Nors-Tved
Øster Vandet
Billede fra Gadecup 1989

Så er det tid til Byfester
Nye tiltag hos Nordvestjysk Paintball

VEDA Maskiner

Juli - august 2018
13. årgang

Velkommen til Nors & Tved´s

Lørdag den 18. august 2018
-Et arrangement i nye omgivelser for hele familien,
på og omkring fodboldbanerne ved NBK´s klubhus

Program for sommerfesten:
9.00 		
		
		
10.00 		
		

Morgenkaffe og Gudstjeneste
v/ Benne Taekele Holwerda.
Musik v/ Ballerum Tærskværk
Hjemmestævne for ungdomshold
v/Nors Boldklub. Kampene afvikles
på flere baner
10.00 		
Pølsevogn og øltelt åbner
10.00-13.00 Børneloppemarked
		
Kom og lad børnene sælge
		
guld fra gemmerne
10.00 		
Pladsens aktiviteter åbner, oplev bl.a.
		
-Glidebane v/ Nors
		Gymnastik Forening
		-Flødebollemaskine
		-Dåsekast
		
-Spejderier v/KFUM Spejderne i Nors
		-Tombola
		-Mooncar-race
10.30 		
Morgengymnastik for alle
		
v/Nors Fitness Line
		
ca. 1 times sjov motion for alle
10.00-12.00 Tilmelding til Bowtag og tvekamp i su
		
mobrydning, ophængte plakater
		
Begrænsede pladser, som fordeles efter
		
”først til mølle”
		
Bowtag er kamp i bueskydning, hvor
		
det gælder om at skyde modstanderne
		
og deres base. Alle kan deltage, hvis de
		
kan spænde en bue (fra ca. 8 år)
		
Giver ingen blå mærker

13.00		
Bowtag-kampen starter
14.00		
Tvekamp i sumobrydning starter
14.00- 16.00 Vaffelbod v/Aktiv Netværk
Salg af hjemmelavede vafler
		til eftermiddagskaffen
16.30 		
Rundbold for alle
17.00 		
Pølsevognen lukker
18.00 		
Fællesspisning
		
Menu: Helstegt pattegris m/tilbehør
		
Billetter til spisning SKAL købes 		
		
på forhånd ved henvendelse til Rikke
		
Weje, tlf. 40209128,
		
senest fredag d. 3. august 2018.
		
Voksne: 100 kr. Børn t/m 12 år: 50 kr.
		
Drikkevarer købes i baren
Det er også tilladt at medbringe madkurv og nyde den
på pladsen, drikkevarer skal dog stadig købes i baren
01.00 		

Baren lukker og tak for denne gang

Reserver allerede nu dagen og
støt op om byens nye sommerfest
Sommerhilsner
Nors/Tved Borgerforening
Nors Boldklub
KFUM Spejderne i Nors

Indledning
Af Jens Martin Nystrup

Sommer, sol og sommerfest
I skrivende stund er der kun
få dage til at skolen slutter, og
der venter sig nogle skønne feriestunder. Det er unikt at opleve, når foreningerne går sammen om at skabe indholdet og
rammerne til en fælles sommerfest, så husk at bakke op om arrangementet. Det er vejen frem,
at vi samarbejder på tværs! Som
altid sker der en masse aktiviteter i Nors og omegn. Alt dette
kan du læse mere om inde i bladet.

at synge omkring Sankthans.
Den har dog valgt at synge
lidt mere for også at tiltrække
læsernes opmærksomhed,
da den ved, at dette blad har
brug for nye ansigter, hvis ikke
bladet skal ”synge på sidste
vers”. Sankthans betegner overgangen til noget nyt, så tag derfor ”bladet fra munden” og henvend dig til redaktionen, hvis du
kunne tænke dig at videreføre
lokalbladets ånd ind i nye tider.
Redaktionen ønsker alle en rigtig god sommer.

Den sagnomspundne nattergal er kendt for sin flotte sang,
som gerne skulle tiltrække
hunnerne. Den stopper med

På Graverhuset ved Tved Kirke
Hos Spar, udenfor ved hovedigangen
På Sognehusets mur ind mod gården
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

VEDA Maskiner

Gennem forhandlere, ikke direkte. Men derfor kan de godt hjælpe forhandlerne, da det kræver en
stor specialviden, som forhandlerne måske ikke selv har, da de skal
vide noget om alle deres produkter. Ligesom Veda også ofte sørger
for levering, montering og servicering.

