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Fodboldskole

Som traditionen tro blev der i uge 27 afholdt DBU fodboldskolerne på boldbanerne i Nors for 27 år i træk. I år var der
samlet 80 glade fodboldbørn, som fik sig en masse træning,
sjove oplevelser og mange nye kammeratskaber. I forhold
til sidste års fodboldboldskole oplevede vi en stigning på 18
deltagere, hvor især tilgangen af piger var markant. Dette var
meget glædeligt, hvilket også gjorde det muligt med én stor
pigegruppe.
Selvom vi i år vejrmæssigt var udsat for lidt af hvert, så
mødte børnene ind hver morgen med stor glæde og lyst, og
så kunne vejret ikke slå os ud – de store fodboldstjerner får
jo også vandet banen inden kamp. Og den positive indstilling
børnene bragte med sig hver dag sikrede, at de alle dagene
igennem lagde stor energi i at tillære sig fodboldmæssig viden,
hvilket resulterede i trætte deltagere om eftermiddagen, men
som nævnt altid friske næste dag.

blandt andet på oppustelig fodboldbane, Bomberballz, pannabane, fodboldcup på tværs af alle grupper og så prøvede alle
deltagere kræfter med fodboldgolfbanen i Nors. Fodboldgolf
som i år var et helt nyt tiltag, hvor de havde mulighed for at
gøre brug af ugens tillærte tricks og teknikaliteter, hvilket både
trænere og børn nød i fulde drag – tak til Nors fodboldgolf for
lån af bane. Og sidst men ikke mindst, så er der ingen fodboldskole uden vandkamp. Så ugen sluttede som med vanen tro af
med den store vandkamp fredag eftermiddag, hvor deltagerne
spiller mod trænere og trænerassistenter for samtidig at slås i
vand – en tradition der ses frem til allerede mandag morgen.

Over hele linjen fra de 14 voksne har der været stor tilfredshed
over årets fodboldskole, som ugen igennem gjorde deres bedste
for at skabe en uforglemmelig og lærerig uge for de mange børn.
Vi håber derfor igen til næste år at se mange genkendende ansigter fra i år, men også nye ansigter, som har lyst til en uge fyldt
med godt humør, fællesskab og fantastiske fodboldoplevelser.
Der skal også lyde en stor ros og tak til alle trænerne, trænerassistenter, køkkenmedhjælp og andre frivillige, som har været
medvirkende til en god uge på DBU fodboldskole i Nors BK.
Mvh. Fodboldskoleleder
Allan Olsen

For at give børnene den bedst mulige fodboldoplevelse af at
være på fodboldskole, så gjorde vi meget ud af, at der skal være
anderledes og sjove fodboldaktiviteter i løbet af ugen, som børnene ikke nødvendigvis møder i deres hverdag. Dette resulterede i, at der hver dag var tænkt ind, at deltagerne skulle have et
afbræk i den ellers planlagte træning. De forskellige tiltag bød
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Alle er velkommen.

Nyt fra Nors Gymnastikforening
Nors Gymnastikforening kan i den kommende sæson tilbyde et meget varieret program for store og små.
Vi har de traditionelle gymnastikhold og i år er det lykkedes,
at få en dygtig ung mand fra Thisted, Mads Dam Petersen til at
træne børnebadminton. Han har selv spillet badminton i mange
år, været på efterskole på badmintonlinje og har trænerkursus i
badminton. Ligeledes har han undervisningserfaring, så har du
lyst til at gå til badminton i Nors, er det nu en oplagt mulighed.
En nyhed er også Susans Kæphestehold, Hobby Horse. Susan har meget erfaring med de levende heste. Men da de ikke
passer ind til hallens gulv, vil hun gerne tilbyde Hobby Horse.
Holdet henvender sig til piger fra børnehaveklassen og op.
Hallen stilles til rådighed for spring, dressur og kæphestehygge. I mødelokalet er der symaskiner og voksne der vil hjælpe med at sy kæphesten. Lave udstyr til den og andre kreative ting. Materialer skal man selv medbringe. Vi har ideer og
skabelon til hesten. Man må også medbringe sin egen færdige
kæphest. De voksne kan også få rørt sig i den kommende sæson, enten ved badminton, floorball for herrer, yoga for alle

unge og voksne, eller på holdet Vild med at danse.
Fælles for alle holdene er, at der er lagt op til hyggelige,
sjove, svedige og fede timer i godt selskab og med instruktører
som er parat til at udfordre dig.
Tilmelding og betaling foregår på www.norsgymnastikforening.dk under holdtilmelding.
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Sæsonstart d. 2.9.2019
Hold

Dag

Tid

Ledere

Tlf.

Badminton

Mandag i hallen

18:00-21:00
Opstart uge 36

Kontaktperson: Kathrine
Thøgersen

40 92 63 55

Pris
2000,- pr. bane

Tumlestik
0-3 år og forældre

Torsdag i salen

17:00-18:00
Opstart uge 36

Louise Svendsen
Julie Andreasen

23 32 85 26

1 barn 500,2 børn 600,-

Team Fræs =
børnehavebørn

Onsdag i salen

16:00-17:00
Opstart uge 36

Michelle Holler
Camilla Holm
Emma V, Emilia, Amanda

22 86 15 76

500,-

Mini mix
0.-2. klasse

Onsdag i salen

17:00-18:00
Opstart uge 36

Michelle Holler
Camilla Holm
Thor, Lars,
Emma M, Oliver

22 86 15 76

550,-

Mix spring
3.-6. klasse

Onsdag i salen

18:00-19:30
Opstart uge 36

Nadja Bodin
Ebbe, ??

28 55 50 87

600,-

Rytme 3.-7. klasse

Torsdag i salen

16:00-17:00
Opstart uge 36

Kathrine Kragh Thøgersen
Christine, Ninna

Yoga for alle unge og
voksne

Tirsdag i salen

18:30-19:30
opstart i uge 36

Pia Sloth

20 35 80 03

450,-

Floorball for herrer

Onsdag i hallen

20:00-21:00
Opstart uge 36

Kontaktperson:
Niels Lodahl Andersen

22 19 09 81

500,-

Mega turbo

Onsdag i hallen

16.00-17.00
opstart uge 36

Susan Haugstrup Sørensen

20 91 86 27

400,-

40 92 63 55

550,-

20 kr. for leje af
segboard pr. gang

Børnebadminton
1.-3. klasse

Mandag i hallen

16.00-17.00
opstart uge 36

Mads Dam Petersen

30 72 09 21

400,-

Børnebadminton
4.-7. klasse

Mandag i hallen

16.30-17.30
opstart uge 36

Mads Dam Petersen

30 72 09 21

400,-

Vild med at danse
for voksne

Torsdag i hallen

19.00-20.00
opstart uge 37

Rikke og Brian

26 82 10 66

600.– for et par

Kæpheste
piger 0. kl—og op

Onsdag i salen

15.00-16.00
opstart uge 36

Susan Haugstrup Sørensen

20 91 86 27

400.-

Vigtige datoer

Bestyrelsen i Nors Gymnastikforening.

