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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
gældende fra 1.10.2020 til 30.09.2021

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
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Ny skribent til Tidende
Af Kristian Amby
Arbejdet med de gamle arkiver viste sig at indeholde mængder
af oplysninger, og det er udpluk af disse oplysninger, som jeg
gerne vil dele med læserne af Nors-Tved og Øster Vandet Tidende.

Tidende har fået en nu skribent, Niels Ole Bunch Bertelsen. Vi
lader ham fortælle om sig selv:
Mit fulde navn er Niels Ole Bunch Bertelsen, født i Thisted,
tidligere folkeskolelærer og bosiddende i Risskov på halvtredsindstyvende år.

Jeg har ikke selv på noget tidspunkt boet i lokalområdet, men
det har mine forældre Dagny og Arnold Bunch Bertelsen, der
i deres sidste levetid fik ti gode år på Ballerumvej 309, som de
renoverede og kaldte Møllegården. Det var før jeg kastede mig
over slægtshistorierne. De vidste derfor ikke noget om slægtstragedien fra Skibstedgård, ej heller, at en af deres forfædre
havde været gårdmand på Smedegård, men hvad der var endnu
mærkeligere: de vidste ikke, at det sted, som de havde erhvervet
sig i Sønderby i 1972 var det selv samme sted, som deres, og
min, første forfader med navnet Bunch havde beboet i slutningen af 1600-tallet. Hvordan denne historiske finurlighed blev
afdækket kunne måske være en af de beretninger, som jeg fremover kan fornøje læserne med.

Da jeg blev pensioneret blev interessen for min slægtshistorie
vakt, og jeg har siden gransket i især min fars slægt, der kommer
fra Nors og Tved. Således var min døvstumme oldefar født på
Lerhøj, min tip-tip oldefar var gårdmand på den ene af Smedegårdene, min tip-tip-tip-oldefar gårdmand på Skibstedgård,
min tip-tip-tip-tip-oldefar i Hinding på det sted, der idag kaldes
Salshus og min tip-tip-tip-tip-tip-oldefar i Sønderby i Tved. Fra
dem har jeg mit mellemnavn Bunch.
Slægtsstudierne førte mig til en voldsom tragedie, der i 1759
fandt sted på Skibstedgård. Om denne tragedie skrev jeg bogen
’Et barnemord i Thy’. Arbejdet med bogen gav mig lyst til at
vide mere om de to sogne, hvor mine forfædre havde boet og
levet, og det førte til at jeg udarbejdede en digitaliseret udgave
af først de syv ældste kirkebøger fra Nors-Tved og senere en
tilsvarende digitaliseret udgave af Fattigprotokollen 1756-1830.

DE MUNTRE MOTIONISTER
satser på vi kan samles til generalforsamling den 7.april 2021 kl. 10,00 i Nors Hallen.
Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til formanden senest 24.3.2021
på bestyrelsens vegne
Helga Immersen (formand) - Brinken 5, Nors
OG HUSK!
De muntre Motionister kan hjælpe med at få frisk luft og en god snak
på Krolfbanen hver torsdag kl. 13.30, det grønne område bag Nors Hallen.
p.t. må vi jo være op til 25 personer udendørs.
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Hvad de gamle kirkebøger kan fortælle
Af Niels Ole Bunch Bertelsen
Et gammelt ordsprog siger: ”Der sker intet nyt under solen”. At
denne gamle erfaring er korrekt, må vi sande i denne coronatid,
hvor det i mange sammenhænge bliver beskrevet, at den pandemi, vi netop nu er udsat for, blot er en fortsættelse af mange
tidligere, hvorefter oftest Den Spanske Syge nævnes. Og sådan
er tilværelsen jo: at vi må regne med, at det er et livsvilkår, at
pandemierne tilbagevendende vil hærge.
Et kig i de gamle kirkebøger kan give os en fornemmelse af,
hvor sandt ordsproget er. Her fortæller nogle sider med dødsnotater fra Tved Sogn i år 1763, at – ikke en pandemi – men utvivlsom en alvorlig epidemi, må have raset.
Antallet af døde i Tved Sogn er i årene omkring 1763 naturligvis
svingende; for det meste ligger det på 3 - 4 personer. Men i år
1763 stiger det på dramatisk vis til 31 døde.
Herunder er gengivet kirkebogssiderne med de gamle optegnelser med pastor Bent Nielsen Curtz’ pertentlige optegnelser og
fra år 1763 er den måske svært læselige tekst gengivet ud for den
originale tekst.

Ao 1763
d 31te Januarij No 4

Blev begraven Niels Skielsgaard udi Sit alders
55de aar

d 6te Februarij No

Blev begraven Jens Møller Skielsgaards
Mølle i Sit alders 48de aar

d 10de Februarij No 6

Blev begraven Niels Sørensøn Smed udi Sit
alders 48de aar

d 27de Februarij No 7

Blev begraven Anna Jensdttr Laurids Tunges
Tieneste Pige paa Ballerum i Sit alders 63de
aar

d 6te Martij No 8

Blev begraven afgangen Jens Møller
Skielsgaard Mølle, Hds Mindste barn Karen
34ve Uger gammel

d 29de Martij No 9

Blev begraven Anders Xstens: Langaard i Sit
alders 53die aar

dito dag

No 10

Blev begraven Christen Andersøn Langgaard
i Sit alders 25de aar

d 5te April. No 11

Blev begraven foranførte Christen Andersøn
Langaards Encke Karen Nielsdaatter i Sit
alders 27de aar

d 13de April No 12

Blev begraven afgangen Christen Andersøn
Langaards barn, Giertrud Marie 3 Maaneder
gammel

Ao 1763
d 13 de Januarij No 1

Blev begraven Anders skielsgaard udi Sin
alders 54de aar.

dito dag

Blev begraven Hands Broder Peder
Skielsgaard gammel 47 aar.

d 24de Aprilis No 13

Blev begraven Peder Skielsgaards
Daatter Maren Kirstine i Sit alders 23de
aar.

