Nors-Tved &
Øster Vandet

4

Lægehuset flytter til Hanstholm

6

Kunst i Parken

11-14

Byfest i Tved

15

Kirketidende

November - December
2020 - 16. årgang

Nu er det lige før - konfirmanderne 2020

Kontingent til Borgerforeningen
Støt op om området og betal kontingent til Borgerforeningen
150 kr for husstanden 75 kr. for enkelt medlemsskab
Beløbet kan indsættes på Borgerforeningens konto i Sparekassen
9090 058 00 10687 eller mobilpay
Til nr 47182

Borgerforeningens Udlejning
Har du brug for stole borde, flagstænger eller æresport kan du leje det af Borgerforeningen til meget rimelige priser.
Vi har nye borde og 40 nye polstrede stole og æresport med flagstænger og skilt eller stort rødt hjerte.
Ring til Ove på tlf. 24679933 eller
mail ov@thygesen.mail.dk

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

Forsidebilledet: Endelig sker det. Efter at have ventet siden maj, er konfirmanderne nu på vej over i kirken
Deadline for næste blad er den 20. december, med forventet udgivelsesdato først i januar
Bladet kan også læses på www.norsby.dk eller afhentes hos Spar Købmanden i Nors
Alt indsendt materiale er velkommen, men husk billeder og logo må ikke sættes ind i teksten. Tekst og billeder skal være i særskilte filer.

Nyt fra Borgerforeningen
flyttede alle vores ting fra det gamle
Pakhus på Stationspladsen, og ned til
Atlas i det gamle røgeri. Borgerforeningen er rigtig glade for den store
opbakning der var til arbejdsdagen så
stor tak til alle der gav en hånd med.
Den nye shelter i Parken er nu færdig
og der har været overnattende gæster. Vi har i bestyrelsen valgt
at låse det nye hus her i vinter, men har du et arrangement hvor
du gerne vil bruge det så kontakt Borgerforeningen.
På grund af corona situationen har vi valgt at aflyse vores store
julebankospil i år, vi håber at kunne holde et bankospil til forår
i stedet for. Vi sætter juletræer op som vi plejer, men juleoptoget sammen med menighedsrådet må vi undlade i år.
Pbv. Inger Svane

Med i Nors Tved & Ø. Vandet Tidende er der denne gang en
opkrævning på kontingent med rundt. Borgerforeningen håber
at både nye og gamle medlemmer vil støtte op om foreningen og betale kontingent, specielt i år hvor vi ikke har andre
indtægter at gøre godt med, da alle arrangementer har været
aflyst. Alle beløb der kommer ind modtages med tak og vil
blive brugt på bedste vis til gavn for området. Der er ikke ingen medlemsnumre, med alle indbetalinger bliver registreret
som det plejer af kassereren. Det er for at gøre det nemmere
for vejformændene ved omdelingen. Kontingent beløbet er det
samme som det har været i mange år nemlig 150 kr. for hele
husstanden og 75 kr. for enkelt medlemskab
Den 26. september holdt vi arbejdsdag i parken, hvor vi fik
ryddet op pudset og vasket vinduer, klippet træer og fældet
og fliset energipil i læbælter. Det var også denne weekend vi
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Æ minnesk i Tved
nævnt fra Hillerslev, hvor han var tømrer.
Den 7 august 1864 blev han gift i Tved Kirke med lærer Schmidts husholderske Else Marie Justdatter, der var født i Sennels
i 1808.
Hendes mor var født i Aalborg og blev aldrig gift og ifølge
folketællingerne ernærede hun sig ved håndarbejde.
I folketællingen 1850 er hun i et hus i Tved Havreland, og hun
blev begravet på Tved Kirkegård i 1861 84 år gl.
Med vielsesattesten i hånden kunne Peder Chr. Poulsen også
kalde sig ejer af matr. nr. 24d, og sammenlagt var han ejer af
godt 40 tdr land meget dårlig jord.

Af Steen Jensen

Peder Chr. og Else Marie, der var henholdsvis 45 og 56 år, da
de blev gift, fik ingen børn.
I 1882 udstykkede Peder Chr. Poulsen 4 k i 3 stykker jord,
matr. nr. 4 k, 4 o og 4p.
Matr. nr. 4o var på ca. 8,5 tdr. land, og blev solgt til Jens
Mikkelsen Nielsen for 100 kr. Det er den ejendom, der i dag har
adressen Ballerumvej 316.
Matr. nr. 4p blev aldrig solgt og blev inddraget under 4k igen
i 1952.

På billedet ses Ballerumvej 318, og på den anden side af vejen er indtegnet matr. nr. 29 og 24d.
Omkring 1850 var der i Tved en skolelærer og kirkesanger
ved navn Christen Madsen Schmidt. Han boede på skolen, der
lå på Nørbyvej 40. Han købte på et tidspunkt matr. nr. 29, hvor
han flyttede ind, da han blev pensioneret.

Peder Chr. Poulsen gik under navnet “æ minnesk”. Det skulle
være fordi han en gang, da han på en gård overværede, at man
ville kassere en halv spand mælk, som en kalv havde drukket
af. Han skal da have sagt: “Det er da gue nok te en minnesk”!

Matr. nr. 29 var på ca. 2,3 tdr. land. Herudover var der ca. 9,6
tdr. land i klitterne vest for kirken.
Efter konens død i 1846 fik Schmidt en husholderske – Else
Marie Justdatter. Hun købte i 1857 matr. nr. 24d af Peder Chr.
Horboe (Ballerumvej 307) for 25 Rd. Matr. nr. 24 d var på ca.
1 tdr. land.
I 1859 købte C. M. Schmidt matr. nr. 4 k af Peder Vutborg
for 200 Rd. Jorden var en såkaldt hedelod, der hidtil havde hørt
under Sdr. Smedegaard.
Jordstykket var på ca. 27 tdr. land. På hartkornsskalaen 0-24,
hvor 24 er bedst, var alene 2 tdr. land takseret til 4, mens resten
var takseret til under 1. Altså en masse jord at opdyrke.

