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Da Kunsten kom til Nors
Men først var 3. klasse på Kunsten i
Aalborg. De var inviteret derop at det
tidligere Nordjyllands Kunstmuseum,
der nu kun hedder Kunsten, som har fået
penge fra Nordea-fonden til at bringe
kunst og kreativitet ud i regionen.
Nors var første skole, så det var et
samarbejde mellem lærere og kunstformidlere. Først i Aalborg og dernæst i
Nors. Alle var spændt på resultatet, og
da det var første station, blev vi i Nors
forsøgskaniner for efterfølgende byer.
Og den 5. april kom Kunsten så til
Nors Skole. Forinden var flere i byen
blevet kontaktet om at deltage, og fredag eftermiddag gik det så løs. Vægge
blev flyttet, stole og borde stillet op og
ind rykkede trædrejere, og andre håndværkere ind. I 3. klasse kunne ses håndarbejde i alle afskygninger, og i forhallen
kunne man male en væg efter alle Kunstens regler. Ellers var der blomsterdekorationer og malere, trædrejere og andre
håndværkere, og i sangsalen satte kunstformidlerne børn og voksne i gang med
papir og pensel.
Og blev det hele for overvældende
var biblioteket forvandlet til cafe, hvor
man kunne hvile hoved og fødder og få
en kop kaffe med kage. 4. klasse havde
travlt i køkkenet. Først havde de bagt
kager, som de nu solgte sammen med
kaffe, eller hvad man nu er til. Og heldigvis havde de bagt mange kager, for
de gik som varmt brød. Og for de grov
sultne var der pølser og pommes frites
fra Borgerforeningen. Og der var også
mulighed for et spil eller to.
Efter to timer, der fløj afsted, var det
hele så slut. Det var trætte børn og voksne, der kunne gå hjem med hovederne
fulde af indtryk.
Om ”vi” så bestod prøven? Det kan
man vist godt sige, vi gjorde.
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Alle er velkommen.

Nyt fra Nors Gymnastikforening

Nors Gymnastikforening afholdte den lokale opvisning søndag d. 10.
marts 2019. Dagen startede kl. 10.00
med fælles indmarch. Der var omkring
400 forældre, søskende, bedsteforældre
og andre gæster der var kommet for at
se vores 7 lokale hold og to gæstehold,
som var DGI juniorlandsdelsholdet og
Han Herred Efterskole. Gymnasterne og
lederne var så klar og leverede den ene
flotte opvisning efter den anden.
Vi vil gerne takke publikum for at
lave en god stemning i hallen gennem
hele dagen. Som tidligere skal der også
lyde en stor tak til sponsorer og frivillige. Vi har startet børnebadminton op,
og det ser ud til, at der er god tilslutning
til denne aktivitet. Vi glæder os derfor
til at kunne tilbyde det til efteråret igen.
Ligeledes har der været fin tilslutning til
”vild med at danse”, som også kommer
på programmet til efteråret.
Vi vil gerne være en attraktiv forening
at være instruktør i og vi takker for det
store arbejde I alle har gjort i denne sæson. Vi glæder os til at slutte sæsonen af
sammen med jer, med en tur til Nykøbing, hvor vi skal opleve Verdensholdet
d. 16. maj 2019.
Vi er allerede i gang med at planlægge
den kommende sæson og er i fuld gang
med at finde ledere og hjælpeinstruktører. Så hvis du har lyst til at hjælpe os
med et hold, eller kender nogen som kan

hjælpe på et hold, hører vi gerne fra dig.
Ring til Kathrine på 40926355 eller Berit på 21230579.
Den 25. marts 2019 afholdte Nors
Gymnastikforening generalforsamling.
Det var en hyggelig aften, hvor formanden fremlagde beretning og fortalte om
de mange aktiviteter der har været gennem det sidste år. Kasseren fremlagde
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regnskabet, som ser godt ud. Der har
været plads til investering på omkring
100.000 kr. de sidste år, hvor der er indkøbt nye madrasser og rullemåtter, så
vore gymnaster og instruktører har noget
ordentlig grej at arbejde med.
Der var valg og det lykkedes os at få
en fuldtallig bestyrelse. Vi har konstitueret os som følgende:
Formand: Kathrine Thøgersen
Næstformand: Nadja Bodin
Sekretær: Berit Oddershede
Kasser: Rikke Budsted + Kathrine
til de daglige opgaver
Menig medlemmer: Karina Futtrup,
Kristina Yde, Anita Stentoft Pedersen
og Lars Larsen
Suppleant: Camilla Holm

er sjovest, for der kan jeg vinde over de
andre”. Jeppe: ”Alle tingene er sjove og
det er hyggeligt at alle vennerne er her”.
I gennem hele dagen har vi haft over
200 betalende børn og voksne. Der skal
lyde en stor tak til alle de frivillige som

Vi fra bestyrelsen vil ønske jer alle en
god sommer og glæder os til at se jer
til efteråret.

Hop og Rul d. 16. april 2019

Dørene åbnede kl. 10.00. Børnene var
spændte og der gik ikke mange minutter
før der var liv i hallen af legende børn og
forældresnak.
Rundt i begge haller var der fyldt godt
op med forskellige hoppepuder, rodeo
gris, swiper, forhindringsbaner, klatretårn og mange forskellige oppustelige
rutsjebaner.
Vi spurgte nogle børn om hvad der
var sjovt:
Sebastian: ”Kæmpe rutsjebane, man
kan hoppe fra”. Cecilie: ”Grisen, hvor
man prøver at slå rekorder”. Lasse:
”Han har en fest. Det hele er bare fedt
efter hans mening”. Alexander: ”Rutsjebanen er sejest, fordi man skal klatre
op og så kan man kører om kap på rutsjebanen”. Tobias: ”Swiperen synes jeg der
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var med til at stile det hele op og pakke
ned igen, samt hjalp til med at dagen forløb planmæssigt.
I ønskes alle en rigtig god sommer.

Nyt fra spejderne

er lavede spejderne gaver til hinnden, fældede et juletræ og pynde det med pynt lavet af ting fra
oven.

nsdag blev spejderne sendt på
eik i to patruljer. De skulle gå til
litmøller, hvor de skulle finde et
ed at overnatte inden for bygrænn. De sov i haverne hos et par
de familier.

ver patrulje havde fået en ting
ed, som de skulle forsøge at bytmed indbyggerne i Klitmøller.
egge patruljer fik sig byttet frem
tre ”nye” ting.
Overlevelsestur

Fredag d. 8. februar drog seks spejde-

pejderne kom tilbage til lejrpladre på overlevelsestur.
n torsdag,
hvor
de blev
af ilave et bål
Først
skulle
hele kølet
patruljen
andet sø
i varmen.Da de havde
ogefter
koge gåturen
et æg i bagepapir.
gjort dette, fik de et kort med en indteg-

edag stod
på de
træklatring.
net rute,
skulle følge.DerPå turen, som
foregik
i regn og
blæst, skulle
dover var
spejderne
så heldige
at de gennemnogle
tre poster;
hvorsom
de skulle
ive givet
gedder,
blevløse gåder,
og redde to tilskadekomne fra en
beredtpionere
til frokost.

trafikulykke.
Efter nogle timers vandren i det våde
ørdag blev der antipioneret inden
og blæsende vejr kom de frem til overet var tid
til at gå tilbage til spejnatningsstedet - et sommerhus i Vanerhuset.det, hvor de, til spejdernes store glæde,
skulle sove inden døre. Her fik de muyfest lighed for at få tørret deres tøj og få en
aditionen
tro deltog
i
kop varm
kakao. spejderne
Spejderne blevet
vækket
kl.
6
næste
morgen,
hvor
de
skulle
ors’ byfest, som i år blev afholdt
ud på løb. Her skulle de ved hjælp af
å Vendbjerg.
kompaskoordinator finde frem til deres
morgenmad.
Det fik de
øen i Tandlæpejderne
havde pioneret
enpåkargesøen. Tilbage ved sommerhuset var de
sel, som blev brugt flittigt på
på et nyt løb, hvor de ved hjælp af pejods af regnen.
Derudover
var det
ling skulle
finde forskellige
opgaver, der