Da Jan Dahl Vestergaard startede Veda Maskiner i 2015 var det
hjemme på Bakken. Der blev hurtigt for trangt med pladsen der, da
Gitte Jensby blev ansat. Senere er
firmaet så flyttet ned i Nors Erhvervscenter, hvor de nu har 800
kvadratmeter til kontor og lager.
Gitte startede med at oversætte og
lave manualer fra tysk til dansk.
Udover engelsk kan hun tysk, ”noget spansk og lidt italiensk”. Siden
er hun trådt ind i det almindelige
arbejde sammen med Jesper Gedebjerg, der sidst er kommet til firmaet.   Jesper er fiks på fingrene,
så hvis der er maskiner, der skal
samles eller ikke makker ret, er det
ham, der klarer paragrafferne.
Sammen med Jan, hvis han er
hjemme! For som firmaets grundlægger og udfarende sælger er han
meget ude af huset.
Veda Maskiner importerer og
videresælger
industrimaskiner.

Det er maskiner til jern- og metalindustri og træindustri, der udgør
størsteparten af Veda produkter.
Fra industristøvsugere og trykluftværktøj til cnc fræsere, svejseud-

styr og drejebænke. Sortimentet
er endda meget stort, se selv på
hjemmesiden http://vedamaskiner.
dk. Der ser du maskiner fra tyske
Stürmer, italienske Sicar og kinesiske Bodor.
Så det er et verdensomfattende firma, vi har her i Erhvervscentrets
lokaler. Der bare har dét problem,
at portene er for små, til at de største maskiner kan komme samlede
ud.

Nordvestjysk Paintball
Som noget nyt er der nu også
mulighed for at spille Bowtag hos
Nordvestjysk Paintball. Dette er
to hold mod hinanden hvor det
gælder om at skyde hinandens
baser. For at komme tæt på
modstanderens base er man nød til
at skyde modstanderne.
Det er rigtige flitsbuer man bruger
med specielle pile der har en meget
stor skumgummi spids. Fordelen
ved dette frem for paintball er at

der ikke er alderskrav på 16 år.
Der er mulighed for at spille det
hos Nordvestjysk Paintball, men
har man adgang til et græs areal
på 20 gange 30 meter kan vi
også komme til jer. Det kan f.eks
være en fodboldbane, park eller
lignende. Nordvestjysk Paintball
medbringer alt der skal til for at
spille, også forhindringer m.m..
Vi har tilvalgt Bowtag som et

alternativ, da vi over de sidste
år har haft større søgning fra
yngre spillere som ikke opfyldte
alderskrav til paintball. Dertil har
vi selv haft en ønske om at tilbyde
en event med samme action og
sjov som paintball, dog uden det
gør ondt at blive skudt. Børn ned
til 8-9 år kan spille det da eneste
krav er at man kan spænde buen.
Nordvestjysk
Paintball
har
selvfølgeligt stadigt den store

udendørs Paintball Bane i skoven
ved Thorsted, samt udlejning af
sumo dragter.
Vil du gerne vide mere om Bowtag
eller paintball eller ønsker du
at booke det så kan du kontakte
Martin på 40328215.

Nyt fra spejderne
DM i spejd

I pinsen, d. 19. – 21. maj, var en
patrulje fra Nors til finalen i DM i
spejder. Løbet startede i Middelfart,
hvor spejderne først var på fotoløb
rundt i byen, hvorefter de blev
sendt til Skærbæk lystbådehavn og
sejlet til spejdercenteret Houens
Odde. Her skulle de lave lejrplads,
og resten af løbet foregik også her.
Om søndagen skulle spejderne
på spejderchallenge. Det var
et kaosløb, hvor posterne gav
forskellige antal point, så patruljen
skulle selv prioritere deres tid og
bestemme, hvilke poster de ville
på. De skulle fx tænde ild med
flint og fil, bygge en katapult og
smugle gas, kniv og andre spejderting gennem en lufthavn til en
udenlandsk spejder.
Da kaosløbet var færdigt, skulle
der laves aftensmad. Her skulle
der laves McDonalds mad, nemlig
burgere lavet på trangia. Maden
blev bedømt af to dommere.
På natløbet blev eventlederen
kidnappet, og det var spejdernes
opgave at hjælpe PET med at
finde kidnapperen og redde
eventlederen. Det gjorde de ved at
snakke med en sindssyg i fængslet,
bære en båre gennem en rute og
finde et mønster i kidnapperens
telefonsamtaler.
Mandag
skulle
spejderne
forberedes på at vinde, det blev
de ved at være på award-løb, hvor
de skrev takketale og tolkede
klapsalver.

