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Hængtes genfærd – kvinder
Dette er den sidste af Anders Christian Svalgaards beretninger. Det er nummereret med nr. 358 og er signeret med K. N.
Nørby. Efter håndskriften af dømme, er der dog ingen tvivl om,
det er Svalgaard, der har skrevet den, og den sidste er den
bedste, og har den dramatiske titel:

Hængtes genfærd – kvinder

I Nørby i Tved ved Thisted er der en gård som kaldes Grobgaard, og den ejedes af et par rige folk, som havde en eneste
datter. Hun skulle nu giftes med en som hun nødig ville have.
Trolovelsen blev holdt og man var i færd med store forberedelser til brylluppet. Men et par dage før dette skulle holdes,
hængte pigen sig. Hun blev begravet i al stilhed, som man
dengang begrov selvmordere. Men efter begravelsen mærkede
man hende næsten hver aften, og forældrene henvendte sig da
til præsten i Nors, som også var deres præst. (Bent Curtz?).
Men han havde ikke lært den kunst at mane de døde, og så
henvendte man sig til præsten i Ræhr, der var en ung mand.
Han lovede også en aften at komme til Tved kirke. Den ligger
afsides helt inde mellem klitterne, så der rundt om kirken, er
høje sandbjerge, og de er næsten lige så høje som kirketårnet.
Sognet er for en stor del bleven ødt af sandflugt, og kirken
ligger nu i den ene side af den beboede del, meget ubelejligt
for beboerne.
Rygtet om gengangeren var blevet meget udbredt, og alle
folk vidste af det. Den aften præsten tog afsted, tog han ind
i den nordligste gård i Tved, der hedder Skjelsgaard, for han
skulde der forbi, og da det var temmelig tidlig, han var kommer på veje, ville han tøve lidt der. Han sagde naturligvis ikke
hvor han ville hen, eller hvad ærinde han red i, men det faldt
dog beboerne ind at han skulle hen til kirken og mane, både for
det de havde hørt rygtet, og for det han var meget bekendt for
sin klogskab. Så fik manden sin karl til at køre hen efter et læs
strøsand der skulle tages i sandgraven tæt vesten for kirken,
og da skulle han jo give agt på hvordan det gik. Karlen kørte
og holdt sig skjult mellem bakkerne, så præsten kunne ikke se
ham. Lidt efter at solen var gået ned, forlangte præsten at få sin
hest og red så efter kirken, der ligger en god fjerdingvej sønden
for Skjelsgaard.
Da han kom der bandt han sin hest ved ligporten, gik hen til
pigens grav, tog en bog op ad lommen og begyndte at læse. Alt
det så karlen, der lå og kigede over kirkegårdsdiget. Han så, at da
præsten begyndte at læse, steg der fire røgsøjler op, en fra hvert
hjørne af graven. Dem omfavnede præsten, og straks stod den
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unge pige foran ham, men hun slog øjeblikkelig bogen fra ham.
Han tog da en anden bog op af lomme, men det gik ikke
bedre med den. Nu blev præsten ængstelig, da han så at pigen
stadig havde sit øje vendt mod et vest hjørne af kirkegården, og
han så da også derhen, og blev karlens hoved var oven over diget. Nu tilkendegav han ham med tegn, at han skulle fjerne sig,
som han også gjorde. Så fik præsten hende manet, men på tilbageturen tog han atter ind ad Skjelsgaard og gav dem en alvorlig
irettesættelse for deres næsvished. ”Jeg havde kun en bog til”
sagde han ”og dersom hun havde fået den slået fra mig havde
det kostet mig mit liv.” Pigen var borte og gik aldrig igen.
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Alle er velkommen.

Nyt fra Nors Gymnastikforening
Bestyrelsen i Nors Gymnastikforening arbejder på, at kunne
tilbyde et bredt program til den kommende sæson, hvor der er
aktiviteter for både store og små.
Programmet er ikke helt på plads endnu, men vi offentliggør
det, så snart vi har de sidste trænere på plads. Vi har fundet træner til Mix spring og leder fortsat efter hjælpere til holdet. Så
har du lyst til at være en del at et stærkt team, der har kræfter til
at hjælpe børnene rundt i springene vil vi meget gerne høre fra
dig. Der er selvfølgelig mulighed for at få oplæring og kursus.

hjelm og dit segboard. Har man ikke selv, er der mulighed for
at leje et segboard. Kontakt Kathrine på 40926355 da vi kun
har et begrænset antal boards til udlejning.
Arrangør:
Nors Gymnastikforening
Kontaktperson:
Kathrine Thøgersen
Mail: kathrinethoegersen@gmail.com
Mobil: 40926355

Vi har opstart i uge 36

Sommerferieaktiviteter for skolebørn: Vi kan i år tilbyde
”Turbo og Tummel” i Nors hallen d. 16.7. for 0.- 4. klasse.
Sommerturbo er for børn i alderen 6 til 10 år som elsker at få
lidt vind i håret. Vi skal nemlig køre segboard, samtidig med
at der er fri adgang til hallens ny etablerede motorik og aktivitetsrum. Pris 50 kr. Det eneste du skal medbringe et styk cykel-

Adresse for aktivitet:
Nors Hallen Kirkebyvej 17, 7700 Thisted
Tilmelding på www.thistedfritid.dk
Nors Gymnastikforening ønsker jer alle en rigtig god sommer.

Tillykke med sølvbrylluppet

Tak for opmærksomheden

Dette skønne par ønskes tillykke med sølvbrylluppet,
tirsdag den 2. juli 2019.