Blev begraven Almisse Lemmen Inger
Gasberg i Sit alders 60de aar

d 1ste Maij No 14

Blev begraven Jens Troldborgs dødfødde
Barn paa Ballerum

No 2

d 19de Januarij No 3
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d 1ste Maij No 15

d 4de Maij No 16

Ao 1763

Blev begraven Laurids Mogensøns Tieneste
pige paa Ballerum, Anna Jensdttr i Sit alders
38te aar
Blev Min Medhielper Christen Pedersøn paa
Ballerum begraven i Sit alders 59de aar
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dito dag

No 17

Blev begraven Ovennt: Christen Pedersøns
Moeder, Gurrich Xstensdttr i Sit alders 84de
aar

dito dag

No 18

Blev begraven Søfren Christensøn Smid i
Sønderbye i Sit alders 74de aar

d 5te Maij No 19

Blev begraven Niels Jensøns Huestrue
paaBallerum, Kirsten Jensdttr i Sit alders
64de aar

d 17de Maij No 20

Blev begraven Niels Jensøns Daatter
PaaBallerum, Maren Nielsdttr i Sit alders
25te aar

d 20de Maij No 21

Blev begraven Encken Maren Simonsdttr
Troldborg i Sit alders 72det aar

dito dag No 22

Blev begraven Jens Xstensøn Troldborgs Barn
Poul gammel 2 aar 8te Maaneder

d 27de Maij. No 23

Blev begraven Søfren Nielsøn Tunge paa
Ballerum i Sit alders 28de aar

d 2den Junij No 24

Blev begraven Anders Xstensøn Smeds
Huestruei Sønderbye Karen Pedersdttr
Kiærgaard i Sit alders 41te aar

d 4de Junij No 25

Blev begraven Niels Jensøn paa Ballerum udi
Sit alders 72det aar

d 2den Julij No 26

Blev begraven Thomas Gøtterups Moeder af
Ballerum, Dorthe Andersdttr 84 aar gammel

d 5te Julij No 27

Blev begraven Christen Gasbergs Daatter
paa Ballerum, Maren Xstensdttr udi Sit
alders 25de aar

d 10de Julij No 28

Blev begraven Niels Jensøn Broe af Ballerum
i Sit alders 55te aar

d 17de Julij No 29

Blev begraven Christen Tveds Daatter i
Sønderbye Maren Xstensdttr udi Sit alders
24de aar

d 24de Julij No 30

Blev begraven afgangen Jens Møllers Søn i
SkielsGaards Mølle, naunlig Peder Jensøn,
Eet barn paa 12 aar, Som af Barndom
og Uforsigtighed imod Sin Moeders og
Husbondes Villie og Vidende var udfaren i
een baad paa Skielsgaards Søe, og ved at
træde af baaden i tancke at vilde vaade
til Land, nedsunckede i dynd og Vand, og
i det samme ved Een ulyckelig Tildragelse
drucknede d 14de Julij, og paa 3die dag
efter blev det døde Legeme først fundet, og
derefter loulig Siunet og besigtiget

d 21de Xbris No 31

Blev begraven Laurids Kastensøns daatter
Inger Lauridsdttr i Sit alders 7de aar

Gjertrud Marie (No 12).
Vi ved ikke, hvad det er for en sygdom, der har raset i Tved i
vintermånederne 1763, for det har Bent Curtz ikke fundet nødvendigt at notere, men epidemien ser ud til at have været koncentreret i Tved. Hverken i Nors eller i Øster Vandet ses der
lignende drastiske dødstal.
Epidemien i Tved er kun en af mange tragedier, som ramte NorsTved sogne i de 139 år, hvor de såkaldte enesteministerialbøger
blev skrevet af skiftende sognepræster.
Hvad de ellers rummer kan alle interesserede orientere sig om
på dette sted:

Ved at nærlæse notaterne ses det, at især to familier er ramt
ufattelig hårdt.
På Skjelsgård dør i januar måned de tre brødre, den 55-årige
Niels (No 4), den 54-årige Anders (No 1), den 47-årige Peder
(No 2), og dennes 23-årige datter Marie Kirstine (No 3).
På Skjelsgård Mølle dør den 48-årige Jens Møller (No 5) og
hans spæde datter Karen (No 8), en tragedie der for den tilbageværende ægtefælle forværres, da sønnen, den 12-årige Peder
(No 30) hen på sommeren drukner i søen ved møllen.
På Langgård dør i marts og april den 53-årige Anders Christensen Langgård (No 9), hans 25-årige søn Christen (No 10),
dennes 27-årige kone Karen (No 11) samt deres spæde datter

Generalforsamling De frie Dilettanter
Årets Generalforsamling er udsat på ubestemt tid. Der annonceres Facebook,
når vi igen har mulighed for, at afholde Generalforsamling.
På bestyrelsens vegne
Sophie Lodahl
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Nors Børnehus

det mellem skolen og børnehaven.
Det begynder de så småt på igen.
Vi søger om at få lov til at etablere
et overdækket skur med 3 lukkede
sider så de kan være lidt i læ.
Der er også blevet etableret en
Krolfbane på arealet, hvor vi har
fået et krolfsæt i børnestørrelse, så
vi også kan bruge banen.
Julen har været meget anderledes.
Både med kirkegudstjeneste –
børnejulefrokost – ”besøg af julemand”. Luciapigerne fra skolen fik
vi desværre ikke besøg af.
Vores fastelavn holdt vi udenfor,
men de havde udklædningstøjet på
indenfor. Vores kursusdag om legepladsen, måtte vi ikke afholde sidste år, men det gjorde vi så i
lørdags.

Vi var lidt spændte på hvordan efteråret og vinteren ville blive
for os. Vi var ude hver dag indtil sidst på året. Da det så blev
tiden hvor vi var mest inde skulle både børn og personale lige
finde ud af hvordan vi så skulle fordele os i små grupper. Vi
skulle jo stadig overholde de retningslinjer der var, og arbejde
efter læreplanen. Nu havde vi også mere legetøj som vi selv
skulle have gjort rent hver dag. På et tidspunkt snakkede vi om
at der nok var nogle børn der ville huske: DE VOKSNE MED
DE BLÅ HANDSKER.

Det var en rigtig god og lærerig dag. Vi fik en del teori, og
sluttede af med at gå rundt på legepladsen, og fik ideer og inspiration til hvordan vi kunne etablere små læringsmiljøer som var
brugbare i forhold til læreplanen som vi arbejder efter. Benny
Schytte som afholdt kurset var benovet over den store legeplads
som var– kuperet – havde mange kroge og nemt at gøre spændende.

Vi tænker næsten hele tiden ”alternativt ”. Der er faktisk mange
måder at udføre de forskellige ting på.
En af de ting vi håber vil ændre sig er at vi ikke behøver at ”
være så serviceminded ”. For eks. må børnene ikke selv tage det
mad de gerne vil have på deres tallerken, når vi spiser – gælder
alle måltider. Ej heller sætte madkassen ind i køleskabet og hente den der igen. Vores fredagsbufet
savner vi rigtig meget. Børnene må
heller ikke hjælpe til i køkkenet.

