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Nyt fra Borgerforeningen
Bestyrelsen i Borgerforeningen vil hermed ønske alle et rigtig
godt nytår. Også en rigtig stor tak til alle vore medlemmer, og
sponsorer for opbakning gennem hele 2019. En speciel stor tak
til alle der var med til at støtte op om vores julebankospil der
blev afviklet den 11. december i Nors hallen, med næsten 200
deltagere. Tak til alle der er med til at gøre en indsats for at
området kan fortsætte med at være et godt sted at være. Borgerforeningen er her i det nye år i gang med planlægningen
af kommende aktiviteter. Noget af det første der sker er vores
deltagelse i borgermødet om udviklingsplanen den 5.februar,
læs mere herom andet sted her i bladet. Den 22. februar er der
som altid fastelavnsfest i hallen, se omtale her i bladet og læs
mere herom senere på norsby og på Min landsby app. Vores
generalforsamling bliver den 26 marts hvor vi igen i år skal
have valgt nye til bestyrelsen. Vi håber meget at der er nogle
der har lyst til at komme med i bestyrelsen, og gøre en indsats
for byen og området vi bor i. Har du lyst til at høre mere om
hvad det er vi laver, er du velkommen til at kontakte os, og evt.
komme med til vores næste bestyrelsesmøde Har du forslag til
kommende aktiviteter eller nye tiltag så vil vi gerne høre det.
Vi kan altid kontaktes på tlf. 2426 5822 eller på mail: norstvedborgerforening@gmail.com

Følg også med på Facebook hvor vi har en side der hedder
Nors Tved Borgerforening. Sidste gang bladet udkom var der
en opkrævning af kontingent med rundt. Har du ikke fået den,
eller er den blevet væk, kan det nås endnu. Rigtig mange har
betalt, men der er stadig mange der ikke har fået det gjort endnu. Det er jo helt uforpligtende at være medlem. Som medlem
har man også mulighed for at deltage i Aktiv Netværks arrangementer ud af huset.
Godt nytår!
På bestyrelsens vegne
Inger Svane

Vedr. kontingent til borgerforeningen: Du kan betale med
mobile pay til nr. 47182 eller overføre til vores konto nr.
9090 05800 10687
Kontingent gælder fra 1.10. 2019 til 30.09. 2020 og det
koster 150 kr. for hele husstanden og 75 kr. for et enkelt
medlemsskab.

KOM OG SLÅ KATTEN AF TØNDEN LØRDAG 22. FEBRUAR I NORS HALLEN
Arrangementet starter i Nors Kirke kl 10.00 med en kort gudstjeneste hvorefter der er tøndeslagning i Nors hallen kl. 10.30
Børnene deles op i alders klasser, hvor der er præmier til kattekonge og kattedronning i hver klasse.
Der er også præmier til de 2 bedste udklædte

Gymnastikopvisning i NGF

Efter tøndeslagning er der fastelavnsboller juice, kaffe og te
Søndag d.10.
kl. 9.00 slår
dørene ii Nors
hallen op, til
Gymnastikforeningen laver aktiviteter
formarts
børnene
og Nors
der Gymnastikforening
er masser af musik
hallen
årets lokale gymnastikopvisning. Vi starter kl. 10.00 med fælles indmarch.

Det bliver en hyggelig dag med opvisning fra vores 7 lokale hold, samt 2 gæste hold,

Vi glæder ossomtili at
se alle de flotte udklædte børn
år er Han Herred Efterskole og DGI landsdelsJuniorhold Thy/Mors 4.-7. klasse.
Kom og oplev en dejlig dag i hallen, hvor en masse forventningsfulde børn vil vise hvad
Mange hilsner defrahar arbejdet med i løbet af året.
Efter opvisningen er der kaffe-kage bord og redskabsbane til fri afbenyttelse.

Borgerforeningen, Spejderne i Nors og Nors Alle
Gymnastikforeningen
er velkommen.

Redaktion
Bladansvarlig: Kristian Amby
Telefon:
9153 7950
Mail:
nttredaktion@gmail.com
Sats & tryk:
Trykkeriet Friheden ApS
Tlf. 9798 1641 - www.trykker.dk

Nors - Tved Borgerforening
www.norsby.dk
Kontaktperson:
Inger Svane
Vorringvej 20, Nors
Tlf. 2426 5822
Mail. norstvedborgerforening@gmail.com

Borgerforeningens udlejning
Vi udlejer nye borde og polstrede stole
flagstænger og æresporte til meget
rimelige priser
Henvendelse til Ove Thygesen
på tlf. 2467 9933

Deadline for næste blad er den 20. februar 2020
Bladet udkommer i uge 2 i januar, og i januar begynder sæsonen generalforsamlinger. Bladet kan også læses på www.norsby.dk
eller afhentes hos Spar købmanden i Nors.

Borgermøde skyder gang i udviklingen af landsbyklyngen Nors,
Tved og Øster Vandet

Den 5. februar 2020 inviterer Lokalrådet til stort borgermøde
på Nors Skole. Det gør vi, fordi vi er blevet bedt om at sætte gang i udviklingen af vores klyngeområde; Nors, Tved og
Øster Vandet. Derfor er alle borgere i dette område inviteret
med til en spændende aften.
Vi vil på borgermødet sætte fokus på, at vi i fællesskab udvikler vores område, når det eksempelvis gælder bosætning,
byggegrunde, erhvervsudvikling, forskønnelse, fællesskab,
skole og børnehave, trafiksikkerhed, samarbejde mellem foreninger, markedsføring og grønne initiativer mm. Der er virkelig mange muligheder for at sætte gang i fælles nye udviklingstiltag, som kan gøre vores område endnu mere attraktivt
for nye tilflyttere.
Vi har fortsat vores skole, børnehave, købmand, hal og en

hel del erhvervsliv. Derfor er der rigtig meget at bygge på. Vores beliggenhed gør også, at der er mulighed for at tiltrække
nye folk, for rigtig mange danskere går og drømmer om at flytte på landet og komme tættere på naturen.
Målet med borgermødet er at få alle gode ideer frem og få
gang i en række arbejdsgrupper, som kan gennemarbejde ideerne. Efterfølgende vil det hele blive samlet i en udviklingsplan, hvor vi også sammen skaber en vision og fælles mål med
vores område.
Da vi gerne vil se så mange som muligt og meget gerne
også de yngre i vores område, indbyder vi til fællesspisning kl.
17.30 til et godt måltid mad. Mødet starter 18.30 og så er der
børneaktiviteter, så forældrene kan koncentrere sig om selve
mødet. Aftenen vil blive ledet af landdistriktskonsulent Jeanette Lund, som vi har bedt om at hjælpe os med borgermødet,
styre processen og at udarbejde udviklingsplanen.

Jens Otto Nystrup, der er formand for Lokalrådet siger:

Vores mål er, at vi til sommer har en fælles udviklingsplan for
hele klyngeområdet, som sætter en hel ny udviklingsdagsorden
for vores skønne område. Derfor håber vi, at rigtig mange vil
bakke op og komme til borgermødet med ideer og handlekraft,
så vi kan få skudt arbejdet godt i gang.
Vi glæder os til vi ses til borgermødet 5. februar!
Glædelig jul og godt nytår til alle
fra Lokalrådet
3

Opslagstavle
TVED VANDVÆRK

NORS HALLEN

afholder årlig generalforsamling

afholder generalforsamling

LØRDAG D. 1. FEBRUAR 2020 KL. 14.00
HOS CARSTEN SCHULTZ, NØRBYVEJ 18

TIRSDAG DEN 25. FEBRUAR 2020 KL. 19.30
I NORS HALLEN

Dagsorden iflg. vedtægterne.
Ekstra punkt er forslag til selskabsændring.
Evt. forslag skal være formanden skriftligt i hænde
senest 8 dage før generalforsamlingen.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Godkendelses af dagsorden.
3. Valg af stemmetællere
4. Bestyrelsen aflægger beretning.
5. Regnskab for 2019
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
På valg er: Ole Christensen. Modtager ikke genvalg.
		