2019
Uge 42
Uge 44

Formand
Næstformand
Kathrine Thøgersen Nadja F. Bodin
Tlf. 40 92 63 55
Tlf. 28 55 50 87

Kasserer
Rikke Budsted
Tlf. 40 24 91 28

Sekretær
Berit Oddershede
Tlf. 21 23 05 79

Menig medlem
Anita S. Pedersen
Tlf. 28 51 12 41

Efterårsferie ( ingen træning )
Gymnastik weekend d.
2.11.19 — 3.11.19

D. 18.12.19 Fælles juleafslutning
Uge 52/1
Juleferie følger skolens ferie
2020
Uge 7
Vinterferie ( ingen træning )
D. 8.3.20
Gymnastik-opvisning i Nors
??.3.20
Børnestævne i Thy Hallen

Hovedsponsor

Menig medlem
Kristina Yde
Tlf. 22 59 16 58

Menig medlem
Webmaster/menigSuppleant
Karina F. Mogensen Lars Larsen
Camilla Holm
Tlf. 51 33 99 07
Tlf. 20 88 60 81
Tlf. 20 48 81 02
Praktisk Info.
Tilmeldingen samt betaling sker på vores hjemmeside
www.norsgymnastikforening.dk
Det er gratis at deltage de første 2 gange.
Såfremt problemer med tilmeldingen, kontakt da venligst en fra bestyrelsen.
Kontingentet er for hele sæsonen.
Hvis der deltages på mere end ét hold, betales der fuld pris for det dyreste og 250,for hvert efterfølgende hold.

Spændende busrejser
samt buskørsel i indog udland
hanstholm-rejser.dk
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Veteranbiler

Byger, der går og kommer, det er den danske sommer
hinanden. Dejligt vi i Nors kan lave to arrangementer samme
corn
over
bål ved vores
stand.
er lavedeVejret
spejderne
til hiner ikkegaver
altid med,
når der arrangeres
noget
udendørs
dag, uden
de forstyrrerdergaard
hinanden. og Maria Høj. Bæverne
mødes tirsdag fra 16.30-18.00.
nden, fældede
et juletræ
og pynher i Danmark.
Men lige
om lørdagen til sommerfesten var det
Fælles
opstart
de det heldigvis
med pyntomvendt
lavet afaf,ting
fra
hvad sangen siger. Her kom bygerne
Tirsdag d. 21. august havde vi Ulv (2.-4.klasse): Tonny Frydenoven. først, men forsvandt igen hen ad dagen.
Sommerfesten er beskrevet andet sted, så
her er
det omfor alle medlemmer
fælles
opstart
skov, Marianne Smed og Emma
og Jens Ole
Jensen
havde– selvfølgelig med
i Nors
gruppe
Gregersen. Ulvene mødes tirsdag
nsdag veteranbiltræffet,
blev spejderneMads
sendtWilladsen
på
arrangeret
samme
dag.
Ikke
i
Parken,
men
Wejsten
Om.
Oldtilagkageløb.
fra 16.30-18.00.
eik i to patruljer. De skulle gå til
merhvor
i Nors,
arrangementet
litmøller,
desom
skulle
finde et hed, startede med morgenkaffe
klokken 9, og der kom en del gamle biler, og flere til at kigge
I år prøvede vi som noget nyt at Spejder (5. klasse og op): Henried at overnatte inden for bygrænpå. Og det er jo altid sjovt at se gamle biler, især dem man selv
afholde løbet i parken. Her skulle ette Krogh, Frederik Kær, Thor
n. De har
sovhaft
i haverne
hos
et
par
eller i hvert fald kørt i.
løse
Sommer og Jonas Dahl Poulsen.
de familier.
Og apropos Oldtimer fremgik det ikke heltspejderne
klart, om det
varfem små poster for
”tjene”dag
ingredienser
til lagkage.
Spejderne mødes mandag fra
bilerne eller værterne, der mentes. Men en at
hyggelig
var
Aftenen
sluttede
med
vurdering
18.30-20.30.
ver patrulje
havde
fået
en
ting
det. Det var ikke tilsigtet, det faldt sammen med sommerfesten,
men
det sikkert
varatetbytandet publikum, af
generede
de ikke
lagkagerne
og derefter måtte de
ed, som
de da
skulle
forsøge
spises – med ske direkte fra fadet Senior (8. klasse og op): Kasper
med indbyggerne i Klitmøller.
selvfølgelig.
Svendsen og Tim Sommer. Seegge patruljer fik sig byttet frem
niorerne mødes torsdag fra 19.00tre ”nye” ting.
Den nye sæson
21.00.
I år ser lederfordelingen sådan ud:
Derudover er Randi Sommer og
pejderne kom tilbage til lejrpladBæver (0.-1. klasse): Britt Wentoff Louise Svendsen gruppeledere.
n torsdag, hvor de blev kølet af i
Amby, Christopher Lodahl Søn- Nye medlemmer i alle aldre er
andet sø efter gåturen i varmen.

edag stod på træklatring. Derdover var spejderne så heldige at
ive givet nogle gedder, som blev
beredt til frokost.

ørdag blev der antipioneret inden
et var tid til at gå tilbage til spejerhuset.

yfest
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-
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til
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Gamle billeder
Så er sommerferien forbi og vi
starter op med gamle billeder på
Palletten d. 12.- september klokken 10. Som de fleste nok kan se,
er dette billede af skolen før jernbanen blev nedlagt i 69.

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

Thy Lagerrum
På Håndværkervej er der kommet liv i nr. 18. Det er Thy
Lagerrum, der er flyttet ind og i fuld gang med at udleje rum til
opbevaring af ejendele.

I dagtimerne er det fortrinsvis Karina, der passer lagerrumudlejningen, Jan har nemlig også aktiviteter gennem sit
firma JCS Consult.

Redaktionen tog på besøg

Hvad er det så man kan leje?

ærk Nors og Hanstholm Rejser

Det første, der møder en, er en dejlig duft af nyt træ, og det
arskener tydeligt, at der er lagt et stort arbejde i at få lokalerne til at
se indbydende ud.

Der er indrettet 32 lagerrum i størrelser fra 2,7m2 til 80 m2.
Rummene er aflåst, og der
gangarealet
Såerervideoovervågning
sommeren ved atafgå
på hæld og efte
ind til rummene og alarmsom
om forhåbentlig
natten.
kan fristes de fleste, som
I rummene er der gulvvarme,
somnyt
sikrer
en temperatur
Som noget
starter
der et holdpå
SWISSB
mavetransog balance
minimum 10 grader. Derstyrke
er bådeogenstabilisere
pallevogn ryg,
en lettere
Desuden
starter
Philip Kristensener
portvogn, som kan benyttes
ved indog udflytning
af effekter et hol
en
blanding
af
crossfit/vægttræning
fra rummene. Karina og Jan fortæller, at lagerrummene bruges samt
Kom
oglængere
bak op om
hold og
til opbevaring af effektertempo.
i kortere
eller
tid. dette
Det kan
Lene
Enevoldsen
har
cirkeltræning/styrke
være i forbindelse med flytning, skilsmisse, studie, eller fordi
og igenmed
om papirsmuld!
lørdagen fra kl. 08.30 til kl. 0
loftet hjemme er blevet isoleret
Halla
har
et
hold yoga som foregår på No
Der er også begrænsninger på hvad der må opbevares.
Her skulle være noget for en hver smag o
Brandfarligt og eksplosivt materiale og væsker må selvfølgelig
900 kr. og 12 mdr. 1500 kr. Her kan alle v
ikke anbringes i rummene og derudover er der begrænsninger,
som fremgår af opslag ved indgangen.
Hold- og inst
Lejere får en chip, til betjening af indgangen
åbningstiden,
Opstart i iuge
34. Dog starter
som er fra kl. 6 - 23.