Her i foråret får vi også et nyt cykelskur. Det bliver samme størrelse og placering som det gamle.
Hilsen Kirsten

Vi kan dog se at hygiejnen gør noget godt. Vi har ikke ret mange syge
børn og personale. Vi er også blevet meget opmærksomme på hvor
meget børnene putter i munden når
de leger med legetøjet, og at det er
godt med tæpper og sofaer der er
vaskbare.
Forældrene har skullet have meget
udetøj og skiftetøj med hver dag da
vi var ude hele tiden. Nu har der været lidt stilstand i en periode, men vi
er begyndt at være mere ude igen.
Der har været en STOR opbakning
fra forældrene – tak for det.
Her i vinterperioden har Krudtuglerne ikke været så meget på områ8

Genåbning for 0.-4. klasse på Nors Skole
Efter en længere hjemsendelse af alle skolens elever, måtte vi
endelig mandag d. 8. februar åbne op for 0.-4. klasse på skolen.
Børnene og de voksne havde alle sam-men savnet hinanden, så
det var en glædens dag på Nors Skole.
Selvom hjemmeundervisningen var gået rigtig godt under de
givne omstændighe-der – takket være både børn og voksne på
skolen og i hjemmene – så havde det også trukket veksler på
børnene sociale trivsel. Så det var helt fantastisk at tage imod
dem i uge 6, hvor vi tilmed kunne få glæde af den dejlige sne.
På billedet herunder kan man se, hvordan Frederik har udfordret en flok elever i en sneboldkamp. Hvem der vandt, fortæller
historien ikke noget om, men rygtet siger, at Frederik efterfølgende lignede en stor snemand.
Vi havde alle frygtet, at fastelavn ikke kunne lade sig gøre. Men
med genåbningen og de gældende retningslinjer, fik vi heldigvis
mulighed for at afholde den traditi-onsrige fastelavn på Nors
Skole. Dog klasseadskilt. Men pyt, der blev hamret løs på tønderne alligevel og det var dejligt at opleve alle de udklædte børn.
På billedet ses børnehaveklassen i fuld gang med at få hul på
fastelavnstønden, så de kan lov til at dele det, der måtte gemme
sig inden i.
I forhold til 5. + 6. klasse havde vi alle håbet på, at vi måtte gense dem fra d. 1. marts. Men desværre blev der ikke åbnet op for
dem, så må vi vente lidt endnu. Vi krydser fingre for, at der ikke
går ret lang tid, før vi må åbne dørene for dem.
Mogens Overgaard
Skoleleder – Nors Skole

9

Aktiv Netværks træværksted
har ligget stille længe nu. Så er tiden til at se tilbage. Som
her til 2017, hvor Thy Privatskolen var på besøg.

Aktiv Netværk Nors

Kære medlemmer: Generalforsamling og alle vores aktiviteter er stadig midlertidig aflyst.
Men vi håber selvfølgelig snart at få lov til at starte op igen i hyggelige omgivelser på Palletten.
Venlig hilsen og snarlig gensyn.
Bestyrelsen.
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NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE

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

MARTS - APRIL 2021

Særlige Gudstjenester

5/9 kl. 19.30: Sogneaften i Sogpositive side har det givet mulighed for masser af nytænkning
8/9 kl.
10.30:
Høstgudstjeneste
i taget
nehuset i Nors.
og deraf dejlige tiltag,
som
det ser
ud til, at mange har
Nors.
Vi vil gerne i dette nr. af Norsimod. Det blev året, hvor vores kalkmalerier blev renoveret,
Vi håber, at nogle af vores frivillige
Tved-Ø. Vandet Tidende minde
og vi synes, det blev
et rigtig godt
resultat,Medbring
nye dele af motivet
”Korister”
vil deltage.
om efterårets 1. arrangement i
Adam og Eva kommeget
frem, gerne
og i kirkeskibet
der nye
lidt af åretsblev
”høst”
til spænSognehuset. hvor vi får besøg af
dende tanker om, hvad
motivet forestiller
at
fortælle.
gudstjenesten,
frugt,
grøntsager,
forfatter Niels Ole Bunch Bertelbagværk,
Åretssen,
gang
i Norsder
sogn
formand
Århus,
vil ved
fortælle
om Susanne Rotbøl
Nors Kirken blev ribbetmarmelade,
for det meste
af voresblomster
inventar, osv.
som pt er
De
skænkede
gaver
vil
efter gudsPedersen
baggrunden for bogen: Et barnepå vej tilbage efter renovering. Dog ligger Jesus på korset endtjenesten blive solgt ved en auktion,
mord i Thy, - en kriminalhistorie
nu nederst i kirkenved
og venter
på renovering,
som
dernæst
Sognehuset,
hvor man
også
vil skal
I forbindelsen
med foregå
sommerfest
i
fra 1700´tallet. En
tragisk
Da menighedsmødet
blev
aflysthistoden 4. februar
pga. Covid
i kirken.
rie, somher
udspillede
sig hos en fæ- Nors i uge 33 afholdes der gudstje- kunne købe kaffe og æbleskiver.
19, kommer
en kort beretning.
Vel
mødthar-Nors
Aflastningsklokken
- som
væretmenighedsråd.
på vej i mange år, er nu
neste ved sognepræsten.
på Skibstedgaard
i Nors
• stebonde
Vi har fået
godkendt nye kirkegårdsvedtægter.
Sogn.
Vel
mødt
til
en
spændende
langt
om
længe
så
tæt
på,
fondsmidlerne
er i hus, og arbejdet
• Ny PC og smartboard i Sognehuset.
8/9
kl.af14.00:
Børne- og
familie
Lørdag denskal
17/8
aften.
påbegyndes
i
løbet
dette
kalenderår.
De sidste godken• Ny hjemmeside er lige på trapperne (01.03.2021)
høstgudstjeneste
i
Tved.
kl. 09.00 i Parken,
Mødeudvalget Nors-Tved-Ø.
delserNors
fra provstiet er på trappen.
• Borebiller på kirkeloftet er ordnet.
Vi får også i år besøg af Bertel og
Vandet pastorat.
• Der arbejdes videre med udviklingsplanen for kirkehans venner, der vil akkompagnere
i kirken, hvor der vil blive sunget
gården.
8/8 Kl. 14.00: Hestevognstur
både høstsalmer
og børnehøstsange.
Nye
tiltag
er
selvfølgelig
i sigte
• Den
Valg
til
menighedsrådet.
årlige hestevognstur i Tved
Efter
gudstjenesten
er menighedsrå• klitplantage.
Næste opgave
bliver med
nye vinduer
Vi starter
kaffe eller reparation af
det
værter
ved
en
kop
kirkekaffe /
ogvinduer
sang i Maskinhuset,
i kirken mod inden
syd. vi
Skovkirkegården arbejdes
der+videre
med
efter,vejret
at
sodavand
kage.
Og
hvis
er
og vimindre
får også
let lukket ned siden menighedsrådet i år er blevet inspireret fra andre kirkegårde.
• kører
Da til
alt skovs,
mere eller
haretværet
med
os,
har
vi
måske
en
udendørs
traktement,
når er
vi mange
kommerarrangementer
tilbage
marts 2020,
i både kirken
aktivitet.
Så kom og vær med og få
igen.
Af
hensyn
til
bestilling
af
desværre blevet meget utæt, hvilket blev
og Sognehuset blevet aflyst. Det er dog dejligt, at de Kirketaget, ja det er
en
forhåbentlig
rigtig
Efterfølgende
er
der
morgenkaffe
hestevogn
/ vogne vilder
viergerne
haat sneen smeltede
- så hyggelig
utæt at detefefter
få arrangementer,
blevet
afholdt, har været vel- meget synligt efter,termiddag.
til
alle
fremmødte.
vebesøgt.
tilmelding senest 1. august:
en akut lapning formodentligt skal skiftes, - hvornår og hvor
Susanne Rotbøl: 30345265
meget, det vil tidenTved
vise.menighedsråd.
• hpvognmand@gmail.com
Konfirmationen blev udsat til 06.09.2020, og igen i år
bliver den udsat til 29.08.2021.
Hvordan kan vi åbne kirken og skabe fællesskab i en tid som
6/10 som
kl. 10.30:
i
• Håber på, at vi snart kan åbne lidt mere op. Tror dog denne, er et spørgsmål,
mange Høstgudstjeneste
har stillet sig.
Ø.
Vandet.
det bliver en langsom genåbning. Vi trænger til at
- Mere herom i næste nummer af
mødes til foredrag og sang/musik igen i Sognehuset. Vi har i Tved haft kirken åben det meste af året, med de
Tidende.
forholdsregler,
der
har været og er nødvendige, så musikken
• Vil lige sige tak til vores ansatte ved kirken for despiller, og der er rum for en tænksom stund. Ligeledes har
res ekstra indsats sidste år og i år under alle de nye personalet og menighedsrådet i fællesskab produceret små
Corona regler.
gudstjenester/ gode stunder, som kan findes på Tved kirkes
• Og i forlængelse heraf skal der også lyde et kæmpe facebookside senest vores Kyndelmisse.
tak til Leif Korsgaard Andersen, Bente Pedersen og
Inger Kragh, for det kæmpe arbejde, de hver i sær har
bidraget med i den periode, de har været medlemmer Hvem er det nu, vi er, i menighedsrådet?
af Nors menighedsråd.
På Nors-Ø.Vandet menighedsråds vegne: Susanne Rotbøl Rikke Lodahl, Søren Andersen, Johannes Nicolajsen og jeg
samt Daniel Bunk, som kom ind her ved vores menighedsPedersen.