Flemming Kær. Modtager ikke genvalg.
		
Jens Frederiksen. Modtager genvalg.
8. Valg af suppleant.
9. Valg af Revisor.
10. Evt.

På bestyrelsens vegne
Kjeld Jensen

NORS VANDVÆRK A.M.B.A.
afholder generalforsamling

TORSDAG DEN 27. FEBRUAR 2019 KL. 19.30
I NORSHALLENS MØDELOKALE
Dagsorden i.h.t. vedtægter

På bestyrelses vegne
Ole Christensen

Bestyrelsen

EN STOR ROS OG TAK TIL GRAVERNE VED NORS KIRKE
Vi bor ikke lige i nærheden af vores grav i Nors, så derfor har vi fået Jørgen Christiansen til at holde vores families gravsted hele året.
Dertil har vi kun et at sige- graverne ved Nors kirkegård gør deres arbejde rigtig godt. Hver gang vi har besøgt graven, er den bare i orden
og ser godt ud. Både med forårs/sommerblomster og julepyntningen er atter i år (2019) udført kreativt og meget flot.
Vi må samtidigt også rose for hele kirkegården. Det ser rigtig godt ud, hækkene er holdt pæne,
gangene er i orden til søndagsgudstjeneste og kirkegården er altid opryddet.
Tusind tak, det betyder meget for os.
Med venlig hilsen
Aase Trabjerg Andersen Hals
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Min Landsby
LANDSBY - FÆLLESSKAB
Har du fået hentet appen MIN LANDSBY ?
Platformen der er bygget til landsbyer og lokalområder.
Bliv en del af MINLANDSBY og følg med i, hvad der sker
i din landsby og i nabolandsbyerne.

HUSK
Opstart af nye motionshold i Hanstholm Fysioterapi uge 2 – 2020.
Vi har 5 almene motionshold med hensyn + 2 herrehold.
Helle starter igen i år hold for muntre lunge og hjerter.
Lene starter hold for slidgigt i knæ og hofter starter mandag den 13. januar 2020.

BALANCE STYRKE ENERGI
Hanstholm Fysioterapi
Tlf. 9796 2860

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

5

Nyt fra spejderne
Julestue

Søndag d. 24. november var der traditionen tro julestue i spejderhuset. Der kunne købes dekorationer, forskelligt håndarbejde,
lodder til amerikansk lotteri og i caféen kunne man få lidt godt
til ganen. Bævere og ulve gik rundt i byen og solgte juleneg.
Tak for, at I tager godt imod dem, når de banker på jeres dør. De
store spejdere passede kagetombolaen i spejderhuset, hvortil de
selv havde lavet bolcher og bagt småkager. Udover spejdernes
bidrag var der småkager fra forældre og bedsteforældre.

Juleafslutning

Mandag d. 9. december havde vi juleafslutning for alle spejdere i Nors gruppe. Vi var samlet 40 små og store spejdere. Vi
sang julesange, spiste risengrød, så god underholdning leveret
af de ældste spejdere og så fik vi besøg af julemanden.
Rigtig glædelig jul og godt nytår ønskes alle vores medlemmer og deres familier. Vi starter op igen mandag d. 6. januar.

Senioruge

Igen i år boede de ældste spejdere en uge i spejderhuset i november måned. 13 seniorspejdere flyttede ind søndag d. 3. november. De fik gjort spejderhuset klar til at bo i.
Mandag d. 4. november var der negbinding for alle medlemmer i gruppen. I maskinhuset hos Arne Sørensen hjalp forældre
og spejdere hinanden med at lave dette års juleneg. Da negene
var bundet, var der æbleskiver til alle. Udover negbinding hyggede seniorerne sig med at være ude at bade, spille brætspil og
wii, lave puslespil, lave seniorkalender for 2020, se gyserfilm
og løse opgaver i ”haunted house” på Hinding dås.
Lørdag var der festmiddag, hvor hele menuen blev tilberedt
på bål. Den stod på grubesteg med rodfrugter bagt i jordovn.
Til dessert var der æblekage, som også blev bagt i jordovnen.
Søndag blev spejderhuset ryddet op, så det igen var klar til
almindelige spejdermøder.

På spejdernes vegne
Louise Svendsen
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Sophie Gravesen til FC THY-Thisted Q
Af Steen Jensen

ærk Nors og Hanstholm Rejser

Som vi skrev Tidende i november-december nummeret 2018
og i marts-april nummeret 2019, går det forrygende for Sophie
Gravesens fodboldkarriere!
Her i december har hun skrevet under på en 2,5 årig konarskentrakt med FC THY - Thisted Q’s hold i Gjensidige Kvindeliga.
Hun er dermed den første kvindelige ungdomsspiller i klubben, der skriver kontrakt med FC THY - Thisted Q’s hold i
Gjensidige Kvindeliga.
Det er tanken, at Sophie skal træne med ligatruppen 1-2 gange i ugen i foråret 2020. Derefter skal det øges til 2-3 gange i
ugen. Sophie skal som udgangspunkt spille kampe på U18DM
så længe som muligt. Sophie går lige nu på Skyum Idrætsefter918 skole og spiller for FC THY Piger - Skyum i U18DM rækken,
hvor hun er holdets topscorer.

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 ungdomsuddanop om dette hold og
klub været med til at sikre
ro omkring
hendes
Lene
Enevoldsen
har
cirkeltræning/styrke
nelse i Thisted.
og igen om lørdagen fra kl. 08.30 til kl. 0
har et hold
yoga som foregår på No
Sophie selv glæder sig Halla
til en masse
oplevelser
Her skulle være noget for en hver smag o
med FC THY-Thisted Q:900 kr. og 12 mdr. 1500 kr. Her kan alle v

dk/rejsemaal/sort-sol-i-t-ndermarsken/201
Om den nye kontraktspiller siger formand for FC THY -

Jeg forventer selvfølgelig, at jeg udvikler mig spillemæssigt
grundet flere træninger med mere udfordring og højereHoldinten-og inst
sitet. Derfor vil kravene til mig til træning,
såvel
som
i
kampstarter
Opstart i uge 34. Dog
øges - det bliver en fed udfordring. Og så håber jeg, at jeg er
i stand til at tilkæmpe mig en plads
på det nye U19 landshold
Mandag
Mandag
efter sommerferien.
Hold
08.00 - 09.00

Thisted Q, Per Nørgaard:

- Vi har først og fremmest skrevet kontrakt med Sophie, fordi
hun er en dygtig angriber, som scorer mange mål. Men vi vil
også gerne belønne en ung lokal spiller, som vi tror på kan
übeck
udvikle sig til noget stort. Med kontrakten til Sophie har vi som
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Instruktørtime
Lis
Tlf.20413626

kl.19.0020.00
Vægt/
kodition
Hold
Træning for
afholder generalforsamling
mænd
Kl.17.30-18.30
Philip
SWISSBOLD
ONSDAG 19. FEBRUARLene
2020H.KL. 10.00 Telf.
25302269
I NORSTelf.
HALLEN.
24271663

DE MUNTRE MOTIONISTER

DE MUNTRE MOTIONISTER

Sæsonen efter jul starter
8. januar 2020 kl. 9.30

Gymnastik – pause med sang
dk/rejsemaal/l-beck-juletur/65

Derefter mulighed for:
Hocky
– floorcurling – badminton –
Aktiv Netværk Nors
bordtennis
step – hula
hop m.m.
ærk Nors kan købes
hos– Grete
Amby,
tlf: 24603542,