Tak for opmærksomheden til min konfirmation.
Jeg havde en uforglemmelig dag.
Nicole Bøgh Larsen
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Til byens sommerfest
Lørdag d. 17. August fra kl 9:00 i Parken i Nors.

Gudstjeneste v/ Annie Foldager - Ballerum Tæsk’værk og
morgenkaffe.
Grill selv til aften, tag madkurv med.
Mange flere aktiviteter kommer løbende, men
sæt allerede nu X i kalenderen, og kom og nyd
byens fællesskab.

Spændende busrejser
samt buskørsel i indog udland
hanstholm-rejser.dk
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Nyt fra spejderne
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til
popcorn
til
vores
publikum,
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beredt til frokost.
starter op med gamle billeder på
Palletten d. 12.- september klokørdag blev der antipioneret inden
ken 10. Som de fleste nok kan se,
et var tid til at gå tilbage til spejer dette billede af skolen før jernerhuset.
banen blev nedlagt i 69.
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aditionen tro deltog spejderne i
ors’ byfest, som i år blev afholdt
å Vendbjerg.

pejderne havde pioneret en karsel, som blev brugt flittigt på
ods af regnen. Derudover var det
uligt at lave pandekager og pop-

Gamle billeder

Der er sket meget med skolen siden
dengang, både ind og ude. Med det
kendskab jeg har til skoler i Thy,
vil jeg mene, vi har den skole med
den største og mest spændende legeplads. Lad os håbe vi beholder
den i mange år fremover.
Før den havde vi mange andre skoler i Nors og opland. Har du bil-
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leder af dem, eller andet spændende, er du meget velkommen til at
kigge ind og få en kop kaffe og en
snak.

Og
Og
ikk
væ

Spejder- Nyt

Sommeren er over os, i hvert fald efter
kalenderen. Det kniber bare lidt med
sommervejret, men tro mig, det kommer.
Selv om foråret og forsommeren ikke
har været så godt vejrmæssigt, har alle vore aktiviteter foregået
udendørs. Vores bålhytte, skoven og en enkelt gang på søen har
arskenværet essensen på vore aktiviteter på mødeaftnerne. Bæverne
og ulvene har været på Kr. .Himmelfartsløb i Stagstrup, og senere på sommerlejr i Pinsen. Begge ture var meget våde, men
de er utrolig seje og det blev til uforglemmelige oplevelser.
De store valgte i år, at deres sommerlejr skulle være en
vandretur på godt 50 km. Startstedet var i Ræhr, og via Sårup

ærk Nors og Hanstholm Rejser

gennem skoven til Nors Sø, over Klitmøller til Vang, videre til
Tvorup , dernæst over Kronens Hede og tilbage til spejderhytten i Vandet. Sejt af voreSå
store
piger.
er sommeren
ved at gå på hæld og efte
Det sidste vi skal ha som
lavetforhåbentlig
inden vi går kan
på sommerferie
er som
fristes de fleste,
fabrikation af Heksen tilSom
St. Hans
bålet
Norsder
Sø,et
oghold
så vonoget
nytved
starter
SWISSB
styrke
stabilisere
ryg, mave
og balance
res afslutnings hygge aften
medogforældre,
spejdere,
søskende
Desuden starter Philip Kristensener et hol
og ledere.
en blanding
crossfit/vægttræning
samt
Rigtig god sommerferie
og vi ses af
igen
efter ferien.

dk/rejsemaal/sort-sol-i-t-ndermarsken/201

tempo. Kom og bak op om dette hold og
Lenemåneder:
Enevoldsen har cirkeltræning/styrke
Program for de kommende
og
igen
ombæver
lørdagen
frafra
kl.17.15
08.30 til kl. 0
• Hver onsdag holder vi møde for
og ulve
Halla
har
et
hold
yoga
som
foregår
på No
til 18.45, og spejdere fra 17.30 til 19.00 i spejderhytten på
Her skulle være noget for en hver smag o
Toftholmvej. Alle er altid velkommen.
900 kr. og 12 mdr. 1500 kr. Her kan alle v

übeck

Gruppeassistent: Steffen Oddershede tlf. 97977150,
mail: steffenoddershede@mail.dkMandag
Mandag

918

• August: d. 14. Opstart efter sommerferien 17.15 – 19.00
Alle, også nye spejdere er velkommen.
Hold- og inst

Opstart i uge 34. Dog starter

08.00 - 09.00
Instruktørtime
Lis
Tlf.20413626
Hold

18

Kl.17.30-18.30
SWISSBOLD
Lene H.
Telf. 24271663

dk/rejsemaal/l-beck-juletur/65

Hold

kl.19.0020.00
Vægt/
kodition
Træning for
mænd
Philip
Telf.
25302269

Aktiv Netværk Nors

ærk Nors kan købes hos Grete Amby, tlf: 24603542,
eller hos Hanne ”Klip og Krøl”, tlf: 97981918. Pris: 250 kr.
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Instruktør til at vejlede og lave program:
Spørgsmål vedr. medlemskab og betaling
For yderligere oplysninger se vores hjemm
Nors Fitness Line.