Indehaverne er Karina og Jan Sørensen

918

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

Mandag
Mandag
Hold
08.00 - 09.00
Der er en meget nem prisberegning:
40
kr.
+
moms
pr. m2
Instruktørtime
pr. måned.
kl.19.00Lis
Karina og Jan kan træffes
20.00på
Tlf.20413626
Vægt/
tlf. 22 51 72 81 eller 60 88
86 77
kodition
Hold
Træning for
mænd
Kl.17.30-18.30
Philip
SWISSBOLD
Telf.
Lene H.
25302269
Telf. 24271663

übeck

Hvad koster det?

18

dk/rejsemaal/l-beck-juletur/65

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.

Spejder Nyt
Sommerferien er ovre, og vi er klar til at tage fat på en
nyt spejderår. Vi havde opstart her medio august, og hvor
var det dejligt at alle de ”gamle spejdere” mødte op sammen med 5 nye. Efter den traditionelle opryknings ceremoni var
vi på et lagkage løb. Forskellige opgaver skulle løses og som
præmie var der ingredienser til lagkage. En hyggelig aften hvor
spejdere og forældre fik afprøvet nogle spejderfærdigheder.
Hele sommeren har der været stor søgning til vores bålhytte
/ shelter. Dejligt at den bliver brugt, og mange har booket den
her i den kommende tid.
Vi håber på nogle gode turer på Vandet sø i vore kanoer og
kajakker her i sensommeren. Her sidst i september skal både
de store og små spejdere på distrikts ture, så vi er i gang med at
øve forskellige færdigheder så spejderne står godt rustet til de
opgaver de møder.

Program for de kommende måneder:

Hver onsdag holder vi møde for bæver og ulve fra 17.15 til
18.45, og spejdere fra 17.30 til 19.00 i spejderhytten på Toftholmvej. Alle er altid velkommen.

September:

21. – 22. Efterårsløb i Frøstrup, for de store spejdere.
28. Grøn Fejde i Nors, for Bævere og ulve.

Oktober:

18. – 20. JOTA / JOTI, for de store spejdere og andre interesserede.
Gruppeassistent:
Steffen Oddershede
Tlf. 97977150
Mail: steffenoddershede@mail.dk
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FODBOLDGOLF I NORS

Husk! Borgerforeningen
udlejer flagstænger, stole
og borde samt æresport.

Banen ligger i Parkområdet Norsvej 92 7700 Thisted.
Udlevering af bolde og scorekort sker ved
Spar købmanden Skellet 2 Nors.

Ring på 24679933

Se mere på www.norsfodboldgolf.dk
Banen i Parken på Norsvej 92 er klar til at tage imod Jeres
arrangement, og når I er færdig er der mulighed for at grille
eller spise medbragt mad. Der er masser af plads såvel under
overdækket pavillon eller ved borde bænke sæt i Parkområdet.
Kom ud i naturen nyd det gode vejr og få lidt motionalt sammen på en sjov og hyggelig måde.
Åbent hver dag fra kl. 8- 20
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CROSS DANSE ER GLAD MOTION

SPECIELT TAK TIL...

Der er med til at give energi og overskud
Der giver styrke til krop og sjæl
Sved på panden og smil på læben

En venlig hilsen og stor tak til vores gode købmand og hans lige
så gode ansatte - I er alle imødekommende og hjælpsomme.
Det betyder så meget - ikke mindst, når man som jeg er svagtseeende.

Nors Hallen torsdag d. 5. september kl. 18.15 – 19.15
Underviser Karin Skaarup Nielsen

De bedste hilsner
Jenny Larsen

Kom og vær med, og støt op om motion,
først for dig selv og for Nors

Kom og bliv en af

DE MUNTRE MOTIONISTER

UDSAT

FORENINGEN FOR 60+ OG PENSIONISTER

I sidste Tidende lovede vi en artikel om Mollerup Gods
produktion i de tidligere NJA bygninger.

Vi starter 4.9. kl. 9.30 i Nors Hallen
og herefter hver onsdag.

På grund af travlhed hos Mollerup
må vi desværre udskyde det til november nummeret.

Instruktør Ester Larsen vil hjælpe os i form.
Kig ned i hallen, vi håber det er noget for dig.

BANKO

BRYLLUP

Sæt allerede nu kryds i kalenderen mandag
d. 14. Oktober kl 19, hvor spejderne afholder
banko i Nors hallen.

Lørdag den 5. Oktober vies dette skønne
par i Nors Kirke. Sanne Kjær Sørensen og
Morten Bach Pedersen, Webersvej 23,
Holstebro.

Alle er velkommen

Tillykke!

Der sælges kaffe og kage i pausen.
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NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
SEPTEMBER—OKTOBER

Sogneeftermiddage/aftener

Særlige Gudstjenester

3/10 kl. 14.30: Mit liv i ord og
toner
Kunstneren, skribenten og musikeren Kristine Frøkjær, Hurup vil
synge
og underholde. Der vil også blive
lejlighed til selv at synge.

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.
6/10 kl. 14.00: Kirken i skoven
De skænkede gaver vil blive solgt
Vi mødes i Tved kirke, hvor vi vil
synge et par sange/salmer og hvor ved auktion, ved Sognehuset, hvor
formand Mette Frøkjær vil fortæl- man også vil kunne købe kaffe og
æbleskiver. Høstindsamling til forle lidt om det restaureringsarbejdel for Home-Start i Thisted.
de, der kommer til at foregå i
Tved kirke. Derefter går vi ned i
8/9 kl. 14.00: Børne- og familie
Tved gl. skole, hvor Ib Nord vil
høstgudstjeneste i Tved.
fortælle lidt om skolen og dens
Vi får besøg af ”Bertel og hans vennuværende brug. Hvis andre har
ner”, der vil spille i kirken, hvor vi
noget at berette om by – og
synger høstsalmer og sange. Efter
”erhvervslivet” i det ”gamle”
gudstjenesten er menighedsrådet
Tved, så lytter vi gerne. Der afværter ved en kop kaffe/sodavand +
sluttes med kaffe/the og kage.
kage. Hvis vejret er med os, har vi
Alle er hjertelig velkommen
måske en udendørs aktivitet. Kom
og vær med til en forhåbentlig rigtig
31/10 kl. 19.30: Jens Otto Nyhyggelig eftermiddag.
strup fortæller
Vi får besøg af fhv. rektor, byrådsmedlem m.m. Jens Otto Ny- 6/10 kl. 10.30: Høstgudstjeneste i
Ø. Vandet.
strup, der er bosiddende på
”Paletten”, som vil fortælle om sit Vi skal synge mange af vores kendte høstsalmer - og sange sammen
spændende liv og virke.
med ”Bertel og hans venner”. Høstindsamling til fordel for Kirkens
Korshær.
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3/11: Alle Helgens søndag.
Ved alle 3 gudstjenester Alle Helgens søndag
kl. 09.00 i Tved kirke,
kl. 10.30 i Ø. Vandet kirke
kl. 16.00 i Nors kirke
vil vi - efter prædikenen - og ved
navns nævnelse - mindes de mennesker, vi har mistet her i vores 3
sogne siden sidste Alle Helgen
samt dém, som måtte være kommet til vores kirker eller kirkegårde udensogns fra.
8/11 kl. 18.00: Mortens aften i
Sognehuset.
Menuen består selvfølgelig af andesteg m. tilbehør (Pris: 125,- kr.)
Der vil både under og efter maden
være hyggemusik og fællessang.
Der kan købes vin, øl og vand til
maden. Tilmelding senest 1. november til Susanne Rotbøl Pedersen på tlf. 30345265 eller Inger
Svane på tlf. 24265822.

