Nors-Tved
Øster Vandet

Så kom køerne endelig på græs
på Øster Skårup...

Nye “ritualer” i børnehuset
Besøg af Borgmesteren i Parken

Kontorfællesskab i Nors

Maj - juni 2018
13. årgang

Indledning
Af Jens Martin Nystrup

Ordet ”april” er et gammelt latinsk
ord, som betyder ”at åbne”. Lige
om lidt åbner døren for maj
måned, og lad os håbe på, at den
gamle talemåde: ”smuk april
varsler en skidt maj” ikke kommer
til sin ret! I gamle dage kaldte
man i Danmark april måned for
”fåremåned” eller ”græsmåned”,
for i april kom dyrene igen på græs
efter den lange vinter.

I bladet kan I læse om:

Ja det er vist ikke bare køerne,
som danser af bar glæde, når det
lune vejr kommer. Det er skønt
at mærke, hvordan folket i Nors
By og omegn ”er kommet på
græs”. Sommeren er lige om
hjørnet, og redaktionens udsendte
medarbejder fik følgende svar af
de to forsidekøer i bladet.

”Kontorfællesskaber i Nors”

”Det bliver muuligvis den bedste
sommer”!!

Redaktionen vil gerne sige tak til
alle dem, som bidrager med tekster
og billeder til bladet – uden jer intet blad!

”Hop og rul”
”Gymnastikopvisning”
”Nors Børnehus”
”Spejderfest og DM i Spejder”
”Udviklingsplan
Kirkegård”

for

Nors

Herfra redaktionen vil vi gerne
garantere, at vi får nogle prægtige
og lune sommerdage – i hvert fald
én mere end sidste år
God sommer!

”Grønne Spirer”
”Konfirmation anno 1966”
”Kroket”
”Nors MC”
”Fælles kalender og infoskærme
projekt”

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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Nors Gymnastikforening

dag med socialt samvær for alle.
Tak til alle hjælpere og deltagere,
for at I bidrog til at gøre det til en
vellykket dag.
Det var et godt samarbejde mellem
Nors BK, Nors hallen og Nors
Gymnastikforening, som vi er klar
på at gentage til næste år, hvor vi
allerede har booket Hop og Rul til
tirsdag før påske.

Hop og Rul
Tirsdag d. 27. marts afholdte
vi Hop og Rul i Nors hallen.
Hallen og gymnastiksalen var
fyldt godt op med oppustelige
hoppeborge, glidebaner, klatretårne, rodeotyr, sumodragter og
den populære swipper. Dagen var
godt besøgt af glade og aktive
børn og voksne. En rigtig hyggelig

Han Herreds Efterskole. Tak
til alle gymnaster for de flotte
opvisninger og KÆMPE stort tak
til vores instruktører, som man må
sige virkelig har gjort det godt.

Gymnastikopvisning
Søndag den 11. marts afholdte
Nors
Gymnastikforening
lokalopvisning. Det var en skøn
dag, og igen i år havde vi mange
besøgende. (Trods det MEGET
glatte føre i vores område denne
søndag morgen) Vi så en masse
flot gymnastik, både fra vores
lokalhold og to gæstehold, som
i år var TGI ynglingeholdet og

Sikkede har knoklet og været med
til at der er sket en flot udvikling
hos gymnasterne. Et af de nye
tiltag vi har haft i år er ”Turbo
tirsdag”, som Susan fra hallen har
været instruktør på. Stående og
siddende på segboard gav de den
gas på gulvet til opvisningen.
Vi havde lavet en ”hjælpende hånd”
til gymnastikopvisningen, hvor vi
opfordrede gæsterne til at skrive
sig på, hvis de var interesseret i
at komme på vores hjælperliste,
havde nye ideer, havde ideer til
nye tiltag eller kunne tænke sig at

stille op til bestyrelsen eller være
leder. Vi er utrolig glade og stolte
over alle de navne vi fik på vores
liste. Tak for det.

Sekretær: Berit Oddershede

Generalforsamling

Menige medlemmer: Johanna
B. Schade, Lars Larsen, Karina
Futtrup Mogensen og Kristina Yde

Mandag den 19. marts afholdte
vi generalforsamling i Nors
Gymnastikforening.
Vi vil sige stor tak til Jørgen
Balle, som i dagens anledning
blev valgt til dirigent og tak til de
fremmødte. Den nye bestyrelse
har konstitueret sig således:
Formand: Kathrine K. Thøgersen
Næstformand: Nadja F. Bodin

Kasser uden for
Rikke Budsted

bestyrelsen:

Suppleant: Jan Falkiewicz
Vi har en velfungerende forening
og igen i år lykkedes det os at
besætte alle pladserne.
Den nye bestyrelse har allerede nu,
afholdt det første bestyrelsesmøde,
og er kommet godt i gang med, at
planlægge den næste sæson. Det
tegner til en god kommende sæson,
hvor der allerede er indkøbt nye

redskaber for knap 70.000 kr. Så
der er gode nyheder til kommende
gymnaster og ledere.
Skulle nogen gå rundt med en
drøm om at blive gymnastikeller hjælpeinstruktør, er I meget
velkommende til at henvende jer.
Kathrine kan kontaktes på tlf.:
40 92 63 55, så skriv eller ring
endelig.
Derudover vil bestyrelsen gerne
sig jer forældre tak for lån af jeres
skønne børn. På gensyn til næste
sæson.