Årets gang (2020) i Nors - Tved - Ø.
Vandet pastorat

rådsvalg.

Årets gang i Tved ved formand Mette Frøkjær

Her vil jeg benytte lejligheden til at sige rigtig mange tak til
Anders Andersen, som har siddet i Tved Menighedsråd siden
1984, - altså i 36 år.

Det har også kirkemæssigt været et år med mange udfordringer, - et år, som har tvunget os til aflysninger og afkrævet tålmodighed, også når vi ikke synes, der var mere at give. På den

Vi er mange, der kommer til at savne dig her.
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HVAD SKER DER I PASTORATET?
Stor tak skal også lyde til personalet ved Øster Vandet kirke.
I gør det godt.

Ny præst
Som vi jo ved, bliver dette året, hvor Annie har valgt at
stoppe, vi har vidst det længe og kan godt forstå det, men
vi kommer godt nok til at savne hende. Vi er selvfølgelig i
gang med processen. Vi fik af provstiet lov til at ansætte en
journalist og en fotograf for at lave lidt PR for den kommende stilling. Der er nemlig ikke for mange præster at vælge
imellem, og der er mange om buddet. Her i området er det
helt galt. Derud over vil der blive lavet et opslag i præsternes
tidsskrift og den reelle stillingsopslag. Vi har endnu ikke fået
tilladelse fra stiftet til at gå i gang med at søge, men når den
kommer, er vi klar.

Endeligt vil vi takke Nors menighedsråd for jeres imødekommenhed ved sammenlægningen af Nors og Øster Vandet menighedsråd. Det er gået over al forventning med lidt teknisk
snilde og humor.
Bente Oddershede.

Påskens gudstjenester
Påsken falder tidligt i år, - allerede i den 1. uge i april. Vi kan
jo håbe på, at vi til den tid må afholde gudstjenester af normal
længde, - her er i hvert fald de planlagte gudstjenester:

Beretning fra Øster Vandet Kirke 2020
Ja endnu et år er gået, et underligt år, et udfordrende år – men
et rigtigt godt år for Øster Vandet kirke. Vi havde Provstesyn
i 2019. Der kom mange ting frem, som skulle laves, og det er
der blevet gjort, til alles store tilfredsstillelse.
Kirken er blevet fuget udvendig og både kirke og våbenhus er
blevet kalket, så flot. Indvendigt er kirkerummet blevet repareret og kalket, der hvor det var nødvendigt. Kirkegårds lågen
er repareret, og nu kan den lukkes helt. Tagrender ved kapellet
er sat op. På grund af Borebiller er alterbordet udskiftet med
et nyt i Eg.
Endeligt har vi fået lavet et nyt flot klokkestabel med nye beslag og med kobber inddækning, så træet ikke tager vand ind.
Endvidere er der blevet lagt Skifertag på. Bare så flot og endda
med STOR ros for udførelse fra stiftets arkitekt.

•

Skærtorsdag, den 1. april kl. 10.30 i Øster Vandet kirke, hvor det er Jesu indstiftelse af nadveren, der er i fokus.

•

Langfredag, den 2. april kl. 10.30 i Nors kirke, hvor
det bliver´: Musikken, sangen, ordet og fordybelsen, der
er omdrejningspunktet. Udgangspunktet er selvfølgelig
Jesu lidelseshistorie, som vi finder den fremstillet hos de
4 evangelister.

•

Påskedag, den 4. april kl. 10.30 i Nors kirke. Her er
det opstandelsesunderet, der danner rammen for gudstjenesten.

•

2. påskedag, den 5. april kl. 10.30 i Tved kirke. Gudstjenesten er ved sognepræst Sigrid W. Kjær, Sennels.

Sogneeftermiddage og sogneaftener
Pga Corona´en har vi valgt at aflyse planlagte møder i Sognehuset i Nors i marts måned, men vi håber, at kunne starte op
igen i april måned, og da er der planlagt en sogneeftermiddag:

I 2019 besluttede Nors og Øster Vandet menighedsråd, at 2020
skulle være et prøveår for fælles menighedsråd. Vi skulle se
hinanden an og se om det i hele taget kunne fungere. Vi fra
Øster Vandet blev mødt med venlighed og imødekommenhed
og syntes, der var en god kemi og enighed om fælles fodslag.
Vi fik ikke så mange fælles menighedsrådsmøder, som der var
bestemt, på grund af Corona. Men hvor der er vilje, er der også
vej.

torsdag den 22. april kl. 14.30, hvor vi får besøg af:
Else og Svend Toftdahl,
der vil fortælle ud fra overskriften: Gensyn med Taiwan efter
32 år. Vel mødt.
Mødeudvalget

Vi skulle også have et nyt fælles menighedsråd, 3 fra Øster
Vandet og 6 fra Nors. I den forbindelse vil jeg gerne takke
Henning Søe og Esben Knudsen, som ikke ønskede genopstilling, for et godt og konstruktivt samarbejde i Rådet. Aldrig
er vi gået forgæves, når vi har spurgt, og humoren manglede
heller ikke. Endvidere har begge tilkendegivet, at de altid vil
give en hånd med, hvis vi mangler en sådan. De 3 øvrige i
rådet fortsætter. En kæmpe tak skal også i den forbindelse lyde
til vores eksterne kasserer, Mona Møller Jensen, som i mange
år har kørt regnskab og budget helt fantastisk. Hun ønskede
ikke at fortsætte. Tak Mona, for at du altid har redet trådene
ud for os.