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
SEPTEMBER—OKTOBER

Baby-salmesang.
Så er det igen tid at spørge: Er der
nogen, der har lyst til en ny omgang
baby-salmesang i Nors kirke?
Konfirmandforberedelse 20192020.

Vanen tro kunne jeg forestille mig 1
time torsdag formiddag i Nors kirke
i tidsrummet mellem 10.00 og
11.00.
Datoerne kunne f.eks. 5/9 + 19/9 +
26/9 + 3/10 + 10/10 + 24/10 +
31/10.
Der skal dog være min. 4 mødre, der
har lyst til at være med, for at vi
starter op.
Glæder mig til at høre fra jer, - gerne på mail: AKF@KM.DK.
Senest tilmelding 2/9.

Tiden nærmer sig så småt for opstarten af konfirmandforberedelsen
her i Nors-Tved-Ø. Vandet pastorat. Vi starter op:

Tættere samarbejde mellem
Nors og Ø. Vandet menighedsråd.
Nors og Ø. Vandet menighedsråd
har besluttet, at man i en prøveperiode på 1 år vil lave et såkaldt
”Pastorats råd”, - dvs. et fælles
menighedsråd.
Menighedsrådene vil gerne orientere sognene om, hvad dette indebærer, og derfor indbyder de til et
menighedsmøde
Tirsdag den 1. oktober:

Onsdag den 23. oktober kl. 07.50
i Sognehuset i Nors,

Ø. Vandet sogn:
kl. 19.00 i Aulaen i Vandet.

Konfirmanderne bedes medbringe
deres dåbs-og fødselsattest eller
navne-og fødselsattest.
Mødedatoerne indtil nytår er:
Oktober: 23, 30.
November: 06, 13, 20, 27.
December: 04, 11.

Nors sogn:
kl. 20.00 i Sognehuset.

Jeg sender en uddybende info mail ud i slutningen af september,
hvori der også indbydes til konfirmandforældre aften onsdag den 13.
november kl. 19.00 i Sognehuset i
Nors.
Sognepræsten.
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Orienteringen afsluttes i hvert
sogn med en afstemning om,
hvorvidt sognet ønsker denne
sammenlægning.
Mød op og giv din mening til
kende!
Efter orienteringen i Nors vil menighedsrådet fortælle lidt om,
hvor langt man er med Udviklingsplanen for kirkegården, og
hvad det på sigt kommer til at
betyde for kirkegårdens udformning.

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE
SEPTEMBER—OKTOBER

G�DST�ENESTER 2019
Måned/dag

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

September
11.s.e.Trin.
12.s.e.Trin.
13.s.e.Trin.
14.s.e.Trin.
15.s.e.Trin.

01.
08.
15.
22.
29.

Ingen
10.30 Høst * NB
09.00 KH
Ingen
10.30

Ingen
14.00 * Høst NB
Ingen
09.00
Ingen

10.30 *
Ingen.
Ingen.
Ingen.
Ingen.

Oktober
16.s.e.Trin.
17.s.e.Trin.
18.s.e.Trin.
19.s.e.Trin

06.
13.
20.
27.

Ingen
10.30 * KH
Ingen
09.00 /16.00 NB

14.00 NB
Ingen
10.30 * KH
Ingen

10.30 * NB
Ingen.
Ingen.
Ingen.

November
Alle helgens dag
21.s.e.Trin.

03.
10.

16.00 *
Ingen

09.00 *
10.30 *

10.30 *
Ingen.

NB= Omtale i Kirketidende
KH= Kirsten Haaber, vikarierende sognepræst i Sennels.
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
SEPTEMBER—OKTOBER

Siden sidst i pastoratet

Kontakt

Døde / begravede / bisatte:

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

¨
¨
¨

Peter Troelsgaard, Nors.
Eva Dorete Christensen,
Nors.
Vita Søe, Thisted.
Æret være deres minde.

¨

¨

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

Døbte:
¨

Nordvestjysk pigekor i Nors

Sigge Tavs Vistisen, Ø.
Vandet.
Ida Nord Storgaard, København.
Eva Nord Storgaard, København.
Tillykke

Skænk dig selv en dejlig oplevelse
og kom til koncert i Nors kirke
Søndag den 27. oktober
kl. 16.00,
Et af Danmarks bedste pigekor:
Nordvestjysk pigekor kommer og
underholder under ledelse af Annette Boch Pedersen.

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 9. september til og med 16. september,
og fra den 12. oktober til og med
21. oktober. Embedet passes under
mit fravær af Kirsten Haaber, Sennels Tlf.: 20468347 Mail:
khb@km.dk.
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Koret består af piger i alderen 1220 år, fra hele Thy.
Korets repertoire spænder over
danske og engelske klassiske og
moderne sange og korværker, men
der synges også på andre sprog.
Vi glæder os til at se jer.

Årsmøde i Mellemkirkeligt Stiftsudvalg
Igen i år indbyder Mellemkirkeligt Stiftsudvalg til et årsmøde
med en palette af spændende bidrag:

Korte indlæg:
Der planlægges desuden en række korte indlæg om:

Hovedforedrag ved Hans Raun Iversen:
International inspiration til folkekirkens tværkulturelle
udfordringer.

• Fire unge nordjyders deltagelse i Taize-Libanon møde i Beirut
• Otte libaneseres besøg i en række sogne i Aalborg Stift
• En dugfrisk rapport fra en studietur til Finland i september 2019

Når en nation føler sig udsat, bliver den indadvendte nationalisme stærk. Sådan var det også i Tanzania i 1962, da Julius
Nyerere blev indsat som præsident i den nye stat. Men Nyerere
gik op mod strømmen, og hans påstand var, at: ”Det folk, der
nægter at lære af andre kulturer, bliver et folk af sygelige idioter”, som han bl.a. sagde i sin indsættelsestale.