Nors Børnehus

Så har vi fået sagt farvel til ”
krudtuglerne”. Der er blevet lidt
stille i børnehaven, men sådan er
det altid indtil vi er fyldt op igen
med de børn vi skal have.

Den 2. april flyttede børnene
stue. Der har vi en helt specielt
”ceremoni ” når det sker.
De nye Trolde får besøg af
Troldemor og bliver på stuen.

Troldene som er de yngste børn
bliver Drager. Her skal de kravle
igennem en ildring for at komme
ind på deres nye stue. Dragerne
bliver til Krudtugler, og der bliver
”fyret krudt af ” på stuen.
Vi har haft et projekt: Hele vejen
rundt om kunsten. Her har vi
arbejdet med: LANDART. Her var
omdrejnings punktet: RUM. Vi har
haft kunstneren Pia Skogberg. Hun
har tilrettelagt vores program. Vi
har haft de to yngste grupper med.
De ældste børn har haft travlt med
at få afsluttet de ting de arbejdede
med inden 1. april.

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.

Vi har blandt andet savet grene
af – spraymalet i sneen – malet
på lærred – malet på træer –
lavet små ”nisserum ” – bygget
RUM mellem træerne. Alt med
miljøvenligt maling. Vi sluttede af
med et udendørs tragtement.
Vi har et samarbejde med Nors
skole. Det indebærer blandt andet
at den lærer der skal have børnene
kommer på besøg her i børnehaven
nogle gange, og vi er også på
skolen med børnene. Det giver en
mere tryg overgang.
Den 5. maj har vi jo arbejdsdag her
i børnehaven. Vi har mange ting vi
gerne vil have lavet, så hvis I har
tid og lyst er I velkommen her i
børnehaven. I må også gerne bare
komme og se hvad vi laver.
EFTERLYSNING: Hvis der er
nogen der har en skibsklokke som
I ikke bruger vil vi gerne købe den.
Vi vil bruge den til at ringe med,
når børnene skal spise.
Hilsen Kirsten

Nyt fra spejderne
Spejderfest
Tirsdag d. 27. februar afholdt vi
vores årlige spejderfest i hallens
gymnastiksal. Vi var samlet
omkring 100 mennesker.
Først spiste vi sammen mad,
som grupperådet havde lavet til
os. Derefter lavede seniorerne
underholdning i form af tre små
lejrbålssketchs.
Derefter tog seniorerne alle børn
med ind i den store hal, hvor der
blev leget, mens der var valg til
grupperådet. Anders Oddershede
og Lasse Pedersen var på valg.
De modtog ikke genvalg. Der
var ikke nogen nye kandidater
til grupperådet på aftenen, men
efterfølgende har Lars Westergaard
sagt ja til at være med. Grupperådet
har konstitueret sig således:
Formand: Rikke Budsted Weje,
næstformand: Hans Jonassen,
øvrige
medlemmer:
Annie
Christensen, Helle Nielsen, Bo
Pedersen, Rune Staal, Rudi Weje,
Anne Berit Danielsen og Lars
Westergaard.
Efter grupperådsvalget var det
tid til aftenens højdepunkt:
stjerneoverrækkelse. Alle spejdere
i gruppen kom på scenen og fik
overrakt årsstjernen, der viser, hvor
mange år, de har været spejder.
DM i spejd
I weekenden d. 14.-15. april var
6 spejdere fra Nors afsted til DM
i spejd, hvor de dystede mod 15
andre patruljer om at komme
videre til finalen.