Ejendommen, de flyttede ind i efter giftermålet, var i en meget dårlig tilstand, og som årene gik forfaldt den endnu mere.
Væggene bestod for det meste af jordtørv og murbrokker. Mod
syd var der et stykke mur med et par små vinduer.
Taget var lavet af lyng og beklædt med jordtørv, og huset
lignede på afstand en jordhøj.
Indboet havde Peder Chr. Poulsen selv lavet, det bestod af en
seng, et bord og et par stole. En gammel kakkelovn var der også.
Over sengen var der spændt et stykke skind på skrå, således at
vandet kunne løbe fra, når det regnede gennem det utætte tag.
Gennem stuen var der slidt en rende, der hvor man gik mest.
Skorstenen faldt ned, men hvis nogen spurgte om det ikke generede, at der ikke var skorsten på huset, svarede æ minnesk, at
det godt nok kunne knibe med at holde blæsten og kulden ude
om vinteren, men om sommeren var det ikke noget problem.
Skorstenen var overflødig, der var huller nok i taget til at røgen
kunne slippe ud, og i øvrigt var huset ikke brandforsikret.
Konen Else Marie holdt huset indvendigt så pænt som muligt.

I januar 1864 døde Schmidt 75 år gammel.
I juli 1864 solgte arvingerne matr. nr. 4 k til Peder Chr. Poulsen fra Hillerslev for 100 Rd., og i dec. samme år solgte de matr.
nr. 29 til ham for 25 Rd.
I okt. samme år havde han yderligere købt et engstykke matr.
nr. 63ca for 50 Rd.
Peder Chr. Poulsen var født i Kaastrup i 1819, og kom som
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anstændig begravelse når parret døde.
Underholdet blev sat til en værdi af 1.000 kr. og begravelsesomkostningerne til 100 kr. I alt 1.100 kr. som blev sat lig
med den samlede købesum. Der var således ingen kontanter i
handlen.
Peder Chr. Poulsen døde 79 år gammel den 7. august 1899,
under 1 måned efter han underskrev skødet på salget.
Else Marie Justdatter døde 92 år gammel. den 2. april 1900.
De blev begge begravet i fattigjorden på Tved kirkegård.

Gulvet var fejet og bestrøet med hvidt sand. Der var blomster i
et glas på bordet.
I øvrigt var de små stuer fyldt med mange forskellige ting
som Peder Chr. Poulsen selv havde fremstillet eller tiltusket sig.
Jorden var meget dårlig og blev kun dyrket i ringe grad. Der
blev avlet en smule korn og hø. De havde et par køer og nogle
får. Køerne blev brugt til markarbejde, så længe de kunne trække træploven, som Peder Chr. Poulsen selv havde lavet.
Kort sagt hutlede de sig igennem tilværelsen, men tilsyneladende var de tilfredse, selv om det nok har været barskt om
vinteren.
Føden fik de blandt andet ved at overtage kreaturer, der døde
eller som på grund af sygdom blev slået ned på egnens gårde.
Man kunne give besked til æ minnesk, så kom han med hjulbøren og transporterede dyret hjem. Kødet kunne saltes og skindet brugtes til at lave tøjr til dyrene og til beklædning.

Den nye ejer rev den gamle rønne ned, og han gjorde herved
adskillige fund. Under sengen fandt han en gammel kiste med
100 sølvtokroner, og et andet sted var gemt en skindpung med
en del sølvmønter. I det hele kom 4-5 hundrede kroner for dagens lys, så æ minnesk var ikke helt så fattig, som man havde
troet. Han var kun sjældent gået ud i dagleje, men de få skillinger, han tjente på denne måde, blev gemt godt til side på nær
de beskedne beløb, der blev anvendt til indkøb af brændevin og
lidt købmandsvarer. Når der kom fremmede til hytten, skulle de
altid have en dram, og var der børn med, fik de en lille kringle
eller et stykke brunt sukker - kandis.

Som nævnt blev parret gift i 1864 og overtog ejendommene
samme år, men det underlige er, at de ikke findes i folketællingen 1870 i Tved. Mon man havde glemt rønnen på heden?
I juli 1899 solgte Peder Chr. Poulsen ejendommen til samme
Jens Mikkelsen Nielsen, som i 1882 købte matr. nr. 4o.
Købet var betinget af at Jens Mikkelsen skulle sørge for bolig, mad og alle andre fornødenheder til Peder Chr. og Else Marie så længe de levede. Til gengæld måtte han tage alt, hvad der
var i boet, efter deres død. Desuden skulle køberen sørge for en

Historien om “Æ minnesk i Tved” er lavet på baggrund af
C. Brunsgaards fortælling i Jul i Thy 1969 og gengivet i bogen
Nors Tved fortid og nutid, udgivet af borgerforeningen i 2001
samt oplysninger fra Mogens Larsen, Tranbjerg.
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Vort lægehus i Nors flytter til
Hanstholm

Lægeskift

Dette udsagn skaber usikkerhed. Hvad der egentlig er
gang i? Det skaber utryghed og mange gisninger om
hvornår, hvorfor og hvad så?

Nedenstående er taget fra Thisted kommunes
hjemmeside: Borger - Sundhed og
sundhedskort -Vælg læge:

Lokalrådet har på den baggrund henvendt sig til
Lægehuset i Nors. De fortæller, hvad de ved på
nuværende tidspunkt og pointer, at der er meget
omkring aftale med kommunen der ikke er på plads
på nuværende tidspunkt. Det er planen, at lægehuset
flytter til den tidligere rådhusbygning i Hanstholm,
som bliver lavet om til et sundhedshus.