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.

Efter Award-løbet var det tid til at
finde ud af, hvordan det var gået på
løbet. Patruljen fra Nors endte med
en superflot 7. plads.
Bæver- ulve sommerlejr
I pinsen var vores bævere og ulve
på sommerlejr ved Skovly i Vandet
sammen med bævere og ulve fra
Hørdum og Skjoldborg/Stagstrup.
I alt deltog 37 børn i lejren, hvoraf
22 var fra Nors.
Lejren startede fredag aften med
ryste-sammen lege og lejrbål.
Lørdag gik spejderne til Nors sø,
hvor de legede ved vandet og spiste
snobrød med pølser til frokost.
Lørdag aften lavede grøn gruppe
et ”gammeldags” lejrbål og natløb
for spejderne.

Søndag
blev
brugt
på
pladsen omkring huset, hvor
spejderne byggede forskellige
transportmidler af ”skrammel” og
legede vandkrig.
Derudover blev der aflagt et besøg
på skovlegepladsen.
Mandag formiddag blev vi alle
sammen hentet af en bus og tog til
Thisted. Her gik vi med faner fra
havnen til Christiansgave, hvor vi
sammen med forældrene deltog i
friluftsgudstjenesten.
Facebook
Spejderne er, som så mange andre,
på facebook. Vi har både en lukket
gruppe og en offentlig side. Den
lukkede gruppe Spejderne i Nors
er udelukkende for medlemmer
og deres forældre. Her deler vi

billeder, sedler til arrangementer
samt forskellige informationer til
forældrene.
På den offentlige side KFUM
spejderne i Nors kan alle give os
et like og følge med i, hvad vi
laver. Her vil der løbende komme
billeder ud fra arrangementer.
På spejdernes vegne
Louise Svendsen

Nors gymnastikforening
Nors gymnastikforening er ved at
planlægge den kommende sæson.
Vi er glade for at kunne præsentere
jer for mange forskellige holdtilbud
i år. Trænerne er ved at være på
plads og det første trænerkursus
er programsat. Vi glæder os til at
komme i gang og håber du har lyst
til at være med.
•

Mor far barn

•

Team fræs (børnehave)

•

Mini mix 0.-2. kl.

•

Mix spring 3.-6. kl.

•

Rytmehold 4.-7. kl.

•

Rope skipping 2.-4. kl.

•

Spring-hold i samarbejde med
Hillerslev 7. kl. og op.

Nyt fra Ø. Vandet Kirke
Vi har fået etableret en grussti fra
øst enden af kirken og til kapellet
/ graverhuset. Herfra en der lagt
fliser rundt om kapellet og til
toilettet. Derfor er adgangen til
toilettet blevet væsentlig forbedret,
også i fugtige perioder. Et flot
stykke anlægsarbejde.

Vi har afsluttet vores samarbejde
med Olsens Hjemmeservice om
pasning af kirkegården og kirken.
Tusind tak til Frank for de par år
du har haft tjansen.
Pr. 1. juni har graverteamet fra
Nors Kirke v/ Jørgen Christiansen,

overtaget pasning af kirkegård
og kirke. Vi ser frem til et godt
samarbejde med teamet, og håber
at I som bruger af kirken og
kirkegården vil tage godt imod

•

Segboard krudtugler-2 kl.

•

Segboard 3.-6. kl.

•

Yoga for alle unge og voksne

•

Floorball

De første hold starter op i uge 36
og træningstiderne offentliggøres
så snart de er på plads og kan
ses på vores hjemmeside www.
norsgymnastikforening.dk
og
facebook norsgymnastikforening.

Vi har flere nye ideer i støbeskeen,
så følg os på vores facebookside.

teamet fra Nors. Har I spørgsmål
mht. til gravsteder m/m rettes de til
Jørgen på tlf. 24900808.
Ø. Vandet Menighedsråd.

Spejder- Nyt

”Se det summer af sol over engen”
og ”Vi elsker vort Land”, begge
sange af Holger Drachmann er 2
sange der hører juni til. Solen har
for alvor summet over os alle sammen, og Midsommer visen som vi
synger her til Sankt Hans fortæller
at midsommeren er over os og om
føje tid begynder dagene at aftage.
Det er jo årets gang.
Hos spejderne har vi haft et forrygende forår. Vi var medarrangør
sammen med Thisted gruppen af
årets Kr. Himmelfartsløb for bævere og ulve. 20 hold små spejdere

fra hele Thy, dystede om opgaver
om naturen og bæverne fra Vandet
løb med 1. pladsen.
Hele maj og det første del af juni
måned har været ensbetydende
med kanovejr, og vi har været på
Vandet Sø. Vi har haft kæntrings
og bjærgnings øvelser, stafet sejllaser og meget mere. Fliserne ved
bålhytten er ved at blive lagt og vi
glæder os til at tage den for alvor i
brug på vores sommerlejr i uge 28.
Rigtig god sommer.
Program for
måneder:

de

kommende

Jeg vil male dagen blå,
med en solskinsstrejfe på
Lav dit eget maleri --- kom og leg
med.