Nors Skole
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Der har været flere skoler i og omkring
Nors. Uden for byen har der været skole
i Nors Havreland og Hinding. Muligvis
flere, som jeg ikke kender til. Og inden
for bygrænsen har der været tre, før vi fik
den, vi har nu.
Og det er den, det drejer sig om her.
Om det er af politiske grunde, den er placeret mellem Kirkeby og Stationsby ved
jeg ikke, men det har været et klogt valg.
For det har nemlig givet den nogle omgivelser, der ikke er mange skoler forundt.
Jeg er ikke skolekyndig, men jeg kan
ikke forestille mig mange skoler, der
ligger i en park, som der er tale om her.
For det er netop det, Nors Skole gør. Disse billeder er fra 31. maj, hvor træerne
står i fuldt flor. Uanset om man går i 0.
klasse, hvor der skal ske noget, eller i 6.,
hvor man gerne vil have et roligt sted
for sig selv og en ven, kan man finde
et egnet sted. Pigerne kan finde et sted
under de blomstrende træer, i hvert fald
her om foråret og drengene kan udforske de spændende stier mellem træerne.
Og trænger benene til at blive rørt efter
et par stille timer, er der legeplads, fodboldbane eller andre muligheder for det.
Lad os alle værne om vores skole. Få
en masse børn og pas godt på skolen og
skolens park.
Kristian Amby
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NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
JULI—AUGUST

Sogneeftermiddage/aftener
5/9 kl. 19.30: Sogneaften i Sognehuset i Nors.
Vi vil gerne i dette nr. af NorsTved-Ø. Vandet Tidende minde
om efterårets 1. arrangement i
Sognehuset. hvor vi får besøg af
forfatter Niels Ole Bunch Bertelsen, Århus, der vil fortælle om
baggrunden for bogen: Et barnemord i Thy, - en kriminalhistorie
fra 1700´tallet. En tragisk historie, som udspillede sig hos en fæstebonde på Skibstedgaard i Nors
Sogn. Vel mødt til en spændende
aften.
Mødeudvalget Nors-Tved-Ø.
Vandet pastorat.
8/8 Kl. 14.00: Hestevognstur
Den 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. Af hensyn til bestilling af
hestevogn / vogne vil vi gerne have tilmelding senest 1. august:
Susanne Rotbøl: 30345265
hpvognmand@gmail.com

Særlige Gudstjenester

Nors
I forbindelsen med sommerfest i
Nors i uge 33 afholdes der gudstjeneste ved sognepræsten.
Lørdag den 17/8
kl. 09.00 i Parken, Nors

Efterfølgende er der morgenkaffe
til alle fremmødte.

8/9 kl. 10.30: Høstgudstjeneste i
Nors.
Vi håber, at nogle af vores frivillige
”Korister” vil deltage. Medbring
meget gerne lidt af årets ”høst” til
gudstjenesten, - frugt, grøntsager,
marmelade, bagværk, blomster osv.
De skænkede gaver vil efter gudstjenesten blive solgt ved en auktion,
ved Sognehuset, hvor man også vil
kunne købe kaffe og æbleskiver.
Vel mødt -Nors menighedsråd.
8/9 kl. 14.00: Børne- og familie
høstgudstjeneste i Tved.
Vi får også i år besøg af Bertel og
hans venner, der vil akkompagnere
i kirken, hvor der vil blive sunget
både høstsalmer og børnehøstsange.
Efter gudstjenesten er menighedsrådet værter ved en kop kirkekaffe /
sodavand + kage. Og hvis vejret er
med os, har vi måske en udendørs
aktivitet. Så kom og vær med og få
en forhåbentlig rigtig hyggelig eftermiddag.
Tved menighedsråd.
6/10 kl. 10.30: Høstgudstjeneste i
Ø. Vandet.
- Mere herom i næste nummer af
Tidende.
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Tiden går hurtigt i godt selskab

Ja, tiden går hurtig i godt selskab,
men tallene på dåbsattesten forblir´ de samme. Derfor er det vigtigt at nyde hver eneste livsdag,
man er blevet forundt at få.

Jeg fravalgte for mange år siden at
gå med armbåndsur, - akkurat som
jeg heller ikke har ure hængende på
mine vægge, - jo et, men det er kun
til pynt, - det har vist 18.35 i flere
år.
Årsagen er den simple, at jeg fandt
det stressende sådan hele tiden lige
at skulle tjekke, hvad klokken var.
Heldigvis findes der ur på min PC
og i bilen, så jeg kommer så nogenlunde rettidigt til mine aftaler.
Men tid er jo egentlig noget mærkeligt noget, - den er ikke som sådan
definerbar eller beviselig, - den er
alene skabt af os mennesker, så vi
har noget at forholde os til i forhold
til verden, - dage, - aftaler, - alder
osv. Tid er også noget alle gerne vil
have mere af…, - ”mere tid” står
faktisk øverst på rigtig mange menneskers ønskeseddel, men som regel
bliver man nødt til selv at skabe de
rammer, der gør, at der bliver mere
tid i ens liv.
Netop det dilemma har jeg spekuleret over i et års tid nu, og jeg har
også draget en konsekvens deraf.
For - som nogen måske allerede
godt ved - så har jeg søgt om

Med dé ord vil jeg ønske jer alle
en rigtig god sommer, - nyd dén
og ferien, når det bliver´ den tid.
Pension med udgangen af juli måned 2021.
Da man har lov til at fraflytte embedsboligen 2 år før, hvis man har
menighedsrådenes samt biskoppens accept, så blev det dét, jeg
ansøgte om. Og dén accept og godkendelse har jeg fået fra alle parter,
hvilket jeg er dem meget taknemmelige for.
Det bliver selvfølgelig vemodigt at
skulle fraflytte en ny, smuk og dejlig præstebolig, - kontoret beholder
jeg dog J, men forskellige. private
omstændigheder gør, at det vil være mere praktisk for mig i hverdagen at bo i mit hus på Mors, som
jeg også gjorde dét de 2 første år af
min ansættelse.
Jeg håber derfor også på menighedernes forståelse for mine valg.
Som en talemåde siger: Det eneste,
man ved om fremtiden, er, at der
bliver stadig mindre af den.
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Annie Krog Foldager.
Tanker om tid

”En fugl kommer hver dag i

hundreder af år og sliber sit
næb på et bjerg. Når bjerget er
slidt ned er der gået ét sekund
af evigheden”
- Kinesisk ordsprog”Det ukendte er både tillokkende
og afskrækkende. Når det drejer sig om en rejse, har man et
valg; man kan også blive hjemme, men når det gælder tiden,
er det anderledes; Den går og
vire føres med enten vi vil det
eller ej”
- Dronning Margrethe II af Danmark-

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
JULI—AUGUST

GUDSTJENESTER 2019
Måned/dag

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

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

07.
14.
21.
28.