Fælles pinsegudstjeneste
Torsdag den 11. marts 2021 kl. 19.30 indbydes I til et spændende foredrag, der bærer titlen: Dagen og
vejen. Caminoen i Spanien Foredraget er dels en reportage om
selve vandreturen med alle dens fantastiske oplevelser. Hvad
sker der undervejs og hvordan bliver man påvirket af sådan en
650 kilometer lang vandrertur? Samtidig sættes pilgrimsruten
ind i et større historisk perspektiv omkring pilgrimsvandring i
Europa tilbage fra middelalderen frem til i dag.			
Vel mødt.
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SIDEN SIDST OG KONTAKTINFORMATIONER
St. Bededags aften og varme hveder

Siden sidst i Nors-Tved-Øster Vandet pastorat

Aftenen før St. Bededag, dvs. torsdag den 29. april 2021,
afholder vi en kort aftengudstjeneste i Nors kirke kl. 19.00, og
hvis Corona reglerne tillader det til dén tid, så inviterer menighedsrådene efterfølgende på varme hveder i Sognehuset. Vel
mødt til en hyggelig aften.		

Døde / begravede / bisatte i Nors.

Konfirmation i Nors kirke

Telefon - og træffetider

Under normale forhold ville det have været i dette nr. af NorsTved-Ø. Vandet Tidende, at jeg annoncerede navnene på de
konfirmander, der skulle konfirmeres i Nors kirke den 1. søndag i maj. Men igen har Corona´en sat sit præg på ”plejer”, - for
også i år er konfirmationerne her i provstiet blevet udskudt,
- og for vores pastorats vedkommende til den 29. august kl.
10.00 i Nors kirke. Og så håber vi, at vi til den tid vil kunne
gennemføre en ”normal” konfirmation uden restriktioner. Jeg
er ganske vist gået på pension til den tid, men det finder vi
forhåbentlig en løsning på.

Jeg kan træffes på tlf. 97 98 10 30 / 30 61 10 08
eller via mail: akf@km.dk.
Mandag er min ugentlige fridag.

Inger Katrine Obel
Æret være hendes minde.

Ønsker man besøg, er man meget velkommen til at kontakte
mig, så finder vi helt sikkert et tidspunkt, hvis Corona restriktionerne tillader det.

Ferie og friweekends
Jeg holder friweekend i dagene 20.-21. marts og 24.-25. april.
Embedet passes under mit fravær af
Sigrid Kjær, Sennels Tlf.: 51 50 50 35.

Mini-konfirmander

Kørsel til gudstjenester og sognemøder inden for pastoratet

I sidste nr. af Nors-Tved-Ø. Vandet Tidende var jeg så optimistisk at tro, at vi ”snart” ville kunne gå i gang med Mini-konfirmand undervisningen, men sådan kom det ikke til at
gå. Selv om de mindste klassetrin er startet op i skolen igen,
- altså også 3. klasse, så har vi endnu ikke lov til at indbyde til
Mini-konfirmand undervisning, - desværre. Men når vi kommer så langt, at det er en mulighed, så sender jeg indbydelser
ud via skolen

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.

Sognepræsten

Opgradering af vores hjemmeside.
Retningslinjer for brug af kirker og sognehus.

Efter længere tids planlægning er vi, - dvs. 1 medlem
fra hvert af de 3 menighedsråd + Alex Dahl Jensen og
sognepræsten - efterhånden nået så langt, at en ny
udgave af Nors-Tved-Ø.Vandet pastorats hjemmeside
kan gå ” i luften”. Det er stadigvæk Alex Dahl Jensen,
der styrer hjemmesiden, - han er altså Webmaster,
men hjemmesiden er nu bygget op på et system
fra DKM´s (Danmarks Kirkelige Mediecenter), der
blandt andet er bedre til at tilpasse visningen af
hjemmesiden, når man ser på den fra en mobiltelefon
eller tablet. Vi håber, at I vil tage vel imod den nye
hjemmeside, hvor I altid vil kunne finde det sidste nye
vedr. de ting, der foregår i vore tre kirker og Sognehus.
Hjemmesiden kan tilgås på flg. to adresser:

I begyndelsen af det nye år kom de retningslinjer, der i skrivende stund stadigvæk er gældende, når talen er om samvær i
kirke og Sognehus.
Vedr. kirkerne: En gudstjeneste eller kirkelig handling må
maks. vare ½ time. Der er ingen fællessang, - al sang forestås
af kirkesangeren. Afstandskravet er min. 2 m. med mindre,
man har daglig kontakt / lever under samme tag; derfor benyttes kun hver 3. bænk.
Arealkravet er 7,5m2 pr. person i selve ”skibet”, - det betyder,
at der ved gudstjenester og kirkelige handlinger maks. må opholde sig 16 i Nors kirke, - 15 i Tved kirke og 12 i Ø. Vandet
kirke. (Ex.cl. kirkepersonalet)
Der bæres mundbind ved indgang i kirken, og indtil man sidder på bænker, - og igen ved udgang.
Sognehuset er omgærdet af forsamlingsforbuddet på maks.
5 personer.
Konfirmandundervisningen foregår digitalt.
Al kirkelig aktivitet derudover opfordres man kraftigt til at
aflyse.

www.nors-tved-kirker.dk
www.oester-vandet-kirke.dk
Husk også, at I kan læse om aktiviteterne på vores
Facebook grupper: Tved kirke og Nors kirke, der også
dækker Ø. Vandet.
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GUDSTJENESTELISTE
Måned/dag

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

3.s.i fasten

07

Ingen

Ingen

10.30 *

Midfaste

14

09.00 N

10.30 *

Ingen

Mariæ bebudelses dag

21

10.30 SK

Ingen

Ingen

Palmesøndag

28

10.30 *

09.00

Ingen

Skærtorsdag

01

Ingen

Ingen

10.30 * N

Langfredag

02

10.30 NB

Ingen

Ingen

Påskedag

04

10.30 * NB

Ingen

Ingen

2.påskedag

05

Ingen

10.30 SK

Ingen

1.s.e. påske

11

10.30 N

Ingen

Ingen

2.s.e. påske

18

Ingen

09.00

Ingen

3.s.e. påske

25

09.00 SK

Ingen

Ingen

Torsdag

29

19.00 NB

Ingen

Ingen

Bededag

30

Ingen

10.30 *

Ingen

4.s.e. påske

02

Ingen

Ingen

10.30 *

5.s.e. påske

09

10.30

10.30 *

Ingen

Marts 2021

April 2021

Maj 2021

NB:
N:
SK:
*:

Omtales også andetsteds i Tidende.
Hvis de pt. gældende anbefalinger omkring samvær i kirken er gældende, bliver det en nadvergudstjeneste.
Sigrid W. Kjær, Sennels.
Kirkebil, som bestilles på 97920422 senest kl. 12.00 dagen før gudstjenesten afholdes.