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen,
Instruktør
til attilvejlede
og lave program:
sendes senest 5.
februar 2020
formanden.
eller hos Hanne ”Klip og Krøl”, tlf: 97981918. Pris: 250 kr.
Spørgsmål vedr. medlemskab og betaling
Kontingent jan. – april: kr. 125.00
For yderligere
oplysninger se vores hjemm
På bestyrelsens
vegne
Nors Fitness Line.
Helga Immersen (formand)
Vel mødt
Brinken 5, Nors
Bestyrelsen

7

Spejder-Nyt
Mindeord

Den 30. okt. fik vi besked om, at vores gamle spejderleder Kristian Diechmann var sovet stille ind.
Kristian var med til at starte KFUM spejderne her i Vandet i
1966. Det at gøre noget sammen med de unge mennesker, har
altid stået hans hjerte nært. Kristian har over i over 50 år siddet
i menighedsrådet her i Ø. Vandet. I en lang årrække var han
også kirkesanger og hans honorar for disse jobs gik ubeskåret
til spejderne. Kristian har med interesse fulgt med i udviklingen hos spejderne her i Vandet, og det var en ære for os at opfylde et af hans sidste ønsker. At det var spejdere som bar ham
ud af kirken til hans sidste hvilested.

Program for de kommende måneder:

Hver onsdag holder vi møde for bæver, ulve og spejdere fra
17.15 til 18.45 i spejderhytten på Toftholmvej. Alle er altid velkomme.
Jan. d. 8. Opstart efter juleferien. / for alle spejdere
12. Nytårs parade. Vi mødes i spejderhytten kl. 9.00 til kaffe
og rundstykker, herefter tager vi tik Ø. Vandet kirke med vore
faner og deltager i en festlig gudstjeneste. / alle er velkommen.

Ære være Kristian Diechmanns minde.

17. – 18. Nytårs weekend. / for alle spejdere med søskende
og forældre.

Op til 1. søndag i advent, havde vi travlt med forberedelserne
til spejdernes julestue. Igen blev den et tilløbsstykke. Rigtig
mange lagde vejen forbi Vandet Sognegård, hvor der blev købt
ind i ”det grønne hjørne”, kranse, dekorationer og andet jule
pynt. Basaren med 30 store gevinster blev flittigt besøgt og
spejder tombolaen måtte melde alt udsolgt i god tid før afslutningen. De hjemmelavede æbleskiver og gløgg gik som ”varmt
brød” Tusind tak til alle jer der på en eller anden måde støttede
os. Inden vi holder juleferie, skal vi lige ha delt ca. 1500 telefon bøger ud i vores område.
Vi skal nu i gang med et nyt år. 2020 er det nye årstal, et
skudår. Tiden må nu vise hvad året bringer.

Feb. d. 23. Vi mødes i V. Vandet kirke kl. 13.30, gerne udklædte. Herefter tager vi til Vandet Sognegård, hvor vi slår katten af
tønden, får fastelavns boller m/m. / for alle.
Juli. 4. – 11 Thy Lejr, vores sommerlejr. / for alle spejdere.
Gruppeassistent: Steffen Oddershede tlf. 97977150,
mail: steffenoddershede@mail.dk

Spejderne her i Vandet vil gerne ønske jer alle et godt nytår.

Nyt fra KFUM og KFUK
Nors KFUM og KFUK holder hyggehjørne fredag d. 17. januar og
21. februar kl. 19.30 hos Alex, Hindingvej 2
Og der holdes generalforsamling Tirsdag d. 10. marts kl. 19.00 hos
Emma og Mogens, Diget 4
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Alle er velkommen.

Nyt fra Nors Gymnastikforening

DE MUNTRE MOTIONISTER

Sæsonen starter onsdag den 5. september 2018, kl 09.30 i Nors hallen.
Alle er velkomne, - såvel nye som nuværende medlemmer.
Der er mulighed for gymnastik, step, badminton, bordtennis, ringo og andre aktiviteter
og ikke mindst social samvær.
Kom og vær med.

Nors Gymnastikforening
afholdte d. 18. december
2019 fælles juleafslutning
Venlig hilsen
for alle holdene og deres
Bestyrelsen
familier. Vi i bestyrelsen er helt overvældende over det flotte
fremmøde. Der var i alt 190 små som store mødt op. Vi fik sunget og danset om det pyntede redskabs(jule)træ.
Efter maden var der fri leg på de øvrige redskaber og mulighed for lidt hyggesnak ved bordene.
Julemanden kom også på besøg og han havde godter med
til alle børnene. Det var i det hele taget en stor succes og bestemt et arrangement vi i Nors gymnastikforening vil gøre til
en tradition.
Et stort TAK skal lyde til JOM, Nors El, GrillSlagteren,
KRV byg, Armiga og Witdahls for at have sponsoreret mad
til alle de deltagende gymnaster og til Carsten Købmand for
Er der en lille maler/kunstner gemt i dig?
slikposer til alle børnene.
Kunne du tænke Endnu
dig atengang
høre
harnærmere
vi afholdt en om malerholdet?
succesfuld Gymnastikweekend, I det kommende år er der lidt forskellige
med en masse glade børn, in- arrangementer i kalenderen:
struktører og hjælpere. Der var
denne gang omkring 70 aktive D. 8. februar spiller Martin Kanstrup op til dans med showet:
Så kom til opstarts/
informations-møde torsdag d. 6.-9. kl. 19, hvor
børn og masser gymnastik. Det er en weekend hvor det sociale En Gur Awten, Tow Kåmma Nol. Billetterne kan købes i haler i højsæde og det erkunstneren,
rigtig dejligt at se børnene
legeThyborøn
på kryds lens
Hanne
vilcafeteria.
komme med et oplæg.
og tværs af hold og alder. Aftensmad og morgenmad tilberedes
i skolekøkkenet og børnene får lidt frisk luft når de Sted:
løber fra Palletten
D. 22. februar afholder vi i samarbejde med Borgerforeningen
hallen og Entre:
over på skolen
for
at
spise.
Tak
til
alle
der
gav
en
og spejderne
fastelavnsfest.
20 kr. medlemmer, 50 kr. ikke
medlemmer
incl. kaffe og kage.
hjælpende hånd med.
Vores forskellige gymnastikhold, børnebadminton, yoga, D. 8. marts er der gymnastikopvisning i Nors hallen.
floorball og badminton er meget godt besøgt. Vi kunne godt
ønske os lidt flere, som kunne tænke sig at gå til kæp-hest. D. 24. marts er der generalforsamling i Nors Gymnastikforening.
Hallen
har fine springtilogAktiv
dygtige
hjælpere Nors
til at træne
hop og hos Grete Amby, tlf: 24603542, hos Leo Pedersen,
Medlemskort
Netværk
kan købes
sy hest, så kom gerne
prøv om deteller
er noget
dig, hvis
du og
D. Krøl”,
28. marts
er der
børnestævne
i Thy250
hallen
tlf:og
30481286,
hosforHanne
”Klip
tlf:
97981918.
Pris:
kr.for nogle af vores
er barn med hang til hest og hop.
hold.
Der er en enkelt badmintonbane ledig mandag fra kl. 18.0019.00, så har du lyst til at komme i gang med en skøn motions- Vi håber I alle er kommet godt ind i det nye år.
form her efter nytår, kan du leje den til halv pris (1.000 kr. for
banen). Kontakt Berit Oddershede på tlf. 21230579.
Nors Gymnastikforening

Aktiv Netværk Nors
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Alle er velkommen.

