1. maj.
Henvendelse til Tidende
på tlf. 91 53 79 50
eller mail ambynors@mvb.net

Høreomsorgskonsulent
Jeg kommer næste gang på Palletten i Nors:
Onsdag den 21. marts 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

Mor og far,
Helle og Henrik Bojesen
har sølvbryllup
den 20. marts 2018.
Vi vil gerne have jeres hjælp
til at fejre dem.
Vi synger morgensang kl. 8.
Hilsen
Mikkel og Ninna

Tag med på bustur til Sild/Sylt i Tyskland den 28.-29. maj.
Highlights:
Rømø og Sild på samme tur
Sejltur gennem Vadehavet til Sild incl. frokost
Spændende tur med bus ombord på biltoget.
Rundtur på Sild.
Besøg det berømte Nolde Museum i Tyskland. Pris 10euro.

Pris: Medlemmer 1698 kr. Ikke medlemmer 1898 kr.
Tillæg for eneværelse 350 kr.
I prisen er der inkluderet følgende: 1 x overnatning Tønder - 1 x kaffe +
rundstykker udrejse - 1 x frokost på færgen Rømø-Sild - 1 x aftensmad 1 x morgenmad - Færgebillet Rømø-Sild - Togbillet Westerland-Nieüll Lokalguide Sild - 4-stjernet bus.
Tilmelding: Først til mølle princip til Hanne på 97981918
dog senest d. 10.-3.
Læs mere på: www.hanstholm-rejser.dk/rejsemaal/sild/1655

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.

Igen i år slutter
Nors-Koret
sæsonen af med

Nors-koret og Ballerum
Tæsk’værk medvirker,
men alle får mulighed
for at få rørt stemmebåndene ved fællessangen.

Kom og vær med til en hyggelig aften i
sangens og musikkens tegn.
Pris incl. Kaffe: 50 kr.
Øl, vin og vand kan købes til populære
priser.

Caféaften
på Nors skole
onsdag den
21. marts 2018
kl. 19.00.
Desuden får vi besøg af
Wild Rovers, som vil
synge og spille irsk og
skotsk musik for os.

––

PALLETTEN
BUTIK - kl. 11.00

Mandag d. 30. april
Seniorshoppen glæder sig – Alle er velkommen

Deadline for næste blad er den 20. april 2018