Vi er et malehold, som en gang i
ugen i vinter halvåret, mødes på
»Paletten«, og maler i hyggeligt
socialt samvær.
En flot vase, - en sjov hund, - eller
en sær drøm, kan inspirere til et
eventyrligt maleri. For slet ikke
at tale om vores fantastiske natur,
med stemninger, udsigt, sol op- og
nedgange, en lille blomst, havets
kræfter osv.
Vi maler med akvarel, med
acrylfarver, med oliefarver, med
sand, vand og salt. Vi bruger
pensler, spartel og pind, måske fingrene. Men først og fremmest har

vi en hyggelig atmosfære, det skal
være sjov at male, Tid til go snak
og inspiration til hinanden, hvis
det er behovet.
Desuden har vi i det forløbne år
haft besøg af to spændende kunstnere, med hver sin baggrund i
faget, og til motivation og inspiration for os. Vi ved at der allerede
nu er bestilt en ny kunstner, til start
af næste sæson.
Næste sæson forløber hver mandag fra 3. september 2018 til forår
2019 fra kl.18.30 til 20.30..Du
medbringer selv lærred, maling og
pensler mv. Der er mulighed for
det kan opbevares i malerummet
fra gang til gang

Hver onsdag holder vi møde for
alle enheder fra 18.30 til 20.00
i spejderhytten på Toftholmvej.
Alle er altid velkommen.
27. juni: Fælles sommerferie
afslutning 18.30. Vi mødes ved
spejderhytten – for alle.
Juli, uge 28: Sommerlejr for alle.
15. august: Opstart efter
sommerferien for alle.
Gruppeleder ass.:
Steffen Oddershede tlf. 97977150,
mail: steffenoddershede@mail.dk

Vi har også udstillet vores malerier, dels på mærkedage på Paletten,
dels på plejehjemmet Vibedal i
Thisted i 3 mdr. (Frivilligt sevfølgeligt).
Så sidder der en lille kreativ kunstner i maven på dig, eller har du
bare lyst, så håber vi at se dig til
hyggeligt samvær, i det maleriske
hjørne d. 3. september. kl 18.30 .
Vedr. øvrige spørgsmål henvises til vores koordinator fra Aktiv Netværk Hanne V Nielsen
»Klip&Krøl« mobil 97 98 19 18.
Go sommer til alle
På malerholdets vegne
Nethe Søndergaard.

Nors Dilettantforening
Nors dilettantforening er så småt
gået i tænkeboksen for, hvad der
skal ske hen over vinteren.

Vi tænker lidt på at sætte en forestilling op som vanligt og kigger
på forskellige manuskripter, muligheder for opførelse af stykket,
skuespillere m.v.

Vi håber at få det hele til at gå op i
en højere enhed, så vi kan komme
til at spille et stykke.
Indtil sensommeren vil vi tænke
muligheder og ellers nyde sommeren.

På foreningens vegne
Rikke Lodahl Rasmussen

Er der en lille maler/kunstner gemt i dig?
Kunne du tænke dig at høre nærmere om malerholdet?

Så kom til opstarts/ informations-møde torsdag d. 6.-9. kl. 19, hvor
kunstneren, Hanne Thyborøn vil komme med et oplæg.
Sted: Palletten
Entre: 20 kr. medlemmer, 50 kr. ikke medlemmer incl. kaffe og kage.