uligt at lave pandekager og pop-

skulle løses; blandt andet puslespil, flytte
corn over bålmed
vedsugerør
vores og
stand.
popcornkerner
kims leg.
Herefter var det tid til at lave frokost,
Fælles
opstart
som
bestod
af pasta og kødsovs over bål.
Tirsdag
d. 21.varaugust
havde vi
Over middag
overlevelsesturen
slut
for
spejderne
og
tid
til,
at
seniorerne
fælles opstart for alle medlemmer
skulle
fortsætte
mere.
i Nors
gruppeet –døgn
selvfølgelig
med
De
blev
sendt
ud
med
et
kort
med
en
lagkageløb.
indtegnet rute, som de skulle følge. De
nåede dog ikke så langt, da de på vejen
I år prøvede vi som noget nyt at
blev kidnappet i en bus og kørt væk. De
afholde løbet i parken. Her skulle
blev smidt af et øde sted i Hjardemål,
spejderne
løse fem
småderposter
for
hvor
de fik endnu
et kort,
førte hen
”tjene” ingredienser
til seniorerne
lagkage.
tilatovernatningsstedet.
Her fik
Aftenen
sluttede
med
vurdering
lavet et bål og bygget presenning henover,
så de kunneog
sidde
i læ. måtte de
af lagkagerne
derefter
Aftenens
menu
på gule
ærter
spises
– med
skestod
direkte
fra fadet
med
kogt
flæsk
og
medister;
en
ret
der
selvfølgelig.
var ny for de fleste. Det var dog en flok
sultne unge mennesker, der spiste det
Den nye sæson
med velbehag.
I år ser lederfordelingen sådan ud:
Efter oprydningen var det sengetid.
Bæver
(0.-1.
Britt
Wentoff
De fik dog
ikkeklasse):
lov at sove
hele
natten,
Amby,
Christopher
Lodahl
Sønda
de skulle
op og lege midt
i det hele.
De blev vækket igen til morgen kl. 6,
hvor der skulle ryddes op på pladsen. De
fik herefter en GPS, de skulle følge. Den
førte til en lille sø, hvor der lå en GeSå er sommerferien
vi
ocaching-post
i vandet. Deforbi
måtte og
bygge
starter
op med
billeder
på
en
tømmerflåde
for gamle
at komme
ud til den.
Palletten
d.
12.september
klokDerefter stod den på morgenmad, der bestod
”nybragte”
kenaf10.
Som derundstykker.
fleste nok kan se,
skulle
have
erSeniorerne
dette billede
af efterfølgende
skolen før jerngang
i
en
svedhytte,
hvor
de
varmede
et
banen blev nedlagt i 69.
telt op med brandvarme sten fra bålet og
så
varer
detsket
ellers
bare med
ud i søen
og hurtigt
Der
meget
skolen
siden
ind at få varmen i teltet.
dengang, både ind og ude. Med det
Da seniorerne var varme og tørre var
kendskab jeg har til skoler i Thy,
det tid til at komme tilbage til Nors, hvor
vil jeg mene, vi har den skole med
de blev hentet.

Gamle billeder

den største og mest spændende legeplads. Lad os håbe vi beholder
Spejderfest
den
i mange
årfebruar
fremover.
Mandag
d. 25.
afholdt vi spej-

derfest i gymnastiksalen i Nors hallen.

Før den havde vi mange andre skoler i Nors og opland. Har du bil-
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Vi var samlet næsten
dergaard
ogforældre
Maria Høj. Bæverne
100
spejdere,
mødes
tirsdag fra 16.30-18.00.
og
søskende.
Aftenen startede med fællesspisning.
Ulv (2.-4.klasse):
Tonny
FrydenDerefter
havde seniorerne
planlagt
underholdning,
der
inddragede
et
par
ulve
skov, Marianne Smed og Emma
og
deres mødre
samt etmødes
par spejdere
og
Gregersen.
Ulvene
tirsdag
deres
fædre.
Mødrene
blev
pakket
ind
i
fra 16.30-18.00.
toiletpapir, mens fædrene skulle spise en
isvaffel, som blev serveret af deres barn
Spejder (5. klasse og op): Henri– med bind for øjnene.
ette
Krogh, Frederik Kær, Thor
Derefter tog seniorerne alle spejderne
Sommer
og så
Jonas
Dahl kunne
Poulsen.
med
ud at lege,
forældrene
holSpejderne
mødes Gruppeleder
mandag Ranfra
de
generalforsamling.
18.30-20.30.
di sommer berettede om, hvilke oplevelser spejderne havde haft i det forgangne
år.
Derefter
Senior
(8. fortalte
klasse grupperådsformand
og op): Kasper
Rikke
Weje,
hvad
grupperådets
Svendsen og Tim Sommer.arbejde
Sehavde
bestået
af.
niorerne mødes torsdag fra 19.00Efter beretningerne var der valg til
21.00.
grupperådet. Fire nye medlemmer meldDerudover er Randi Sommer og
te sig og vores grupperåd består nu af
Louise Svendsen
gruppeledere.
følgende
medlemmer:
Nye medlemmer
alle aldre er
Formand:
Anne Beriti Danielsen
Næstformand: Annie Tved Christensen
Sekretær: Lina Røge

leder af dem, eller andet spændende, er du meget velkommen til at
kigge ind og få en kop kaffe og en
snak.

me
på
le
til
233

På
Lo

Og
Og
ikk
væ

Kasserer: Rikke Weje
Øvrige medlemmer:
Bo Pedersen, Rune Staal, Lars Westergaard, Helle Nielsen, Maria Svendsen,
Christian Saray og Hans Poulsen.
Vi siger tak for indsatsen til de medarskenlemmer, der ikke længere sidder i grup-

perådet og velkommen til de nye.
Tilbage til generalforsamlingen. Da
vi havde klappet af de nye medlemmer,
som havde meldt sig til grupperådet, var
det tid til aftenens nok vigtigste punkt:
stjerneoverrækkelse.
Alle spejdere kom på skift på scenen

ærk Nors og Hanstholm Rejser

og fik overrakt deres årsstjerne til at sy
på uniformen.
Til sidst var der kaffe og kage.
På spejdernes vegne
Louise Svendsen

Så er sommeren ved at gå på hæld og efte
som forhåbentlig kan fristes de fleste, som
Som noget nyt starter der et hold SWISSB
styrke og stabilisere ryg, mave og balance
Desuden starter Philip Kristensener et hol
en blanding af crossfit/vægttræning samt
tempo. Kom og bak op om dette hold og
Lene Enevoldsen har cirkeltræning/styrke
igen omaflørdagen
kl. 08.30
afhentning
aviser påfra
landet
ring datil kl. 0
918 Mandag d. 13. maj samler Spejderne i Nors aviser. I byen lægges aviserne ud til vejen. Forog
Halla
har
et
hold
yoga
som
foregår
på No
til: Louise Svendsen på tlf. 23328526. N.B. Husk container ved spejderhuset på Holmevej 19 kan benyttes imellem avis indsamHer skulle være noget for en hver smag o
lingerne til aviser, papir og pap.
900 kr. og 12 mdr. 1500 kr. Her kan alle v
dk/rejsemaal/sort-sol-i-t-ndermarsken/201

Avisindsamling

übeck
Spejder-

Med venlig hilsen Spejderne i Nors

Hold- og inst
Opstart i uge 34. Dog starter

Nyt

Mandag
08.00 - 09.00
Instruktørtime
Lis
Tlf.20413626

Mandag
Hold

Her midt i Påske ugen, er det blevet
kl.19.00tid et indlæg, til det næste blad. Forårs
20.00
Vægt/
vejret er slået igennem på godt og ondt.
kodition
Solen har virkelig magt i dagtimerne,
Hold
for
men om natten har vi i en lang periode haft temperatur på miVi deltager selvfølgelig i forårets løb i distriktes Træning
regi.
mænd
18 nus graden. Det har bevirket at man allerede nu, snakker om
Kl.17.30-18.30
Philip
afbrændings forbud på grund af den knastørre overflade. Vi må Program for de kommende måneder:
SWISSBOLD
Telf.
håbe på lidt regn i nær fremtid.
• Hver onsdag holder vi møde forLene
bæver
H.og ulve fra 17.15
25302269
Hos spejderne hilser vi forårets kommen velkommen. Som
til 18.45, og spejdere fra 17.30
19.00 i spejderhytten på
Telf.til24271663
dk/rejsemaal/l-beck-juletur/65
tidligere fortalt, kar vi her i vinterens løb indkøbt 6 nye kajakToftholmvej. Alle er altid velkommen.
ker med udstyr. I den forbindelse havde indbudt alle interesse- • Maj: d. 30. Kr. Himmelfartsløb i Stagstrup –
rede til en kajak aften i Vandet Sognegård. Her fortalte Jesper
for bævere og ulve.
Aktiv
Netværk
Norsfor kajak sejllas. Sammen med andre • Juni: d. 7. – 10. Sommerlejr for bæver og ulve.
Tilsted
om mulighederne
20 tilhørere
i rigtig
god aften.
Nu venter
bare på at • 10. Frilufts gudstjeneste
på stranden
ærk Nors
kan havde
købesvi hos
Grete
Amby,
tlf: vi
24603542,
Instruktør
til ati Sennels.
vejlede og lave program:
Søen med
kajakkerne
til glæde
spejderne og andre
• 19.
eller indtage
hos Hanne
”Klip
og Krøl”,
tlf:for97981918.
Pris: 250
kr.Sommerferie afslutning
Spørgsmål vedr. medlemskab og betaling
interesserede.
• Juli: i uge 28 Sommerlejr
for de storeoplysninger se vores hjemm
For yderligere
På vores plads ved shelteren ved spejderhytten, er vi i gang
Nors Fitness Line.
med at etablerer et toilet, så brugerne af shelteren, som der er
Gruppeassistent: Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail:
mange af, får helt optimalt forhold.
steffenoddershede@mail.dk
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Dilettant
Dilettantforeningen har holdt generalforsamling og bestyrelsen har konstitueret sig således:
Formand: Else Rasmussen
Næstformand: Jan Madsen
Kasserer: Trine Jonasen
Sekretær: Rikke Rasmussen
Best. medlem: Sophie Lodahl
Best. medlem: Inge Marie Sekkelund

Best. medlem: Mads Ingeman Vester
1. suppl.: Erik Gregersen
2. suppl.: Vagn Skaarup
1. revisor: Niels Jørgen Pedersen
2. revisor: Alex Jensen
Revisorsuppl.: Bjarne Andreasen
Det blev på generalforsamlingen vedtaget, at udvide bestyrelsen med to medlemmer.