De skulle bl.a. bygge noget, mens
de havde bind for øjnene, der kunne
få patruljen løftet over jorden.
Da de skulle lave mad, fik de
udleveret nogle råvarer. Patruljen
skulle herefter selv finde ud af,
hvad de ville lave til aftensmad.
Maden skulle bedømmes af to
dommere.

hvem der havde vundet og kunne
komme i finalen. De 5 bedste
patruljer i den kategori vores
spejdere dystede i kom videre til
finalen. Vores seje spejderpatrulje
gav den alt, hvad de kunne i løbet
af weekenden og endte med en
velfortjent første plads! Nu er

Samtidig med madlavning og
opvask skulle de nå ud på 4 små
poster og lave en rebstige, som
skulle bedømmes og bruges på
natløb. Det klarede spejderne uden
problemer!
På natløbet skulle patruljerne
rundt til 9 nordkoreanske borgere
for at få stoppet en mulig affyring
af atomvåben. De skulle samtidig
undgå at blive fanget af politiet.
Om søndagen skulle de igen ud på
løb og derefter skulle teltet pakkes
sammen inden det blev afsløret,

de klar til at komme i finalen og
dyste om at blive Danmarks bedste
spejderpatrulje. Finalen finder sted
på Houens Odde spejdercenter fra
d. 19.-21. maj.

Fællesweekend

Da vi havde sunget den sidste
sang, blev bæverne puttet. Ulve og
tropspejdere blev delt i to blandede
hold, som kæmpede mod hinanden
i en omgang spejderstratego.

Fra fredag d. 20. april til lørdag
d. 21. april var alle medlemmer
af Nors gruppe inviteret på
fællesweekend. 45 store og små
spejdere var samlet til en hyggelig
og solrig weekend ved spejderhuset
i Vandet.
Fredag kl. 17.00 tog vi i samlet
flok afsted fra spejderhuset i Nors.
Da vi ankom til Vandet startede
vi med at finde vores sovepladser.
Bæverne skulle sove inde i
spejderhuset, ulvene skulle sove i
telt og tropspejderne skulle sove i
Vandet gruppes nye shelter.
Da soveposerne var rullet ud var
det tid til at spise madpakker.
Derefter blev spejderne delt i 6
blandede hold, som skulle ud på
6 små ”ryste-sammen” poster. Her

Derefter var det tid for alle at
finde soveposerne. Efter kun et
par timers søvn blev tropspejderne
vækket for at komme afsted på
natløb, hvor de skulle klare en
masse forskellige poster med
spejderfærdigheder.
skulle de bl.a. samarbejde om at
flytte patruljen på mælkekasser,
gå gennem et ”minefelt” og flytte
en flaske kun ved hjælp af reb og
cykelslange.

Lørdag morgen vågnede de
yngste spejdere meget tidligt.
Kl. 7.00 vækkede lederne
tropspejderne,
hvorefter
alle
samledes til morgenløb og derefter
flaghejsning.

Efter aktiviteterne var der lejrbål,
hvortil den medbragte slik blev
spist.

Da flaget var hejst, blev
morgenmaden spist og der blev
leget i det dejlige vejr.
En håndfuld spejdere gik i gang
med at forberede frokosten, der
stod på wokmad.
På spejdernes vegne
Louise Svendsen
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Sogneeftermiddage/aftener
9/8 kl. 14.00: Hestevognstur
Sæt allerede nu X i kalenderen, så
du er sikker på at huske vores årlige hestevognstur
Vi mødes ved maskinhuset i
Tved, og vi ”plejer” at starte med
kaffe og sang, inden vi kører til
skovs, og vi ”plejer” også at få et
let traktement undervejs eller til
slut. Mere herom i næste blad.

Udviklingsplan
for Nors kirkegård.
I løbet af sensommeren 2018 går
Havearkitektgruppen, der har
hjemsted i Brønderslev, i gang
med udarbejdelsen af en udviklingsplan for Nors kirkegård.
Baggrunden for en sådan udviklingsplan er bl.a. dén, at der synes at
forekomme et stigende antal urnenedsættelser fremfor kistebegravelser, - ikke bare på landsplan men
også her hos os, og det medfører en
del ledige gravsteder på kirkegården. Og da kunne vi godt tænke os
en plan for, hvordan man kan indrette kirkegården mest hensigtsmæssig, så der ikke opstår for mange
tomme ”huller” i vores ellers så
smukke kirkegårds miljø.
Dertil kommer også, at nutidens
mennesker har mere forskellige ønsker end tidligere, når det gælder
valg af gravsted, - nogle kan sig stadigvæk et traditionelt afgrænset
(urne-)gravsted, - andre drømmer
måske om et hvilested under trækroners flimrende lys med gravsten i en
fælles skovbund eller måske i en
plæne under blomstrende træer. Og
disse ønsker skulle en fremtidssikret
udviklingsplan gerne kunne indfri
også.