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 - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
JULI—AUGUST

Sogneeftermiddage/aftener

9/8 kl. 14.00: Hestevognstur
Så er det tid for tilmeldinger til vo5/7 kl. 19.00: Kirkegårdsvanres årlige hestevognstur
dring
Vi mødes ved maskinhuset i Tved,
I forlængelse af indlægget i sidste og vi ”plejer” at starte med kaffe
nr. af Nors-Tved-Ø.Vandet Tiden- og sang, inden vi kører til skovs,
og vi ”plejer” også at få et let trakde ang. en udviklingsplan for
tement, når vi kommer tilbage til
Nors kirkegård, så vil Nors memaskinhuset.
nighedsråd gerne invitere på en
”kirkegårdsvandring”, hvor vi vil Tilmelding SENEST 30. JULI til
Susanne Rotbøl på 30345265 eller
kigge lidt på områder og gravstedsformer på kirkegården. Og så hpvognmand@gmail.com eller til
Annie Krog Foldager på 30611008
er det vort håb, at I undervejs vil
eller AKF@KM.DK
fremkomme med tanker og ideer,
der kan inspirere menighedsrådet 4/9 kl. 19.30: Sogneaften i Nors
og inddrages i den kommende ud- Sognehus
viklingsplan. Samtidig vil vi me- Anne Marie Hansen vil komme og
get gerne vise jer ”vores” nye ma- fortælle. Anne er bosiddende i
skinhus, og selv om det ikke er
Sjørring og vil i aftenens løb berette om sit arbejde med at hjælpe
rejsegilde, så vil vi gerne i den
udsatte børn og unge. Arrangemenanledning servere pølser og brød
samt en vand/øl. Vi mødes på par- tet slutter ca. kl. 21.30. Der vil være kaffe+brød, og alle er velkomkeringspladsen foran kirken.
men.

Danmission i Nors sognehus
D. 30/8 kl. 19.30
Foredrag, kaffebord og lotteri til
fordel for Danmissions arbejde.
Medlem af Danmissions bestyrelse
og nyuddannede læge Andreas
Gammelgaard, Aarhus vil fortælle
om projekt: ”Minglabar Myanmar
- Fundament for forandring”, som
er FDF og KFUM og KFUK´s internationale projekt med Danmission og tre organisationer i Myanmar.
- Arrangeres af Danmissions Vandetkreds og Ydre Missions venner
i Nors. Vel mødt!

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
JULI—AUGUST

Hvor mennesker er, skal folkekirken også være
af Pernille Hornum
leder af SPN
Sjælesorg på Nettet
(SPN) er folkekirkens digitale online tjeneste til alle der måtte ønske
en sjælesorgssamtale på internettet.
Tanken bag initiativet er, at folkekirken skal være der, hvor mennesker er.
Sjælesorg på nettet (SPN) ønsker at
bringe sjælesorg ind i den almindelige danskers hverdag via internettet. samt at gøre opmærksom på
folkekirkens generelle tilbud om
sjælesorg, så enhver, der søger svar
eller ønsker sjælesorg, som betyder
omsorg for sjælen, bliver gjort bekendt med muligheden for en samtale med en præst om åndelige og
eksistentielle spørgsmål.
Sjælesorg på Nettet er mobilt i den
forstand, at hvis du har din smartphone eller ipad ved hånden, kan
du ved at klikke dig ind på Sjælesorg.nu i åbningstiden, chatte med
en præst alle vegne fra, på gaden, i
bussen, i toget, på arbejdspladsen, i
frikvarterne, fra dit hjem.
Anonymitet
Sjælesorgssamtalerne mellem konfident og præst på Sjælesorg.nu er
fortrolige, anonyme

samtaler, hvor både præst og konfident er anonyme. Det betyder at
det er muligt at skabe et fordomsfrit rum, i den forstand at køn, alder og udseende ikke bliver forstyrrende eller får betydning for
samtalen. De erfaringer vi har høstet det sidste halve år vidner om,
at anonymiteten er afgørende for
mange af konfidenterne. Flere konfidenter spørger som det første, når
de er kommet igennem til en sjælesørger på chatten, om de kan være
sikre på, at vi ikke kan se dem, om
vi kan bekræfte anonymiteten og
om samtalen bliver slettet efterfølgende. Det blik vi kan frygte at
opleve i et andet menneskes ansigt,
når vi bekender vores inderste tanker og følelser kan få os til at
skamme os over vores os selv. Den
situation undgår vi, fordi både præsterne og konfidenterne er anonyme på Sjælesorg.nu
Temaer i sjælesorgssamtalen på
nettet
Typen af henvendelser og temaerne, der fylder i samtalerne beror
ligeledes ofte på at det er muligt at
være anonym på chatten. Præstationsangst, kærestesorger, selvmordstanker, angst og frygt, sorg
og krise, overgreb, ensomhed,
skilsmisse, utroskab, mobning,