Vær opmærksomme på, at der kan ske ændringer i forhold til denne gudstjenesteoversigt pga. Corona situationen
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Generalforsamling

Gymnastikforening
afholder ordinær
generalforsamling
ærk Nors
Nors
og Hanstholm
Rejser
Torsdag d. 25. marts 2021 kl. 19.30 i Nors Hallen.

arsken

Dagsorden:
1. Valg af stemmetæller
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af revideret regnskab
5. Indkomne forslag:
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant:
Kristina Yde (modtager ikke genvalg)
Anita Stentoft Pedersen (genopstiller)
Lars Larsen (genopstiller)
Nadja Bodin (modtager ikke genvalg)

918

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

Camilla Thinggaard Holm (Suppleant)

Hold- og inst
Opstart i uge 34. Dog starter

Rikke Budsted kassér uden for bestyrelsen.

übeck

18

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

Mandag
08.00 - 09.00
Instruktørtime
Lis
Tlf.20413626

2 revisorer
Hanne Overgaard
Gert Jensen

Mandag
Hold

kl.19.0020.00
7. Eventuelt
Vægt/
kodition
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være formanden Karina Futtrup Mogensen i hændeHold
senest 7 dage før på mail:
Træning for
Hojgaard877@hotmail.com
mænd
Kl.17.30-18.30
Philip
Håber at se mange interesserede til en hyggelig aften, hvor vi vil berette om, hvad der er sket i detSWISSBOLD
forgangne år.
Telf.
Lene
H.
Er der fortsat restriktioner på, hvor mange man må mødes, vil vi gerne tilbyde, at du kan følge med på
Messenger.
Kontakt
Berit
25302269
Telf. 24271663
Oddershede på 21230579, hvis det bliver aktuelt.

dk/rejsemaal/l-beck-juletur/65

Aktiv Netværk Nors

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

En Norsboers erindringer
’Fra lærling til svend 1961 – 1965’
Af Leif Korsgaard Andersen
Forleden gik jeg en tur op over Vendbjerg og kiggede ned over
byen med de karakteristiske mange kvadratmeter tag på de
industribygninger, som førhen udgjorde firmaerne ’Licentia
Møbler’ og ’NJA’, og som nu rummer firmaer som ’Hvidbjerg
Vinduet’, ’Armiga’, ’Convert’ og ’Nors Erhvervscenter’.
Jeg kom til at tænke på, at jeg efterhånden har været bosat i
Nors i snart 50 år, og at det bl.a. har med nogle af disse erhvervsbygninger at gøre, at min kone Jytte og jeg netop kom til
at bo og leve her i Nors.
På trods af de mange år i Nors, er jeg faktisk at betragte som
tilflytter, for oprindelig kommer jeg fra Klim i Hanherred. Efter
syv år i Klim Centralskole og efter konfirmationen tre år som
medhjælper på 2 forskellige landbrug, kun afbrudt af et fem
måneders ophold på Nr. Nissum Efterskole, blev jeg klar over,
at jeg ikke skulle have mit arbejdsliv ved landbruget. Flere af
mine venner havde fået lærepladser som håndværkere og talte
godt om at gå den vej, så det ville jeg gerne. Det tiltrak mig
blandt andet, at man som håndværker havde weekendfri. Sådan
var det ikke ved landbruget. Her skulle dyrene passes hver dag,
og man havde kun fri hver anden søndag. Til gengæld var man
meget i kontakt med naturen i al slags vejr, og på den tid var der
stadig brug for mange medhjælpere på landet, selvom mekaniseringen var godt i gang og betød, at færre var beskæftiget ved
landbruget end tidligere.

trup Møbelfabrik’. Her var ca. ti ansatte, og der var tradition for,
at der blev antaget en ny lærling hvert år. Mestersvenden mente
nok, at jeg kunne blive deres nye lærling det år. Der blev aftalt
et møde med fabriksejeren, Jens Korsbæk, som var vært ved en
kop kaffe. Resultatet blev at jeg kunne starte i lærepladsen d. 1
november 1961.
Jeg var dengang 17 år gammel og jeg mindes at føle en stor
lettelse, da jeg nu vidste, hvor jeg skulle være de næste fire år.
Jeg kunne spise og bo hjemme, som de fleste lærlinge gjorde,
eftersom en lærlingeløn var meget lav dengang.

Sammen med mine forældre søgte jeg således efter læreplads i
nærheden af Klim. Der bød sig en mulighed som murerlærling,
men det havde jeg ikke lyst til. En af mine forældres bekendte
arbejdede som mestersvend på en virksomhed ved navn ’Gøt-

Der er fem kilometer mellem Klim og Gøttrup, hvor jeg skulle
frem og tilbage hver dag, så jeg fik købt mig en ny knallert, en
italiensk Everton. Når man fjernede plomben, kunne den køre
ulovligt stærk. Jeg tog af og til plomben ud, men så hørte jeg,
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og monterede skoletavler på Ranum Seminarium. Andre spændende utraditionelle opgaver var, når der skulle laves specielle
trælad til vare- og lastbiler for Ford i Fjerritslev.

at nogen var blevet taget af politiet, og så satte jeg plomben på
plads igen. Der var ingen grund til at risikere et uønsket møde
med betjenten kaldet ’Røde Willy’ fra Fjerritslev, som dengang
huserede på de kanter.

Møbelfremstilling var dog det primære i uddannelsen, men
også her synes jeg, at opgaverne blev tildelt, så man fik godt
indblik i hele fremstillings prosessen, lige fra maskinarbejdet til
det færdig behandlede håndsamlede møbel, der var klar til salg.
Den fire års læreperiode gik hurtigt og skulle afsluttes med
fremstilling af en svendeprøve. Det skulle være et møbel tegnet
efter eget ønske, men dog med visse faglige krav og som man
havde seks uger uden løn til at udføre.
De forskellige svendeprøver i Thisted amt blev udstillet og bedømt til karakter på det gamle hotel Ålborg i Thisted.
Man var spændt på resultatet og det var spændende sammen
med mester, at se hvad hver lærling havde udført som prøve fra
de forskellige værksteder i amtet.

Det var en stor omvæltning for mig fra at arbejde meget i det
fri til at være inde på et snedkeri med maskinlarm, hamren og
banken og støv og røg dagen lang. En førsteårs lærling var den
lavest rangerende i teamet. Jeg skulle fyre i centralovnen med
affaldstræ hver dag. Stable træ i tørreovnen, håndlakere skuffesider og andre emner, lime kantlister på plader, passe finerpresser og andre begynderopgaver som også omfattede at gå ærinde
til købmand efter bla. gas til mesters private husholdning.
Et lærlingeforløb omfattede tre gange seks ugers ophold på
håndværker kostskolen i Hørby ved Sæby. Rejsen dertil var med
privatbanen FFJ. Det første ophold på skolen var en opdragelse
i disciplin for os lærlinge. Forstander Hansen var tidligere militærmand og tolererede ingen udskejelser og ingen dårlig opførsel. Hansen meddelte os bestemt, at han ikke ville være bedstefar i nogle af de unge pigers familier i byen. Han tog mange i
opløbet, som så blev kaldt på kontoret og truet med både dårlig
omtale til mester og hjemsendelse fra skolen.