Ingen
Ingen
10.30 *
09.00 SK

Ingen
10.30 *
Ingen
Ingen

10.30 *
Ingen.
Ingen.
Ingen.

August
7.s.e.Trin.
8.s.e.Trin.
Lørdag
9.s.e.Trin.
10.s.e.Trin.

04.
11.
17.
18.
25.

Ingen
09.00 GKN
09.00 NB
Ingen.
10.30 *

Ingen
Ingen.
Ingen
10.30 *
09.00

09.00 SK *
Ingen.
Ingen
Ingen.
Ingen.

September
11.s.e.Trin.
12.s.e.Trin.

01.
08.

Ingen
10.30 Høst NB

Ingen
14.00 Høst NB

10.30 *
Ingen.

NB= Omtale i Kirketidende
SK= Sigrid W. Kjær, Sennels.
GKN= Gudrun Kirstine Kurtz
Nielsen, Vesløs.
NN= Prædikant bekendtgøres senere.

Vær opmærksomme på, at der kan
ske ændringer i forhold til denne
gudstjenesteoversigt pga. forpligtelser i Hillerslev-Kåstrup-Sennels
pastorat. Det betyder også, at
gudstjenestefrekvensen her i pastoratet kan forekomme en anelse
mangelfuld i visse perioder.
Vi opfordrer til også at holde øje
med vores hjemmeside og dagspressen

Pastoratets graver:
Jørgen Christiansen, 24900808
*) Kirkebil.
Bestilles på: 97920422 senest kl.
12.00, dagen før.
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NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
JULI—AUGUST

Siden sidst i pastoratet

Kontakt

Døde / begravede / bisatte:

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

¨

Ole Pedersen, Nors.

¨

Ebba Elisabeth Jensen, Thisted.
Æret være deres minde.

Danmarks sogne
¨
www.sogn.dk

Døbte:
¨

Ebbe Klit Yde, København.

¨

Frida Harkjær Møller, Nors.

¨

William Plejdrup, Skinnerup.

¨

Karla Lodahl Kristensen,
Tved.
Tillykke

Viede:
¨

Find os på Facebook!
Søg ”Nors Kirke” eller ”Tved Kirke”

Marianne Grønkær og Morten Lund Larsen, Thorsted.

Tillykke!

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, er
man meget velkommen til at kontakte mig, så finder vi helt sikkert
et tidspunkt.
Ferie og friweekends.
Jeg afholder ferie fra den 24.juni til
og med 1. juli. Og igen fra den 22.
juli til og med 12. august. Embedet
passes under mit fravær af bl.a.
Sigrid Kjær, Sennels Tlf.:
51505035 .
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50 års jubilæum
Bagerst fra venstre:
Bjarne Brix Andersen, Poul Hundahl, Bjarne Johannes Hove
Nielsen, Gunvor Sunesen, Ole Christoffersen, Bjarne Nielsen,
Albert Dragsbæk Jensen, Vagn Jensen

I anledning af at det i år er 50 år siden at vi blev konfirmeret,
blev det besluttet at vi skulle mødes for at fejre det. Ud af 19
elever mødte de 17 op, så det må siges at være med god tilslutning. Vi mødtes til spisning og hygge, og fortalte hinanden
hvad der var sket i vores liv siden vores konfirmation. Et fælles
træk var at vores hårfarve var blevet temmelig ens”.

Karen Berg

På billedet forrest fra venstre:
Susanne Rigeltoft, Rita Kirk, Karen Berg, Elise Nielsen, Hanne Rysgaard Andersen, Else Marie Gregersen, Bente Nielsen,
Ruth Strømgaard Andersen, Bent Nielsen
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Besøg hos Convert
Hvad foregår der egentlig på Håndværkervej i NJA´s gamle bygninger?
Det synes vi i redaktionen kunne være
interessant at finde ud af. Derfor var vi på
besøg i juni måned for at få en forklaring.
Der har været flere historier ude, blandt
andet har der været nævnt noget om gamle
vindmøllevinger, der skulle behandles og
genbruges. Det var nok ikke lige det indtryk, vi fik ved en gennemgang af det testanlæg, der er kørende i øjeblikket. Der er
ingen vindmøllevinger i de materialer, der
bliver behandlet, men meget andet. Der
kan nævnes hamp, tekstiler, papir, søgræs,
andefjer og flere andre. Produkterne bliver findelt, blandet med en plasticmasse
og derefter formet og “bagt”, så resultatet
er en måtte, der kan arbejdes videre med.