Nors Hallen
Efter at have gennemgået en større forandring, er scenen i hallen blevet
åbent ud mod hallen, og er i det hele taget blevet pænere og mere indbydende
at se på. Her er plads til at tumle, bygge,
lege og hygge sig med byens andre børn.
Det er nu blevet indrettet som legerum med nye redskaber som klatrevæg,
rutsjebaner og gynge. Og gulvet er forsynet med faldunderlag og madras. Samt
skumpuder til at bygge med, og motorik
skumfigurer til at gå på.
Det er ikke meningen, hallen vil konkurrere med børnehaven eller dagplejerne om eftermiddagspasning. Der vil kun
være adgang til scenen, når der er forældre med i hallen. Vi håber at alle vil lege
og bruge scenen til hygge og motorisk
udfoldelse. Og at de voksne vil minde
ungerne om hvordan man bruger tingene
så de holder længe.
Hvor der er legeredskaber, kan børn
slå sig, så der skal være voksne til stede. Ikke nødvendigvis på scenen, men i
hallen. Derfor er scenen også aflåst, når
der ikke er opsyn. Selvom lågen ikke er
så høj som resten af hegnet betyder det
ikke, at det er lovligt at klatre over.
Dagplejerne og børnehaven har taget

scenen til sig, de er kommet jævnligt her i foråret.
Og vi Håber de kommer
meget mere til efteråret når
det sidste er lavet færdigt.
Der skal også lyde en
kæmpe tak til de af byens
erhvervsdrivende som har
givet et bidrag til at få det
økonomiske til at gå op.
Samt skolen og boldklubben som også har hjulpet.
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Desuden blev det vedtaget at ændre
foreningens navn til: ”De frie Dilettanter”.
Vi ser frem til endnu et dejligt og morsomt år og glæder os til at have en forestilling klar til jer i 2020.
På bestyrelsens vegne
Rikke Rasmussen

Fodboldskole 2019
SKAL DU MED PÅ DBU FODBOLDSKOLE 2019?
Som en gentagende succes afholder Nors BK DBU Fodboldskole i uge 27 (1/7-5/7). Fodboldskolen er for alle drenge
og piger årgang 2004-2012, så nævn det hellere end gerne for
både naboen, fætre og kusiner.
Ugen kommer bl.a. til at bestå af en masse sjove og lærerige
fodboldaktiviteter. Igen i år vil børnene i løbet af ugen få lov til
at prøve kræfter med mange forskellige sjove og lærerige fodboldoplevelser, bl.a. Pannabane, små turneringer og den store
vandkamp m.m.
Som noget helt nyt i år skal vi en tur ud af huset. I samarbejde med Nors Fodboldgolf skal alle deltagerne prøve kræfter
med Nors Fodboldgolf. Fodboldgolf er en sjov og anderledes
aktivitet, hvor flere af ugens tillærte skills og små konkurrencer
skal afprøves. Vi trænere ser meget frem til denne nye aktivitet, da det med sikkerhed vil skabe godt humør og grin blandt
deltagerne.
Derfor håber vi igen i år at se rigtig mange fodboldglade
drenge og piger, så vi alle kan få en god og oplevelsesrig uge i
fodboldens tegn. I kan sikre jer en billet til at få en god start på
sommeren i form af årets sjoveste uge på følgende link og søg
derefter på Nors B: fodboldskole.dbu.dk
Udover gode oplevelser får du som deltager på
DBU Fodboldskole:
• Fem dage med sved på panden og smil på læben
• Lækker tøjpakke fra Hummel med t-shirt, shorts og strømper
• Fodbold fra Select
• Drikkedunk
• Diplom
• Kompetent træning med en masse sjove og lærerige fodboldaktiviteter, som gør dig til en bedre fodboldspiller
• Mange nye og gode venner
Ved yderligere spørgsmål er I velkomne til at kontakte fodboldskoleleder:
Allan Olsen
Tlf.: 28590546
Mail: Allanolsen1994@gmail.com
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NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
MAJ—JUNI

Sogneeftermiddage/aftener

Særlige Gudstjenester

2/5 kl. 14.30: ”Mands minde”
På sidste sogneeftermiddag i forårssæsonen får vi besøg af tidligere
menighedsrådsformand i Nors:
Gunnar Smed, der vil fortælle om
sit liv.

16/5 Kl. 19.00: St. Bededags aften
og varme hveder.
Aftenen før St. Bededag, afholder vi
en kort aftengudstjeneste i Nors kirke, hvorefter menighedsrådene inviterer på varme hveder i Sognehuset.
Her vil der også blive lejlighed til at
synge efter Højskolesangbogen.

8/8 Kl. 14.00: Hestevognstur
Sæt kryds i kalenderen til vores
årlige hestevognstur i Tved klitplantage. Vi starter med kaffe og
sang i Maskinhuset, inden vi kører
til skovs, og vi får også et let traktement, når vi kommer tilbage igen,
dog er detaljerne ikke på plads i
skrivende stund. Men af hensyn til
bestilling af hestevogn / vogne vil
vi gerne have tilmelding senest 1.
august:
Susanne Rotbøl: 30345265
hpvognmand@gmail.com
Annie Krog Foldager: 30611008
AKF@KM.DK

FRILUFTSGUDSTJENESTE
FOR HELE PROVSTIET
Anden Pinsedag
mandag den 10. juni kl. 11.00
Malle Strand, Thorhaugevej,
Sennels
Sæt kryds i kalenderen!
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9/6 Kl. 10.30: Fælles pastoratsgudstjeneste pinsedag, 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. Vi begynder allerede kl.
09.00 med kaffe og rundstykker til
dem der har lyst i Sognehuset.
Vel mødt alle sammen til en forhåbentlig festlig pinsegudstjeneste,
hvor vi håber på, at vores ”Ad hoc”
kor har mulighed for at medvirke
sammen med vore kirkesangere!

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
MAJ—JUNI

Indskrivning
Går du i 6. klasse og ønsker du at
blive konfirmeret i foråret 2020?
Så læs her!

Kommende konfirmand i Nors,
Tved og Øster Vandet sogne:

Sognepræsten sender i løbet af maj
måned et tilmeldingsskema ud til
elever i 6. kl. på Nors skole. Og
Uge 23 er der tilmelding af kombedes returneres til sognepræsten
mende konfirmander i alle sogne i
inden uge 23. Har du ikke modtaget
Thisted Provsti. Du skal tilmelde dig et skema, så kontakt venligst sogneundervisningen i det sogn, hvor du
præsten på tlf. 97981030 eller
bor, - IKKE hvor du går i skole.
AKF@KM.DK.
Vær opmærksom på, at konfirmatiPinsens ildsjæle
onsforberedelse foregår på tre forskellige ugedage rundt i provstiet, så Engang havde jeg et hold konfirder kan opstå problemer, hvis du går mander, der som regel sang med af
på en anden skole end dén, der er
karsken bælg, men jeg fandt ud af,
den primære skole for elever i 7.
at når en bestemt dreng manglede,
klasse i dit sogn.
så faldt det hele fra hinanden. DenHar du på grund af dit skolevalg
ne ene dreng havde en ukuelig enerproblemer med at gå til konfirmatigi og mod og lyst til at synge, deronsforberedelse dér, hvor du bor, så hev de andre med. Vi bruger ofte
kontakt alligevel præsten, hvor du udtrykket ildsjæle om mennesker
bor, og drøft mulighederne.
som ham. Pinsen, handler i bund og
Se nedenfor hvordan tilmelding fogrund om ildsjæle.
regår her i vort pastorat. Du kan og- Discipelkredsen, der havde været
så finde oplysningerne på din kirkes vidner til alt dét, Jesus havde sagt
hjemmeside: www.nors-tved kirog gjort, mens han vandrede omker.dk under punktet: Konfirmation. kring, sad nu nervøse og bange bag
lukkede døre. For han var blevet
taget fra dem, - arresteret, dømt og
korsfæstet. Han var ganske vist
genopstået, og de havde også både
set og mødt ham efter opstandelsen,han havde også sagt dem, at de
skulle gå ud i alverden med dén lære, han havde bibragt dem,

12

men, hvorfor var de ikke kommet
i gang med alt dét, de havde at
formidle til al verden, som deres
Mester havde sagt, at de skulle?
Årsagen var uden tvivl, at alt var
faldet fra hinanden for dem. Jesus
havde været dét ”kit”, der havde
fået det hele til at hænge sammen, - og nu var han væk, - og
dermed var deres ”gå-på” mod
forsvundet.
Hvad der helt konkret forårsagede deres ”opvågnen” igen, må stå
hen i det uvisse, men der skete
dét, at deres erfaringer og oplevelser sammen med Jesus, pludselig faldt på plads i dem, og det
tændte en åndelig gnist, - de blev
- billedlig talt - fyr og flamme.
De forkyndte, - de døbte, - de
skabte nye fællesskaber og derfor
kaldes Pinsen også for kirkens
fødselsdag, fordi her skabtes fundamentet til den første kristne
menighed.
Verden har til stadighed brug for
ildsjæle, der tør tale menneskelighedens og kærlighedens sag i
en verden, hvor der er så meget,
der taler imod. Hver gang vi hører og ser hinanden på trods og på
tværs af alle forskelle - når vi i
mødet med medmennesket ledes
af kærlighedens ånd, så er det
Pinse, - uanset tid og sted, - måned og årstid.