Jeg synes, jeg havde en god læreplads, og siden blev jeg ansat
på Licentia Møbler, der egentlig startede som virksomhed i Thisted, men siden flyttede og blev en stor virksomhed i Nors. Den
var faktisk en væsentlig årsag til, at min kone Jytte og jeg valgte
at købe en byggegrund og bosætte os i Nors.
Og det har vi aldrig siden fortrudt.

Min oplevelse var dog af en anden art, omend også mindre behagelig. Jeg åbnede døren til vores fire mands værelse og skabte
derved gennemtræk så glasset i en vinduesrammen knustes. Efter ordre fra forstander måtte jeg afmontere rammen og slukøret
gå til byens glarmester og få isat en ny rude for egen regning.
I øvrigt kunne forstander Hansen også vise sit menneskelige
værd. Han kunne fx holde nogle ugentlige og meget interessante
foredrag, der fængede os unge og som viste, at han holdt af os og
gerne ville lære os noget. Disse aftener betød, at vi bedre kunne
holde diciplinen i skoleforløbet ud.
Efter det første års tilvænning til værkstedsarbejdet, og der igen
var startet en ny lærling efter mig, begyndte jeg at føle at jeg
lærte faget og at lærepladsen var alsidig. Der kunne være udsving i salget af møbler, som betød at det lille firma tog andre
snedkeropgaver ind i samarbejde med et tømrerfirma.
Jeg kunne godt lide at komme ud fra værkstedet og var i mindre perioder med på to skolebyggerier, bl.a. gik jeg i en hel uge

Svendeprøven er for nyligt fundet frem og blevet støvet af, repareret,
nænsomt pudset og olieret.
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Sildekongen og minen
Af Kristian Amby

Sildekongen havde straks en plan. Han ville fotografere minen,
inden de tyske minører nåede frem og fik den gjort uskadelig.
Planen var hen i vejret, og da han begyndte at prale med det, han

I sidste Tidende var en erindring om et tysk fly, der styrtede ned
i maler Pedersens have. Den var taget fra Nors-Tved bogen, men
nu er jeg blevet bekendt med, beretningen er fra Åge Jensbys
bog Sildekongens krone. Bogen er en nøgleroman, der foregår i
den lille by Njord, der ligger mellem Thisted og Hanstholm. Og
toppen af byen hedder Vindbjerg. Med andre ord, personerne
er rigtig nok, de har blot andre navne, og byen er Nors. Der er
flere gode historier i bogen, men det mest interessante er historien om ”Sildekongen”, da han skulle fotografere en ilanddrevet
mine.

havde til hensigt, advarede vi ham på det kraftigste.
Men det var som om det blot gav ham mere blod på tanden.
Han samlede sit fotoudstyr og cyklede ud til havet. Han ville
snige og mave sig frem gennem klitterne og tage et nærbillede
af hornminen.
Det ville være en stor triumf for ham at kunne fremvise et sådant billede. Om han fik billedet eller ikke, er der ingen mennesker, der ved. Der må være kommet en bølge, som har fået
minen til at trille lige akkurat så meget rundt, at et af hornene
antændte den.

Er her nogen, der kan bekræfte historien? Jeg har aldrig hørt
den før, men jeg er jo også bare en efterkrigsdreng, der kom til
Nors i 1975.
Sildekongen havde fået sit navn, fordi hans far var fiskehandler.
Han hed Arne, i bogen, og historien om han begynder sådan:

Der lød et øredøvende brag. Det klirrede i butiksruderne i Njord
8 km derfra. Falck fra Thisted kom brølende gennem byen og ud
mod havet. Men der var nu ikke så meget at haste efter. Sildekongen var ganske enkelt blæst væk fra jordens overflade. Ingen
mennesker har nogensinde set, hvor galt det gik ham.

Det skete nogle få gange, at en mine rev sig løs fra sin fortøjning
i havet og drev i land på Jyllands vestkyst. Engang var sådan en
hornmine kommet ind på stranden lidt syd for Hanstholm.
Minen var dødsens farlig.

Der gik et par dage. Begravelse kunne der jo ikke blive tale om.
Men hans familie satte en dødsannonce i avisen

Den kunne eksplodere ved det mindste tryk på et af hornene.
Det var noget, vi alle vidste. Området på stranden blev afspærret af tyskerne.

Fødselsdag
Lørdag d. 24. april
fylder formand og altmuligmand i Borgerforeningen

Ove Thygesen
75 år.
Tillykke fra os.

Spændende busrejser
samt buskørsel i indog udland
hanstholm-rejser.dk
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Spejder NYT
”Dagene længes og vinteren strenges”, synger vi om i e’n
af vore dejlige vintersange. Og det må vi sige det er rigtig
i år. Her i den sidste del af februar er dagen tiltaget med
med over 2 1/2 time, og de sidste par nætter hat temperaturen været under -15* Alligevel kan vi nyde at solen får
mere og mere magt. Fuglene har travlt ved foderbrættet og
andet vildt skraber i sneen for at finde føde. Søen er ved at
være frosset til, så skøjterne er fundet frem. Hvert årstid sin
charme.

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

Program for de kommende måneder
Lige så snart vi må, glæder vi os til at mødes igen

Hos spejderne blev vi lukket ned først i december og er stadig nedlukket. Vi prøvet med at holde kontakten ved lige
online og er klar til, lige så snart vi må, at åbne op igen for
spejderaktiviteterne her i Vandet. Dog har vi ikke ligget på
den lade side. Vi har indkøbt 2 nye alu. kanoer med tilbehør,
så vi er klar til at tage på søen lige så snart vejret tillader det.
Et toilet skur er det også blevet til, så vore besøgende i shelteren/ bålhytte kan benytte det. Nogle i forældre gruppen
har gjort spejderhytten rent, så vi er så klar til at tage imod
lige så snart vi får ”grønt lys”

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

Følg med på vores FACEBOOK side: Spejderne Vandet.
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Generalforsamling i Nors Hallen
Det er for øjeblikket ikke muligt at sætte en dato på, hvornår vi kan afholde vores generalforsamling.
Dagsorden kommer til at se sådan her ud og når vi kommer efter 5. april, håber vi at kunne få lov til at afholde den.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Valg af dirigent
Valg af stemmetællere
Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab samt budget.
Behandling af indkomne forslag
Valg af:
2 bestyrelsesmedlemmer
(ulige år)
3 bestyrelsesmedlemmer
(lige år)
1 suppleant			
(på valg hvert år)
1 revisor			
(vælges hvert andet år)
1 revisorsuppleant		
(på valg hvert år)
Evt.