16

i for eksempel tøj og huse. Der eksperimenteres med genanvendelsen af mange produkter til nye anvendelsesområder, så
det bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig, når det
rigtige produktionsanlæg bliver klart, hvilket formentlig sker
hen over sommeren/efteråret.
Der bliver genbrugt 207.000 tons papir om året i Danmark,
men der er stadig 70.000 tons, der bliver kasseret. Og 90.000
tons tøj. Og meget, meget andet. Tænk om alt det kan genbruges. Tænk, om man kunne lave møbler af kasseret tøj. Så
vil man spare træ, og genbruge tekstil. Og det kan foregå her
i Nors!
I øjeblikket er her ansat 4 personer, men det vil give arbejdspladser til flere, når der kommer en egentlig produktion
i gang.
Udover Convert er der et firma mere i bygningerne. Møllerup Products, som laver spændende produkter af hampprodukter, der bruges i madvarer og hudpleje. Det vil vi skrive
mere om i næste Tidende, men indtil da kan man smugkigge
på hjemmesiden moellerupshop.com.

Måtten kan også
presses kraftigt, så der
kommer en plade ud
af det. Anvendelsen af
den kan så variere.
Vi så hvordan en stol
kan laves af søgræs,
en taburet hvor sædet
er af stofrester og et
bord, hvor bordpladen
er af tøj.
Der var også gromåtter lavet af hamp, som
blot skal fugtes og have
frøene placeret, så er
der indbygget gødning
i form af hampen.
Materialet kan også
anvendes som isolering
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Vi har nyt på sommer programmet hos Nors Fitness Line, så er du ikke medlem, så skynd dig at
blive det, så du kan deltage i sommerens nye tiltag.
Der laves Sommer Camp i det fri i ugerne 28,29,30,31 og 32.
Tilbuddet gælder for alle medlemmer, men det nye er, at det er muligt at have sit barn eller
børn med, dog skal barnet være fyldt 6 år.
Træningen vil foregå på forskellige niveauer, hvor alle kan være med.
Vi skal have det sjovt samtidig med vi får sved på panden og får forbrændt en masse kalorier.
Træningstiden er onsdag fra kl.: 17-18 og lørdag fra 9-10, og det foregår på skolens
fodboldbane.
Sjov træning i fælleskab
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.
Lene Enevoldsen fortsætter med cirkeltræning hen over sommeren i det omfang hun kan.

VI HAR DE SEJESTE INSTRUKTØRER
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Nyt fra Borgerforening
Der har været Sankt Hans i Parken med over 300 tilmeldt til
grill gris der delvis var sponseret af Spar Købmandens overskud fra Torvedagen. Tak for det til købmanden og tak til alle
Jer der bakkede op om arrangementet og stor tak til alle Jer der
hjalp på den ene eller den anden måde. Det har været fantastisk
med al den hjælp vi i Borgerforeningen har haft, både med det
nye hus i Parken og med vedligeholdelse af området. Stor Stor
tak til Jer alle.
Der bliver igen i år en sommerfest for byen, i uge 33 og den
holdes i Parken. Der har været holdt møde i sommerfestudvalget, der i år består af NBK Borgerforeningen og Aktiv Netværk. Vi starter med gudstjeneste ved Annie Krog Foldager
med efterfølgende morgenkaffe og Ballerum Tærskeværk har
igen lovet at spille. Der bliver forskellige aktiviteter i løbet af
dagen og grill selv til aften med madkurv. Reserver allerede nu
lørdag den 17. august og kom og nyd byens fællesskab.

Der var den 29.5. indkaldt til møde i Lokalrådet hvor byens foreninger var indbudt.
Referater og andre oplysninger fra Lokalforeningen kan ses på byens hjemmeside www.norsby.dk.
Næste møde er den 22.august kl. 19.30 hvor foreningerne
igen vil blive indbudt.
Borgerforeningen ønsker alle en rigtig god sommer og kan
altid kontaktes på tlf. 24265822
På bestyrelsens vegne
Inger Svane

19

Hvordan man bygger et parkhus
Svend Nørgaards billeder
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Kom og bliv en af
DE MUNTRE MOTIONISTER
i Nors Hallen onsdage kl. 9.30-11.00

Foreningens formål: At samle 60+ere
Vores program er:
gymnastik – instruktør Esther Larsen
lidt folkedans/kædedans/afspænding
så er der pause med kaffe/vand,
sang og social samvær.
Derefter mulighed for:
hocky – floor curling – badminton – bordtennis – stigegolf – step – sjippetov – elastik – hula hop ringe og andre redskaber.
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 ovennævnte tidspunkt vi håber det er noget for dig.
Henvend dig også gerne, såfremt du vil hjælpe med nye aktiviteter.
Helga tlf. 61791007, Birthe tlf. 28304161, Jette tlf. 29851748
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Udleje af Medborgerhus
o 1988...