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
MAJ—JUNI

GUDSTJENESTER 2019
Måned/dag
Maj
Lørdag
2.s.e.Påske
3.s.e.Påske
Torsdag
Bededag
4.s.e.Påske
5.s.e.Påske
Kr. Himmelfartsdag

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

04.
05.
12.
16.
17.
19.
26.
30.

Ingen
10.30 K
Ingen
19.00 NB
Ingen
Ingen
10.30 *
09.00 BH/NB

Ingen
Ingen
09.00
Ingen
Ingen
10.30 *
09.00
Ingen

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

Juni
6.s.e.Påske
Pinsedag
2. pinsedag
Trinitatis søndag
1.s.e.Trin.
2.s.e.Trin.

02.
09.
10.
16.
23.
30.

Ingen
10.30 NB*
Provstiguds.NB
Ingen
10.30
09.00 NN

Ingen
Ingen *
Provstiguds.NB
10.30 *
09.00
Ingen

10.30 NN*
Ingen *
Provstiguds.NB
Ingen.
Ingen.
Ingen.

Juli
3.s.e.Trin.
4.s.e.Trin.
5.s.e.Trin.

07.
14.
21.

Ingen
Ingen
10.30 *

Ingen
10.30 *
Ingen

10.30 *
Ingen.
Ingen.

Vær opmærksomme på, at der kan
ske ændringer i forhold til denne
gudstjenesteoversigt, så I opfordres til også at holde øje med vores hjemmeside og dagspressen

Pastoratets graver:
Jørgen Christiansen, 24900808

NB= Omtale i Kirketidende
BH= Benne Holwerda, Hillerslev
K = Konfirmation
NN= Prædikant bekendtgøres senere.

*) Kirkebil.
Bestilles på: 97920422 senest kl.
12.00, dagen før.
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NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
MAJ—JUNI

En epoke er slut….

- akkurat som han også fortsat vil
være en værdsat og afholdt sparringskollega i bl.a. vores prædikengruppe.

Vi vil dog komme til at savne ham
herude hos os, - det gælder både i
Kr. Himmelfartsdagens gudstjene- menighederne, - i menighedsrådene
ste, d. 30/5 kl. 09.00 i Nors kirke og blandt kirkepersonalet. Så kære
bliver en lidt speciel gudstjeneste, Benne: Tak for al din hjælpsomhed
for det bliver´ pastor Benne Holog arbejdsomhed her i Nors-Tvedwerdas sidste gudstjeneste her i
Ø. Vandet pastorat, - tak for din
vores pastorat i sin egenskab af at varme og imødekommende måde at
være sognepræst i Hillerslevvære på.
Kåstrup-Sennels pastorat. Netop
den egenskab har jo betydet, at
Benne har været den ene af 2
”nabo” kollegaer, som har været
faste vikarer her i Nors-Tved og
Ø. Vandet under mine friweekSiden sidst i pastoratet
ends og ferier, - akkurat som han
også i provst Henning Bjørndals
Døde / begravede / bisatte
tid var at finde som bl.a. konfir¨
Vilhelm Villadsen Førby, Ø.
mandunderviser herovre.
Vandet.
Nu har Benne og familien altså
valgt at trække teltpælene op for at
søge nye udfordringer som bypræst, - heldigvis er flyttet ikke
længere end til Thisted, hvor han
overtage det ledige embede efter
Line Kjær Nielsen. Benne vil således stadig være med til at tegne
Thisted provsti,

Æret være hans minde.
Døbte
¨
Anton Hirschgaard Jensen,
Nors.
¨
Villum Dahl Søe-Larsen,
Nors.
Tillykke
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Kontakt
Pastoratets nyhedssider
¨ www.nors-tved-kirker.dk

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/
30611008 eller 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 30. maj
til og med 5. juni, og igen fra den
24.juni til og med 1. juli. Embedet
passes under mit fravær af bl.a.
Sigrid Kjær, Sennels Tlf.:
51505035 .
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Nors Børnehus
Den 22. marts afsluttede vi vores projekt: Vi lærer sprog +. Der har været nogen fra projektet for at ” teste børnene”.
Når de har fået afsluttet det hele, får vi
resultatet. Det er meget spændende hvor
meget deres ordforråd er blevet styrket.
Vi har også været med i Nors To Go
sammen med Nors Skole. Det var de
ældste børn der var med. Vi havde besøg
af nogle kunstnere fra Kunsten i Ålborg
og var også deroppe en dag hvor der blev
vist rundt og fortalt. Fredag den 5. april
var der: Kunsten Kreativitarium på Nors
Skole hvor alle i Nors og Omegn var inviteret til at komme i et par timer og lave
forskellige ting i kreative værksteder.
Da vi havde et skur der brændte sidste
år, er vi nu ved at få lavet et nyt. Den
kommer inden for hegnet. Det bliver
både et skur og så et ”overdække” hvor
vi kan stå i tørvejr og lave forskellige
kreative ting.
Vi har igen i år fået lavet en aftale
med dagplejen om at de bruger vores
kælder, og at vi har besøgsdage – både
med ”land og by”.
Den 1. april havde vi ” flyttedag ” for
de 3 grupper. Det er meget højtideligt.
Troldene får besøg af troldemor – dragerne kravler igennem en ”ildring” –
krudtuglerne fyrer ”krudt ” af inden de
kommer ind på stuerne hvor der bliver
hygget med lidt godt.
Vi har fået sagt farvel til 18 krudtugler som skulle i mini sfo på Nors Skole. Vi holdt afslutning med forældre og
børn hvor børnene opførte historien : de
3 bukke bruse i badeland. Der bliver altid lidt stille et stykke tid derefter. Vi får
så ”løbende” nye børn i børnehaven og
kommer op på 41 børn til 31. december.
Kasper Graversen som selv har gået i
Nors Børnehus engang, arbejder nu hos
Nykredit. De havde vundet en hoppe-

borg som de gerne ville forære os i børnehaven. Den bliver brugt flittigt og der
medfølger ca. 3000 bolde.
Hilsen Kirsten
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Mælkehus
0. klasse har gennem de sidste uger samlet mælkekartoner
og bygget en “Mælkegård” med traktor, ko og gris. Børnene
har hygget sig med projektet og på skift hjulpet Nanna med at
bygge det.
Torsdag D. 28/3 holdt vi indvielse med champagne, pindemadder og sunde snacks. Helle Yde havde børnenes hjemmelavede borgmesterkæde på og klippede den røde snor over
med en guldsaks. Tak til forældre, bedsteforældre, Nors børnehus og andre som har samlet mælkekartoner til os. Vi har ikke
tal på hvor mange mælkekartoner der er brugt, men der er brugt
mere end 30 ruller gaffatape.
Tak til vores pædagogstuderende Nanna for den gode ide.
Vi slutter projektet af med et bondegårdsbesøg, sammen med
Mini SFO børnene.
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Tænker du, at NU må du have fundet træningstøj frem og komme i gang med at motionere, så kom
ned i vores lokale motionscenter: Her er mulighed for selvtræning og holdtræning.
Hos os lægger vi stor vægt på, at der er plads til alle, uanset køn, alder og form. Kom som du er.
Det koster kun 125,00 kr. i måneden
Følg os på Facebook eller besøg www.norsfitnessline.dk . Når du har betalt kontaktes en af
instruktørerne, så vil de vejlede dig og lave en indgangsnøgle.
Hvis du har spørgsmål, gode forslag eller kritik kan du kontakte en fra bestyrelsen på nedenstående
telefonnumre.
 Formand Karen Berg
61651747
 Kasser Erik Nielsen
61601747
 Sekretær Anne Andersen
60687296
 Best. medlem Torben Petersen
41702280
 Best. medlem Birgitte Sørensen 40422050
Hold- og instruktørtider i Nors Fitness Line 2019
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
HOLD
HOLD
HOLD
HOLD
HOLD
Swissbold
Cirkeltræning
Yoga
Vægt/kondi
Cirkeltræning
Lene H.
Lene E.
Halla
Hold for
Lene E.
17.30 - 18.30
17.00-18.00
Medbring
mænd
8.30-9.30
yogamåtte &
Philip
Vægt/kondi
tæppe.Sangsalen 19.00-20.00
Hold for
på skolen
mænd
17.30-18.30
Philip
19.00-20.00
Instruktører:
Lene Enevoldsen. Tlf.: 21132194
Tine Berg
- 61791747
Philip Kristensen 25302269
Lone Gregersen - 40478487
Lene Hoxer
24271663

Der er ingen holdtræning fra og med uge 27 til og med uge 32.
Yoga slutter den 29. maj og starter op igen den 21. august. Lene Enevoldsen fortsætter
med cirkeltræning hen over sommeren i det omgang hun kan.
VI SES 
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Borgerforening
Lokalråd for Nors Tved og Ø. Vandet

hjemmesiden norsby.dk. Lokalrådet håber på
opbakning og støtte fra områdets foreninger
og lokalområdet, og et godt samarbejde til
gavn for vores by og område.