•

•
•
•

Flytningen er planlagt til den 1. maj 2021. Årsagen til
flytningen er, at der er pladsmangel i det nuværende
lægehus.

•
På spørgsmål som:
• Vil der stadig vil være funktioner her i Nors?
•
Er det muligt, at der stadig var en læge nogle
dage i ugen, så de patienter, der ikke har mulighed
for selv at transportere sig til Hanstholm, kunne
blive tilset her?
• Evt. andre funktioner, der bevares her i
Lægehuset?

•

Svaret er: Det ved lægehuset ikke endnu.
Det er en aftale, der skal laves i samarbejde med
kommunen. Den aftale er ikke lavet på nuværende
tidspunkt.

•

Lokalrådet vil løbende følge op på sagen og orientere
om status i Tidende og på facebookgruppen Nors By
Lægehuset er begyndt at informere deres patienter om
mulighed for lægeskift.
Dette kan ske fra 1. januar 2021.
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Du har altid mulighed for at skifte læge, og
du kan frit vælge en læge eller klinik, der har
åbent for tilgang af nye patienter.
I ”Find behandler” på sundhed.dk kan du se,
om en læge har åbent eller lukket for tilgang.
Lægevalg og flytning
Når du flytter, kan du enten beholde din læge
eller gratis vælge en ny læge, som har åbent
for tilgang af patienter.
Du kan vælge læge på ny, hvis du, eller
lægehuset, flytter mere end 15 km væk
fra din nuværende læge og ikke bor i
hovedstadsområdet.
Det er desværre ikke altid muligt at vælge
en læge med lukket for patienttilgang via
selvbetjeningen. Så hvis du ønsker at vælge
en læge, der har lukket for patienttilgang og
er længere væk end 15 km fra din nye bopæl,
skal du kontakte din bopælskommune for at få
hjælp med lægevalget. Vær opmærksom på at
valg af læge med lukket for patienttilgang kan
kræve accept fra lægen.
De samme regler gælder, hvis du blot ønsker
at skifte læge. Det kan dog forventes, at det
vil koste 200 kr

Fjernvarme i Nors
Flere borgere har rettet henvendelse til lokalrådet og skrevet på Facebook om evt. mulighed for
fjernevarmeforsyning i Nors.
Lokalrådet har på den baggrund besluttet, at indhente relevant, valid og aktuel viden om eventuelt
eksisterende planer herfor – efterfølgende vil der blive bragt information herom her i Tidende og på Nors
By og såfremt vi i lokalrådet finder det relevant vil vi foranledige, at der holdes et lokalt møde med den
eksisterende faglige ekspertice.

Hvordan går det med vores udviklingsplan?
Selve planen med de mange indspark fra de nedsatte arbejdsgrupper er under udarbejdelse og vil i løbet af
november blive fremsendt til LOKALRÅDET fra vores konsulent. Der vil herefter afholdes borgermøde
for os alle til orientering om og drøftelse af udviklingsplanen for vores område. Borgermødet er planlagt
til tirsdag d. 12. januar 2021 klokken 19.00 i Norshallen. Meget i udviklingsplanen har jo været udsat flere
gange p. g. a. Covid-19 og vi håber på at det denne gang blive forsvarligt at afholde det bebudede stormøde.
På lokalrådets vegne
Jens Otto Nystrup – fmd. – mobil: 23201414 mail: aa.jo.nystrup@hotmail.dk

Rækkehusprojektet på området fra Holmevej og
op langs Kirkebyvej mod Skolen. ???????
På Borgermødet omkring vores udviklingsplan stiftede vi bekendtskab med dette rækkehusprojekt, og har
siden spurgt til status for byggeplanerne for dette projekt. Det er over for os oplyst, at projektet indtil videre
er på stand-by, men ikke opgivet. Vi bringer nyt så snart der fremkommer nye oplysninger om projektet (i
Tidende og på Nors By).

KROLF
Spillet er for alle, som kan lide frisk luft – social samvær - godt
humør og måske lidt konkurrence. Resten af året er gratis, så
kom og prøv, om det er noget for dig. Det sker: Bag Nors Hallen
torsdage kl. 13.30. De Muntre Motionister står bag, men der er
åben for alle, der har lyst til et spil krolf.

Shelter til Parken
Nu står resultatet færdig fra pengene fra Spar. Shelteren er klar til
brug, ja den har faktisk allerede været brugt. Der skal lyde en stor
tak til den frivillige arbejdskraft, igen, og da ikke mindst til
æ Kjømn, der sørgede for pengene til den.
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Coronaramt motionsløb…men sikke en dag vi fik alligevel :-)
røde kinder. Alle kunne fortælle om en rigtig god dag med
smæk på styrkerne, hvorefter vi sagde god efterårsferie til
hinanden i klasserne.

Fredag d. 9. oktober blev der afholdt motionsløb på Nors

måtte
vi desværre sande, at
en af vores traditiærk Skole.
NorsIgenog
Hanstholm
Rejser

onsrige aktiviteter måtte passes til efter corona-vilkår. Men
det er os magtpåliggende, at vi trods corona får det bedste
ud af situationen. Og det må vi sige, at vi fik. På grund af
corona blev motionsløbet afholdt klassevis. Normalt har vi
arskeninviteret børnehaven med i Tved Plantage, men de måtte i
år desværre arrangere deres eget løb.