Mødet holdes på Hjallerup Kro mandag den 25. november
2019 kl. 18.00.
Der indledes med et fælles måltid, og der serveres te og kaffe.
Der er fri adgang med tilmelding senest den 20. november på
aalborgstift.dk/mellemkirkeligt, hvor der også er yderligere informationer.

Hvad kan vi lære af andre kirker og kulturer om møderne mellem flertal og mindretal, ”de normale” og ”de anderledes”, som
folkekirken udfordres til i dag?

Med venlig hilsen
Mellemkirkeligt Stiftsudvalg

Det slår ikke til at synge med Hans Kurt: ”Vi ser for lidt til hinanden”. Problemet er snarere, at ”Vi ser for lidt til de andre”,
dem, der er klart anderledes end os.

Kor opstart 2019
Så skal vi have smurt stemmebåndene igen.
Nors Koret starter op:
Onsdag den 11. september kl. 19.00
i sangsalen på Nors skole.
Nye, såvel som ”gamle” sangere er velkomne.
Pris: 500 kr.
Med venlig hilsen
Ellen Alstrup
Tlf.: 51511706
Mail: Ellenalstrup@gmail.com
P.S.: Sæt allerede nu x i kalenderen fredag den 27/9 kl. 13.30.
Da er skal vi nemlig synge til ”Frivillig fredag” på Store Torv i Thisted.
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Ramsing Cup
Den sidste weekend i sommerferien,
deltog 8 af Nors Boldklubs ungdomshold ved Ramsing Cup. I alt 72 børn
repræsenterede klubbens farver. Sportsligt set blev det en stor succes og flere af
holdene fik kæmpet sig til podiepladser
og medaljer. Børnene havde en rigtig
god tur, hvor der blev kæmpet godt på
banerne og hygget endnu mere udenfor.
På campingpladsen, blev der også
hygget blandt de medrejsende forældre og søskende. Der var blandt andet
arrangeret fællesspisning både fredag
og lørdag, hvor der blev snakket og
spillet spil. Derudover var der selvfølgelig også tid til at heppe på klubbens
hold. Opbakningen fra sidelinjerne var
enestående og man var aldrig i tvivl om
hvor NBK spillede.
Klubben vil gerne takke alle der deltog og var med til gøre det til en fantastisk weekend og vi ser frem til at gentage succesen næste år.
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Nyt fra Borgerforening
16. og 17. august var der Sommerfest i Nors

Det var NBK Aktiv Netværk og Borgerforeningen der i år
var sammen om at arrangere festen. Det blev på trods af vejret
nogle rigtig gode dage. Vi var meget spændte på, hvordan der
ville gå, da det var første gang det skulle holdes i Parken og
i det nye Parkhus. Det hele gik heldigvis godt på trods af en
våd start men lørdag eftermiddag klarede det op, og det blev
rigtig godt vejr. Vi startede som vanlig med gudstjeneste, Ballerum tærskværk og morgenkaffe. Der var hele lørdag masser
af aktiviteter på pladsen, så som tombola kræmmermarked
børneloppemarked besøg af Gråskæg der underholdt børnene
,der var mulighed for at køre i hestevogn, Auktion over indkomne sponsorater, der var aktiviteter hos spejderne og i Pavillonen var der salg af mad. Flere foreninger var repræsenteret
og der var mulighed for at høre hvad de tilbyder. Til aften var
der fælles spisning, og hyggeligt samvær. Vi vil her fra sommerfestudvalget gerne sige tak til alle vores sponsorer for den
store opbakning, vi får, når vi er ude at spørge efter gevinster,
og også stor tak til alle de frivillige der har hjulpet på den ene
eller den anden måde. Vi fra Borgerforeningen vil også gerne
rose og takke NBK og Aktiv Netværk for det gode samarbejde,
vi har haft under hele forløbet, det er et stort arbejde I har lagt i
at være til at arrangere Sommerfesten. Vi vil også gerne takke
for den opbakning der har været fra byen, til at støtte op om
arrangementet. Det hele var jo lidt en prøve i år, med at holde
det i det nye hus i Parken og vi har nu fået det afprøvet. I de
næste uger bliver der sat vinduer og døre i huset og vi håber at
mange vil benytte huset.
Vi fra Borgerforeningen ønsker Jer alle en rigtig god sensommer.
På borgerforenings vegne
Inger Svane
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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
Hos os lægger vi stor vægt på, at der er plads til alle, uanset køn, alder og form. Kom som du er.
Følg os på Facebook eller
. Når du har betalt kontaktes en af
Detbesøg
kosterwww.norsfitnessline.dk
kun 125,00 kr. i måneden
instruktørerne, så vil de vejlede dig og lave en indgangsnøgle.
Følg os på Facebook eller besøg www.norsfitnessline.dk . Når du har betalt kontaktes en af
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag Fredag
Lørdag
instruktørerne,
så vil de vejlede
dig og lave
en indgangsnøgle.
17.30 -

Mandag
Tirsdag
18.30
17.00
- 18.00

Onsdag
Torsdag Fredag 8.30
Lørdag
17.30 - 9.30
HOLD
HOLD
18.30
HOLD
Swissbold
Cirkeltræning
HOLD
Cirkeltræning
17.30 Yoga18.30
17.00 - 18.00
17.30
8.30 - 9.30
Lene
H
Instruktør:
Instruktør:
Instruktør:
HOLD
HOLD
18.30
HOLD
Tlf.:
Lene E.
Halla
Lene E.
Swissbold
Cirkeltræning
HOLD
Cirkeltræning
24271663
Tlf.:
Tlf:
Yoga
21132194
21765252
Lene H
Instruktør:
Instruktør:
Instruktør:
Medbring
Tlf.:
Lene E.
Halla
Lene E.
yogamåtte
24271663
Tlf.:
Tlf:
& tæppe
21132194
21765252
Yoga
Medbring
foregår i
yogamåtte
Sangsalen
& tæppe
påYoga
skolen.
foregår i
Sangsalen
skolen.Fitness Line 2019/2020
Hold og instruktørtiderpåi Nors
Hold og instruktørtider i Nors Fitness Line 2019/2020

Instruktør til at vejlede og lave program:
Lone Gregersen: 40478487
Tine Berg: 61791747
Instruktør
til at vejlede
og lave program:
Lene Enevoldsen:
21132194
Lone
Gregersen:
40478487
Tina Lund: 25319923
Tine Berg: 61791747
Lene
Enevoldsen:
21132194 betaling og nøglebrik kontakt: Erik Nielsen: 61601747
Spørgsmål
vedr. medlemskab,
Tina Lund: 25319923
Spørgsmål vedr. medlemskab, betaling og nøglebrik kontakt: Erik Nielsen: 61601747
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Dilettant
De frie dilettanter starter op igen i
september, og skulle gerne være klar til
at møde jer med et nyt stykke lørdag d.
29. februar. Igen i år afholder vi fore-

stillingen i Hillerslev forsamlingshus. Så
sæt allerede nu X i kalenderen på denne
dato, så ses vi og vi lover at gøre hvad vi
kan, for at det bliver hylemorsomt.