Der blev på det store fællesmøde for foreninger m.fl. der
blev holdt den 20.11. 2018 nedsat en styregruppe med henblik på opfølgning af mødets hovedkonklusioner vedr. fælles
opstart m.v. Styregruppen har holdt 2 møder siden og på det
sidste møde den 4. marts 2019 blev det besluttet at indkalde til
fællesmøde igen, med henblik på stiftelsen af et Lokalråd, samt
orientering om styregruppen foreløbige udkast til velkomstfolder, fælles kalender og udkast til vedtægter for lokalrådet.
Den 8. april var der indkaldt til stiftende møde i Lokal rådet.
Der blev nedsat en bestyrelse og vedtægterne blev godkendt.
Lokalrådets formål er at virke for et godt og frugtbart samarbejde mellem borgerne i området, at virke som et koordinerende organ for områdets foreninger, og øvrige aktører, og at
være et fælles organ der i samspil med offentlige myndigheder,
og med fokus på lokalbefolkningens forhold kan varetage områdets interesser, så området fortsat kan fremtræde som et godt
sted at bosætte sig. Det er lokalrådet opgave at koordinere og
drifte en fælles kalender, der kan være platform for orientering
af aktiviteter i området, og at arbejde for oprettelse af et frivillighedskorps. Referater m.m. vil indtil videre blive lagt ind på

Der blev på det stiftende møde valgt en bestyrelse der
siden har konstitueret sig som følger:
Formand: Jens Otte Nystrup
Næstformand: Karen Johansen
Kasser: Inger Svane
Sekretær: Johs Nicolajsen
Medlem: Leo Pederen
Medlem: Steffen Oddershede
Medlem: Ole Christensen
1. Suppleant: H J Birk
2. Suppleant: Sophie Lodahl
På bestyrelsens vegne
Inger Svane

NYHED! SAMARBEJDE!
Så er der rigtig godt nyt fra Aktiv Netværk Nors og NorsTved Borgerforening.

merturen som er det næste der arrangeres af Aktiv Netværk .
ALLE er selvfølgelig meget velkommen til at komme med til
Bornholm. Der vil fremover blive tilsvarende arrangementer,
hvor der kan opnås besparelser, ved at være medlem.
Håber I ALLE vil tage rigtig godt imod de nye tiltag i Byen,
hvor foreninger samarbeder
På vegne af Aktiv Netværk Nors og Nors/Tved Borgerforening, ønskes ALLE et fantastisk forår og sommer med masser
af aktiviteter i VORES by.

Der er nu aftalt samarbejde med de 2 foreninger. Det vil
sige, som medlem af Nors/Tved Borgerforening kan du nu
deltage i de aktiviteter Aktiv Netværk Nors arrangerer ”ud af
huset” (gælder IKKE de arrangementer der foregår inde på Palletten) og Aktiv Netværk Nors`s medlemmer kan deltage i de
arrangementer Nors/Tved Borgerforening arrangerer.
Dette samarbejde medfører også, at DU som medlem af
Nors/Tved Borgerforening kan få rabat på 400 kr. til Bornhol-
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Nyt fra Borgerforeningen
Den 27.marts holdt borgerforeningen
generalforsamling i Nors Hallen, og på
et efterfølgende møde har bestyrelsen
konstitueret sig. Vi er glade for at vi nu
er en fuldtallig bestyrelse, og også at så
mange frivillige har meldt ud at de er
klar til at hjælpe ved forskellige arrangementer, det vil vi bestemt gøre brug af.
Borgerforeningen får en travl sommer
hvor vi skal have lavet huset i Parken
færdig og vi håber at have den så færdig
at vi kan være der til Sankt Hans hvor
vi har planlagt at invitere inden for til
grillmad. Vi fik penge fra Spar købmandens torvedag, der var øremærket til et
arrangement for hele byen, og det er meningen at vi vil bruge dem den dag, ved
at invitere på grill mad m.m. i Parken til
Sankt Hansaften inden vi tænder bålet.
Nærmere info følger senere.

Borgerforeningen
deltog i arrangementet
på skolen den 5. april
hvor Kunsten Kreativitarium var på skolen, en rigtig god eftermiddag med rigtig
god opbakning.
Borgerforeningen
er repræsenteret i det
nye Lokalråd der blev stiftet den 8.april,
læs mere om det andet sted i bladet. Læs
også om samarbejdet vi har indgået med
Aktiv Netværk om de arrangementer de
har ud af huset.
Vi har holdt arbejdsdag i Parken den
17. april hvor vi fik ryddet op og gjort
klar til en forhåbentlig god sæson på
fodboldgolfbanen. Det er købt nye flag
dertil og byen har fået nye vimpler til

flagstængerne. Det er igen i år et hold fra
Borgerforeningen der hænger flag op på
helligdage og til konfirmation i Nors by,
og Bente Bool hænger op i Tved by. Stor
tak til dem.
Borgerforeningen ønsker alle en rigtig
god sommer.
På bestyrelsens vegne
Inger Svane

Fodboldgolf i Parken, Norsvej 92
Betaling og udlevering af bolde
sker ved:

Banen er klar til at tage imod jeres
arrangement, og når I er færdige med at
spille er der mulighed for at grille eller
spise medbragt mad. Der er masser af
plads såvel under overdækket som ved
borde/bænkesæt på banen.
Kom ud i naturen, nyd det gode vejr
og få lidt motion – alt sammen på en
hyggelig og sjov måde!

Spar Købmanden
Skellet 2 Nors
Pris voksne: 50 kr.
Børn 6-14 år: 25 kr.
Se mere på: www.norsfodboldgolf.dk
Tlf. 24 26 58 22

Sankt Hans i Parken
Reserver allerede nu søndag den 23. juni. Da holder Borgerforeningen sammen med Aktiv Netværk Sankt Hans fest i Parken
Spar Købmanden Nors har doneret 10 % af omsætningen til Borgerforeningen/ byen fra da han holdt Torvedag. Beløbet skulle bruges til et
projekt der var for alle og Borgerforeningen har derfor valgt at byde på grill mad med mere til hele byen til Sankt Hans søndag den 23. juni
hvor vi håber vi kan være i det nye Parkhus. Der vil være aktiviteter for alle om eftermiddag og hyggemusik om aftenen. Program for dagen
bliver annonceret senere.
Nors Tved Borgerforening og Aktiv Netværk
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Aktiv Netværk Nors
Sommeren er over os, og sæsonen i Palletten er forbi den 30. april.

forskellige ting. Blandt andet mere brug af Parken, som jo er et unikt
sted for en by at Nors størrelse. Parken har mange muligheder for
alle aldre og interesser.

Men fællessang forsætter i maj og juni
mandag d. 6. maj og mandag d. 3. juni

Planlagte arrangementer for resten af året:
• Opstart med Svankjær savværk den 9. september kl. 19
• Besøg Thy Huset d. 22. maj kl. 13.45
• Besøg Klitmøller ålekiste 13. juni kl. 18.45
• Sct. Hans i Parken sammen med Borgerforeningen 23. juni
• Julemarked den 30. november kl. 10 - 16.00

Det er dog ikke ensbetydende med at vi i ANN holder sommerferie.
Der er arrangeret flere udflugter og besøg i løbet af sommeren.
Vi er i år sammen med Borgerforeningen arrangør af Sct. Hans i Parken. Arrangementet er ikke helt på plads endnu, men vi regner med
at starte midt på eftermiddagen, da det jo i år falder på en søndag.

Der vil desuden komme en udflugt langs fjorden. Men herom senere.
Og så vil have også få et par foredrag til efteråret.

Vi vil i fremtiden arbejde mere sammen med Borgerforeningen om

Bornholmertur med Hanstholm Rejser
Tag med på bustur med Aktiv Netværk Nors og Nors/Tved Borgerforening til solskinsøen Bornholm fra d.16/6 til d. 21/6-2019, i alt
6 dage med 5 overnatninger. Oplev øens enestående natur med
klipper, sandstrande, agerland, skov, højlyng, klippeløkker, moser,
småsøer og de smukkeste sprækkedale. Alt i miniformat.