tvivl og tro, eksamensangst, meningsløshed, seksualitet er bare
nogle af de eksistentielle dilemmaer både unge, midaldrende og ældre henvender sig med til præsterne på Sjælesorg.nu. For en overvejende del af konfidenterne er det
første gang de har en personlig
samtale med en præst. Flere giver
udtryk for, at de er glade for samtalen med præsten på Sjælesorg.nu, og at den erfaring gør, at
det ikke længere føles fremmed for
dem at kontakte den lokale sognepræst, hvis de en anden gang har
brug for flere sjælesorgssamtaler.
Folkekirken rammer et essentielt
behov hos både unge og ældre
Som sjælesørgere erfarer vi, at på
trods af at den digitale sjælesorgssamtale ikke er en fysisk samtale,
hvor vi møder det andet menneske
ansigt til ansigt, er mødet på chatten med de mange forskellige mennesker med mange forskellige eksistentielle dilemmaer meningsfyldt, både for konfident og sjælesørger.
Med denne digitale indgang til
sjælesorgen, hvor der ikke er nogen betingelser eller kriterier for
hvem der kan henvende sig, har
folkekirken ramt et essentielt behov hos såvel de unge som ældre.

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
JULI—AUGUST

Siden sidst i pastoratet

Kontakt

Døde/begravede/bisatte

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

¨
¨
¨

Herdis Knudsen, Ræhr.
Villy Qvist Gregersen, Nors.
Olga Othilie Westi, Nors.

Æret være deres minde.
Døbte
¨
¨

Astrid Troelsgaard Sommer,
Nors.
Naja Fuglsang Nielsen, Hong
Kong.

Tillykke!

Baby-salmesang.
Skulle der her i pastoratet være
interesse for opstart af babysalmesang blandt hjemmegående
mødre med børn under 1 år, så er I
meget velkommen til at kontakte
mig på akf@km.dk. eller 3061108,
for så finder vi ud af noget, men
helst mindst 4 interesserede m.
børn.

Find os på Facebook!
Søg ”Nors Kirke” eller ”Tved Kirke”
Danmarks sogne
¨
www.sogn.dk
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 13. august - 3.
september (begge dage incl.). Embedet passes under mit fravær af
pastor Benne Holwerda, Hillerslev, tlf.: 97-981403.

Foto: Glimt fra Pinsegudstjenesten i Christiansgave, Thisted.

DE MUNTRE MOTIONISTER I NORS
Hvad laver de muntre motionister i Nors hallen onsdag formiddag?????
Vi er en forening, der har til formål at samle motionister, 60+-ere, til motion og samvær onsdage i tidsrummet
kl. 9.30-11.00.
Formiddagens program p.t.

*

gymnastik – instruktør Esther Larsen

*

lidt folkedans/kædedans/afspænding

*

pause med kaffe/vand, sang og social samvær.

Herefter mulighed for:

*

step

*

badminton

*

bordtennis

*

stigegolf(ribbegolf)

*

boccia

*

socialt samvær.

Til rådighed er yderligere:

Gigant bolde, sjippetov, elastik,
Hula-hop ringe og mange andre redskaber.

Øvrige oplysninger:
Sæsonen starter primo september og slutter ultimo april. Kontingent for hele året er kr. 250,-, som
betales med kr. 125,- ved start og kr. 125,- efter nytår.
Du er meget velkommen til at kigge i hallen på ovennævnte tidspunkt, - for at se om du evt. kunne
være interesseret i at være en del af De Muntre Motionister.
Henvend dig også gerne, såfremt du vil hjælpe til med nye aktiviteter.
Vibeke - tlf. 29931181, Birte - tlf. 28304161, Jette - tlf. 29851748.