918

Så er sommeren ved at gå på hæld og efte
som forhåbentlig kan fristes de fleste, som
Som noget nyt starter der et hold SWISSB
styrke og stabilisere ryg, mave og balance
Desuden starter Philip Kristensener et hol
en blanding af crossfit/vægttræning samt
tempo. Kom og bak op om dette hold og
Lene Enevoldsen har cirkeltræning/styrke
og igen om lørdagen fra kl. 08.30 til kl. 0
Halla har et hold yoga som foregår på No
Her skulle være noget for en hver smag o
900 kr. og 12 mdr. 1500 kr. Her kan alle v

Dagen endte alligevel med at blive en fantastisk afslutning
på en uge, hvor eleverne i stor stil fik arbejdet med deres
mange styrker. Hvert lærerteam havde arrangeret et specielt motionsløb for den enkelte klasse. Nogle løb på skolen
og andre i Nors by. Nogle var taget i parken, og andre var
taget til “Onkel Lars’ sø” i Sårup.
Det var rigtig godt vejr (for de fleste), og mange fik dejlige

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

Hold- og inst
Opstart i uge 34. Dog starter
Mandag
08.00 - 09.00
Instruktørtime
Lis
Tlf.20413626

übeck

Hold

18

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

dk/rejsemaal/l-beck-juletur/65

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

Aktiv Netværk Nors

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

På Nors Skole arbejdes der med styrkerne…
I uge 41 var der emneuge på Nors Skole, hvor ugen overskrift var ”De 24 styrker”.
Arbejdet med ”De 24 styrker” er en vigtig del af dette skoleårs pædagogiske arbejde på skolen. Styrkerne tager udgangspunkt i den positive psykologi og styrketræning, hvor
der sættes fokus på læring, inklusion, vækst og glæde.
I bund og grund handler det om, at vi alle besidder 24 styrker, hvoraf vi alle har fem styrker vi er ekstra gode til. Men
alle styrker kan trænes og udvikles.

I emneugen satte vi særlig fokus på styrkerne: Mod, samarbejde, kreativitet/opfindsomhed og venlighed/sprog. Og
det var en fornøjelse at se hvordan børnene arbejdede deres
styrker.
Det blev til mange sjove, spændende og forskellige forløb i
de forskellige klasser, hvor de fik øje på både egne og hinandens styrker. Styrker som alle blev udviklet og gjort stærkere i løbet af ugen.
Resten af skoleåret fortsætter fokus på ”De 24 styrker” som
en naturligt element i skolens kompetenceudvikling og fælles sprog på både børne- og voksenniveau. Hver måned vil
der blive sat et spotlys på udvalgte styrker, så vi på et år
kommer omkring dem alle.
Det glæder vi os meget til.
Det bliver SÅ GODT! …

Spændende busrejser
samt buskørsel i indog udland
hanstholm-rejser.dk
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Nyt spændende kunstværk på vej i Nors
Vores lokale kunstner Erland Knudssøn Madsen har besluttet, at
han vil skænke Nors en meget stor og fornem skulptur d. v. s. at
kunstneren giver afkald på sit rettighedshonorar og at skulpturen – ”SKYRÆKKER”- placeres i PARKEN – synlig for alle.
I den anledning er der indledt et helt unikt samarbejde mellem
kunstneren og to lokale borgere – Jens Frederiksen og Anders
Jensen – disse to vil i tæt samarbejde med kunstneren lægge
deres arbejdskraft (gratis) i skabelsen af skulpturen i massiv eg.
Lokalrådet har deltaget i møder vedr. mulig finansiering af projektets materialedel (egetræ i den mængde der skal til er ikke et
specielt billigt materiale – budgetteret til 100.000 kr.)
Vi har været så heldige at vores lokale Mads Willadsen, Borgerforeningen og Sparekassen Thy har besluttet at finansiere materialeudgiften. Vi regner med at projektarbejdet med skulpturen
går i gang i løbet af foråret og vi vil I Lokalrådet løbende følge
processen – fantastisk hvad lokale kræfter kan skabe når man
får ting sker i et frugtbart samarbejde. Vi glæder os allerede helt
vildt til indvielsen.
Se herunder et trickfoto af skulpturen – næsten 4 meter høj.

Velkomstkaffe
af Kristian Amby
Som et resultat af et af lokalrådets grupper, inviteredes byens
tilflyttere til samvær i parken den 20. september.
12 nye Nors borgere tog imod tilbuddet, og i det gode vejr fik
nye og gamle beboere en god snak over en kop kaffe og hjemmebagt kage. Alle fik en hyggelig eftermiddag, og arrangementet vil blive holdt igen til foråret, når vejret bliver til det.
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Fødselsdag

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE

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

NOVEMBER - JANUAR 2020/21Særlige Gudstjenester

5/9 kl. 19.30: Sogneaften i Sog8/9 kl. 10.30: Høstgudstjeneste i
nehuset
i Nors.
Juleaften
i Nors,
Tved og Ø. Vandet kirker ??
Mortens aften i Sognehuset
Nors.
Vi vil gerne i dette nr. af NorsVi håber, at nogle af vores frivillige
Tved-Ø. Vandet Tidende minde
Hvordan afholder vi på forsvarlig vis gudstjenester juleaf- Der planlagte fællesspisning
i forbindelse med
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des vi i Nors kirke til en hyggelig skumringsstund, hvor vi
vil tænde vores adventskrans, - synge nogle af vores dejlige
adventssalmer og høre lidt om adventstiden.
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HVAD SKER DER I PASTORATET?
Lone Olsen om: Kirsten Kjærs museum

Vi synger julen ind - AFLYST

Torsdag den 26. november kl. 14.30 får vi i Sognehuset i
Nors besøg af tidligere sognepræst Lone Olsen, der vil fortælle
om ”Om Kirsten Kjær - og Kirsten Kjærs museum” Foredraget vil tage afsæt i Kirsten Kjærs brogede liv og i etablering af
museet og dets historie.
					
Mødeudvalget.

Vores traditionelle juleforberedelses ”komsammen” i kirken,
hvor ”Vi synger julen ind” sammen med Nors Voksenkor er
aflyst i år pga. Corona.