Pris: Medlem af Aktiv Netværk og Nors/Tved Borgerforening: 4600
kr. Ikke medlemmer 4998 kr. incl. fri vand, øl og vin til aftensmaden.
Tillæg for eneværelse 750 kr. Begrænset antal.
Læs om turen på Hanstholm Rejsers hjemmeside:
https://hanstholm-rejser.dk/rejsemaal/bornholm/226

Highlights:
• Rundtur på hele Bornholm
• Bo på smukke Nordbornholm
• Se glaspusteri med dansk kunsthåndværk
• Oplev Moseløkke Stenbrud
• Besøg på Hammershus
• Tur til Danmarks største rundkirke
• Se de fine hvide strande på Sydbornholm
• Mulighed for tur til Christiansø

Tilmelding til Hanne på 97981918/40131918 eller hvnielsen60@
gmail.com
Aktiv Netværk Nors og Nors/Tved Borgerforening i samarbejde med
Hanstholm Rejser.

Ønsker du at blive medlem af Aktiv Netværk Nors?
Medlemskort til Aktiv Netværk Nors kan købes hos Grete Amby på tlf: 24603542, hos Leo Pedersen
på tlf: 30481286, eller hos Hanne ”Klip og Krøl” på tlf: 97981918. Pris: 250 kr.

21

Aktiv Netværk Nors

Aktiv Netværk
Nors
AKTIV NETVÆRK
NORS Hallen
o 1988...
Nyhedsbrev
fra Nors
Aktiv Netværk Nors

Arrangerer ”kør selv tur” til: Arrangerer kør selv tur til:
på en dejlig varm sommerdag,
Jeg sidder her den 14. august og hvilet sig og holde den gode sjo
afholdte disse ”unge” mennesker
ser tilbage på en helt utrolig dejlig tone overfor hinanden.
Oticon`s tidligere bygninger,
deres 30 års konfirmandjubilæum.
sommer,
håber
I har
Fitness line har været i gang h
”kør selv
tur”
til: nyt det.
Arrangerer ”kør selv tur” til: Arrangerer
der nu er købt af Dragsbæk.
Nors hallen har været delvis lukket sommeren. De har et flot vinte p
Oticon
`s tidligere bygninger,
Oticon
`s tidligere bygninger,
Der
blev
udvekslet mange
minder
ned. Der harHvad
været
3 arrangemen- gram klar med blandt andet ny
er en Ålekiste?? Kom med og få stillet din nysgerrighed !!
derikke
nu ermindst
købt af røverhistorier
Dragsbæk.
og
ter. Gymnastikforeningen har haft der for mænd.
der
nu se
er stedet
købt afog
Dragsbæk.
Vi skal
høre om de mange nye aktiviteter, der
gymnastikskole. Samt 2 dage med Nu er hallen også ved at være k
nu har til huse her. Thy segboard,
Huset, Thy&CO,
der varThy
enErhvervsforum
del af kom- til at starte den ny sæson med f
Vi skal se stedet og høre om de mange nye aktiviteter, der
m.v.
munens
sommerferie
aktiviteter.
Vi
skal
se
stedet
og
høre
om
de
mange
nye
aktiviteter,
der rygende mange aktiviteter. D
nu har til huse her. Thy Huset, Thy&CO, Thy Erhvervsforum
Den
lille
hal harThy
i ferien
dannet bliver rigtig dejligt at slå døre
m.v.
Grandalsvej
– P-plads
nu har til huse
her. Thynr.4
Huset,
Thy&CO,
Erhvervsforum
ramme
om
et
par
store
private
fe- op for foreningerne og brugere,
Grandalsvej – P-plads nr.4 m.v.
Indgang 13
ster. Samt børnefødselsdage, Så hallen igen kommer til at sum
Indgang 13
Grandalsvej
–
P-plads
nr.4
helt stillei har
her ikke med
været.besøget. af sportslig leg og glade men
Der vil blive serveret kaffe/kage
forbindelse
Der vil blive serveret kaffe/kage i forbindelse med besøget.
Susan, vores halinspeditør, har af- sker. Foreningerne har deres fyl
Indgang
Hvornår:13
Onsdag den 22.
majetkl.arrangement.
14.00-16.00 Gamerparty programmer klar, og de er me
holdt
Hvornår: Onsdag den 22. maj kl. 14.00-16.00
Der
vil blive
serveret
kaffe/kage
forbindelse
med
besøget.
med
børnikl.
fra13.45
8Kvadderkjær
til–16
år.erDet
var25 aud–på
Facebook.
Vi kører
fra Nors
P-plads
alle
Vi kører fra Nors Hallens P-plads
kl. 13.45
– alleHallens
er
Klitmøller
en
stor
succes
og
vi
håber
på
den
Skolen
er begyndt i hallen, til s
velkomne.
Hvornår: Onsdag den 22. maj kl. 14.00-16.00
velkomne.
samme tilslutning,
når det
gentatember
starter gymnastik, hå
Torsdag
den
13 juni
kl.
19.00
AKTIV
NETVÆRK
NORS
Tilmelding: senest den 20. Tilmelding:
maj.
senest
den ges
20.
maj.
Vi
kører fra Nors
Hallens
P-plads
kl. 13.45
– alle
er
den sidste
weekend
i septem- bold og badminton, som er forlæ
Vi kører
Nors Hallen
kl.
18.45.
velkomne.
Til: Jens Otto Nystrup – 23201414
Arrangerer
kør P-plads
selv
turså
til:der
Partyet er for
allefra
børn
der
get
er 4 timer om mandag
Til: Jens Otto Nystrup – ber.
23201414
Vi
har
kaffe
og
krus
med.
Tag
selv
brød
med.
gerne
vil
spille
og
hygge
sig
med
Til
oktober
starter indendørs f
GRATIS
Tilmelding: senest
den 20. maj.
GRATIS
jævn
Vitilhåber
at gamer-sted, hvor
bold.vi skal se og høre om Ålekistens
Allealdrene.
er velkomne
dette spændende
Til: Jens Otto Nystrup – partyer
23201414
vil
blive
taget
så
godt
imod
Derudover
kanGoul-Jensen
Hallens vil
frie
tim
funktion og historie. Formanden for Ålekiste-Lauget
Mogens
være
Hvadom
en
Ålekiste??
Komålens
få stillet din nysgerrighed
!!
og fortælle
stedet
og om
livscyklus.
at vitilstede
kan afholde
denerGRATIS
4-5
gange
ommed ogforunderlige
benyttes
af
andre
privatperson
året.
F.eks.
Tilmelding inden den 10.
juni. kan der afholdes børnef
Den store hal er i brug, så de kan selsdagsarrangementer, hvor m
spille bold og lave
andre
aktivitekan bruge mødelokalet
og gym
Til: Jens
Otto
Nystrup – 23201414
GRATIS
ter, når øjnene trænger til en pause. stiksalen i 3 timer for 800 kr.,
Derudover er der også spillepause der kan tillige lejes redskaber
fra 02.00-8.00, for at alle kan få gymnastikforeningen for 200 kr

adsen, Jens Westergaard,

d, Ina Søgaard Kristensen
rsen, Benny Pedersen & Susanne Møller

Klitmøller Ålekiste.

Klitmøller Ålekiste.

Kvadderkjær 25 a – Klitmøller
Nors Dilettantforening

Torsdag den 13 juni kl. 19.00
trækker nu igen i arbejdstøjet, og Stykket er udvalgt, så vi skal ha
Vi kører fra Nors Hallen P-plads kl. 18.45.
arbejder hen imod, at
få et stykke besat rollerne.
Vi har kaffe og krus med. Tag selv brød med.
op at stå. Klar først i det nye år.
Alle er velkomne til dette spændende sted, hvor
høre om Ålekistens
Udvi skal
frase oghvad
vi kan læse
funktion og historie. Formanden for Ålekiste-Lauget Mogens Goul-Jensen vil være
rollehæftet,
kan I roligt glæde
Vi har endnu
en om
fast
dato,
daålens forunderlige
tilstedeikke
og fortælle
stedet
og om
livscyklus.
til
et
hylemorsomt
stykke ig
vi skal have fundet udTilmelding
af, hvad
der
inden den 10. juni.
kan lade sig gøre i forhold til at denne gang.
Til:spillere
Jens Otto etc.
Nystrup – 23201414
GRATIS
etablere egnet scene,

NORS VVS- &
BLIKKENSLAGERFORRETNING
NORS
VVS- &

Håndværkervej 20, Nors, 7700 Thisted · Tlf. 9792 0724
BLIKKENSLAGERFORRETNING
kontakt@handestvvs.dk · www.handestvvs.dk
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DE MUNTRE
DE M
MOTION
 Sæsonen starter onsdag den 5. septemberSæsonen
2018, kl start
09.3

Kære mc-kører

Vi
er en
flok unge, og unge der er blevet lidt ældre, her i Nors og omegn, der kan lide at køre motorcykel
Kære
mc-kører
sammen. Har du lyst til at være med, så mød op med din motorcykel.
Kære mc-kører
Kære
mc-kører
Vi er en flok unge, og unge der er blevet lidt ældre, her i Nors og
omegn,
der kan lide at køre motorcykel
sammen. Har du Kære
lyst til mc-kører
at være med, så mød op med din motorcykel.
Alle
velkomne,
- såvel
som nuværende
Alle ermev
Vi er en flok unge, og unge der er blevet lidt ældre, her i Nors
og er
omegn,
der kan lide
at køre nye
motorcykel
Vikl.
er en
flok unge,
og unge
der eruger.
blevet lidt ældre, her i Nor
Køreplan
for
2019
med
afgang
fra
1.2.3.
Statoil
Nors
18.30
tirsdage
i
ulige
ermed
mulighed
for
gymnastik,
step,
badminton,
bordtennis,
ri
sammen. Har du lyst til at være med, så Der
mød op
din motorcykel.
Der
er
mulighed
formo
g
sammen.
duog
lyst
til at være
med,
såatmød
med din
Vi er en flok unge, og unge der er blevet lidt ældre,
her iHar
Nors
omegn,
der kan
lide
køreopmotorcykel
(med få undtagelser)

og ikke mindst social samvær.