En Gur Awten, Tow Kåmma Nol
Den 8. februar 2020 åbner Nors Hallen igen dørene til en
”Gur Awten”, med Martin Kanstrup. Martin Kanstrup har lavet en forsættelse, kaldet ”Tow Kåmma nol”, til det succesfulde show, der løb af stablen i foråret 2019. ”En Gur Awten,
Tow Kåmma Nol”, vil blive en skøn blanding af nye og gamle
numre, hvor en del er egne kompositioner, krydret med sjove
episoder og historier fra Martins egne oplevelser, samt en del
nyopfundne historier.
Martins sikre og harmoniske guitarspil og sang, vil omslutte
hele showet til en morsom, musikalsk og hyggelig cocktail.
Det vil igen være muligt at begynde aftenen med en lækker
menu fra GrillSlagteren.
Vel mødt den 8. februar kl. 18.00, til en forrygende musikalsk
og morsom aften i godt selskab.
Det er den 8. februar 2020 kl. 20.00 pris 100 kr.
Billetpris inklusiv spisning er 250 kr. Spisning starter kl. 18.00.

Skal du med i Nors Hallen til en gur awten, har du nu mulighed
for invitere dine venner, naboer, kollegaer, kæreste, eller hvem
du nu synes, til Martin Kanstrups show: En Gur Awten, Tow
Kåmma Nol.

Billetterne kan købes i Nors hallens cafeteria.
Arrangør: Nors Gymnastikforening.

GENERALFORSAMLING I NGF
Tirsdag d. 24. marts 2020 afholder Nors Gymnastikforening
generalforsamling i Nors hallen kl.19.30.
Håber at se mange interesserede til en hyggelig aften, hvor vi vil
berette om, hvad der er sket i det forgangne år.

Dagsorden er i henhold til vedtægter. Forslag til behandling på
generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 7
dage før på mail: Kathrinethoegersen@gmail.com

Alle er velkommen.
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Jul på Nors Skole
Sikke mange klokken slår, tretten slag… ja, tiden går.

Elevrådet:

Tiden flyver afsted i julemåneden – også på Nors Skole. Som
et modtræk til den travle juletid, havde Mogens (Skoleleder)
bedt sit personale om at sikre tid til julehygge og samvær ude
i klasserne.
Ro og tid til juleaktiviteter skulle prioriteres i en tid, hvor
børn nemt kan blive julekuldret. Og det må man sige er lykkedes meget godt. Vi kan se tilbage på en rigtig mange dejlige
julestunder sammen med børnene.

Juleklippedag:

Traditionen tro lavede elevrådet julequiz for skolens børn.
Hver dag kom et nyt spørgsmål man i klasserne skulle svare på.
Elevrådet havde været rigtig opfindsomme, hvor de både
havde brugt noget af det gamle samtidig med en fin fornyelse.
Sidste dag før ferien blev der udråbt en vinder for indskolingen og en for mellemtrinnet. I år blev det 2.A og 4.B der løb
med sejren.

Lucia:

Lucia er en af de
vigtige traditioner på Nors skole. Pigerne fra 5.
og 6. klasse var
luciabrude og de
var fine i deres
hvide kjoler. Efter at have sunget på skolen, gik de i børnehaven, på Paletten og til dagplejerne for at synge Lucia.

Jul på Nors skole starter
altid med juleklippedag, hvor børn, forældre og bedsteforældre
var inviteret. Dette er en
fantastisk dag med hyggeligt samvær. Og når
dagen er omme er hele
skolen pyntet op til jul.

Emneuge i december:

Nors børnekor:

Man-onsdag i den sidste uge før jul havde vi et emneforløb
med udgangspunkt i Børnenes Ulandskalender, hvor der var
fokus på Bangladesh.
Børnene lærte om hvordan børnene lever og går i skole i
Bangladesh. Børnene lærte blandt andet en sang der hed ”Op
for Dhaka”, der blev øvet og opvist med til morgensang.
Hele skolen fik også i den forbindelse besøg af to hjælpere
fra SOS Børnebyerne, som kom og fortalte om deres oplevelser i andre lande.

I december måned
var der koncert med
skolens sangkor. Her
optrådte de med nogle
af de sange, de havde
øvet sammen med Karin. De var også i kirken for at lave koncert.
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6.klasse optrådte:

Også 6. klasse havde planlagt lidt julesjov i december måned.
De opviste til morgensang med ”Drengene fra Angora”, hvor
de både sang og dansede til morgensang.

mål til julequiz. Derudover bliver der sunget julesange og lavet
nogle af de mange optrædende. For eksempel læste Mogens
også julehistorier højt for børnene.

4.klasserne optrådte:

Sidste dag før jul var der fælles afslutning til morgensang,
hvor de voksne blandt andet spillede op til WHAM’s ”Last
Christmas”, mens børnene sang omkvæd. Bagefter gik turen
til Nors kirke, hvor børnene lyttede til præstens fortællinger og
sang julesalmer. Til sidst samledes børnene ude i deres klasser
og fik sagt god jul og godt nytår til hinanden.

Begge 4. klasser viste hvad de havde lært sammen med Jesper
fra musikskolen. Hver klasse optrådte med hver deres nummer,
hvor de spillede på instrumenter.

Morgensang:

Morgensang i december måned
er noget helt specielt. Hver morgen starter sangen Tinka, mens
børnene får sig sat. Derefter
trækkes der lod om hvilken elev,
der skal tænde adventslysene.
Elevrådet er et fast punkt i
julemåneden med deres spørgs-

Så alt i alt har december måned været fyldt med gode oplevelser og masser af hyggestunder for børnene på Nors Skole.
På vegne af Nors skole vil vi gerne til hele Nors og omegn
ønske en glædelig jul og et rigtig godt nytår.
Vi ses i det nye år!
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Fødselsdag

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE

NORS - TVED - JULI—AUGUST
Ø. VANDET KIRKETIDENDE
Sogneeftermiddage/aftener

JANUAR - FEBRUAR 2020

Særlige Gudstjenester

5/9 kl. 19.30: Sogneaften i Sog8/9 kl. 10.30: Høstgudstjeneste i
nehuset i Nors.
Nors.
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klaver.
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pastorat. afregnes med 5 timer inkl. forberedelse.
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spørgsmål,
så
ring
til
Irene
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høstsalmer
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gudstjenesten
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Vi starter med kaffe
det
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TORSDAG
KL 10.00
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hestevogn
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Mini-konfirmandertermiddag.
FØRSTE
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D. 13
SEPTEMBER
til alle fremmødte.
ve tilmelding
senest 1. august:
menighedsråd
Tved menighedsråd.
Susanne
Rotbøl:
30345265
VI FÅR
RØRT
HELE KROPPEN
Sidst
i
januar
måned
2020 starter årets nye mini - konfirmander
hpvognmand@gmail.com
LATTERMUSKELERNE!!
Ålborg OGSÅ
Stift har
den 5. december 2019 godkendt
sammenlægningen
Nors
og Ø. Vandet
BÅDE
SIDDENDE af
OG
STÅENDE
VED menighedsråd
EN STOL. fra det
kommende
MR
valg
i
2020.
Rådets
benævnelse
JEG GARANTERER SVED PÅ PANDEN bliver derefter
Nors-Ø. Vandet sognes menighedsråd. Det nye sammenlagte
KOM OG VÆR MED ALLE KAN DELTAGE.
menighedsråd vil bestå af 9 medlemmer, - 6 fra Nors og 3 fra
Ø. Vandet.

op, og alle 3. klasses elever på Nors skole vil derfor blive tilbudt
6/10 kl.bestående
10.30: Høstgudstjeneste
i
et mini-konfirmandforløb
af 10 x 1½ time. Forløbet
Ø. Vandet.
kommer til at foregå i Sognehuset i Nors. Der forventes opstart
- Mere herom i næste nummer af
onsdag den 29. januar
kl. 13.45 - 15.15, og sidste gang bliver
Tidende.
den 22.04.2020. Eleverne vil i løbet af uge 2-3 modtage en
invitation via skolen, og forældrene vil også kunne læse den på
AULA. Er der noget man er i tvivl om, kan man rette kontakt
til sognepræsten på 9798 1030 eller AKF@KM.DK.