Så er det blevet sommer, men derfor er der stadig god grund til at holde sig i form. Vi har i Nors fitness Line
sammensat et sommer program som kan fristes de fleste.
Yoga kører hele sommeren på nær uge 29 og uge 30, og med et medlemsskab af Nors Fitness Line på 1500 kr.
årligt, svarer det til 30 kr. om ugen, det er da billigt, ikke? Fra den 1.september foregår yoga på Nors skole igen
Så er
blevet
sommer,
fra
kl.det
17.30
til kl.
18.30. men derfor er der stadig god grund til at holde sig i form. Vi har i Nors fitness Line
sammensat
et sommer
program
som kansammen
fristes demed
fleste.
Vores
torsdagshold
holder
sommerferie
skolernes sommerferie fra uge 27 til og med uge 32.
Yoga kører helestyrketræning
sommeren påmed
næregen
uge 29
og og
ugesmå
30,håndvægte
og med et medlemsskab
afkl.
Nors
Fitness
på og
1500
kr.
Cirkeltræning/
vægt
hver tirsdag fra
17.00
til kl.Line
18.00
lørdag
årligt,
svarertil
detkl.til09.30.
30 kr.Dette
om ugen,
er da
billigt,hele
ikke?
Fra den 1.september
foregår
yoga
på Nors
skole
igen
fra
kl. 08.30
holddet
kører
igennem
sommeren,
på nær nogle
enkelte
gange
som vil
blive
fra kl.op17.30
til kl. 18.30.
slået
på facebook
Voressommerferien
torsdagshold starter
holder det
sommerferie
sammen med skolernes
sommerferie
til og
32.redskab
Efter
nyt hold SWISSBOLD,
hvor der skal
anvendesfra
enuge
stor27
bold.
Et med
rigtiguge
godt
Cirkeltræning/
styrketræning
medog
egen
vægt ogDu
små
håndvægte
hver tirsdag
fra kl. 17.00 til kl. 18.00 og lørdag
til
styrke og stabilisere
ryg, mave
balancen.
skal
selv medbringe
en bold.
fra kl. 08.30
kl. 09.30.torsdag
Dette hold
kører
igennem
hele sommeren,
på nær nogle enkelte gange som vil blive
NYT–
NYT: til
Herrehold
fra kl.
19.00
til kl. 20.00
ved ny indstruktør
slået op på facebook
Efter sommerferien starter det nyt hold SWISSBOLD, hvor der skal anvendes en stor bold. Et rigtig godt redskab
til styrke og stabilisere ryg, mave og balancen. Du skal selv medbringe en bold.
NYT– NYT: Herrehold torsdag fra kl. 19.00 til kl. 20.00 ved ny indstruktør
Hold og instruktørtider i Nors Fitness Line 2018 gældende fra uge 33
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For yderligere oplysninger se vores hjemmeside www.norsfitnessline.dk
eller vores gruppe på
24271663
Facebook,
Nors Fitness Line. Du kan også kontakte Erik Nielsen telefon 61601747
SÅ ER DER INGEN UNDSKYLDNING LÆNGERE ALLE FRISKE GUTTER...
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Holdet vil være en blanding af Crossfit/vægttræning samt kondition/cardiotræning.
Det er bestemt ikke en betingelse, at du er en rutineret motionist. Her kan alle være med i deres eget tempo.
Så har du lyst til mandehørm og sved på panden, så mød endelig op, og husk at få naboen med!!!
Holdet vil køre mandag og torsdag fra kl. 19.00 til 20.00. Holdet starter 10. september 2018.
Håber vi ses!
Hilsen Philip Kristensen
Evt. spørgsmål tlf. 25302269

NORS GENBRUG
Norsvej 28
Vi modtager med stor tak
pænt og brugbart tøj af alle slags.
Vi vil også gerne have pæne og salgbare møbler.
Ring på telefon 40 54 36 99
og aftal tid for eventuel afhentning
God sommer til alle!
Venlig hilsen
NORS GENBRUG

DANMISSION
Torsdag den 30. august kl. 19.30 er der møde i Nors Sognehus, Hindingvej 1.
Et møde med foredrag, kaffebord og lotteri til fordel for Danmissions arbejde.
Medlem af Danmissions bestyrelse og nyuddannet læge Andreas Gammelgaard, Aarhus,
vil fortælle om projekt ”Minglabar Myanmar – Fundament og forandring”,
som er FDF, KFUM og KFUKs internationale projekt med Danmission
og tre organisationer i Myanmar.
Mødet arrangeres af Danmissions Vandetkreds og Ydre Missions venner i Nors.
Vel mødt!

Aktiv Netværk Nors
Arrangerer kør selv tur til:

“Solbakkehaven” Kløv Møllevej 7
Mandag den 13. August.
Vi kører fra Norshallens P-plads kl. 13.30
Vi har kaffe og krus med. Tag selv brød med. Alle er velkommen til en hyggelig havetur.
Tilmelding inden den 10. August.
Til Ole W. 97981178.eller Leo P. 30481286.
Pris voksen 40 kr.
Du kører ikke forgæves når du vælger at besøge Solbakkehaven.
Med sine 11.000 m2. er der noget at tage fat på.
På den dejlige sydvendte skråning finder du blandt andet mere end 500 roser, hyggelige stier,
vandløb, springvand og meget mere.
Haven byder også på en stor overdækket terrasse hvor du kan nyde din medbragte kaffe
mens du kigger udover fjorden.
I 2003 blev haven kåret til årets have af Dansk Familielandbrug.