Køreplan for sammen.
2019 med
fra
Statoil
Nors
kl. 18.30
tirsdage i ulige uger.
Harafgang
du lyst til
at 1.2.3.
være med,
så mød
op med
din motorcykel.
18.04.
Sæsonstart
i
THY
Skærtorsdag
kl.
12.00
fra
Nors.
Ved
middagstid
er der line-up
på Thisted
havn
(med
få
undtagelser)
Køreplan for 2019 med afgang fra 1.2.3. Statoil Nors kl. 18.30 tirsdage
i ulige
oguger.
vær
med.
Køreplan
2019Kom
med 122,
afgang
fra
1.2.3. Statoil N
og kl. 1300 kører vi en tur som slutter ca. kl. 14.00 ved
klubhuset for
på Hundborgvej
Thisted,
(med få undtagelser)
hvor
der
kan
købes
kaffe
og
kage
samt
pølser
med
tilbehør.
(med
få
undtagelser)
18.04.
Sæsonstart
i
THY
Skærtorsdag
kl.
12.00
fra
Nors.
Ved
middagstid
er
der
line-up
på
Thisted
havn
olger
Drachmann,
har
for
alvor
er engen” er en af vore folkekære
sange
Holger
forStatoil
alvor Nors kl. 18.30 tirsdage i ulige uger.
Køreplan
foraf2019
medDrachmann,
afgang fra har
1.2.3.
Vel
mødt
tiltrope
en
hyggelig
sammen
Thys
motorcyklister.
og10
kl.
1300
kører
vi
en turforårsdag
som
slutter
ca.
kl.med
14.00
ved
klubhuset på Hundborgvej
122, Thisted,
er
usædvanlig
sommer.
Venlig
hilsen
veren
60hel
sommerdage
og
–
15
nætter
er
en
hel
usædvanlig
sommer.
(med
få
undtagelser)
18.04.
Sæsonstart i THY Skærtorsdag kl. 12.00 fra Nors. Ved middagstid er der line-up
på Thisted
havn
18.04.
Åbning
af
Fårup
Sommerland
18.04.
Sæsonstart
i
THY
Skærtorsdag
kl. 12.00 fra Nors.
hvor
der
kan
købes
kaffe
og
kage
samt
pølser
med
tilbehør.
haft
en
usædvanlig
sommer.
Bestyrelsen
og
kl. 1300
kører
vi vi
en har
tur som
slutter
ca. kl. 14.00 sommer.
ved klubhuset på Hundborgvej
122, Thisted,
er den anden er blevet se:
slået.
Vi
må
sige,
haft
en
usædvanlig
og kl. 1300 kører vi en tur som slutter ca. kl. 14.00
Velhttps://www.faarupsommerland.dk/dk/planlaeg-dit-besoeg/events/mc-traef/
mødt til en hyggelig forårsdag sammen med Thys motorcyklister.

18.04.
Sæsonstart
THYsamt
Skærtorsdag
kl.tilbehør.
12.00 fra Nors. Ved middagstid er der line-up på Thisted havn
hvor der
kan købes
kaffe og ikage
pølser med

23.04.
Tur
til NATO-bunker
i Thisted- v/Gitte og Mogens. som også inviterer
alle
på og
kaffe
hvor ved
der
kanfremmødte
købes på
kaffe
kage samt
med
18.04. Det
Åbning
af Fårup og
Sommerland
e ved spejderhytten.
kl. 1300
kører
en tur som
ca. blev
kl. 14.00
klubhuset
Hundborgvej
122,pølser
Thisted,
Vel blev
mødt
til vores
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motorcyklister.
tastiks
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hjemme
ved
bålhytte
ved vi
spejderhytten.
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til
en
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forårsdag
sammen
med
T
se: https://www.faarupsommerland.dk/dk/planlaeg-dit-besoeg/events/mc-traef/
kan købes
og kagebesøg
samt pølser
med tilbehør.
18.04.
Åbning
af Fårup hvor
Sommerland
-mere.kaffe
et mere.
aftilen
ade
ture, Vi
enhavde
tur
til besøg
Fårup
og- der
meget
Vi
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af en
07.05.
TurSommerland
Lodbjerg Fyr
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Mads Willadsen
18.04.
Åbning
af
Fårup
Sommerland
23.04.
NATO-bunker
i
Thisted
v/Gitte
og
Mogens.
som
også
inviterer
alle
fremmødte
på
kaffe
Vel mødt til en hyggelig forårsdag sammen med Thys motorcyklister.
se: https://www.faarupsommerland.dk/dk/planlaeg-dit-besoeg/events/mc-traef/
de opgaver i Nationalparken.
21.05.. Tur til Tousgaard i Skinnerup og se på saltudvinding - v/Ejnar Kirk
se: https://www.faarupsommerland.dk/dk/planlaeg

Åbning
af Fårup
Sommerland
- som også inviterer alle fremmødte på kaffe
23.04.
Tur til 18.04.
NATO-bunker
i Thisted
v/Gitte
og Mogens.
23.04.
Tur til NATO-bunker i Thisted v/Gitte og Mogens
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Tur til Lodbjerg Fyr
- v/ Mads Willadsen
se:
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vi opHer
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Mads Willadsen
ha et par
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Tur tilog
Hanbjerg
ved Vinderup
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Egon Andersen
07.05. ogTur til Lodbjerg Fyr - v/ Mads Willadsen
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med
deres
Her
vil viHavn
sammen
ha et par
timer,
21.05.. Tur til Tousgaard i Skinnerup og se på saltudvinding - v/Ejnar Kirk
Skive
MC træf
for
alle -- BEMÆRK
det er onsdag.
21.05.. Tur til Tousgaard i Skinnerup og se på saltudvindi
04.06.
Tur tilHavn
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spejder år. 19.06.
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Ole Chr
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Tur
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Skive
Havn
18.06.
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i spejderhytten
Kunne
du
tænke
dighvor
atvihøre
nærmere
om du
malerholdet?
08.-11.08.
Thy-træf,
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08.-11.08. Thy-træf, Iruplund Camping,
Iruplundvej
9,-7752
Snedsted
div.
Se: til
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Havn fra Nors kl. 17.00 - Bemærk mandag -Træskibsstævne
Løgstør
10.09.
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Tur til Hanstholm
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og på
Mogens,
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til det.
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08.10.
Afslutning
hos
Gitte
og Mogens, Buskkærvej 5. –
HUSK: Alle,
der
gerne
vil
køre
motorcykel,
er
velkommen
ingen
kontingent.
24.09.
Tur til Hanstholm Havn
BÅDE SIDDENDE OG STÅENDE VED EN STO
Nr. 34012
Medlemskort til Aktiv Netværk Nors kanenkøbes
hos Grete Amby,
tlf: 24
til
Aktiv
08.10.
Afslutning hos Gitte og Mogens, Buskkærvej 5. – Vi kører
tur Medlemskort
først, hvis vejret
er til
det. Net
JEG GARANTERER
SVED PÅ
PANDEN
tlf:
30481286,
eller
hos
Hanne
”Klip
og
Krøl”,
tlf:
979819
Evt.
spørgsmål
til
Ole
Møller,
4086
6897
eller
ole@nors-el.dk
tlf:
30481286
50, mail: steffenoddershede@mail.dk
HUSK: Alle, der gerne vil køre motorcykel, er velkommen - ingen kontingent.
KOM OG VÆR MED ALLE KAN DELTAGE.
HUSK: Alle, der gerne vil køre motorcykel, er velkommen - ingen kontingent.
Alle, der gerne vil køre motorcykel,
Evt. spørgsmål til Ole Møller, 4086 6897 eller HUSK:
ole@nors-el.dk
Otto. Grete.
HUSK:
Alle,tilder
køre
motorcykel,
er velkommen - ingen kontingent.
Vi ses! Hilsen
Evt. spørgsmål
Olegerne
Møller,vil
4086
6897
God
sæson
! eller ole@nors-el.dk Evt. spørgsmål til Ole Møller, 4086 6

l.com

Aktiv Netværk Nors

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

God sæson !
God sæson !
God sæson !
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God sæson

KLIP & KRØL`S ÅBNINGSTIDER FRA 1.-5. til 1.-9.-2019!
Uge 18:
29.-4. til 5.-5. tirs-, ons-, tors- fre- og lørdag.
Uge 19:
6.-5. til 12.-5. tirs-, ons-, tors- og fredag.
Uge 20:
13.-5 til 19.-5. man-, tirs-, ons- og torsdag.
Uge 21:
20.-5. til 26.-5. tirs-, ons-, tors- og fredag.
Uge 22:
27.-5 til 2.-6. tirs-, ons- og fredag.
Uge 23:
3.-6. til 9.-6. tirs-, ons-, tors-, og fredag.
Uge 24:
10.-6. til 16.-6. tirs-, ons-, tors- og fredag.
Uge 25:
17.-6. til 23.-6. FERIE!
Uge 26 – 29:
24.-6. til 21.-7. tirs-, ons-, tors- og fredag.
Uge 30 – 31:
22.-7. til 4.-8. FERIE!
Uge 32 – 35:
5.-8 til 1.-9. tirs-, ons-, tors- og fredag.