Vi ses! Hilsen Lene.
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HVAD SKER DER I PASTORATET?
Nytårsparade

for Tjernobyl foreningen fortælle om foreningens arbejde,
der bl.a. omfatter en Genbrugsbutik i Thisted og en årlig
sommerlejr på Bulbjerghjemmet for atomskadede børn fra
Hviderusland. Vel mødt.

KFUM & K spejderne, Vandet gruppe afholder nytårsparade i
forbindelse med gudstjenesten i Øster Vandet kirke, søndag
den 12. januar 2020 kl. 10.30. Forud for gudstjenesten, - dvs.
kl. 09.00 - inviteres alle på kaffe og rundstykker i Spejderhuset,
Toftholmvej 7.

Baby-salmesang
Da jeg har hørt, at der muligvis kunne være interesse for et nyt
hold til baby-salmesang, så har vi kikket i kalenderen, men vi
vil gerne på den anden side af vinterferien, da kirken godt kan
være lidt svær at varme op i den kolde periode. Så opstart i uge
8, - dvs. torsdag den 20. februar kl. 10 -11 i Nors kirke, og
i alt 6 gange, dvs. til og med 26. marts. Jeg sender indbydelser
ud sidst i januar til forældre med nyfødte her i pastoratet, - max.
1 år, men andre er også meget velkomne. Der skal min. være
4 babyer, for at vi starter op. Man kan også bare sende mig
en mail på akf@km.dk, hvis man er interesseret i at deltage.
Håber vi ses.

Kort børne- og familiegudstjeneste
Vi afholder en kort børne- og familiegudstjeneste i Nors kirke
mandag den 13. januar 2020 kl. 17.00, hvor det bliver´
”Lyset”, der kommer til at være omdrejningspunktet. Og vi
får besøg af KFUM spejdernes yngste gruppe, der vil være
behjælpelig med at lyse kirken op. Vel mødt.

Sogneaften i Sognehuset
Vi tager hul på det nye års møderække med et aftenarrangement
torsdag den 23. januar kl. 19.30, hvor vi får besøg af Mads
Villadsen, - direktør for og ejer af Energicenter Nord, der
hovedsagligt beskæftiger sig med udvikling af nøglefærdige
vindmølleprojekter i bl.a. Danmark.

Sogneeftermiddag i Sognehuset
Torsdag den 20. februar kl. 14.30 får vi besøg af Hans Ole
Vester, der vil fortælle om sit liv og virke ud fra titlen: ”Fra
bondesøn til bedemand”. Vel mødt.

Kyndelmisse koncert i Tved kirke

Fastelavnsgudstjeneste

Igen i år vil vi fejre Kyndelmisse i Tved kirke. Datoen er
søndag den 2. februar 2020 kl. 19.00, hvor vi får besøg af
Nors Voksenkor under ledelse af Ellen Alstrup. Og Tved
menighedsråd vil - som sidste år - sammen med graveren pynte
både kirke og kirkegård med masser af levende lys. Så kom og
deltag i en meget stemningsfyldt aften.

Der afholdes en kort og børnevenlig fastelavnsgudstjeneste i
Nors kirke lørdag den 22. februar 2020 kl. 10.00. Og man
er selvfølgelig mere end velkommen til at møde op udklædt, det gælder også voksne, - og jo flere der kommer udklædt, - jo
sjovere er det. Efterflg. tøndeslagning m.m. i Nors Hallen.

Menighedsmøde

Sogneeftermiddag i Sognehuset

Det årlige menighedsmøde i Nors-Tved - Ø. Vandet pastorat
afholdes: torsdag den 6. februar 2020 kl. 19.00 i Sognehuset
i Nors. Formændene for de 3 menighedsråd vil komme med en
kort beretning om året, der gik. Efter kaffen vil repræsentanter

Torsdag den 5. marts kl. 14.30 kommer Poul Erik Grønhøj, tidligere lærer på Bjerget Efterskole og frivillig i organisationen
Active Care, og fortæller om ”Nødhjælp til Rumænien”.

14

SIDEN SIDST OG KONTAKTINFORMATIONER
Siden sidst i Nors-Tved-Øster Vandet pastorat

Kontakt

Døbt i Nors kirke:
Alma Vendelbo Sørensen
Jamie Mathiasen Yde Trauelsen

Har man adgang til Internet og PC, så kan man på www.
nors-tved-kirker.dk følge med i, hvad der foregår her i NorsTved-Ø. Vandet pastorat, - herunder kommende arrangementer, gudstjenestetider m.m. På hjemmesiden: www.sogn.dk findes gudstjenestetiderne for de fleste sogne i Danmark, - også
Nors, Tved og Ø. Vandet sogne. Og på provstiets hjemmeside
www.thistedprovsti.dk kan man - ud over at orientere sig om
gudstjenestetiderne - også læse om de forskellige kirkelige arrangementer, der foregår i Thisted provsti.

Tillykke!
Vielse / kirkelig velsignelse i Nors kirke:
Michell Vendelbo Christensen og Peter Brandi Sørensen
Tillykke!

Telefon - og træffetider

Døde / begravede / bisatte i Nors:
Edel Sørensen

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.

Æret være hendes minde!
Døde / begravede / bisatte i Tved:
Jeppe Hyllested
		
Æret være hendes minde!

Ferie og friweekends

Døde / begravede / bisatte i Ø. Vandet:
Kristian Diechmann
Erna Kirstein Jensen
		
Æret være deres minde!

QR kode ved Tved kirke

Jeg afholder ferie i perioden 11.-17. februar 2020. Embedet
passes under mit fravær af Sigrid Kjær, Sennels Tlf.: 51505035.

Nu skal vi til at være moderne. Der er blevet lavet QR-koder
til sognenes kirker og Tved har fået sin egen. Hvis du scanner
QR-koden (billedet), så får du et link til Aalborg stifts beskrivelser og oplysninger om Tved kirke. Gør sådan: -Installér en
app med QR-scanner på din tlf./ tablet.

Pga. den nye Persondatalov kan der opstå situationer, hvor
der synes at mangle navne på listen, men det kan skyldes,
at der ikke har været en personlig kontakt mellem sognepræsten og de implicerede, således at der ikke har kunnet
tilvejebringes en skriftlig tilladelse til at medtage navnet i
Nors-Tved-Ø. Vandet Tidende. I disse tilfælde er man dog
meget velkommen til at rette henvendelse til sognepræsten
i Nors-Tved-Ø. Vandet pastorat, hvorefter et navn / navne
vil blive medtaget.

- Hold scanneren over koden på billedet.
Koden er registreret når du hører et bip.
- Nu kommer et link frem, som du tapper på og vupti får du Tved kirkes side
frem. Det er da smart!
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GUDSTJENESTELISTE
Måned/dag

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

Nytårsdag

01.

16.00

Ingen

Ingen

H3kongers søndag

05.

09.00

Ingen

Ingen.

1.s.e.H3k.

12.

Ingen

Ingen

10.30 * NB

Mandag

13.

17.00 NB

Ingen

Ingen.

2.s.e.H3k.

19.

09.00

10.30 *

Ingen.

3.s.e.H3k.

26.

10.30 *

Ingen

Ingen.