Har du lyst til at komme igang med træning?
Så har vi hold for dårlige lunger, knæ og hofter samt efterfødselsgymnastik.
Start primo september 2018.
Ring til Hanstholm Fysioterapi for nærmere info: 97 96 28 60

2 ture med Aktiv Netværk Nors og Hanstholm Rejser
Tur 1:
Tag med på bustur til Tøndermarsken
for at se ”Sort Sol”
den 1.-2. oktober.
Pris: Medlemmer 1498 kr.
Ikke medlemmer 1698 kr.
Tillæg for eneværelse 350 kr.
Tilmelding: til Hanne på 97981918
Læs mere på: hanstholm-rejser.dk/rejsemaal/sort-sol-i-t-ndermarsken/201
Tur 2:
Tag med på 2 dages juletur til Lübeck
den 26.-27. november.
Pris: Medlemmer 1198 kr.
Ikke medlemmer 1398 kr.
Tillæg for eneværelse 250 kr.
Tilmelding til Hanne på 97981918
Tilmelding starter NU!
Læs mere på: hanstholm-rejser.dk/rejsemaal/l-beck-juletur/65

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.

Høreomsorgskonsulent

Hjertelig tak

Jeg kommer næste gang på Palletten i Nors:

for venlig deltagelse
ved vor kære moster

Onsdag den 1. august 2018, klokken 10:15
Med venlig hilsen
Anita Andersen Munch
Høreomsorgskonsulent
anam@thisted.dk
9917 2736

Olga Westi's

Thisted Kommune
Kommunikationscenter Thisted
Kr. Koldsgade 3
7700 Thisted

bisættelse fra Nors Kirke

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

BRYLLUP

På familiens vegne
Per og Ninna
Ole og Dorte

KLIP & KRØL`s Åbningstider
fra 1.-7. til 1.-9.
Uge 27 - 28:
Fra 2.-7. til 15.-7.
Tirs-, ons-, tors- og fredag.
Uge 29 - 30:
Fra 16.-28.-7. FERIE!
Uge 31 - 35:
Fra 29.-7. til 2.-9.
Tirs-, ons-, tors- og fredag.

Lørdag den 14. juli 2018 vies
KNUD RISHØJ, Føvling
søn af Mona & Ib Rishøj, Nors
til
JONNA PLOUGMANN NIELSEN, Føvling
datter af Karen Margrethe & Ivar Nielsen,
Øsløs

Bryllupsadr.: Knudhule Badehotel, Ry

Ret til ændringer forbeholdes!
RIGTIG GOD SOMMER TIL ALLE!
Mvh. Hanne

Familiehyggeeftermiddag kl. 12.00 - 17.00
Hvem: Tved beboere med børn/børnebørn.
Hvor: Hos BJ-transport på Hanstholmvej 66
Eftermiddagen byder på forskellige aktiviteter for hele familien. Blandt
eftermiddagens højdepunkter skal nævnes:
Kl. 12.00

Pølsebiksen åbner
Tombolaen åbner
Slushicemaskinen forventes klar

Kl. 12.30

Cykelringridning for børn og voksne/guldgravning

Kl. 14.00
Tved-Ballerum motoriserede Plæneklipperlaug udfordrer
- Hvem har Tveds hurtigste selvkørende plæneklipper? Stil op og se, om
du kan køre fra os! (OBS kun standard-maskiner!).
Kl. 15.00

Kagebord med kaffe

I løbet af eftermiddagen endvidere ”rist din egen skumfidus”og
børnebingo

Der kan købes pølser, sodavand og øl.
Medbring selv:
Godt humør, , cykel og evt. selvkørende plæneklipper

NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT NYT
Deltag i Den store Bagedyst.
Der vil være afstemning og præmie til vinderen

TVED FEST.
Lørdag den 8/9 kl. 18.00 –01.00 i Tved Hallen, Hanstholmvej 66
Medbring selv ”grill-madkurv”, al service, tallerkener, kaffekopper, bestik, glas
samt godt humør og evt. drikkevarer
Der kan købes øl og vand og slushice

HUSK
AMERIKANSK LOTTERI.
Medbring gerne gaver til lotteriet.

Årets
hædersbevisning!

”Fiduspokalen”.
Vi uddeler for tredje gang denne smukke
vandrenisse til synlig opstilling ved vinderens
indkørsel.
Kriterier:
Man skal have gjort sig bemærket med særlig
adfærd/indsats.

Anmeld din nabo, før han anmelder dig.

Kandidatforslag
kan indgives til festudvalget
fra nu af og indtil uddelingen

NB! Vi har allerede enkelte nominerede

Deadline for næste blad er den 20. august 2018