Kirkekaffe nytårsdag
Efter gudstjenesten nytårsdag kl. 16.00 i Nors kirke vil vi
ønske hinanden: Godt Nytår med ”et lille glas” samt lidt sødt /
kransekage i kirken.

Kom med en tur til Israel og Palæstina
Der afholdes sogneaften i Sognehuset i Nors torsdag den 14.
januar 2021 kl 19.30, hvor vores gæst er Mona Østergaard Klit.
Aftenens foredrag tager udgangspunkt i to ture til Israel og
Palæstina.
Der vil blive vist billeder og inddraget bibelske tekster, og undervejs i foredraget skal vi også synge sange og salmer, som
har en sammenhæng med det, der fortælles om. Vel mødt.
					
Mødeudvalget.

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

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.

Døde / begravede / bisatte i Nors.
Lene Borggaard Madsen.
John Hansen.
Preben Jepsen.
Æret være deres minde.

Ferie og friweekends
Jeg afholder friweekend 21.-22.november, den 19.-20. december, og forskudt friweekend 27.- 28. december + 2 fridage den
30. - 31. december. Embedet passes under mit fravær af Sigrid
Kjær, Sennels Tlf.: 51505035.

Døde / begravede / bisatte i Tved.
Carl Evald Nielsen.
Æret være hendes minde.
Døbt i Nors kirke.
Melia Haugen Bjerregaard.
Alice Nordentoft Gravesen.
Aksel Møller Kristensen.
Ella Fuglsang Nielsen.
Tillykke

Kørsel til gudstjenester og sognemøder inden for pastoratet
Ligesom man, hvis man bor i Nors-Tved-Ø. Vandet pastorat,
kan bestille gratis kirkebil til gudstjenesterne, - dette skal ske
på 97920422 senest kl. 12.00 dagen før gudstjenesten afholdes, således kan man nu også bestille kørsel til sognemøder.
Dette skal også ske på 97920422 og senest kl. 12.00 dagen før
mødet afholdes.
Nors-Tved-Ø. Vandet menighedsråd.

Døbt i Tved kirke.
Naja Munch Jensen.
Tillykke
Viede i Nors kirke.
Janni Escherich og Bjarne Nystrup Klim.
Tillykke.

www.nors-tved-kirker.dk / www.sogn.dk / www.
thistedprovsti.dk.
Har man adgang til Internet og PC, så kan man på
www.nors-tved-kirker.dk følge med i, hvad der
foregår her i Nors-Tved-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.
På provstiets hjemmeside www.thistedprovsti.dk kan
man - ud over at orientere sig om gudstjenestetiderne - også læse om de fsk. kirkelige arrangementer, der
foregår i Thisted provsti.
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GUDSTJENESTELISTE
Måned/dag

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

Alle helgens dag

01

16.00 * NB

09.00 * NB

10.30 * NB

22.s.e.Trin.

08

10.30 *

Ingen

Ingen

23.s.e.Trin.

15

09.00

Ingen

Ingen

Sidste søndag i kirkeåret

22

09.00 SK

Ingen

Ingen

1.s.i. advent

29

16.00

10.30 *

Ingen

2.s.i advent

06

Ingen

Ingen

10.30

3.s.i advent

13

10.30 *

Ingen

Ingen

4.s.i advent

20

09.00 SK

Ingen

Ingen

Juleaften

24

Se dagspressen

Se dagspressen

Se dagspressen

Juledag

25

10.30 *

Ingen

Ingen

2. juledag

26

Ingen

10.30 * NB

Ingen

Julesøndag

27

Ingen

Ingen

Ingen

Nytårsdag

01

16.00 NB

Ingen

Ingen

Helligtrekongers søndag

03

10.30

Ingen

Ingen

1.s.e.H3k

10

Ingen

Ingen

10.30

November 2020

December 2020

Januar 2021

NB:
SK:
*:
NN

Omtales også andetsteds i Tidende.
Sigrid W. Kjær, Sennels.
Kirkebil, som bestilles på 97920422 senest kl. 12.00 dagen før gudstjenesten afholdes.
Endnu ikke afklaret, hvem der er prædikant. SK= Sigrid W. Kjær, Sennels.
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Byfest i Tved
Lørdag d. 12. september blev der holdt årets byfest i Tved.
Der var, traditionen tro, konkurrencer i alle afskygninger og
det er med indædt iver enhver går til opgaven.
Der var aktiviteter for store og små og kulminationen var uddelingen af Fiduspokalen, som i år gik til Mette og Daniel på
Troldborgvej.
Selv om Corona, også her, var med som gæst, fik vi en fantastisk sjov og hyggelig dag med hinanden - på afstand.
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Urmagerens bil
Af Kristian Amby
Da jeg flyttede til Nors, sagde flere til mig, at det var der, urmageren selv havde bygget sin bil. Det havde jeg aldrig hørt
om, men da jeg efterhånden har boet her i mange år nu, har jeg
selvfølgelig hørt historien. Men jeg har aldrig set bilen, eller
billede af den.
Før nu. Og det var et overraskende sted. Jeg sad og kiggede
på eBay, og pludselig under overskriften ”1955 Photo Jorgen
Miltersen Thisted Denmark Robert Pederson Jeweler Car”
kom billederne. Sælgeren, der bor i Tennessee i USA, har dem
til salg for 19,98$ + porto 8,99$. Eller for højest bydende. Og
hvis nogen er interesseret, er de faktisk stadig til salg.
Men hvordan de lige er endt i De forenede Stater, skriver de
ikke noget om.

Aflysning hos De frie Dilettanter
På grund af corona aflyser vi dilettantfforestillingen i 2021. Men vi regner med vi kommer
igen med en god forestilling i 2022.