Nors Børnehus
Den 27. april havde vi en rigtig god
arbejdsdag i børnehaven. Der var en
del penge fra vores høstmarked sidste
år, som forældrerådet havde brugt på et
tårn med rutchebane og klatrevæg. Den
er børnene rigtig glade for så den bliver
brugt flittigt.
Når børnene begynder på krudtuglestuen – som er for de ældste børn – har
vi et for-ældremøde hvor også Helle og
Mogens fra Nors Skole deltager. Her
fortæller de om de 7 kompetencer som
de gerne vil at børn/forældre og børnehave arbejder med.
Det er :Robusthed – Behovsudsættelse – Nysgerrighed – Vedholdenhed
– Automatisering – Selvregulering/
selvdisciplin – Gode omgangsformer.
Derudover drøfter vi med forældrene
hvad der skal ske det sidste år børnene
er krudtugler.
De 7 kompetencer begynder vi at
arbejde efter allerede når de begynder i
børneha-ven. Jo ældre børnene bliver jo
større krav bliver der stillet indenfor de
forskellige områder.
Vores årlige strandtur gik til ” Nors
Bagsø ”. Her lavede vi blandt andet bål
– fangede frøer – lavede et stort billede
– prøvede at fange krabber, men der var
ingen.
Som noget nyt har vi haft inviteret
dagplejere og Bente Louise Hyttel til

et fyraftens-møde her i børnehaven.
Temaet var hvordan vi sammen styrker
børnenes sproglige udvikling – specielt
med rim og remser. Vi oplever at rim og
remser er svært for man-ge børn. Her er
det også vigtig at inddrage forældrene.
Vi blev også enige om at holde et
fyraftensmøde mere og det kunne være
i efteråret.
Der er blevet stiftet et Lokalråd i
Nors, og der har været afholdt et møde
på Nors Sko-le. Jeg var med til mødet
for at få et indblik i om vi kunne bidrage med noget – som børnehave. Det må
tiden vise om vi kan.
Den 6. september kl. 16 – 20 har vi
vores årlige høstmarked her i børnehaven. Alle er velkomne til at være med,
så vi håber også der kommer nogle som
ikke har relation til børnehaven.
Vi er også i gang med indretning af
vore læringsrum, så der sker noget hele
tiden.
Hilsen Kirsten
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Hold øje med vores facebookside,
hvor vi løbende lægger nyt ind. Søg på:
”De frie dilettanter”.

Tved-fest

INVITATION TIL TVED FEST OG FAMILIEHYGGEEFTERMIDDAG
LØRDAG DEN 14. SEPTEMBER 2019
FAMILIEHYGGEEFTERMIDDAG KL. 12.00 - 17.00
Hvem:
Hvor:

Tved beboere med børn/børnebørn.
Hos BJ-transport på Hanstholmvej 66

Eftermiddagen byder på forskellige aktiviteter for hele familien. Blandt efter-middagens højdepunkter skal
nævnes:
Kl. 12.00
Kl. 12.30
Kl. 14.00
Kl. 15.00

Pølsebiksen og Tombolaen åbner
Slushicemaskinen forventes klar
Cykelringridning for børn og voksne/guldgravning
Plæneklipperløb - i år i helt ny udgave - kom og vær med
Kagebord med kaffe

I løbet af eftermiddagen endvidere ”rist din egen skumfidus”og børnebingo
Der kan købes pølser, sodavand og øl.
Medbring selv: Godt humør, cykel og evt. selvkørende plæneklipper

TVED-FEST

TILM

ELDI

NG IK

Lørdag den 14/9 kl. 18.00 – 01.00 i Tved Hallen, Hanstholmvej 66
Medbring selv ”grill-madkurv”, al service, tallerkener, kaffekopper, bestik, glas
samt godt humør og evt. drikkevarer
Der kan købes øl, vand og slushice (sluchice fås også i voksenudgave)

HUSK AMERIKANSK LOTTERI
Medbring gerne gaver til lotteriet

20

KE N

ØDVE
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Tved-fest

ÅRETS HÆDERSBEVISNING!

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

ANMELD DIN NABO, FØR HAN ANMELDER DIG.
Kandidatforslag kan indgives til festudvalget fra nu af og indtil uddelingen
NB! Vi har allerede enkelte nominerede!
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Opstart på Aktiv Netværk
o 1988...
på en dejlig varm sommerdag,

Nyhedsbrev fra Nors Hallen

hererden
14.med
august
og til Leo
hvilet
og12holde
Nu
er sommeren
det sidste,
og det er på tide, vi starterJeg
op sidder
på Prisen
kr. 100
tilmelding
på tlf.sig
30 48
86. den gode sjo
afholdte
disse på
”unge”
mennesker
ser
tilbage
på
en
helt
utrolig
dejlig
tone
overfor
hinanden.
Palletten. Derfor afholder vi en lille opstartsfest d. 9. september klokke Og det er først til mølle, da vi kun kan være 50 i lokalet.
deres 30 års konfirmandjubilæum.
I har
nyt det. af Aktiv Netværk
Fitness line har været i gang h
18 på Palletten. Svankjær Savværk spilller, vi serverer sild ogsommer,
snaps, håber
Det er kun
for medlemmer
Nors
hallen
har
været
delvis
lukket
sommeren. De har et flot vinte p
håndmadder og 1 genstand.
Der blev udvekslet mange minder
og ikke mindst røverhistorier

ned. Der har været 3 arrangemen- gram klar med blandt andet ny
ter. Gymnastikforeningen har haft der for mænd.
gymnastikskole. Samt 2 dage med Nu er hallen også ved at være k
segboard, der var en del af kom- til at starte den ny sæson med f
munens sommerferie aktiviteter.
rygende mange aktiviteter. D
Ole Westergaard fortæller om sin rejse med Den Transsibirske
Jernbane.
Det
er
den
21.
oktober
klokken
19
på Palletten,
og er
kun forat
Aktiv
Den lille hal har i ferien dannet bliver
rigtig
dejligt
slå døre
Netværks medlemmer.
ramme om et par store private fe- op for foreningerne og brugere,
ster. Samt børnefødselsdage, Så hallen igen kommer til at sum
helt stille har her ikke været.
af sportslig leg og glade men
Susan, vores halinspeditør, har af- sker. Foreningerne har deres fyl
holdt et arrangement. Gamerparty programmer klar, og de er me
med børn fra 8 til 16 år. Det var ud på Facebook.
en stor succes og vi håber på den Skolen er begyndt i hallen, til s
samme tilslutning, når det genta- tember starter gymnastik, hå
ges den sidste weekend i septem- bold og badminton, som er forlæ
ber. Partyet er for alle børn der get så der er 4 timer om mandag
gerne vil spille og hygge sig med Til oktober starter indendørs f
jævn aldrene. Vi håber at gamer- bold.
partyer vil blive taget så godt imod Derudover kan Hallens frie tim
Juletur til Hamburg 2. – 4. december
at vi kan afholde den 4-5 gange om benyttes af andre privatperson
Som sidste år arranger Aktiv Netværk i samarbejde med Hanstholm
året.
F.eks. kan der afholdes børnef
Rejser en juletur. Denne gang går den til Hamburg, og er med
to
Den
store
hal
er
i
brug,
så
de
kan
selsdagsarrangementer, hvor m
overnatninger. Prisen er kr. 1998 og det omfatter:
spille bold og lave andre aktivite- kan bruge mødelokalet og gym
ter, når øjnene trænger til en pause. stiksalen i 3 timer for 800 kr.,
• 2 x overnatning i Hamburg centrum
• 2 x morgenbuffet
Derudover er der også spillepause der kan tillige lejes redskaber
• Hotel i centrum
fra 02.00-8.00, for at alle kan få gymnastikforeningen for 200 kr

