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Prøv fodboldgolf i Parken i Nors
byens erhvervsdrivende, der ved hvert hul har deres helt egen
forhindring, og der er mange flotte og iderige forhindringer, så
det er absolut et besøg værd. Betaling for at spille går til driften
af banen og hele parkområdet.
Skriv eller ring for at høre nærmere om muligheden for et arrangement. Vi udsteder også gerne gavekort
Se flere oplysninger på vores hjemmeside og på facebook
www.norsfodboldgolf.dk

Borgerforeningen og Parkudvalget glæder os til at byde
Jer velkommen. Vi kan træffes på tlf. 24265822

- en udendørs aktivitet for alle, og en oplagt mulighed til et familie- eller firmaarrangement.
Fodboldgolf er et enkelt, men udfordrende spil, som alle kan
deltage i uanset alder. Fodboldgolf er ret nyt, men spilles ligesom minigolf bare er det her med en bold. Banen har 18 huller
og det gælder om at komme igennem banen på færrest mulige
spark. Banen ligger i et parkområde hvor der foruden fodboldgolf er legeplads fodboldbane bålplads cykelsti gode toiletforhold og P plads, samt mulighed for at komme indendørs i vores
flotte pavillon.
Nyd evt. medbragt mad i pavillonen eller ude på banen ved
borde /bænkesæt. Der er mulighed for at grille
Hele park og fodboldgolf området er blevet til på frivillig basis,
gennem Nors-Tved Borgerforening og parkudvalget. Det er

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

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

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: Skolepatruljen ved Nors Skole
Deadline for næste blad er den 20. juni, med forventet udgivelsesdato d. 1. juli.
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.
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Thys første forsamlingshus
Af Svend Sørensen, seniormedarbejder ved Museum Thy.

Ludvig Birkedal Husum
L. B. Husum (1846-86) virkede som sognepræst i Skinnerup og ka-

I paragraf 92 i Danmarks Riges Grundlov fra 1849
står der at læse: »Borgerne have Ret til uden
foregaaende Tilladelse at indgaa Foreninger
i ethvert lovligt Øiemed.« Bortset fra en
ændring af paragraffens nummer så er det
næsten ordret den samme formulering,
der anvendes i den nugældende grundlov fra 1953. Når betegnelsen »forening«
er skrevet ind i den danske forfatning,
er det selvfølgelig ikke en tilfældighed.
Foreningerne var kernen i en ny, demokratisk samfundsstruktur, som byggede
på interessefællesskab.

pellan i Thisted i årene 1880-86. Han blev født på Ærø, og inden han
flyttede til Thisted, var han hjælpepræst hos sin far på Samsø. Husums morbror var i øvrigt Vilhelm Birkedal, hos hvem Christen
Kold startede sit højskolevirke på Fyn. Til Husums eftermæle
hører også, at han i 1885 holdt ligtale over forfatteren J. P.
Jacobsen.

Højskoler og gymnastik
”En sund sjæl i et sundt legeme” er en inskription, man har kunnet finde i flere forsamlingshuse. For højskolebevægelsen fik
gymnastikken en central rolle, og når der
skulle bygges et forsamlingshus, var det almindeligt at omtale det som et gymnastikhus.
Både når det gjaldt folkeoplysning og gymnastik,
sugede forsamlingshusene næring fra højskolerne.

Da historikeren Fridlev Skrubeltang hundrede år efter grundlovens tilblivelse skulle
gøre status over landbokulturens udvikling,
fremhævede han avisen og foreningslivet som to
kulturfaktorer, der havde formet nutidsbonden anno
1948. At vælge bestyrelse, føre forhandlinger, skrive protokol og
føre regnskabsbøger var færdigheder, som mange blev fortrolige
med allerede i de unge år. Møder og generalforsamlinger blev en
naturlig del af dagligdagen for en voksende del af befolkningen
og havde afgørende betydning for udvikling af demokratiet.