På valg til bestyrelsen er følgende:
Bestyrelsesmedlem: Anne Krogh Andersen (modtager genvalg) Bestyrelsesmedlem: Erik Nielsen (modtager genvalg)
2 revisorer
Hanne Overgaard
Gert Jensen

Følg med på vores Facebookside så kommer der nyt her så snart det er muligt.
På Facebooksiden kan i også se at Lene Enevoldsen har startet udendørs træning igen. Det er tirsdag og lørdag. tjek FB for
at følge med i hvordan, hvornår og hvor det foregår.
Vi håber alle er friske og at vi snart kan ses igen.
Mange hilsner
Nors Fitness Line
& bestyrelsen
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D. 24. oktober fylder
Ole Christensen 70 år
Tillykke ønskes du
fra din familie

ARTER STOLEGYMNASTIKKEN OP IGEN EFTER SOMMERFERIEN
PÅ PALLETTEN
HVER TORSDAG KL 10.00
FØRSTE GANG TORSDAG D. 13 SEPTEMBER
VI FÅR RØRT HELE KROPPEN
OGSÅ LATTERMUSKELERNE!!
BÅDE SIDDENDE OG STÅENDE VED EN STOL.
JEG GARANTERER SVED PÅ PANDEN
KOM OG VÆR MED ALLE KAN DELTAGE.
Vi ses! Hilsen Lene.

Luftfoto fra 1955

28/08/2018 06.57
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Baun Plantage
vand. Enkelte boringer findes i skoven uden for det indhegnede
område.
Går man via grusvejen ind i plantagen, kommer man efter blot
ca. 50 meter forbi den shelterplads, som blev anlagt i samarbejde med Vandet-Skinnerup Borgerforening. Her findes både
shelter, borde/bænke, bålplads, muldtoilet og rindende vand.
Pladsen ligger meget idyllisk med læ til alle sider, og bliver benyttet flittigt af folk, som ynder madlavning i det fri og primitiv
overnatning, hvor det larmende vækkeur er erstattet af behagelig fuglesang på en stille solskinsmorgen. Det koster ikke noget
at benytte pladsens faciliteter, som drives efter ’først til mølle’
og ’ryd op efter dig selv’-principperne.

af Ole Korsgaard Andersen

Går man igennem Baun Plantage kan man ikke undgå at bemærke den variation af træer, som er kendetegnende for plantagen. Her er en fin blanding af både nåle- og løvtræer, og man
kan finde sorter såsom gran, fyr og lærk, samt eg, bøg, birk og
ahorn osv., ligesom der også er frugttræer (æble og mirabelle),
samt småbuske såsom hindbær, brombær, gyvel m.m.
Af dyr i skoven kan nævnes råvildt, hare, egern, ræv og grævling, samt naturligvis de mest gængse fuglearter såsom solsort,
musvit, rødhals, gulspurv, dompap, blåmejse osv.
Vegetationen i skovbunden er primært mos og græs, men enkelte steder kan man også finde lyng. Der er nogle ejendommelige,
dybe ’fuger’ i skovbunden, som er fremkommet ved, at man
under 2. verdenskrig brugte området til at skrælle græstørv til
afdækning af de mange anlagte bunkers rundt omkring i Thy.

I denne tid ser man mange mennesker, som enten går, cykler eller løber ude i den storslåede natur, som vores egn heroppe i det
nordvestjyske er så rig på. Mange søger ud mod kendte steder
såsom Isbjerget ved Nors Sø eller tager gåture langs Vesterhavet. Og blæser det fra vest – hvilket det jo så ofte gør på disse
kanter -, så giver skovene læ, og skove såsom Nystrup Plantage,
Tved Plantage osv. er ideelle til kortere eller længere vandreruter. Men rundt omkring findes der også mindre kendte plantager, som absolut er en anbefaling værd til en dejlig tur i skoven.

Følger man grusvejen helt til ende, kommer man til ’Kvinde-

Øst for Hjardalvej, imellem Thorsted og Øster Vandet, er der en
lille plantage, som bærer navnet ’Baun Plantage’. Det er en af
egnens yngre plantager, anlagt fra 1950’erne og frem. Ikke så
mange kender til den lille skov, og derfor går den nogle gange
blandt lokale under betegnelsen ’Den glemte skov’. Mod nord
og syd afgrænses den af marker, og længst mod vest og ligeledes mod øst er der privatejet skov, som fortrinsvist anvendes
til jagt.
Sydfra kan man finde Baun Plantage via en grusvej fra Klatmøllevej, men parkeringsforholdene her er ikke så gode og
skiltningen mangelfuld. Langt bedre er det at komme nordfra
via Klitmøllervej og finde grusvejen og skiltet, som leder ned til
en parkeringsplads i den nordlige udkant af plantagen.
Her kan man ikke undgå at lægge mærke til et stort indhegnet
område. Det er en den kommunale vandforsyning, som rummer
mange af de vandboringer, der forsyner Thisted med drikke-
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ner og geled. De beskæres hvert år af skovarbejdere til anvendelse som pyntegran.

høj’, som er en bronzealdergravhøj. Før fredningen i 1937 blev
det forsøgt at finde evt. værdifulde guldfund fra oldtiden, og
man gravede et stort hul i midten af højen. Men da man var
nået et stykke ned, begyndte der at stå vand i det gravede hul,
og man måtte opgive at grave videre. Så hvorvidt ’Kvindehøj’
måtte gemme på en værdifuld guldskat fra oldtiden, må fortsat
stå hen i det uvisse. Men det gravede og vandfyldte hul kan man
stadig se, hvis man går op på højen.
Lidt øst for gravhøjen er der en vidunderlig udsigt ned over
Skinnerup, og for ikke så mange år siden blev der netop anlagt en med gule pile markeret ’trampesti’, som netop starter fra
Skinnerup, går igennem Baun Plantage og tilbage til Skinnerup
igen.

Mod nordøst er der græsningsarealer til heste, og her er der små
interessante bakker. Hvor det øverste lag af jord og vegetation er
bortslidt, ser man store mængder af sand. Det er sandsynligvis
rester af sandflugten, som plagede området indtil den store beplantning af nåletræer langs vestkysten fra midten af 1800-tallet
og fremefter. Det er også her, man finder resterne af det gamle
jernbanespor, som lå imellem Thisted og Øster Vandet Station.
Følger man sporet mod nord, kan man stadig den dag i dag fornemme svellernes forhenværende placering, for mange steder
på den gamle jernbanelinje er jorden dybere, hvor de massive
planker har ligget.

På et større areal i plantagen står nobilis-grantræer i lige kolon-

Lad dette være anbefalingen til den næste tur i skoven.
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Vagtskifte
på skolen i 1993
Er der en lille maler/kunstner gemt i dig?
Kunne du tænke dig at høre nærmere om malerholdet?

Så kom til opstarts/ informations-møde torsdag d. 6.-9. kl. 19, hvor
kunstneren, Hanne Thyborøn vil komme med et oplæg.
Sted: Palletten
Entre: 20 kr. medlemmer, 50 kr. ikke medlemmer incl. kaffe og kage.

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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