Sidste s.e.H3k.

02.

Ingen

19.00 NB

10.30 *

Septuagesima

09.

09.00

10.30 *

Ingen.

Seksagesima

16.

10.30 * SK

Ingen

Ingen.

Lørdag

22.

10.00 NB

Ingen

Ingen.

Fastelavns søndag

23.

Ingen

10.30

Ingen.

1.s.i fasten

01.

Ingen

Ingen

10.30 *

2.s.i fasten

08.

10.30 *

Ingen

Ingen.

Januar 2020

Februar

Marts

NB:
SK:

Omtales også andetsteds i Tidende.
Sigrid W. Kjær, Sennels.

* ) Kirkebil: Bestilles på tlf. 9792 0422 senest kl. 12.00, dagen før.
Pastoratets graver: Jørgen Christiansen, tlf. 2490 0808
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.
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Godt Nytår.
Vi vil gerne ønske alle vores nuværende og kommende medlemmer et godt Nytår, og takke vores
instruktører for et fantastisk godt arbejde i 2019.
Har du et nytårsfortsæt om at komme i bedre form, vægttab eller bare være sammen med andre, som
syntes det er sjovt at træne, så er Nors Fitness Line et godt sted at komme.
Vi fortsætter vores nye tiltag Cross Dance som vi har startet i samarbejde med Energicenter Nord
Aps. Hvis der er nogen, som har lyst til at være med i det nye år er i meget velkommen. Holdet er om
torsdagen fra kl. 18.15 til kl. 19.15 i den lille gymnastiksal i Nors Hallen. Prisen for at deltage fra
januar til marts er 250 kr. Hvis man vælger et 3 måneders abonnement i Nors Fitnessline til 500 kr.
er det muligt at deltage på alle vores øvrige hold også.
Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

17.30 18.30

17.00 18.00
HOLD
Cirkeltræning

17.30 18.30
HOLD
Yoga
Instruktør:
Halla
Tlf:
21765252
Medbring
yogamåtte
& tæppe
Yoga
foregår i
Sangsalen
på skolen.

18.1519.15
HOLD
Cross
Dance

8.30 - 9.30

Instruktør
Karin
Skaarup

Instruktør:
Lene E.

HOLD
Swissbold
Lene H
Tlf.:
24271663

Instruktør:
Lene E.
Tlf.:
21132194

Fredag

Lørdag

HOLD
Cirkeltræning

Hold og instruktørtider i Nors Fitness Line 2020
Generalforsamling Nors Fitness Line 2020
Vi afholder generalforsamling torsdag den 5.marts 2020. kl. 19.00 i Nors Hallens mødelokale.
Dagsorden i henhold til vedtægter.
Spørgsmål vedr. medlemskab, betaling og nøglebrik kontakt: Erik Nielsen: 61601747
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.
På gensyn.
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Store Håndbrygdag 2020

Traditionen tro afholdes Store Brygdag i Vandet Sognegård,
Toftholmvej 17, lørdag den 11. januar 2020. Vi starter kl.
8.30. Dagen er lavet for at alle, der har lyst til at hygge sig,
snakke, lytte og lære om håndbrygget øl. Vi håber der er håndbryggere, der har lyst til at deltage og brygge sammen med os.
Der er plads til 8.
Alle der har lyst til at deltage er meget velkomne, vi serverer

morgenkaffe ved 9 tiden og frokost ved 12.30 tiden. Af hensyn
til mad er tilmelding nødvendig. Vi opkræver et beløb fra deltagerne for at dække omkostninger til arrangementet. Vi håber at
bryggere vil medbringe smagsprøver på deres øl. Pris for hele
arrangementet vil være 100-150 kr. afhængig af deltagerantal.
TILMELDING skal ske til: Jens Munk på tlf. 42 60 21 03
eller mail: jens.munk@ale.dk

Link til arrangementet:
https://www.ale.dk/thisted/set-sket/2020-arrangementer/haandbrygdag-2020/?fbclid=IwAR10bImEdxMDoN1PRtZaG0xpXXAlj1aDqIo4E3yr56yh1ZIf0Lq7DSP8zoI
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Stine Kudsk, den kloge kone i Nors
Stine Kudsk havde ivrigt hjulpet sin
mand og til fulde bevist sit håndelag. Alligevel måtte hun finde sig i at blive udspurgt
om sit kendskab til sygdomsbehandling, da
hun bad om lov til at fortsætte sin mands
virksomhed. Stiftsfysikus udtalte sig til
gunst for hende, og hun fik lov til at praktisere på Kuskminde i Nors, hvor hun havde patienter liggende for under 1 krone pr.
dag. Hun havde plads til otte patienter i fire
dobbeltværelser.
Patienterne blev indført i en protokol,
der nu er i Museum Thys besiddelse. Ifølge denne patientjournal kom hovedparten
naturligt nok fra Thy, men en tredjedel var
fra Mors. Enkelte kom så langt væk fra
som Ålborg, Århus og København, ja endda fra Norge og Tyskland. 14. december
1849 giftede Stine Kudsk sig med en karl
på gården, Peder Vestergaard, der herefter
blev kaldt Peder Kusk.

Af Svend Sørensen
Den kloge kone Stine Kudsk
blev født i Vester Vandet 1809
som datter af Chr. Steentoft
og Anne Skaarup. I en alder
af 17 år blev hun gift med den
30-årige Niels Kudsk, søn af
den kloge mand i Nors, Peder
Kudsk.
En klog mand i Nors. Hvordan hænger det nu sammen?
En del af forklaringen kan man
læse på et gravminde (epitafium) i Vang kirke. Her kan man
læse om Mads Lauridsen Vang,
der prises for Erfarenhed i Chirurgien. Han døde 1761 og blev
87 år. Ordet ”kirurgi” var en fin
benævnelse, og som vi ved,
kan en kirurg skære i folk. Men
det kunne en badskærer også.
Han havde en skarp kniv til at
barbere folk med, men han var også kendt for at årelade folk.
Senere holdt han sig til skægget og håret og blev kaldt barber.
Mads blev ved sin død betegnet som den meget berømte
badskær. I daglig tale blev han omtalt som Mads Badskær.
Hans kunnen havde han fra sin far, der døde i 1699. Det var
almindeligt, at færdighederne som klog mand gik i arv eller
blev givet videre til en lærling.
Mads Badskærs lærling Niels Jepsen flyttede til Nors, hvor
han blev gift i 1753. Niels Jepsens lærling hed Peder Christensen Kudsk, der blev født 1765 i Gudnæs. Han startede sin læretid ved at være i behandling for et benbrud hos Niels Jepsen.
Niels Jepsen blev 67 og blev begravet i Nors i 1784, og som
kun 19-årig videreførte Peder Kudsk håndteringen. To år senere giftede han sig med Nels Jepsens enke, der var 38 år ældre.
Da hun døde tre år senere, giftede han sig med en jævnaldrende
pige fra Nors. Det gik så godt for ham, at han nogle år senere
købt en gård i nabolaget (Kuskminde, Holmevej 11).
Efter Peder Kudsks død i 1831 overtog sønnen Niels og hans
kone Stine gården ”Kudskminde” og fortsatte med at behandle
syge. Niels Kudsk fik tilladelse til at kurere ”legemsbræk”, og
det fortsatte han med til sin død i 1849.