Nyhedsbrev fra Nors Hallen

på en dejlig varm sommerdag,
Jegstesidder her den 14. august og
Står du og
skal”unge”
holde enmennesker
fest, er Nors Beboerhus måske
afholdte
disse
ser
tilbage
på en helt utrolig dejlig
det du skal bruge. Her er alt, man behøver op til 80 personer.
deres 30 års konfirmandjubilæum.
Borde og nye polstrede stole og i det rummelige køkkensommer,
er der håber I har nyt det.
Nors
hallen har været delvis lukket
industriopvaskemaskine.
Der
blev udvekslet
mangeframinder
ned.
Der har været 3 arrangemenEt lejemål
gælder normalt
klokken 17 dagen før til
klokken
12 dagen
efter.
Hvis man lejer huset om lørdagen,
har
og ikke
mindst
røverhistorier
ter. Gymnastikforeningen har haft
man altså fra fredag kl. 17 til opstilling og til søndag kl.
12 til
gymnastikskole.
Samt 2 dage med
oprydning. Men vi er fleksible. Alt kan næsten gøres, hvis
det
segboard, der var en del af komer muligt.
munens sommerferie aktiviteter.
Du kan læse mere på www.norshallen.dk. Her kan du også
Den lille hal har i ferien dannet
se, hvornår huset er ledigt. Har du spørgsmål ang. tidspunkter
ramme om et par store private feeller leje i øvrigt, kan du ringe til Aase på tlf. 52 60 78 80
ster. Samt børnefødselsdage, Så
helt stille har her ikke været.
Susan, vores halinspeditør, har afholdt et arrangement. Gamerparty
med børn fra 8 til 16 år. Det var
en stor succes og vi håber på den
samme tilslutning, når det gentages den sidste weekend i september. Partyet er for alle børn der
gerne vil spille og hygge sig med
jævn aldrene. Vi håber at gamerpartyer vil blive taget så godt imod
at vi kan afholde den 4-5 gange om
året.
Den store hal er i brug, så de kan
spille bold og lave andre aktiviteter, når øjnene trænger til en pause.
Derudover er der også spillepause
fra 02.00-8.00, for at alle kan få

adsen, Jens Westergaard,

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

hvilet sig og holde den gode sjo
tone overfor hinanden.
Fitness line har været i gang h
sommeren. De har et flot vinte p
gram klar med blandt andet ny
der for mænd.
Nu er hallen også ved at være k
til at starte den ny sæson med f
rygende mange aktiviteter. D
bliver rigtig dejligt at slå døre
op for foreningerne og brugere,
hallen igen kommer til at sum
af sportslig leg og glade men
sker. Foreningerne har deres fyl
programmer klar, og de er me
ud på Facebook.
Skolen er begyndt i hallen, til s
tember starter gymnastik, hå
bold og badminton, som er forlæ
get så der er 4 timer om mandag
Til oktober starter indendørs f
bold.
Derudover kan Hallens frie tim
benyttes af andre privatperson
F.eks. kan der afholdes børnef
selsdagsarrangementer, hvor m
kan bruge mødelokalet og gym
stiksalen i 3 timer for 800 kr.,
der kan tillige lejes redskaber
gymnastikforeningen for 200 kr

Nors Dilettantforening
trækker nu igen i arbejdstøjet, og
arbejder hen imod, at få et stykke
op at stå. Klar først i det nye år.
Vi har endnu ikke en fast dato, da
vi skal have fundet ud af, hvad der
kan lade sig gøre i forhold til at
etablere egnet scene, spillere etc.

Stykket er udvalgt, så vi skal ha
besat rollerne.

Ud fra hvad vi kan læse
rollehæftet, kan I roligt glæde
til et hylemorsomt stykke ig
denne gang.

NORS VVS- &
BLIKKENSLAGERFORRETNING
NORS
VVS- &

Håndværkervej 20, Nors, 7700 Thisted · Tlf. 9792 0724
BLIKKENSLAGERFORRETNING
kontakt@handestvvs.dk · www.handestvvs.dk
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Fød

Aktiv Netværk Nors

DE MUNTRE MOTION
DE M

Aktiv Netværk holder sommerferie fra Palletten, men der er dog en- Tirsdag d. 3. september: Bustur langs Limfjorden til Sydthy. Afgange
Sæsonen
onsdag
5. september
2018,
kl start
09.3
kelte arrangementer inden vi starter op igen d. 9. september.
fra hallenstarter
klokken 10,
forventetden
hjemkomst
omkring klokken
16. Der
Sæsonen
er sandwich
frokost, og
Alle ertilvelkomne,
- såvel nye som nuværende
Alle ermev
Onsdag d. 14. august:
vi
får
eftermiddagskaffe
et
Der er mulighed for gymnastik, step, badminton,
bordtennis,
Der er mulighed
for ri
g
Tur til Solbakkehaven i
sted undervejs. Hele turen
og ikke mindst social samvær.
Kløv. Tag selv brød med
koster 200 kr. Drikkevarer
til kaffen, som Aktiv
betaler man selv. NærmeKom ogpr.vær
Netværk leverer. Entré
re følger pr. mail og opslag i byen. Tilmelding
tlf. 24med.
60 35 42 eller
40
kroner.
Der
er
sam91
53
79
50.
Kun
for
medlemmer
af
Aktiv
Netværk.
olger
Drachmann,
har
for
alvor
er engen” er en af vore folkekære sange af Holger Drachmann, har for alvor
kørsel
fra hallen kloker
usædvanlig
sommer.
Venlig hilsen
veren
60hel
sommerdage
og
10 – 15 trope nætter er en hel usædvanlig sommer.
ken
13.45
Mandag d. 9. september klokken 18.00:
Opstartsfest på Palletten.
haft
en
usædvanlig
sommer.
Bestyrelsen
er den anden er blevet slået. Vi må sige, vi har haft en usædvanlig sommer.
Svankjær Savværk underholder. Kun for medlemmer af Aktiv Netværk.

e ved spejderhytten.
Det blev
tastiks
sommerlejr, hjemme
ved vores bålhytte ved spejderhytten. Det blev
et
mere.
Vi
havde
besøg
af
en
ade ture, en tur til Fårup Sommerland
og meget
Vi Netværk
havde besøg
Ønsker du at blive
medlemmere.
af Aktiv
Nors? af en
de opgaver i Nationalparken.