Aflysning fra Aktiv Netværk
På grund af coronasituationen er alle Aktiv Netværks aktiviteter
på Palletten aflyst indtil videre.
Ingen ved jo, hvor længe det varer, men der vil naturligvis blive
givet besked, når vi starter op igen.
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NYT TILTAG I NORS FITNESS LINE

NY BOG FRA NORS

Der er sket lidt nyt i Nors Fitness Line. I hvert fald hver
onsdag. Du har, som medlem, nemlig mulighed for at mødes med Tina Lund, der er uddannet kostvejleder. Hun er
klar hver onsdag til at vejlede dig mellem 17.00 - 18.30. Du
vil kunne få lavet en kostplan, få lavet individuel træningsplan mm. Du skal møde op med din højde og din vægt, og
derefter vil Tina kunne regne ud, hvad din krop har brug for
for at opnå dine ønskede mål.

Nu er fortsættelsen til Annette
Hove Nielsens bog Forunderlige Verden på trapperne.
Titlen på bogen er Fantastiske skjulte Verden, og er en
fantasifuld historie, skrevet med stor indlevelse, hvor læserne endnu engang tages med på en tur rundt i lokalområdet omkring Nationalpark Thy. Og denne er ikke mindre levende og fantasifuld skrevet, også med en varme og
kærlighed til forfatterens personer.

Hvis nogle af jer har nogle gode ideer til nye tiltag, der kunne være spændende at arbejde videre på for Nors Fitness
Line, så hører vi meget gerne fra jer.

Forlaget skriver:
”Det var en helt ny og mystisk verden, der åbnede sig for
Magdalena, skildret af Anette Hove Nielsen fra Nors i
dennes debutroman, ”Forunderlige verden”, der udkom
i efteråret 2019. I denne opstod der en masse spørgsmål.
Hvorfor er det kun hende, der kan se Malin og dennes familie? Hvad vil det betyde for hendes fremtid? Måske kan
hun endelig få svar på, hvem hendes ukendte far var?”

HUSK man kan altid få en gratis prøvetime. Kontakt
Erik Nielsen på tlf. 61601747 og kom og oplev Nors Fitness Line. Når man er medlem, så er ALLE hold gratis.
Pris for medlemskab:
Månedskort 250,Kvartalskort 500,Årskort 1500,-

Bogen kan købes snart i Spar Nors, og hos forlaget Legimus, www.legimus.dk, hvor første bog Forunderlige Verden også kan købes.

Mvh bestyrelsen
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Nors Børnehus
Så gik den sommer og vi har været heldig med vejret. Vi er
stadig ude men nu venter vi til det bliver lyst, så det er først
ved 8.00 tiden vi er klar til det. Vi spiser og laver alle vore
aktiviteter ude – en dag måtte vi dog være inde fra middag,
da vi var blevet godt våde 2 gange, og ikke havde ret meget
mere tørt tøj. Det nød vi rigtig – både børn og voksne. Det var
lidt spændende at finde legetøj frem som vi ikke havde brugt
siden foråret. Vi skal stadig vaske udelegetøj hver dag, og det
vi bruger af inde legetøj – som vi også er be-gyndt at bruge lidt
ude, så det sætter lidt sin begrænsning.
Vi er begyndt på LEGEKUNSTEN igen med drager og krudtugler. Her kommer der en skue-spiller – Lars – og ”underviser
børn og personale ”. Vi skal så efterfølgende selv kunne gøre
det samme med børnene.

Træer og vi havde også besøg af et par naturvejleder.
Da vi ikke måtte være sammen med Nors Skole til vores årlige motionsløb lavede vi vores eget løb i børnehaven, og alle
børnene var med.

Krudtuglerne bruger stadig området mellem børnehaven og
skolen hver dag.

Vi forsøger stadig sammen med børn og forældre at overholde hygiejnekravene, og vi syntes det fungerer rigtig godt.
Vi har sprit til at hænge ved lågen til alle forældre og børn som
de skal bruge inden de kommer ind i børnehaven. Vi er blevet
bedt om at sætte skilte ved indgangene hvor der står at legepladsen ikke må bruges om aftenen og i weekenden af andre.
Vi oplever dog stadig at der ligger cigaret skodder og andre
ting om morgenen når vi åbner.

Hver gruppe arbejder stadig med de planlagte temaer.

Da vi er meget ude og har en dejlig stor legeplads, skal vi
have en kursuslørdag hvor der kommer en og fortæller os om
børns ude leg, ude – pædagogiske aktiviteter samt indret-ning
af legepladsen. Det skulle gerne give os nogle nye ideer til
aktiviteter med børnene, og højne den pædagogiske kvalitet
på legepladsen, med afsæt i børns egen leg, persona-lets rolle
og funktion samt udvikling af bæredygtige lege – og læringsmiljøer.

Vore temaer og fokusord for de 6 næste måneder er:
• Træer: Stamme, rod, kvist, træsort
• Vejret: Regnbue, farver, blæst, himmel
• Drama(eventyr): kongerige, prins/prinsesse, skurk, helt
• December – jul: konfekt, kane (relater til slæde), julemand, julepynt

Hilsen Kirsten

Under temaerne bliver der yderligere arbejdet med:
• Abstrakte ord (fokusordene)
• Rim – der er to ord som rimer i endelsen
• Modsætninger – høj/lav
• Sammensatte ord
• Sproglyde (forlyden)
Vi har været i Skovly en hel uge, hvor vi blev hentet med bus
kl. 9 og hjemme igen kl. 15 hver dag. Her var vores emne:
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Guldkonfirmation d. 4.10.2020 i Nors Kirke
For 50 år siden var der konfirmation i Nors og Tved kirker. I alt var vi 39 der blev konfirmeret dette år. Netop den dag i april 1970
hvor der var konfirmation, blev det et voldsomt snevejr og mange havde problemer med at komme til og fra kirken. Også her i april
2020 har der været udfordringer, idet den planlagte jubilæumsfest der var planlagt til den 5.april blev ramt af coronaen og derfor
udsatte festudvalget festen til den 4.10. som så også viste sig stadig at afholde nogle fra at møde op pga. smittefaren. Det lykkedes
dog at samle 20 af os, og vi havde en rigtig dejlig dag, der startede med gudstjenesten og fotografering i Nors Kirke efterfuldt af
festmiddag og hyggelig samvær, samt en tur til Tved kirke.