Avisfejde

I 1870 blev Stine Kudsk centrum i en avisfejde. En pige fra
Spøttrup havde fået sine ben knust i et mølleværk, og hun ønskede selv at komme op til den kloge kone i Nors. Helt korrekt
afviste Stine Kudsk at behandle hende og sendte bud efter lægehjælp i Thisted. Herfra ankom to læger og foretog en amputation, som pigen ikke overlevede.
Stine Kudsks handlemåde gav ikke anledning til kritik fra
de to lægers side. Efter omtale i Skive Avis opstod der en avispolemik i Thisted Amtsavis. Thisted-lægen Emil Hennings angreb Stine Kudsk, og det førte til voldsomme reaktioner, hvor
folk kom hende til undsætning med støtteerklæringer. Dønningerne nåede helt til Folkets Avis i København. Stine Kudsk var
ilde berørt af den megen omtale og deltog ikke selv i debatten.
Hun fortsatte med at virke som klog kone til sin død i 1897.
Hendes grav er bevaret på kirkegården i Nors.
Kilde: Stine Kudsk fra Nors, Historisk Årbog for Thy og Vester
Hanherred 1992.
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Jens Ydes 50 års jubilæum
Ved Jens Ydes 50 års jubilæum var bestyrelsen for Nors BK
Venner inviteret med, og vi benyttede lejligheden, til at overrække Nors Boldklub dette års sponsorat
KR 50.000
Vi vil gerne sige tak til vores medlemmer og sponsorer, der gør
det muligt at vi for 8. gang kan overrække et sponsorat til Nors
Boldklub.
Vi er allerede i gang med at arrangere 2 fester til næste år, så
derfor sæt X i kalenderen:
Damefest den 28. Februar i Klubhuset
Mandehørm den 27. Marts i Hallen
Der kommer indbydelse senere til begge arrangementer.
Kunne du tænke dig at blive medlem af Nors BK Venner skal
du mobilpay til 99282. Kontingent er 300 kr. for enlige og 500
kr. for par.
GLÆDELIG JUL OG GODT NYTÅR
ØNSKER NBK VENNER

NBK håndbold udvalg
Valg til NBK håndbold udvalg sker 28.01. kl. 18:00 - 18:30 i Nors Hallens Mødelokale
Håndbold udvalget vil rigtig gerne have flere medlemmer så vi kan imødekomme flere af de tiltag medlemmerne ønsker.
Der er møde ca. 6 gange årligt. Vi konstituere os efter kompetencer og interesseområder.
Vi ser rigtig gerne forældre eller andre interesserede, der vil give input så afdelingen kan blive endnu bedre.
Har du interesse så kontakt en fra udvalget for at få mere information.
Stemme berettigede er i følge klubbens vedtægter § 10
Der kan kun stemmes ved fremmøde.
Alle medlemmer over 18 år.
Forældre eller værger til medlemmer under 18 år er stemmeberettiget med en stemme pr. husstand.
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Håndboldudvalg 2019-20

Ungdomsudvalg:
Camilla Amtoft
Diget 5, Nors, 7700 Thisted
Tlf. 21453211
Mail: amtoft-odde@outlook.dk

Formand:
Karen Johansen
Nors Møllevej 6, 7700 Thisted
Tlf. 23302188
Mail: karen050657@me.com

Postmodtager:
Karen Johansen
Se ovenfor

Seniorudvalg:
Kristian Jensen
Hindingvej 12, 7700 Thisted
Tlf. 41 13 11 44
Mail:kredefrede1985@gmail.com

HVOR:
HVORNÅR:
HVEM:
HVORFOR:
HVAD:

Facebook og hjemmeside:
Sune Brink Sørensen
Mail: sunebrink1@gmail.com

Nors Hallen
11. januar kl. 09:00 – 12:00
Du er også velkommen i en del af tiden.
Alle uanset alder og håndbold interesse.
Hygge og social samvær. Vi fortællere også gerne om, hvornår der er etableret håndbold, hvis du har interesse
Aktiviteter tilpasset deltagerne som giver et godt grin og måske sved på panden.

KONKURRENCE: Tag Dagens billede og del det på Facebook- Instagram.
Brug #håndboldens dag20
Og vær med i konkurrence om bl.a. to billetter til EM Danmark – Rusland 15.01.2020
eller familie ophold til Landal Green Parks.
Se konkurrence betingelser på bevaegdigforlivet.dk/fotokonkurrence.

VI SES – VI SES – VI SES – VI SES – VI SES – VI SES – VI SES – VI SES – VI SES – VI SES – VI SES – VI SES – VI SES – VI SES
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Julefrokost i Nors hallen 2019
Den 23. november 2019 var der den årlige julefrokost i Nors hallen. I år spillede MD duo op til dans og Kenneth
Parmo spillede i pauserne. Maden bestod af en lækker julebuffet som hvor Mor lawede det fra den gamle slagter.
Til dessert var der risalamande og kaffe kunne købes i baren.
Lige fra start af var der gang i festen og alle hyggede sig og fik danset til langt ud på natten. Tak for den store opbakning til vores
julefrokost hver år. Det er pga. opbakning fra både erhvervsdrivende og private der gør at vi år efter år er klar igen til at banke
en lille fest på benene.
Lodder til vores indkøbsvogne fik hurtigt ben at gå på og tak for den store interesse. Her på billedet ses de to heldige vinder.

Tusind tak til alle de frivillige, der har hjulpet før, under og efter arrangementet – uden jeres hjælp, ingen julefrokost. Vi vil
ligeledes gerne bruge denne mulighed for at takke alle vores sponsorer for de store opbakning vi får når vi er ude og spørge efter
gevinster. Tusind tak til alle.
Håber vi ses igen næste år lørdag d. 21. november 2020 til endnu en kanon fest vi glæder os allerede. Vi modtager meget gerne
både ris og ros, samt eventuelle forslag til andre aktiviteter. Skriv til janebergknudsen78@gmail.com. Hvis du sidder med en lille
festarrangør i maven så sig endelig også til, vi har altid brug for flere hænder.
Mange hilsner
Nors Boldklub
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Padel Tennis Nors
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Padel Tennis Nors
Nors BK inviterer til billig aftensmad i Nors Hallen
hvor vi samtidigt præsenterer klubbens Padel Tennis-projekt.

For at udbrede budskabet om vores projekt, der handler om at få Padel Tennis til Nors, og for at samle lidt ind til projektet, vil
Nors BK gerne invitere til billig aftensmad i Nors Hallen
Fredag d. 17 Januar 17:30
Man er også meget velkommen til blot at komme for maden.
Aftensmaden leveres af Grill Slagteren,
Menu: Øl marineret Krydderkam, salat, flutes og flødekartofler.
Pris for Voksne er 40 kr.
Pris for børn (under 12 år) er 20 kr.
Tilmelding på Mobilepay 11854 (Nors Boldklub), skriv antal voksne og børn, når du betaler.
Drikkevarer købes i hallen til billige priser.
Sidste tilmelding er tirsdag d. 14. januar.
Under spisningen vil der være lotteri af forskellig art med flotte præmier, samt mulighed for at give bidrag til projektet i ”Sponsor Hjørnet” (kan trækkes fra i skat). Her vil du også kunne se, hvem der allerede har valgt at støtte op om projektet.
Efter maden vil der være auktion over artikler fra vores sponsorer.
Der vil være præmier for mere end 25.000,Den nye auktionsmester Jesper Kongsted fra Hanstholm Fiske Auktion kommer og afholder auktion over fiskepakker og en
masse andre fantastiske ting. Kom og gør en god handel, samtidigt med at du støtter vores nye initiativ.
Vel mødt.
På vegne af Nors Boldklub,
Preben Gravesen, Ingrid Ottesen og Martin Rotbøll
Er der spørgsmål til arrangementet eller projektet, så tag endeligt fat i en af ovenstående.
Der kan findes kontaktinfo på www.norsbk.dk
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Generalforsamling
Mandag d. 9. marts 2020 - kl. 19.00 på Palletten

5. Fastsættelse af kontingent.
6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år.
På valg Leo Pedersen, Jens Otto Nystrup og Grete Amby
7. Valg af 2 suppleanter for 1 år.
8. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1 år.
Eventuelt.