Stigende brugerbetaling for vedligeholdelse kan også spille ind på
ønsket om at anskaffe sig et mindre pasningskrævende gravsted.
En udviklingsplan skal derfor gerne på længere sigt - efter en etableringsfase - føre til en relativ nem
pasning af større dele af de omlagte arealer med en deraf økonomisk
besparelse til følge.
Vores kirkegård ligger også meget
udsat i forhold til især vestenvinden, hvilket vi også gerne vil forsøge at dæmme op for i form af
mere (læ)beplantning. Den nye
afdeling af kirkegården er også
meget ”åben”, - det kunne der måske også ændres på, - der kunne
også være et ønske om mere kørestols- og rollatorvenlige gangsystemer på kirkegården.
I hvert fald er det menighedsrådets
håb, at I, der har jeres vante gang
på vores kirkegård, at I vil fremkomme med tanker og ideer, der
kunne inspirere menighedsrådet og
inddrages i den kommende udviklingsplan. Og jeres tanker og ideer
kan I videregive til vores gravere,
der også gerne udleverer et
”kirkegårdskort” (A4), hvis I har
brug for at tegne en skitse.
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KONFIRMAND 2019

Kommende konfirmand med
bopæl i Nors, Tved og Øster
Går du i 6. klasse og ønsker du at
Vandet sogne
blive konfirmeret i foråret 2019?
Så læs her!
Sognepræsten sender i løbet af
maj måned et tilmeldingsskema
Generelt: Omkring uge 23 er der
ud til nuværende elever i 6. kl. på
tilmelding af kommende konfirmander i alle sogne i Thisted Prov- Nors skole. Returner venligst tilmeldingsskemaet til sognepræsti.
sten i uge 23 eller tidligere. Har
Du skal tilmelde dig undervisnindu ikke modtaget et skema, så
gen i det sogn, hvor du bor, - IKkontakt venligst sognepræsten på
KE hvor du går i skole.
tlf. 97981030 eller
Vær opmærksom på, at konfirmati- AKF@KM.DK.
onsforberedelse foregår på tre forskellige ugedage rundt i provstiet,
så der kan opstå problemer, hvis du
Konfirmationsdatoer
går på en anden skole end dén, der
2019 og 2020.
er den primære skole for elever i 7.
klasse i dit sogn.
Der afholdes konfirmation i Nors
-Tved - Ø. Vandet pastorat:
Har du på grund af dit skolevalg
problemer med at gå til konfirmati- ·
D. 4. maj 2019 kl. 10.30 i
onsforberedelse dér, hvor du bor,
Ø. Vandet kirke.
så kontakt alligevel præsten, hvor
·
D. 5. maj 2019 kl. 09.00 i
du bor, og drøft mulighederne.
Tved kirke.
·
D. 5 maj 2019 kl. 10.30 i
Se nedenfor hvordan tilmelding
Nors kirke.
foregår her i vort pastorat. Du kan
·
D. 3. maj 2020.
også finde oplysningerne på din
kirkes hjemmeside:
www.nors-tved kirker.dk under
punktet ”Konfirmation”

En fortælling fra hjertet

Den 22. marts havde vi besøg af
Lone Hansen, der fortalte om:
”Vejen til mine rødder – jeg er
min mors hemmelighed”
En medrivende aften med en gribende fortælling om det at være
krigsbarn; født af en ugift kvinde
og med en tysk soldat som far.
En fortælling fortalt gribende, rørende og humoristisk.
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GUDSTJENESTER 2018
Måned/dag
Maj
Lørdag
5.s.e.påske
Kr. himmelfartsdag
6.s.e.påske
Pinsedag
2.pinsedag
Trinitatis søndag

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

05.
06.
10.
13.
20.
21.
27.

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

Ingen
09.00 K
Ingen
Ingen
Ingen * NB
Provstigudstj. NB
10.30 *

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

Juni
1.s.e.Trin.
2.s.e.Trin.
3.s.e.Trin.
4.s.e.Trin.

03.
10.
17.
24.

Ingen
10.30 *
09.00
10.30 BH

Ingen
09.00
10.30 *
Ingen

09.00 * BH
Ingen.
Ingen.
Ingen.

Juli
5.s.e.Trin.
6.s.e.Trin.

01.
08.

Ingen
Ingen

Ingen
10.30 * SK

10.30 *
Ingen.

BH= Benne Holwerda, Hillerslev
SK = Sigrid Kjær, Sennels
NB= Omtale i Kirketidende
K = Konfirmation
*) Kirkebil. For at benytte kirkebilen, skal man ringe til Thisted
Taxa, 97920422 senest dagen før
kl. 12.00
Graver Ø. Vandet:
Steffen Oddershede, 40511295
Graver i Nors og Tved:
Jørgen Christiansen, 24900808

21/5 kl. 11.00: Fælles Gudstjeneste i Christiansgave, Thisted
Tag picknick-kurven med og nyd
en oplevelsesrig gudstjeneste med
en masse forskellige indslag. Der
er friskbagte pandekager.
(Se sidste Kirketidende for yderligere omtale)