Ole Westergaard

Juletur til Hamburg

• Alle udflugter ekskl. entreer
• Dansk rejseleder
• 4-stjernet bus

Tillæg for enkeltværelse er kr. 500,00

Nors Dilettantforening

trækker nu igen i arbejdstøjet, og
arbejder hen imod, at få et stykke
Der kommer mere om turen i næste Tidende, men sæt kryds i
op at stå. Klar først i det nye år.

kalenderen allerede nu. Men man kan læse mere om turen på
Hanstholm Rejsers hjemmeside https://hanstholm-rejser.dk/
Vi har endnu ikke en fast dato, da
rejsemaal/hamburg-juletur/64

vi skal have fundet ud af, hvad der
kan lade sig gøre i forhold til at
Turen er medlemmer af Aktiv Netværk samt Nors Borgerforening
d, Ina Søgaard Kristensen
etablere egnet scene, spillere etc.
rsen, Benny Pedersen & Susanne Møller

adsen, Jens Westergaard,

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. 9798 1273
BLIKKENSLAGERFORRETNING
kontakt@handestvvs.dk · www.handestvvs.dk
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Fød

Aktiv Netværk får besøg af Foto-Henning

DE MUNTRE MOTION
DE M

Den 18. november får vi et spændende besøg af Foto-Henning.

Sæsonen starter onsdag den 5. septemberSæsonen
2018, kl start
09.3
Han vil fortælle og vise billeder fra et spændende liv som fotograf i luftvåbenet
var værnepligtig
til
Allefraerhanvelkomne,
- såvel
nye som nuværende
Alle ermev
han gik på pension. Mere om det vil følge i næste Tidende.
Der er mulighed for gymnastik, step, badminton,
bordtennis,
Der er mulighed
for ri
g
og ikke mindst social samvær.
Jeg vil bare allerede nu gøre opmærksom på, det ikke kun er historier om jetbrændstof og flysnak, men også
gribende beretninger om menneskæbner, ikke mindst i forbindelse med vore redningshelikoptere, hvor han
Kom
har været med på flere redningsflyvninger.

olger
Drachmann,
har
for folkekære
alvor
er engen
” er en af
vore
sange af Holger Drachmann, har for alvor
Det
er
kun
for
medlemmer
Netværk
er
usædvanligog
sommer.
veren
60hel
sommerdage
10 af
– Aktiv
15 trope
nætter er en hel usædvanlig sommer.
haft
en
usædvanlig
sommer.
er den anden er blevet slået. Vi må sige, vi har haft en usædvanlig sommer.

og vær med.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

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 mere. Vi havde besøg af en
de opgaver i Nationalparken.

Aktiv Netværk Nors

tten.
nye18.30
og ved spejderhytten. Her er alle, både nye og
vi opHer
igenerd.alle,
15.både
aug. kl.
Aktiviteter
på Palletten
- og
program:
ha
et
par
hyggelige
timer,
mmen med deres forældre. Her vil vi sammen ha et par hyggelige timer, og
Tidspunkt: Onsdag:
spejder
år.
Tidspunkt: Mandag:
09.30-12.00 Træværksted.

D. 24. o

Ole Chr

19.00-21.00 Første mandag i måneden: Fællessang med musik
Niels C. tlf. 4028 1449
Tillyk
14.00-16.00 Foredrag eller andet underholdning. Se opslag.
09.30-13.00 Lige uger: Madlavning for Modne mænd.
dag
eegymnastik
måneder:
19.00-21.00 Ulige uger: Foredrag eller andet underholdning.
Lene E. tlf. 2113 2194
fra d
Er der en lille maler/kunstner
gemtEri dig?
der en lille maler/
10.00-11.30 Ulige uger: Lokalhistorie, gamle billeder m.m.
21132194
pejderhytten
på Tirsdag:
Toftholmvej.
esenfor
alle enheder
fra 18.30 til 20.00 i spejderhytten
på Toftholmvej.
Kunne du tænke
digKristian
at høre
nærmere
om efter
malerholdet?
Tidspunkt:
A. tlf. 9153
7950 (tidspunkt
aftales
behov)
Kunne
du
tænke dig
Vera
09.30-12.00 Træværksted.
13.30-16.00 Kort, brætspil m.m.
Leo P. tlf. 3048 1286
Bente B. tlf. 9798 1507
rsommerferien
andet
underholdning.
et
program
forfor
det
alle. Her
vil der
det
14.00-16.00
Klipning,
nørklerier
m.m. blive udleveret program for19.00-21.00
Strik og hækling for begyndere.
div.
Bente C. tlf. 2179 8774
Grete A. tlf. 2460 3542
Så kom19.00-21.30
til opstarts/
informations-møde
torsdag
d.
Så kom
til opsta
19.00-21.30 Nørklerier, patchwork, strik, hækling m.m.
Ulige uger: Symaskine hold.
r andet underholdning.
Åse C. tlf. 5260 7880 ell. Rita P. tlf. 6167 1190
Anette
N.
tlf. 2029
6664
SÅ
STARTER
STOLEGYMNASTIKKEN
IGEN
EFTER
SO
kunstneren,
Hanne
Thyborøn vil OP
komme
med
kunstnere
øb i Vestervig – for de store.
19.00-21.00 Lige uger: Læseklub.
PÅ PALLETTEN
Palletten
div.Har du spørgsmål? Så er du velkommen til at kontakte en tovholder
Solvej L. tlf. 2857 9274Sted:
(tidspunkt aftales
hver gang)
HVER TORSDAG
KL 10.00
Østerild
– for de små.
og få en snak eller sende en mail til aktivnors@gmail.com
Entre: 20 kr. medlemmer,
50 GANG
kr. ikke
medlemmer
in
Entre:
kr. me
FØRSTE
TORSDAG
D. 20
13 SEPTEMBE
sen
Tidspunkt: Torsdag:
OTIThy.
- for de store.
03004 Bliv medlem resten af året for KUN kr. 100,00
10.00-11.00 Stolegymnastik.
VI FÅR RØRT HELE KROPPEN
Kontakt Grete på tlf. 2460 3542 eller Leo på tlf. 3048 1286
Lene E. tlf. 2113 2194 OGSÅ LATTERMUSKELERNE!!
k Nors.
BÅDE SIDDENDE OG STÅENDE VED EN STO
Nr. 34012
Medlemskort til Aktiv Netværk Nors kan købes
hos Grete Amby,
tlf:Net
24
Medlemskort
til Aktiv
JEG GARANTERER SVED PÅ PANDEN

Nors KFUM og KFUK
holder hyggehjørne
hos Alex, Hindigvej 2,
fredag d. 5. oktober og
fredag d. 2. november
kl. 19.30

Aktiv Netværk Nors

tlf: 30481286, eller hos Hanne ”Klip og Krøl”,
979819
tlf:tlf:
30481286
50, mail: steffenoddershede@mail.dk
Ønsker du at blive medlem af Aktiv Netværk Nors?