”SPRING PÅ
CYKLEN” I THY
2019

Ret til ændringer forbeholdes.
GOD SOMMER!
Mvh. Hanne.

”SPRING
PÅ CYKLEN”
I THY 2019
”SPRING
PÅ

CYKLEN” I THY

Kom med på cykelturene i hyggeligt selskab. I år har vi 2 ture pr. gang.

Forskellige længder:
◦
En kortere tur på 20 – 25 km med en
gennemsnitshastighed på ca. 15 km/t
Den er velegnet til børnefamilier og turister
se samt
merefolk
på der gerne vil
stoppe lidt op og nyde naturen. Turlederen tilrettelægger små stop på
vejen.
www.dinnationalparkthy.dk
◦
En længere tur på
40 - 45 km med en
gennemsnitshastighed på 20 – 25 km/t
se mere
selidt
mere
på
Denpå
er velegnet til motionister med lyst til at køre
hurtigere.
og
Turlederen tilrettelægger små stop på vejen.
Det forventes at cyklerne/dækkene er www.dinnationalparkthy.dk
iwww.thy360.dk
god sikkerhedsmæssig stand og
www.dinnationalparkthy.dk
er egnet til grusveje og grusbelagte cykelstier. Der cykles også på små
asfalterede veje.
og
og
Man må gerne cykle på el-cykel.søg på ”SPRING PÅ CYKLEN”

2019

Tid:
www.thy360.dk

Se neden for:

www.thy360.dk

Sted:
Se ud for dato
Mødetid:
Søndage kl. 10
NORSHALLEN
NPThy
søg på ”SPRING
PÅ CYKLEN” Gratis. Søndag 14. april
søg på ”SPRING
PÅ+CYKLEN”
Pris:
P-pladsen Norshallen, Kirkebyvej 17, Nors
Medbring:
Mad og drikke, cykelhjelm og tøj efter forholdene
Tilmelding:
Ingen
GPS: 57.022545, 8.672278
Eventuelle spørgsmål Kontakt. Kirsten Marager. Tlf.: 2145 2716
Søndag 14. april

NORSHALLEN + NPThy

Søndag Søndag
05. maj 14. april

+ NPThy
NR. NORSHALLEN
VORUPØR

P-pladsen Norshallen, Kirkebyvejse
17,mere
Nors på www.dinnationalparkthy.dk
P-pladsen
Norshallen,
P-pladsen
ved Hawblink
4,og
Nr.Kirkebyvej
Vorupør 17, Nors
www.thy360.dk

Sø

P-

Sø

P-

- søg på ”SPRING PÅ CYKLEN”

GPS: 57.022545, 8.672278
Søndag 05. maj

NR. VORUPØR

P-pladsen ved Hawblink 4, Nr. Vorupør

GPS: 57.022545,
GPS: 56.958265,
8.3702678.672278

Søndag Søndag
16. juni 05.VESTERVIG
+ LODBJERG
FYR
maj
NR. VORUPØR

Sø

P-pladsen
ved Vestervig
kirke 4, Nr. Vorupør
P-pladsen
ved Hawblink

P-

GPS: 56.774108,
8.3173238.370267
GPS: 56.958265,

GPS: 56.958265, 8.370267
Søndag 16. juni

VESTERVIG + LODBJERG FYR

P-pladsen
ved Vestervig
”SPRING PÅ CYKLEN”
I THY
2019 kirke

Lørdag 13.
juli 16. juni
STENBJERG
Søndag
VESTERVIG
+ LODBJERG FYR
P-pladsen
ved Landingspladsen,
P-pladsen
ved Vestervig kirke

”SPRING PÅ CYKLEN” I THY 2019

Hvor finder man en hjertestarter?

Kom med på cykelturene i hyggeligt selskab. I år har vi 2 ture pr. gang.
Kom med på cykelturene i hyggeligt selskab. I år har vi 2 ture pr. gang.
GPS: 56.928370,
8.3406478.317323
GPS:
56.774108,
8.317323
GPS: 56.7741085,

Forskellige længder:

Forskellige længder:
◦
En kortere tur på 20 – 25 km med en
◦
En kortere tur på 20 – 25 km med en
gennemsnitshastighed på ca. 15 km/t
gennemsnitshastighed på ca. 15 km/t
Søndag Lørdag
04. august
SNEDSTED + NPThy
Lørdag
13.
juli
STENBJERG
13. juli
STENBJERG
Den er velegnet til børnefamilier og turister
samt folk
der
gerne vil
Den er velegnet til børnefamilier og turister samt folk der gerne vil
P-pladsen
ved Snedsted
station
stoppe lidt op og nyde naturen. Turlederen
tilrettelægger
småLandingspladsen,
stop på
P-pladsen
ved
P-pladsen
ved
stoppe lidt op og nyde naturen. Turlederen
tilrettelægger
små
stopLandingspladsen,
på
vejen.
vejen.
GPS: 56.892548, 8.526819
◦
En længere tur på 40 - 45 km med en
◦
En længere tur på 40 - 45 km med en
Kaffe
kl 09.30 – 10.00 GPS: 56.928370, 8.340647
GPS: 56.928370,gennemsnitshastighed
8.340647
gennemsnitshastighed på 20 – 25 km/t
på 20og
– 25rundstykker
km/t
Den er velegnet til motionister med lyst til at køre lidt hurtigere.
Den er velegnet til motionister med lyst til at køre lidt hurtigere.
Turlederen tilrettelægger små stop på vejen.
Turlederen tilrettelægger små stop på vejen.
Arr. medSøndag
Snedsted04.
Borgerog håndværkerforening
Søndag
04. august
SNEDSTED
+ NPThy
august
SNEDSTED + NPThy
Det forventes at cyklerne/dækkene er i god
sikkerhedsmæssig
stand og
Det forventes
at cyklerne/dækkene er i god sikkerhedsmæssig
stand og
er egnet til grusveje og grusbelagte cykelstier. Der cykles også på små
er
egnet til grusveje og grusbelagte cykelstier.P-pladsen
Der cykles også
på små
P-pladsen
ved
Snedsted
station
ved
Snedsted
station
asfalterede veje.
asfalterede veje.
Søndag 08. september
HANSTHOLM
FYR
GPS:
56.892548,
8.526819
GPS: 56.892548,
8.526819
Man må gerne cykle på el-cykel.
Man
må gerne cykle
på el-cykel.

• På Graverhuset ved Tved Kirke

• Hos Spar, udenfor ved hovedigangen

• På Sognehusets mur ind mod gården

Tid:

Se neden for:

P-pladsen
Tårnvej
7-23
Kaffe
og rundstykker
kl 09.30 – 10.00
Se neden for:

Kaffe og rundstykker kl 09.30 – 10.00
Tid:

• Dalen 18 i Nors, Sted:
på muren iSegaragen
ud for dato

Sted:
Se ud for dato
Mødetid:
Søndage kl. 10
Arr. med Snedsted BorgerPris:
Gratis.
Medbring:
Mad og drikke, cykelhjelm og tøj efter forholdene
Tilmelding:
Ingen
Søndag
08.
september
Eventuelle spørgsmål Kontakt. Kirsten Marager.
Tlf.:
2145
2716

P-pladsen Tårnvej 7-23

Mødetid:

Søndage kl. 10

og håndværkerforening
Pris:
Gratis.

Sø

P-

K

A

Sø
P-

Arr. med Snedsted Borgerog 57.112801,
håndværkerforening
GPS:
8.599815

Medbring:
Mad og drikke, cykelhjelm og tøj efter forholdene
Tilmelding:
Ingen
Søndag
06.
oktober
HANSTHOLM
FYR
Søndag
08.
september
Eventuelle spørgsmål Kontakt. Kirsten
Marager.
Tlf.:
2145
2716
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Lø
P-

KLITMØLLER
HANSTHOLM FYR
P-pladsenP-pladsen
ved Nystrup
Campingplads
Trøjborgvej 22
Tårnvej
7-23

Sø
P-