Medlemskort til Aktiv Netværk Nors kan købes hos Grete Amby på tlf: 24603542, hos Leo Pedersen

tten.
nye18.30
vi opHer
igenerd.alle,
15.både
aug. kl.
ved spejderhytten.
er Krøl”
alle,påbåde
nye ogPris: 250 kr.
påog
tlf: 30481286,
eller hos Hanne Her
”Klip og
tlf: 97981918.
ha
et
par
hyggelige
timer,
og
mmen med deres forældre. Her vil vi sammen ha et par hyggelige timer, og
spejder år.

dag
eegymnastik
måneder:

Er der en lille maler/kunstner

FODBOLDGOLF I NORS

D. 24. o

Ole Chr

Husk! Borgerforeningen Tillyk
fra d
udlejer
stolemaler/
gemtEr
i dig?
derflagstænger
en lille
og borde samt æresport.

21132194
pejderhytten
på Toftholmvej.
esenfor
alle enheder
fra 18.30 til 20.00 i spejderhytten
på Toftholmvej.
Kunne du tænke
dig at høre nærmere
om du
malerholdet?
Kunne
tænke dig
Vera
Ring på 24679933
Banen ligger i Parkområdet Norsvej 92 7700 Thisted.
Nors
KFUM
og KFUK
Udlevering
af bolde
skerudleveret
ved
Spar købmanden
Skellet
Nors.
rsommerferien
andet
underholdning.
et
program
forfor
detalle.
Herogvilscorekort
der blive
program
for2det
div.
Se mere på www.norsfodboldgolf.dk
Så kom til opstarts/ informations-møde
torsdag
d.
Så kom
til opsta

holder hyggehjørne

r andet underholdning.
SÅ STARTER
STOLEGYMNASTIKKEN
IGEN
EFTER
SO
kunstneren,
Hanne
Thyborøn vil OP
komme
med
kunstnere
Banen
i Parken
på Norsvej 92 hos
er klarAlex,
til at tage imod
øb i Vestervig
– for
de store.
Hindigvej 2,
PÅ PALLETTEN
Jeres arrangement, og når I er færdig er der mulighed
Sted: Palletten
div.
fredag
5. oktober og
HVER TORSDAG KL 10.00
Østerild – for
små.eller spise medbragt
forde
at grille
mad. Derd.
er massEntre: 20 kr. medlemmer,
50 GANG
kr. ikke
medlemmer
in
Entre:
kr. me
er af plads såvel under overdækket
pavillond.
eller2.vednovember
FØRSTE
TORSDAG
D. 20
13 SEPTEMBE
fredag
sen
OTIThy.
- for de borde
store.bænke sæt i Parkområdet.
03004
VI FÅR RØRT HELE KROPPEN
kl. 19.30

k Nors.
Nr. 34012

50, mail: steffenoddershede@mail.dk
Åbent hver dag fra kl. 8- 20

Otto.

OGSÅ LATTERMUSKELERNE!!
Aktiv
Netværk Nors
BÅDE SIDDENDE OG STÅENDE VED EN STO

Kom ud i naturen nyd det gode vejr og få lidt motionalt sammen på en sjov og hyggelig måde.

Medlemskort til Aktiv Netværk Nors kan købes
hos Grete Amby,
tlf:Net
24
Medlemskort
til Aktiv
JEG GARANTERER
SVED PÅ
PANDEN
tlf: 30481286, eller hos Hanne
”Klip og Krøl”,
979819
tlf:tlf:
30481286

KOM OG VÆR MED ALLE KAN DELTAGE.

Grete.

Vi ses! Hilsen

l.com
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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

Ret til ændringer forbeholdes.
GOD SOMMER!
Mvh. Hanne.
se mere på
www.dinnationalparkthy.dk

”SPRING
PÅ CYKLEN”
Ise THY
2019
”SPRING
PÅ
se mere på
mere på

CYKLEN” I THY

og

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

Forskellige længder:
www.thy360.dk
www.dinnationalparkthy.dk
www.dinnationalparkthy.dk
◦
En kortere tur på 20 – 25 km med en
gennemsnitshastighed på ca. 15 km/t
og
søg
”SPRING
PÅog
CYKLEN”
Den er velegnet til børnefamilier
og på
turister
samt folk
der gerne vil
stoppe lidt op og nyde naturen. Turlederen tilrettelægger små stop på
www.thy360.dk
www.thy360.dk
vejen.
◦
En længere tur på 40 - 45 km med en
på 20
25NORSHALLEN
km/t PÅ+CYKLEN”
Søndag 14. april
NPThy
søg på ”SPRING PÅ CYKLEN”gennemsnitshastighed
søg
på–”SPRING
P-pladsen
Norshallen,
17,hurtigere.
Nors
Den er velegnet til motionister
med
lyst til atKirkebyvej
køre lidt
Turlederen tilrettelægger små stop på vejen.
GPS: 57.022545,stand
8.672278
og
Det forventes at cyklerne/dækkene er i god sikkerhedsmæssig
er egnet til grusveje og grusbelagte cykelstier. Der cykles også på små
Søndag 14. april
NORSHALLEN + NPThy
+ NPThy
Søndag Søndag
05. maj 14. april
NR. NORSHALLEN
VORUPØR
asfalterede
veje.
P-pladsen Norshallen, Kirkebyvej
17, Nors
P-pladsen
Norshallen,
P-pladsen
ved Hawblink
4, Nr.Kirkebyvej
Vorupør 17, Nors
Man må gerne cykle på el-cykel.