Bageste række fra venstre: Jens Korsgård Hans Damsgård Per Møller Inger Sauer Bjarne Johansen Tove L. Kristensen Anne Marie
Knudsgård Wiis Helga Jensen Svend Kolstrup Preben Dahlgård
Forreste række: Linda Overgård Dorte Mærkedal Bodil Vendelev Inger Svane Anne Marie Berg Carl Emil Mose Steffen Oddershede.
Siddende: Bent Johansen Ole Møller Ebbe Sunesen

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 motion- alt sammen på en sjov og hyggelig måde.

Åbent hver dag fra kl. 8- 20
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DE MUNTRE MOTIONISTER
Pressemeddelelse
Sæsonen

starter onsdag den 5. september 2018, kl 09.30 i Nors hallen.
Dato 01-10-2020Alle er velkomne, - såvel nye som nuværende medlemmer.
Der er mulighed for gymnastik, step, badminton, bordtennis, ringo og andre aktiviteter
Thisted Forsikring støtter Nors
BK mindst social samvær.
og ikke
- Vi står bag ved livet i lokalområdet. Så enkelt kan det siges. Derfor er vi stolte af at støtte Nors BK, lyder
Kom og vær med.
det fra Peter Agesen, assurandør i Thisted Forsikring og manden bag partnerskabet.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
Nors BK og Thisted Forsikring er blevet enige om at indgå i et partnerskab, der betyder at Thisted Forsikring
støtter Nors BK økonomisk i den kommende 1-årige periode.

- Nors BK spiller en stor rolle for det gode liv i Nors og omegn. Og som lokalt forsikringsselskab vil vi gerne
støtte det lokale foreningsliv, og partneraftalen gør, at vi får et tættere samarbejde og hjælper hinanden
siger Peter Agesen, der har tæt kontakt til Nors BK og er drivkraft bag partnerskabet sammen med Martin
Rotbøll fra Nors BK.
Nors BK er glad for partnerskabet, fortæller Martin Rotbøll fra Nors BK.
- Det er godt for klubben, og det betyder, at vi får mulighed for at få et tæt samarbejde med vores sponsor
og partner, og samtidig kan sikre klubben en yderligere økonomisk indsprøjtning ved at hjælpe vores
Er partner,
der ensiger
lille
maler/kunstner gemt i dig?
Martin Rotbøll fra Nors BK.

Kunne
du tænke dig at høre nærmere om malerholdet?
- Forsikring er en tillidssag. Derfor går Thisted Forsikring meget op i god og ordentlig rådgivning. Jeg tror at

de fleste vil sige, at forsikring kan være lidt teknisk, når man ikke arbejder med det til hverdag som jeg for
eksempel gør. Vi bruger gerne tid på at gennemgå kundens eksisterende forsikringer og forklare forskellene
på de forskellige dækninger og muligheder, på en måde så man som kunde er klædt rigtig godt på til at
Såden
kom
tilforsikring,
opstarts/
informations-møde
torsdag d. 6.-9. kl. 19, hvor
vælge
rigtige
siger Peter
Agesen fra Thisted Forsikring.

kunstneren, Hanne Thyborøn vil komme med et oplæg.
Sted: Palletten
Kontakt
Entre: 20 kr. medlemmer, 50 kr. ikke medlemmer incl. kaffe og kage.
Sponsoratet gælder foreløbigt i et år fra d. 17/9-2020.

Peter Agesen, Thisted Forsikring – 2372 6528 / pa@thistedforsikring.dk

Aktiv Netværk Nors

Medlemskort til Aktiv Netværk Nors kan købes hos Grete Amby, tlf: 24603542, hos Leo Pedersen,
tlf: 30481286, eller hos Hanne ”Klip og Krøl”, tlf: 97981918. Pris: 250 kr.
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Thisted Forsikring støtter Nors BK
- Vi står bag ved livet i lokalområdet. Så enkelt kan det
siges. Derfor er vi stolte af at støtte Nors BK, lyder det fra
Peter Agesen, assurandør i Thisted Forsikring og manden
bag partnerskabet.
Nors BK og Thisted Forsikring er blevet enige om at indgå i
et partnerskab, der betyder at Thisted Forsikring støtter Nors
BK økonomisk i den kommende 1-årige periode.
Nors BK spiller en stor rolle for det gode liv i Nors og omegn. Og som lokalt forsikringsselskab vil vi gerne støtte det
lokale foreningsliv, og partneraftalen gør, at vi får et tættere
samarbejde og hjælper hinanden siger Peter Agesen, der har
tæt kontakt til Nors BK og er drivkraft bag partnerskabet
sammen med Martin Rotbøll fra Nors BK. Nors BK er glad
for partnerskabet, fortæller Martin Rotbøll fra Nors BK.
Det er godt for klubben, og det betyder, at vi får mulighed
for at få et tæt samarbejde med vores sponsor og partner,
og samtidig kan sikre klubben en yderligere økonomisk indsprøjtning ved at hjælpe vores partner, siger Martin Rotbøll
fra Nors BK.

Thisted Forsikring.
Sponsoratet gælder foreløbigt i et år fra d. 17/9-2020.