20/5 kl. 10.30: Fælles pastoratsgudstjeneste pinsedag i Nors
Kirke
Vi afholder igen i år en fælles højmesse PINSEDAG, - altså en
gudstjeneste for alle 3 sogne, hvorfor man også kan bestille kirkebil i
alle 3 sogne.
Har du tid og lyst, så starter vi allerede kl. 09.00 med kaffe og rundstykker i Sognehuset i Nors. Vel
mødt alle sammen til en forhåbentlig festlig pinsegudstjeneste!
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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

Yrsa Elisabeth Pedersen,
Hanstholm.
¨ Allan Johannes Petursson,
Bedsted.
¨ Martin Andersen Kirk, Nors.
¨ Krista Hansen, Sennels.
¨

Æret være deres minde.
Døbte
Alfred Krogsgaard Clausen,
Skinnerup.
¨ Hjalte Lynge Bertelsen, Nors.
¨

Tillykke!

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 friweekend 11. - 14.
maj og 23. -24. juni samt ferie 28.
maj - 4. juni (begge dage incl.).
Embedet passes under mit fravær
af pastor Benne Holwerda, Hillerslev, tlf.: 97-981403.

Sagt om foråret

"Hvor mennesker kun ser visnede
blade, ser Gud skønne blomster
spire frem."
Albert Leighton Rawson (Amerikansk
forfatter, tegner og videnskabsmand,
1829-1902)

"Vor Herre har indskrevet opstandelsens løfte, ikke kun i bøger,
men på hvert eneste af forårets
blade."
Martin Luther (tysk munk, teolog og reformator, 1483-1546)

"Se mine venner, foråret er kommet! Jorden har med glæde taget
imod solens omfavnelser, og vi vil
snart se resultatet af deres kærlighed."
Sitting Bull (leder af Sioux-folket, ca.
1831-90)

"Foråret viser, hvad Gud kan gøre
med en grå og snusket verden."
Virgil A. Kraft (Amerikansk præst, 191088)

Nors Erhvervscenter
BLIV EN DEL AF DET NYE
KONTORFÆLLESSKAB I NORS
– Til SUPERGODE M2 PRISER.

Nors Erhvervscenter har åbnet op
for et helt nyt tiltag -nemlig kontorfællesskab for små og mellemstore virksomheder. Vi har allerede
sagt velkommen til JK Tools samt
Spritfabrikken Thylandia som begge er rykket ind i supergode kontorlokaler på Kirkebyvej 4 i Nors
- Og der er plads til flere.
Både Jørgen Kragh (JK Tools)
og Morten Bang Andersen (Thylandia) håber på flere virksomheder på adressen, da det vil kunne skabe netværk- og sparring på tværs
af faggrupper.
Vi er netop nu i gang med at forberede nye kontorer samt et fælles
køkkenområde, og inden længe
er et fælles mødelokale klar, som

virksomhederne kan gøre brug af.
Så står din virksomhed og mangler
kontorlokaler i varierende størrelser, så bør i rette blikket imod Nors
Erhvervscenter A/S
Kontakt derfor én af nedenstående
og få en fremvisning samt et godt
tilbud.

Dette gælder i øvrigt også, hvis
man mangler plads i forbindelse
med:
Lageropbevaring
Produktion
Mindre depotrum
Vi glæder os til at hører fra jer.
Med venlig hilsen
Mads Bang Andersen
Tlf.: 3014 3081
Niels Jørgen Andersen
Tlf.: 2097 1577
Kent Bang Andersen
Tlf.: 4092 1915
Eller på:
norserhvervscenter@gmail.com

Grønne spirer i Parken
De Grønne spirer er et projekt under
Friluftsrådet, der skal øge børnenes
interesse for at færdes i naturen.
Det sker i samarbejde med kommunen, gennem inspirationspjecer
og kurser, og for at synliggøre det
for andre, kan man erhverve Det
Grønne Flag til at hejse.

bruge stedet. Hvis nu hun var ude
at cykle en tur, om hun så måtte
sætte sig der og drikke kaffe.
Det måtte hun da selvfølgelig, og
hvis det regnede måtte hun da også
sætte sig ind i Pavillonen og vente
på, det skulle drive over.
Der blev også snart enighed om at
De Grønnes Spires flag kunne få
en flot placering på en lille flagstang over det nye legetårn. Ideen
er hermed givet videre til Borgerforeningen.
Det var en god dag for børn
og voksne, og efter overrækkelsen var der kaffe, saft og
kage til alle, der var tilstede.
Også til Tidendes udsendte!

Den 6. april fik dagplejere i Nors,
der nu for øvrigt har titlen af
naturdagplejere, besøg af borgmester Ulla Vestergaard, der overrakte diplomer og grønne flag til
børn og voksne.
Det foregik i parken i et for
dette forår usædvanlig godt vejr.
Snakken gik godt om stedet. Ulla
Vestergaard var meget overrasket
over Parken, som hun aldrig havde
hørt om før.
Hun spurgte, om vi havde fået kommunale penge til ”denne oase”, og
om andre end byens borgere måtte

Udleje af Nors Beboerhus
Som det vil være de fleste bekendt,
er der mulighed for at leje Beboerhuset.