Thys seneste højskole var Højskolen i Thy, der virkede i
Sjørring 1982-2000. Den første højskole lå i Villerup lidt syd for
Svankjær og var virksom 1867-77. I årene 1895-1913 fungerede
Thylands Højskole i Hundborg, som blev oprettet på initiativ af
foredragsforeningerne i Thy.
Da der var kommet gang i gymnastikken i forsamlingshusene
med dertil hørende gymnastikforeninger, begyndte man at samle
gymnastikholdene til store gymnastikfester. Den første gymnastikfest blev afholdt i 1902 på Thylands Højskole i Hundborg. I
juli 1905 blev den første gymnastikfest afholdt på Sjørring Volde
med 100 deltagere fordelt på et pigehold og fem karlehold. Bortset
fra få undtagelser blev festerne herefter afholdt i Sjørring indtil
1960’erne.

Forsamlingshuse
Mens missionshusene blev omdrejningspunkter for religiøse vækkelser, så lagde forsamlingshusene rum til det spirende folkestyre
i sognene og for ny sammenhængskraft i det lokale liv. Forsamlingshusenes historie i Danmark går tilbage til anden halvdel af
1800-tallet. De første forsamlingshuse blev rejst i tilknytning til
skytteforeninger, grundtvigske højskoler og friskoler. Omkring
1920 var der bygget mere end 1600 forsamlingshuse i Danmark.

Nors Havreland
Indtil andet er bevist, vil jeg hævde, at Thys første forsamlingshus blev bygget i Nors Havreland i 1882. Få dage før indvielsen
skrev Thisted Amt Tidende om forsamlingshuset. Artiklen den
18. oktober 1882 indledes med, at det er glædeligt at være vidne
til, at folk vågner op af den tunge søvn, som enevældens fadelige
omsorg til dels har lullet dem ind i. Om huset hedder det:
”Skjønt ringe og uanselig står dog som et talende vidnesbyrd om
en sådan livsvækkelse det ny forsamlingshus i Nors Havreland
lidt til venstre for landevejen fra Thisted til Hansted i nærheden

Ryslinge Forsamlingshus på Fyn regnes for Danmarks ældste,
indviet 1871. Det var netop i Ryslinge, at Christen Kold startede
sin højskolevirksomhed en snes år tidligere. Nordøst for Horsens
ligger Åes Forsamlingshus, der blev opført i 1873. Til landets ældste forsamlingshuse hører også forsamlingshuset i Gjessø sydvest
for Silkeborg, indvielsen af huset fandt sted i 1875. Højen Forsamlingshus syd for Vejle er bygget i 1876, samme år som det
ottekantede forsamlingshus i Galtrup på Mors.
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af ”Thorshøj”. Huset er som antydet ikke meget anseligt, måske
særlig for det flade tags skyld; men det kan dog rumme 2 a 3
hundrede mennesker. Det er også bygget med små midler, omtrent
1100 kroner, sammenskudt af 20-30 mænd, som for en stor del er
småkårsfolk.”

lingshuset, da det ikke findes på noget kort. Vi ved til gengæld, at
det kun fik en funktionstid på 20 år, idet der i 1902 blev indviet et
nyt forsamlingshus i Nors Kirkeby.
Det næste forsamlingshus på disse kanter blev opført året efter i
Vesløs, hvor frimenigheden i 1883 byggede et forsamlingshus, der
også blev brugt til gudstjeneste. Da menigheden i 1911 fik egen
kirke, blev forsamlingshuset nedrevet igen.

Om indretningen skriver avisen: ”Det indvendige af huset består
af en eneste stor og efter forholdene ret hyggelig sal, godt ventileret og forsynet med bænke og talerstol.”

Flere oplysninger i bogen Nors Tved,
Nors-Tved Borgerforening 2001.