2019

2019

GPS: 57.022545, 8.672278
Tid:
Se neden for:

Sø

P-

GPS: 57.022545,
GPS: 56.958265,
8.3702678.672278

Sted:
Se ud for dato
NR. VORUPØR
maj
NR. VORUPØR
Søndag Søndag
16. juni 05.VESTERVIG
+ LODBJERG
FYR
Mødetid:
Søndage kl. 10
P-pladsen ved Hawblink 4, Nr. Vorupør
P-pladsen
ved Hawblink
P-pladsen
ved Vestervig
kirke 4, Nr. Vorupør
Pris:
Gratis.
Medbring:
Mad og drikke, cykelhjelm og tøj
efter
forholdene
GPS: 56.958265, 8.370267
GPS:
56.958265,
GPS:
56.774108,
8.3173238.370267
Tilmelding:
Ingen
Søndag 16. juni VESTERVIG
+ LODBJERG
FYR
Søndag
juni
VESTERVIG
+ LODBJERG
FYR
Lørdag Kirsten
13.
juli 16.
Eventuelle
spørgsmål
Kontakt.
Marager.
Tlf.:STENBJERG
2145
2716
Søndag 05. maj

P-pladsen ved Vestervig kirke

Sø

P-

P-pladsen
ved Landingspladsen,
P-pladsen
ved Vestervig kirke

se mere på www.dinnationalparkthy.dk og www.thy360.dk

Sø

P-

Lø
P-

GPS: 56.928370,
8.3406478.317323
GPS: 56.774108, 8.317323
GPS: 56.7741085,
- søg på ”SPRING PÅ CYKLEN”
Søndag Lørdag
04. august
13. juli

Lørdag 13. juli
STENBJERG
P-pladsen ved Landingspladsen,

SNEDSTED + NPThy
STENBJERG

P-pladsen
ved Landingspladsen,
P-pladsen
ved Snedsted
station

Sø

P-

GPS: 56.892548, 8.526819
GPS: 56.928370, 8.340647
Søndag 04. august

SNEDSTED + NPThy

P-pladsen ved Snedsted station
GPS: 56.892548, 8.526819

Kaffe og rundstykker kl 09.30 – 10.00 GPS: 56.928370, 8.340647

K

Arr. medSøndag
Snedsted04.
Borgerog håndværkerforening
august
SNEDSTED + NPThy
P-pladsen ved Snedsted station

A

Søndag 08. september

Sø
P-

”SPRING PÅ CYKLEN”
THY
2019 kl 09.30 – 10.00
”SPRING PÅ CYKLEN”
I Tårnvej
THY
2019
KaffeI og
rundstykker
Kaffe
og rundstykker
P-pladsen
7-23

GPS: 56.892548,
8.526819
HANSTHOLM
FYR

kl 09.30 – 10.00

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.

Forskellige længder:

Forskellige længder:
Arr. med Snedsted Borger- og håndværkerforening
Arr. med Snedsted Borgerog 57.112801,
håndværkerforening
GPS:
8.599815
◦
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
Den er velegnet til børnefamilier og turister samt folk der gerne vil
Den er velegnet til børnefamilier og turister samt folk der gerne vil
Søndag 08. september
HANSTHOLM
FYR
08. september
HANSTHOLM FYR
Søndag Søndag
06. oktober
KLITMØLLER
stoppe lidt op og nyde naturen. Turlederen tilrettelægger små stop på
stoppe lidt op og nyde naturen. Turlederen tilrettelægger små stop på
P-pladsenP-pladsen
ved Nystrup
Campingplads
Trøjborgvej 22
P-pladsen Tårnvej 7-23
Tårnvej
7-23
vejen.
vejen.
◦
En længere tur på 40 - 45 km med en
◦
En længere tur på 40 - 45 km med en
gennemsnitshastighed på 20 – 25 km/t
gennemsnitshastighed på 20 – 25 km/t
GPS: 57.032652,
8.4788728.599815
GPS:
57.112801,
GPS: 57.112801,
Den er velegnet til motionister med lyst til at køre lidt hurtigere.
Den
er velegnet til8.599815
motionister med lyst til at køre lidt hurtigere.
Turlederen tilrettelægger små stop på vejen.
Turlederen tilrettelægger små stop på vejen.
Det forventes at cyklerne/dækkene er i god sikkerhedsmæssig stand og
Det forventes at cyklerne/dækkene er i god sikkerhedsmæssig stand og
Søndag
06. oktober
KLITMØLLER
KLITMØLLER
er egnet til grusveje og grusbelagte cykelstier.
Der cykles
også på små
er
egnet til grusveje og grusbelagte cykelstier.Søndag
Der cykles 06.
også oktober
på små
asfalterede veje.
veje. 22
P-pladsen ved Nystrup Campingpladsasfalterede
Trøjborgvej
P-pladsen ved Nystrup Campingplads Trøjborgvej 22
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:

Tid:

Se neden for:

GPS:
• Dalen 18 i Nors,
på57.032652,
muren 8.478872
iSegaragen
Sted:
ud for dato

Sted:
Se ud for dato
Mødetid:
Søndage kl. 10
Pris:
Gratis.
Medbring:
Mad og drikke, cykelhjelm og tøj efter forholdene
Tilmelding:
Ingen
Eventuelle spørgsmål Kontakt. Kirsten Marager. Tlf.: 2145 2716

Mødetid:
Søndage kl. 10
Nationalpark
Pris:
Gratis.
Medbring:
Mad og drikke, cykelhjelm og tøj efter forholdene
Tilmelding:
Ingen
Eventuelle spørgsmål Kontakt. Kirsten Marager. Tlf.: 2145 2716

24

GPS: 57.032652, 8.478872

Thy --- Venner

Sø
P-