Kontakt

Peter Agesen, Thisted Forsikring
2372 6528 / pa@thistedforsikring.dk

Forsikring er en tillidssag. Derfor går Thisted Forsikring meget op i god og ordentlig rådgivning. Jeg tror at de fleste vil
sige, at forsikring kan være lidt teknisk, når man ikke arbejder med det til hverdag som jeg for eksempel gør. Vi bruger
gerne tid på at gennemgå kundens eksisterende forsikringer
og forklare forskellene på de forskellige dækninger og muligheder, på en måde så man som kunde er klædt rigtig godt
på til at vælge den rigtige forsikring, siger Peter Agesen fra

Så er Thys eneste padelbane klar til brug. Tillykke herfra

Træningsplan for indendørs fodbold 20/21
Hold
U/07-8 Mix U/09 Piger
U/09-10 Drenge
U/11-12 Drenge
U/14-15 Drenge
U/16-17 Drenge
U/19 Drenge

Træner
Brian Førby
Kenneth Hegelund
Malthe Frydenskov &
Morten Knudsen
Jens Otto Serup
Michael Dahlgaard
Lasse Aggerholm

Sted
Nors Hallen
Nors hallen
Nors hallen

Tidspunkt
Fredag kl. 16.00-17.00
Fredag kl. 15.00-16.00
Fredag kl. 17.00-18.00

Nors hallen
Nors hallen
Nors hallen

Fredag kl. 18.00-19.00
Fredag kl. 19.00-20.00
Fredag kl. 20.00-21.00

Ny træningstider 20/21 - Gældende fra uge 44
Tirsdag
16.00-17.00
17.00-18.30
18.30-19.30
19.30-20.30
20.30-22.00

U11 piger
U11 drenge
U13 drenge
Damesenior
Herresenior

Torsdag
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-19.00
19.00-20.30
20.30-22.00

U6-U8
U11 piger
U13 drenge
Herresenior
Indendørs fodbold
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Nyt fra spejderne
Efterårsløb:
I weekenden d. 12.-13. september fik de grønne spejdere i Thy
besked om, at nogle russere havde plantet bomber ved de store
vindmøller i Østerild. I alt 6 patruljer mødte op for at hjælpe
med at løse situationen. Deltagerne startede med et stjerneløb,
hvor de skulle løse forskellige poster. De skulle bl.a. pionere,
lave bål og løse en førstehjælpspost.
Til aften fik de udleveret en masse dåsemad, hvor etiketterne
var pillet af. De skulle bruge deres fantasi til at få det bedste
måltid ud af de madvarer, de havde fået. Fra Nors deltog én

B-patrulje, som endte med første
pladsen i deres kategori.
Grøn fejde:
Efterårets løb for de yngste spejdere var i år tænkt anderledes pga.
corona. Lørdag d. 26. september afholdt vi Grøn fejde på afstand ved spejderhuset.
18 bævere og ulve havde meldt sig til og var klar til at løse de
opgaver, vi fik i løbet af dagen.
På distriktets facebookside blev der løbende lagt videoer ud
med de opgaver, der skulle løses. Bævere og ulve skulle bygge
et ringspil, et kongespil og et spil stigegolf.
Der blev savet, boret huller og dekoreret på bedste vis.

Juleneg og amerikansk lotteri
På grund af restriktionerne i forbindelse med covid-19 afholder spejderne ikke julestue efter traditionen.
Søndag d. 22. november fra kl. 10.00 vil ulvene og bæverne dog sælge juleneg og lodder til amerikansk lotteri rundt
i byen som de plejer. Der er mange fine gevinster sponsoreret af virksomheder i omegnen.
Numrene til amerikansk lotteri offentliggøres efterfølgende i Nors-Tved tidendet, på Nors Bys facebookside og ved
spejdernes klubhus.
Gevinsterne kan afhentes mandage i tidsrummet kl. 16.3018 og 18.30-20 fra januar til marts 2021.

Avisindsamling
Søndag d. 22.11.2020 samler Spejderne i Nors aviser. I
byen lægges aviserne ud til vejen inden kl. 11.00. På landet
henter vi, ring venligst på telefon 23 32 85 26.
Vi sætter stor pris på at mange bruger containeren ved
spejderhuset... husk kun pap og papir.
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Nyt fra spejderne
Efteråret er ved at banke på. Bladene på træerne skifter farve,
æbler og pærer er klar til at blive plukket og fuglene samles i
store flokke. Dagene bliver kortere og temperaturen er faldende, Alligevel er denne årstid også dejligt at gå på opdagelse i.
Hos spejderne har vi her efter sommer pausen nydt at bruge
vore kanoer ofte på Vandet Sø. Vi gør meget ud af at spejderne
bliver fortrolig med sejllas. Kanoerne er nu gået i ”vinterhi”
Dels er det for koldt og vinden er også taget til.
Vore store spejdere deltog i distriktets efterårsløb ved testcenteret i Østerild. De kviterede med en 1. plads i A gruppen. Stort
tillykke med det. Vores generalforsamling blev endnu en gang
aflyst på grund af covid 19. Vi håber på at gennemføre vores
julestue d. 1. søndag i advent, dog med lidt forandring. Vi har
påtaget os opgaven at rydde op på arealet med solcellerne i
Tved, som et led i natur rensning.

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 velkommen.
Nov. 20. - 21. Julestueweekend. Her binder vi advents
kranse m/m , alle der har lyst til at hjælpe er meget velkommen.
Nov. 29. Vandet spejdernes Julestue kl. 13 – 16, for alle.

Affaldsindsamling

Dec. 9. Juleafslutning for alle spejdere.
Glædelig jul og godt Nytår til alle.

Efterårsferien blev skudt godt i gang. Vi var 25 børn og
voksne ude ved solcelleparken ved lufthavnen i Tved. Opgaven lød på at samle skrald på arealet. På trods af regn og
hagl, men også sol, fik vi samlet ind på ca. 25 ha. Et godt
projekt for de grønne spejdere fra Vandet.

Jan. 6. Vi starter op igen efter jule pausen.

Gruppeassistent: Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail: steffenoddershede@mail.dk
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