Inden generalforsamlingen er foreningen vært ved et par stykker
smørrebrød.
1.
2.
3.
4.

Valg af stemmetællere og dirigent.
Formandens beretning, herunder aftaler med Pallettens ejer.
Foreningens regnskab v/Helle Gertsen.
Forslag. Indkomne forslag (forslag, der ønskes behandlet på
Generalforsamlingen skal være Bestyrelsen i hænde senest
14 dage inden Generalforsamlingen).

Der er smørrebrød klokken 18. Af hensyn til bestilling, er der tilmelding senest d. 1. marts. Generalforsamling er omkring klokken 19.
Bestyrelsen

Aktiv Netværk Nors arrangementer på Palletten
Kun for medlemmer af Aktiv Netværk
20. januar kl. 19.00 skal vi se Jørgen Vestergårds film Et rigtigt bondeliv.
Statens Filmcentral skriver om filmen: Filmen om bondeliv 1940-90 er blevet til på initiativ af gårdejer Oluf B. Jakobsen og en kreds af vestjyske landmænd. Og netop deres film er det. Loyalt og intenst indfanger instruktøren de gamle bønders beretninger fra dengang, der var rigtige
bønder og et rigtigt bondeliv til. Og sproget er ægte uforfalsket jysk. Gamle sort/hvide dokumentarfilm danner sammen med rekonstruerede
scener stemninger af en svunden tid.
Mandag den 24. februar kl. 19.00 får vi besøg af Ronald Risvig
Valgmenighedspræst, forfatter, psykoterapeut m.v. Se omtalen andet sted i bladet.

Aktiv Netværk Nors

Aktiviteter på Palletten

Tid. kl.
19. - 21.
14. - 16.
19. - 21.

Mandag
Fællessang med musik. Første mandag i måneden.
Foredrag eller andet underholdning. Ca. en gang i måneden *
Foredrag eller andet underholdning. Ca. en gang i måneden *

Tid. kl.
9.30 - 12.
9.30 - 13.
10. - 11.30

Tid. kl.
9.30. - 12.
14. - 16.
19. - 21.30

Tirsdag
Træværksted. Leo Pedersen - 30481286
Knipling. - Nørklerier. mm. Bente Christensen - 21798474
Nørklerier. - Patchwork. Strik. - Hækling m.m.
Åse Christensen - 52607880. Rita Pedersen - 61671190

Onsdag
Træværksted. Niels Christensen - 40281449
Lige uger. Madlavning for Modne mænd Lene - 21132194
Ulige uger. Lokalhistorie m.m. gl. Billeder: Kristian Amby 91537950. Tidspunkt aftales efter behov.
13.30. - 16. Kort og Brætspil m.m. Bent Borg - 21725475
19. - 21.30 Ulige uger Symaskine hold. Tag din egen symaskine med,
eller lån en af vores. Anette Nesager - 20296664
19. - 21.
Lige uger. Læseklub: Åse Nystrup - 24662824.
Tidspunkt aftales hver gang.

Har du spørgsmål ring gerne til en tovholder og få en snak eller mail på
aktivnors@gmail.com

Tid. kl.
10. - 11.

Torsdag
Stolegymnastik. Lene Enevoldsen - 21132194

Vi tager gerne imod forslag til nye aktiviteter.

Har du spørgsmål ring gerne til en tovholder og få en snak eller mail på
aktivnors@gmail.com

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.
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Gamle billeder fra området
En gang i måneden mødes vi nogle få stykker over en kop kaffe på Palletten, hvor vi ser på gamle billeder herfra. Det kan være billeder som
dette, der er fra 1977, hvor Nors Boldklub var i Serie 2, og sikkert derfor havde besøg af Tage Jensen fra Thisted Dagblad.
Spillerne er bagest fra venstre:
Træner Knud Jensen, Peter Amtoft, Jens Yde, Erik Jensen, Henrik Hoxer, Poul Hundahl og Kurt Ø. Andersen.
Og forrest:
Børge Mikkelsen, Erik Harbo Larsen, Jens Frederiksen, Thorkild Agesen og Ole Christoffersen.

Vi mødes næste gang d. 29. januar og alle er velkommen. Der er flere, der har sagt, de har billeder, vi må låne, men vi har ikke set dem alle
endnu. Og det er ikke et krav at være medlem af Aktiv Netværk for at komme med billeder. Her kan alle komme med, også for at se, hvad vi
allerede har. Og tag gerne billeder med, så give vi kaffe. Eller the.
Ses vi d. 29.?

Kan du lide at læse bøger?
Så er vores læseklub måske lige noget for dig!
Vi er en gruppe her i Nors, der mødes en gang om måneden onsdag
– på PALLETTEN.
Vi bestemmer på skift en bog, som vi snakker sammen om i hyggelige
omgivelser og naturligvis med kaffe og kage undervejs.
Vi vil meget gerne have flere med i vores læseklub! Hvis du har lyst
til at være med skal du blot henvende dig til: Aase Nystrup – mobil:
24662824
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Aktiv Netværk Nors jubler og siger TAK til Veluxfonden!
Vi har netop modtaget 25.000 kr. til finansiering af blandt andet køb af 3 splinterny symaskiner, der både kan overlocke og
mega meget mere – virkelig professionelt udstyr til alverdens
syopgaver. Det Aktiv Nors Netværks symaskinehold – der mødes onsdage aftener på PALLETTEN – som vil få gavn og glæde
af dette nye maskineri. Vil du også gerne være med på det aktive SYMASKINEHOLD – både for nybegyndere og erfarne – ja,
så henvend dig snarest til symaskineholdets tovholder:
Anette Nesager – mobil: 20 29 66 64
De 25.000 kr. rakte også til muligheden for indkøb af en større og robust trædrejebænk som supplement til de eksisterende mindre maskiner i TRÆVÆRKSTEDET – aktiviteten i Træværkstedet er i
funktion tirsdag og onsdag formiddag.
Alle interesserede er velkomne til at kikke ned i Træværkstedet og få en snak om mulighederne her –
ja, prøv selv/eller få inspiration i kælderen under PALLETTEN.
Interesserede kan henvende sig til: Leo Pedersen - Mobil: 30 48 12 86 eller Niels Christensen – Mobil: 40 28 14 49
Med venlig hilsen
Aktiv Netværk Nors

Kom og hør et spændende foredrag om

MATADOR OG KRISTENDOM
Mandag den 24. februar kl. 19.00 på

PALLETTEN
Kommer valgmenighedspræst, forfatter, psykoterapeut m.v.

RONALD RISVIG
Han fortæller med udgangspunkt i sin bog ”Matador og Kristendom” om de kristne grundfortællinger hos mange af personerne i Korsbæk.

Om bog og foredrag er der bl.a. sagt flg.: ”at Risvig er en erfaren fortæller med et glimt i øjet og noget på hjerte lod han ingen af os i tvivl om.
Jeg kan på det varmeste anbefale enhver at læse bogen – og høre ham fortælle” (Sognepræst Pernille Plesner)
”For mig har det været en fornøjelse og glæde at læse bogen, der sætter Matador ind i en helt ny sammenhæng. For mange mennesker har
gjort sig deres tanker om Korsbæk og dens borgere, men denne fremstilling er i hvert fald original” (Lise Nørgaard om bogen).
Arrangør: Aktiv Netværk Nors

Hvor finder man en hjertestarter?
• På Graverhuset ved Tved Kirke
• Hos Spar, udenfor ved hovedigangen
• På Sognehusets mur ind mod gården
• Dalen 18 i Nors, på muren i garagen
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