Som anledningen til husets opførelse oplyser avisen, at ideen opstod den forrige vinter, da forskellige højskolefolk holdt foredrag
på den nye skole i Nors Havreland. Tilslutningen var så stor, at det
kneb med pladsen. Da man desuden frygtede, at nogen ville modsætte sig, at skolen blev brugt til disse foredrag, opstod ønsket om
at få eget hus.
Indvielsen
Forsamlingshuset blev indviet lørdag den 21. oktober og omtalt i
Thisted Amtsavis mandag den 23. oktober. Ifølge avisen var der
mødt noget over 200 mænd og kvinder, og højtideligheden varede
cirka tre timer. Gårdejer Chr. Hansen bød velkommen, og efter
en sang talte pastor Husum fra Thisted. Han sagde blandt andet:
”Dette hus er bygget af kjærlighed til livet, hvor det trives, og
med ønsket om at tilfredsstille folkets stigende trang til oplysning.
Derfor ser vi med glæde og kjærlighed på den gerning, vi skal
øve herinde. En kreds herude har vist gået og glædet sig for hver
alen, huset har rejst sig, og Herren vil visselig bringe velsignelse
her ind. Vi vil bede Herren om velsignelse for ordets hørere og
ordets førere.”
Videre hedder det i avisreferatet af Husums indvielsestale: ”Dette
hus skal ikke være som en kirke, der skal bære troen frem, men
heller ikke det modsatte; thi der er sikkert mange, der trænger til
et oplysende ord, så de ikke skulle krybe i støvet, men derimod
søge ad den vej, der fører til borgerskabet over alle borgerskab,
nemlig det i Himlen.”
Taleren bad herefter en bøn. Så blev der sunget en sang, og ordet blev herefter givet til valgmenighedspræst Rasmus Lund fra
Mors. Lærer Berthelsen fra Øster Vandet og lærer Nielsen fra
Nors havde senere kortere indlæg.
Desværre kender vi ikke den nøjagtige beliggenhed af forsam-
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Fredag d. 21. maj
Og det skal fejres.
Fyraftensgokart
150 kr. pr. person*
Fredag fra kl. 13.00 til 16.00 – booking ikke nødvendigt
Gælder hver fredag fra 21. maj og hele juni 2021

Fyraftensøl
10 kr.
For booking ring eller skriv til
mobil: 21423435

*tilbuddet gælder kun for personer over 18 år
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Kvindefodbold og hyggeligt fællesskab hitter i Nors

Af Ole Iversen – Nordjyske Medier

HYGGE: Det handler om at være en del af et hyggeligt
fællesskab, grine, og dyrke noget god motion
ONSDAG AFTEN 24. marts var første aften for et helt nyt initiativ i Nors: at samle alle de kvinder, der har lyst til fællesskab
og motion omkring en fodbold.
21 kvinder mødte op til den første samling, og 61 har på kun
en uge meldt til på den Facebook gruppe, der er blevet oprettet.
En opbakning der næsten kommer bag på initiativtageren Helena Søe-Larsen.
- Det er meget tilfredsstillende at så mange møder op, og at
endnu flere er tilmeldt. Jeg tror bare at vi bliver flere efterhånden, siger Helena Søe-Larsen, der har fået sin svoger Carsten
Søe-Larsen, der spiller på Nors’ førstehold, til at være træner.
- Men det handler i virkeligheden mindst om at spille fodbold.
For meningen er først og fremmest at få kvinder til at mødes.
At være en del af et hyggeligt fællesskab, grine, og dyrke noget
god motion. Vi har så brugt fodboldtræning, for det har mange
allerede spillet før, siger initiativtageren, der er flyttet til Nors
fra Thisted, hvor hun selv har spillet fodbold i 10 år.

- Jeg synes at der manglede noget fællesskab for kvinder i Nors,
og så fik jeg idéen til at prøve at starte en gruppe op der hedder:
”Motionsfodbold for kvinder Nors BK”. Meningen er ikke, at
vi skal spille kampe. Men hvis en gruppe gerne vil spille kamp,
så er det en bestemt muligt, siger Helena Søe-Larsen, der gerne
ser, at endnu flere kvinder, gerne fra det øvrige Thy, melder sig
til projektet.
Der er åbent for alle og kontingentet er lavt.
Aldersgruppen er indtil
videre fra 17 år til omkring 40 år.
Kvinderne spiller og
ikke mindst hygger,
hver onsdag fra 19 til
20, og man tilmelder sig
inde på gruppens Facebook side: Motionsfodbold for kvinder Nors
BK.
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Nors Vandrelaug
Udover man får rørt lemmerne, kommer man måske også
steder, man aldrig har været. Og for mit eget vedkommende
var det nærmere ved, end jeg troede.
Vi mødes ”et eller andet sted” mandag klokken 14, og når
det ser ud til, der ikke kommer flere, går vi i grupper. Vi
skal jo passe på hinanden i disse corona tider

Af Kristian Amby

Efter mere end 2 måneders ufrivillig pause på grund af de
skærpede corona-restriktioner, er Nors Vandrelaug igen på
benene.
Det er nok en af de mere ukendte foreninger i Nors. Det
er heller ikke en forening. Det koster ikke noget at være
medlem, man møder bare op. Bortset fra godt humør er det
en god ide at medbringe kaffe eller the, hvis man er til det,
da vi altid finder et sted at hvile benene. Enten på halvvejen
eller efter endt vandretur.
Man behøves ikke være terrængående for at være med. Thy
er ikke klitter og bakker alle vegne