Otto.

KOM OG VÆR MED ALLE KAN DELTAGE.

Grete.

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.

l.com
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Vi ses! Hilsen

se mere på
www.dinnationalparkthy.dk
se mere på

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

www.dinnationalparkthy.dk
og

søg på ”SPRING PÅog
CYKLEN”

www.thy360.dk

www.thy360.dk

søg på ”SPRING PÅ
CYKLEN”
søg på ”SPRING
PÅ CYKLEN”
”SPRING
PÅP-pladsen
CYKLEN”
I THY
2019
”SPRING PÅ
”SPRING
PÅ
Norshallen,
Kom med på cykelturene i hyggeligt selskab. I år har vi 2 ture pr. gang.
CYKLEN” I THY
CYKLEN”
I THY

Forskellige længder:
Søndag 14. april

NORSHALLEN + NPThy
Kirkebyvej 17, Nors

Sø

P-

GPS: 57.022545, 8.672278

2019
P-pladsen Norshallen,
Søndag 14. april

En kortereSøndag
tur påSøndag
20maj
– 25
med enNR. NORSHALLEN
NORSHALLEN◦+ NPThy
14.km
april
+ NPThy
05.
VORUPØR
Kirkebyvej 17, Nors
P-pladsen
Kirkebyvej
gennemsnitshastighed
påNorshallen,
ca. 15
km/t
P-pladsen
ved Hawblink
4, Nr.
Vorupør 17, Nors

2019

Den er velegnet til børnefamilier og turister samt folk der gerne vil
GPS: 57.022545, 8.672278
GPS: 57.022545,
GPS: 56.958265,
8.370267
stoppe
lidt op og nyde naturen. Turlederen tilrettelægger
små stop
på8.672278
vejen.
Søndag Søndag
16. juni 05.VESTERVIG
+ LODBJERG
FYR
Søndag 05. maj
NR. VORUPØR
maj
NR. VORUPØR
◦
En længere tur på 40 - 45 km med en
P-pladsen
ved Vestervig
kirke 4, Nr. Vorupør
P-pladsen ved Hawblink 4, Nr. Vorupør
P-pladsen
ved Hawblink
gennemsnitshastighed på 20 – 25 km/t
Den
er56.958265,
velegnet8.370267
til motionister med lyst til at køreGPS:
lidt 56.774108,
hurtigere.
8.3173238.370267
GPS:
GPS: 56.958265,
Turlederen tilrettelægger små stop på vejen.
Lørdag 13.
juli
STENBJERG
Søndag 16. juni VESTERVIG
+ LODBJERG
Søndag
junisikkerhedsmæssig
VESTERVIG
+ LODBJERG
standFYR
og
Det
forventesFYR
at cyklerne/dækkene
er i16.
god
P-pladsen
ved
Landingspladsen,
P-pladsen ved Vestervig kirke
P-pladsen
ved
Vestervig
kirke
er egnet til grusveje og grusbelagte cykelstier. Der cykles også på små
asfalterede veje.
GPS: 56.928370,
8.3406478.317323
GPS: 56.774108, 8.317323
GPS: 56.7741085,
Man må gerne cykle på el-cykel.

Tid:

Søndag Lørdag
04.
august
13. juli
Se neden
for:

Lørdag 13. juli
STENBJERG
P-pladsen ved Landingspladsen,
Sted:

SNEDSTED + NPThy
STENBJERG

P-pladsen
ved Snedsted
station
ved Landingspladsen,
Se ud for
datoP-pladsen

Sø

P-

Sø

P-

Lø
P-

Sø

P-

GPS: 56.892548, 8.526819

Mødetid:
Søndage
kl. og
10rundstykker kl 09.30 – 10.00
Kaffe
GPS: 56.928370, 8.340647
GPS: 56.928370, 8.340647
Pris:
Gratis.
Medbring:
Mad ogArr.
drikke,
cykelhjelm
oghåndværkerforening
tøj efter
forholdene
medSøndag
Snedsted
Borgerog
Søndag 04. august
SNEDSTED
+ NPThy
04.
august
SNEDSTED
+ NPThy
Tilmelding:
Ingen
P-pladsen ved Snedsted station
P-pladsen ved Snedsted station
SøndagKirsten
08. september
HANSTHOLM
FYR
GPS: 56.892548,
8.526819 Kontakt.
GPS:2716
56.892548,
8.526819
Eventuelle
spørgsmål
Marager. Tlf.:
2145
Kaffe og rundstykker kl 09.30 – 10.00

K

A

P-pladsen
Tårnvej
7-23
Kaffe
og rundstykker
kl 09.30 – 10.00

Sø
P-

Søndag Søndag
06. oktober
KLITMØLLER
08. september
HANSTHOLM FYR
P-pladsenP-pladsen
ved Nystrup
Campingplads
Trøjborgvej 22
Tårnvej
7-23

Sø
P-

se mere på www.dinnationalparkthy.dk og www.thy360.dk
GPS:
8.599815
Arr. med PÅ
Snedsted
Borgerog 57.112801,
håndværkerforening
- søg på ”SPRING
CYKLEN”

Arr. med Snedsted Borger- og håndværkerforening
Søndag 08. september

HANSTHOLM FYR

P-pladsen Tårnvej 7-23

GPS: 57.032652,
8.4788728.599815
GPS: 57.112801,

GPS: 57.112801, 8.599815
Søndag 06. oktober
KLITMØLLER
P-pladsen ved Nystrup Campingplads Trøjborgvej 22

”SPRING PÅ CYKLEN” I THY 2019

PÅ CYKLEN”
GPS: ”SPRING
57.032652, 8.478872

Søndag 06. oktober
KLITMØLLER
P-pladsen ved Nystrup Campingplads Trøjborgvej 22

I THY 2019

GPS: 57.032652, 8.478872

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.
Nationalpark Thy --- Venner

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
Den er velegnet til børnefamilier og turister samt folk der gerne vil
Den er velegnet til børnefamilier og turister samt folk der gerne vil
stoppe lidt op og nyde naturen. Turlederen tilrettelægger små stop på
stoppe lidt op og nyde naturen. Turlederen tilrettelægger små stop på
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
Nationalpark Thy --- Venner
Nationalpark Thy --- Venner
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.
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. Der cykles også på små
asfalterede veje.
asfalterede veje.
Man må gerne cykle på el-cykel.
Man må gerne cykle på el-cykel.

Hvor finder man en hjertestarter?
• På Graverhuset ved Tved Kirke

• Hos Spar, udenfor ved hovedigangen

• På Sognehusets mur ind mod gården

Tid:

Se neden for:

Tid:

Se neden for:

ud for dato
• Dalen 18 i Nors, Sted:
på muren iSeSøndage
garagen
Mødetid:
kl. 10

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

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