Der er service til 80 personer, og
der er et stort og velfungerende anrettekøkken med industriopvaskemaskine. Og der er netop købt nye,
polstrede stole, så siddekomforten
er i orden.

Priser og vilkår kan ses på Beboerhuset og Hallens hjemmeside,
www.norshallen.dk, hvor der også
er en kalender, hvor man kan se,
hvornår huset er udlejet.

Udlejning sker ved at henvende sig til Aase Christensen
på tlf. 52607880.

Et lejemål er normalt fra klokken
17 dagen før til klokken 12 dagen
efter, så der er rigelig tid til at stille
op og rydde op bagefter. Hvis man
lejer huset om lørdagen, har man
det altså fra fredag kl. 17 til søndag
kl. 12. Vil I gerne have et par timer
mere, så prøv at ringe til Aase på
tlf. 52607880, så får I det, hvis det
er praktisk muligt.

Succes til FC Thy Piger
I påsken deltog FC thy pigerne
fra årgang 2002 og 2003 i et stort
stævne i Barcelona.
Der var masser af socialt samvær
på tværs af årgangene og ikke

mindst blev der spillet mange
spændende og fine kampe.

Holdet består blandt andet af 6
Nors piger!

U 15 liga 1. holdet endte sågar
med at vinde turneringen. Flot gået
og stort tillykke til dem.

Sophie Gravesen fra Nors, har
lige deltaget i en 2 dages samling
med U16 Landsholdet...

Konfirmation 1966
Forår er konfirmationstid. Sådan er det i år, og sådan var det
i 1966, hvor Immanuel Olsen

konfirmerede disse prægtige unge
mennesker d. 8. april.

Aktiv
Netværk
Nors

Aktiv
netværk
holder
nu
sommerferie med aktiviteter (ikke
fællessang) indtil 1. september.
Vi er dog lidt aktive med
arrangementer, idet vi den 17. maj
kører til Han Vejler i egne biler.
Vi medbringer kaffe og kage. Vi
kører fra Palletten kl. 13.30. Har
du brug for kørsel, kontakt Jens
Otto eller Grete. Aftal selv pris for
kørsel med chaufførerne.

Bagerst
Anders Andersen, Carsten Fisker, Evald Lauritzen, Jens Kolstrup, Fritz
Svendsen, Keld Gertsen, Svend Nørregaard, Erik Madsen, Jens Ole Pedersen, Andreas Nielsen, Leo Schytte, Niels Peter Hove, Jan Svendsen og
Lars Peter Pedersen
Midten
Eva Christiansen, Dorthe Kristensen, Vibeke Stengaard, Anna Sørensen,
Ellen Yde Pedersen, Aase Magnussen, Else Marie Hedegaard, Lis Agerholm, Lillian Jensen, Lone Johansen, Bodil Jensen, Metha Jensen
Forrest
Karen Tilsted, Birthe Bang, Kirsten Sørensen, Kirsten Kirk, Ruth Larsen,
Susanne Jeppesen, Anni Have, Marie Have
Pastor Immanuel Olesen

Den 7. juni har en tur ud i Thy
med museumspædagog Svend
Sørensen. Vi kører fra Palletten
kl. 13. i bus. Turen er ikke helt
planlagt endnu, men vi regner
med den kommer til at gå over
Hillerslev, Skovsted, Hou og
derfra vedere østpå mod Arup og
Amtoft. Der kommer opslag, når
ruten er endelig planlagt.
Vi håber på godt vejr.
Prisen er kr. 100,- pr. person for
medlemmer med ledsager.
Se i øvrigt opslag.

Aktiv Netværk Nors
Arrangerer tur til Han Vejle skjulet (fugleudkikshus)
Den. 17. maj. Afgang kl. 13.30 præcis, fra p, pladsen vest for Hallen
Vi kører sammen i egne biler husk 20 kr. til føreren

Vi har guide Jens Frimer Andersen til at fortælle om området i en time.
Aktiv Netværk tager kaffe og kage med . Arrangementet koster kun 50 kr.
Alle er velkommen. Venlig hilsen Bestyrelsen. Tilmelding Leo.30481286.
senest den.13. maj.
Turen er handicap venlig.

Nors Genbrug
Genbrug har åbent tirsdag,
onsdag, torsdag og fredag fra
kl.10 til 17, lørdag fra 10 til 12.
Mandag er der lukket.

Så er sommeren kommet og vi har
masser af pænt tøj, både til børn
og voksne, på Nors Genbrug.

Alle ønskes en god sommer !!!

Første uge i hver måned, kom og
fyld en pose med tøj for kun 30kr.
For børnetøj gælder det hele tiden
med en posefuld til 30 kr.

Lægevidenskaben siger
at man skal dyrke
motion og få frisk luft.
Derfor er krocket en aktivitet for
alle aldersgrupper.

Spillet går ud på, at to makkere,
ved at hjælpe hinanden, skal nå
først gennem alle buer, få krockeret
de andre kugler på banen og kan
afslutte spillet ved at ramme
pinden først.

Krocket giver motion og frisk luft
samt mulighed for hyggelige timer
blandt venner.

Krocket spilles på en bane på
20x30 meter makeret med en snor.
Der spilles normalt med fire kugler,
hvor spillere med rød og gul kugler
danner makkerpar, ligesom blå og
sort er makkere.

Krocket er et anderledes spil end
havekrocket.

Der er mixstævner i Thy, Mors og
Salling, hvor vi er velkommen til

Krocket er et taktisk spil med
spænding.

På gensyn
NORS GENBRUG

at deltage. Der er også turnering,
hvor vi har hold med.
Vi spiller på Vendbjerg tirsdag kl.
13 - 16 og torsdag kl. 9 -12
Kontingent er kr. 100,00 for et år.
Vi har krocketkøller, du kan låne.
Har du lyst til at
krocketspillet, er du
velkommen.
Med venlig hilsen
De Muntre Motionister

prøve
meget

NORS MC
Kære mc-kører

Vi er nogle her i Nors og omegn, der kan lide at køre motorcykel sammen, og har du lyst til at være med, så
mød op med din motorcykel. Alle er velkommen – ingen kontingent.

Kørselskalender for 2018 med afgang fra 1.2.3. Statoil Nors kl. 18.30 tirsdage i ulige
uger. (med få undtagelser) – Der tages forbehold for ændringer i planen.
29.03.

Sæsonstart i THY Skærtorsdag kl. 12.00 fra Nors. Ved middagstid er der line-up på Thisted havn
og kl. 1300 kører vi en tur som slutter ca. kl. 14.00 ved klubhuset på Hundborgvej 122, Thisted,
hvor der kan købes kaffe og kage samt pølser med tilbehør.

07.04.

Stumpemarked i Herning

10.04

Tur til Frøstrup – Vi besøger Danmarks mindste togværksted. – v/Egon Andersen

24.04.

Tur til Hanstholm Havn – hvor langt er de mon kommet med udvidelsen?

27.04.

Åbning af Fårup Sommerland se: https://www.faarupsommerland.dk/dk/planlaeg-dit-besoeg/events/mc-traef/

08.05.

Vi kører ud og ser på biogasanlæg hos Ejnar Kirk – v/Gitte Christensen

22.05.

Tur til Sejerslev Havn på Mors – v/Ole W.

06.06.

Tur til Sydthy – vi besøger John Deere Pulling Team, v/Jan Larsen - BEMÆRK det er onsdag

20.06.

Skive Havn – MC træf for alle - BEMÆRK det er onsdag.

03.07.

Vi kører til Svinkløv og besigtiger badehotellet under opbygning – v/Mads Willadsen

17.07.

Tur i det blå –

31.07.

Tur i det blå –

09.-12.08. Thy-træf, Iruplund Camping, Iruplundvej 9, 7752 Snedsted.
Entre 300 kr inkl. råhygge, masser af god musik i fem telte, og masser af sjove aktiviteter.
16.08.

Vi besøger modelbane Klub i Bedsted – v/Mogens Christensen – BEMÆRK det er torsdag

28.08.

Afgang fra Nors kl. 17.00 - Tur til Borbjerg Mølle Kro, hvor vi spiser.

11.09

Tur til Mors – Vi besøger Bila A/S – v/ Jan Larsen (Ser evt. også på træskibe i Thisted Havn)

25.09.

Tur til Thorup Smedie – v/ Henning Bang

09.10.

Afslutning
Evt. spørgsmål til Ole Møller – 4086 6897 eller ole@nors-el.dk

God sæson !

Spejder- Nyt
”Kom, maj, du søde, milde! Gør skoven atter grøn”, Synger vi i en af vore dejlige
forårs sange. Hvor er det en herlig tid vi lige er midt i. Alting grønnes, fugle og dyr
bygger reder, myggene sværmer, bierne har travlt med at samle nektar fra de
udsprungne blomster. Ja, og temperaturen har været oppe på over 20 grader.
Hos spejderne har vi også taget imod foråret med kyshånd. Vi havde et velbesøgt
gruppemøde, generalforsamling, hvor alle børns forældre var til stede. Da et par af
”gamle” grupperåds medlemmer ønskede en pause, skulle der vælges nogle nye. Det gik
smerte frit, og et nyt grupperåd er sat. Udendørs aktiviteterne er for alvor i gang. Vore
store spejdere har lige været til D.M. i spejder, og klarede sig rigtig godt. Vores bålhytte
bliver flittigt brugt. Allerede nu, har vi haft flere overnatninger.
Kr. Himmelfarts dag skal vore bævere og ulve fra hele Thy på tur. I år foregår det i
Kristians Gave i Thisted. Spejderne fra Thisted og Vandet står som arrangør med naturen
som tema.
Vores sommerlejr kommer til at foregå for alle i uge 28.

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.
Maj:

10. Kr. Himmelfarts løb – for bæver / ulve.
21. 2. Pinsedag friluftsgudstjeneste kl. 11 i Kristians Gave, Thisted. - for alle.

Juni: 27. Fælles sommerferie afslutning 18.30 Vi mødes ved spejderhytten – for alle.
Juli: Uge 28, Sommerlejr for alle.
Gruppeleder ass.:
Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail: steffenoddershede@mail.dk

Nyt fra Borgerforeningen
Den 21. marts holdt Borgerforeningen
generalforsamling
og på efterfølgende møde har
bestyrelsen
konstitueret
sig.
Det lykkedes ikke at få valgt et
nyt medlem og 2 suppleanter
så vi kunne blive en fuldtallig
bestyrelse.
Vi har nu modtaget tilsagn om at
vi får 25000 kr. til huset i Parken.
Ove og Svend var den 7.4. på

Vilsund Strand hvor de fik overrakt
beviset. Beløbet har vi søgt og fået
fra udlodning af midler fra ThyMors Familielandbrug.

Ove Thygesen, Næstformand

Borgerforeningen er sammen med
andre foreninger i byen i gang
med at få lavet en fælles kalender
for byen.

Svend Nørgård, Medlem

Bestyrelsen fortsætter som sidste
periode:
Dennis Jensen, Formand

Høreomsorgskonsulent
Jeg kommer næste gang på Palletten i Nors:
Onsdag den 2. maj 2018, klokken 10:15
Med venlig hilsen
Anita Andersen Munch
Høreomsorgskonsulent
anam@thisted.dk
9917 2736

Susan Jensen, Sekretær

Frits Jensen, Medlem

Kalenderen kombineres med
infoskærme og kan kobles med
facebook begivenheder så man kun
skal lægge det op et sted. Vi håber
med dette at undgå at overlappe
hinandens arrangementer.
Borgerforeningen holder som
vi plejer Sankt Hans aften i
Parken den 23.6. Nærmere om
arrangementet senere.

Ove med beviset på de 25000 kr.
fra Thy-Mors Familielandbrug

Inger Svane, Kasserer

Thisted Kommune
Kommunikationscenter Thisted
Kr. Koldsgade 3
7700 Thisted

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

Byfest i Nors

Lørdag d. 18. august, byder vi
velkommen til en anderledes type
sommerfest.
Som noget nyt i år, holdes festen
kun lørdag. Hele arrangementet
henvender sig til både børn og
voksne. Ideen med de nye rammer
er, at det skal være en hygge dag
for hele familien, der afsluttes med
fællesspisning.
Følg med her i Tidende og på
Facebook gruppen Nors By, for
yderligere informationer.
Venlig hilsen
Sommerfest udvalget

Nors Dilettantforening
Torsdag d. 5. april holdt Nors
Dilettantforening generalforsamling på Nors kro.

Kasserer: Trine Jonasen

Der blev afholdt valg efter gældende vedtægter, og alle opstillede
blev valgt ved genvalg.

Best. medlem: Sophie Lodahl

Bestyrelsen går nu i tænkeboks
indtil sensommeren, hvor drøftelserne går på hvad næste arrangement skal indeholde.

1.Suppl.: Inge Marie Sekkelund

På bestyrelsens vegne

Bestyrelsen
således:

2.Suppl.: Tim Sommer

Rikke Lodahl Rasmussen

konstituerede

sig

Formand: Else Rasmussen
Næstformand: Jan Madsen

Avisindsamling

Sekretær: Rikke Rasmussen

1. Revisor: Niels Jørgen Pedersen
2. Revisor: Alex Jensen
Revisorsuppl.: Bjarne Andreasen

Guldbryllup

Mandag d. 14. maj
afholder vi avisindsamling.
Aviserne lægges ud til vejen.
For afhentning af aviser
på landet ring da til:
Louise Svendsen
på tlf. 23328526.

Den 1. juni 2018
“stur telløk” til Bente og Leo
Vi glæder os til festen

Palletten havde besøg af Nors skolekor samt 4. klasse...

Deadline for næste blad er den 20. juni 2018