3. maj går turen til stranden ved Bøgstedrende
10. maj går vi ude ved Testcentret ved Østerild
17. maj er det Eshøj
31. maj, efter pinse er det Tvorup Hul
7. juni er det Hanstholm Fyr
14. juni stranden ved Vigsø
21. juni Amtoft havn
28. juni P-pladsen for enden af Sårupvej
Og så er der sommerferie
Programmet kan også ses på Facebooksiden
”Nors Vandrelaug”
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Nors Børnehus

Efter påske flytter børnene så
”stue ”. Det er noget de ser frem
til ” for så bliver man stør-re ”.
Vi har en helt bestemt tradition med at alle mødes i fællesrummet og der bliver for-talt en
historie om hvad der skal ske.
Troldene får besøg af troldemor
– dragerne kravler igennem en
”ring af ild ” – krudtuglerne
”skyder krudt af ” og derefter
– på stuerne – får de forskellige ting der relaterer til trolde/
drager/krudtugler – som vores
køkkendame har lavet. Herefter
er de selv med til at flytte deres
billede og tasker til deres nye garderober.

Vi har nu fået sagt farvel til krudtuglerne som er de ældste
børn i børnehaven. De begynd-te på Nors Skole 1. april. Vi
måtte stadig ikke holde afslutning med forældrene, så vi holdt
en hyggeaften for børnene i børnehaven med spisning – drinks
- fælles sange – dans – diplom til alle og sluttede af med en
skattejagt. Der bliver lidt stille når de ikke er der me-re, og der
kommer nye 3-årige, som er mere forsigtige.

Vi er igen meget ude, og laver stadig vore månedstemaer. Troldene er lidt mere inde, så de kan lære hinanden at kende – som
gruppe – og føle sig trygge. Der kommer løbende nye 3-årige
børn.
Vi fik byggetilladelsen til vores overdækkede skur, som nu er
ved at bliver opført på grun-den mellem børnehaven og skolen.
Det glæder vi os alle til og specielt krudtuglerne som så har et
sted at lave forskellige aktiviteter – spise og være lidt i læ for
evt. regn og i skygge for solen.
I uge 22 tager vi i Skovly – hele ugen – med bus fra børnehaven ca. kl. 9 og hjem igen ca. kl. 15. Det er blevet lidt af en
tradition og en uge vi alle glæder os til.
Vi oplevede det meget positive efter påskeferien – at komme
tilbage til en legeplads – hvor alt var som da vi forlod den inden påsken. Det var dejligt OG STOR TAK TIL DE UN-GE
MENNESKER.
Hilsen Kirsten

Spændende busrejser
samt buskørsel i indog udland
hanstholm-rejser.dk
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Ultra Nyt i Nors og gylle
han vist, da han ikke havde forudset, at det var op ad
bakken til Vendbjerg. Så det var ret hårdt at løbe med
det tunge kamera. Undervejs blev vi spurgt om mange
spørgsmål, som hvad vi synes, der har været godt i
corona tiden eller om vi lærte mere ved at være udenfor. Vi fortalte, at vi synes det mega godt at lave skoleting udenfor og ikke bare i bøgerne. Vi fortalte også,
at vi er meget glade for vores lærere.
Inge synes, at Nors er en meget hyggelig by, og at det
må være dejligt at kende hinanden. Hun bor i Århus,
så der har man ikke det samme fællesskab.
En stor oplevelse
5. kl. synes det har været en kæmpe oplevelse, at Ultra
Nyt har været på besøg på Nors skole. De har været
rigtig gode til at svare alle mulige spørgsel som fx om
Inge har spillet fodbold? Eller hvad koster deres kamera? Og
den koster 200.000 kr.

…….Klokken 10.25 tikkede en sms besked ind på Mettes mobiltelefon: “Vi er lige 5 min forsinkede, fordi vi kører bag en gyllevogn”. Kl. 10.35 kom Ultra Nyt i deres nye vogn kørende ind
på Nors skoles matrikel. To børn stod klar til at modtage Inge,
der er vært på Ultra Nyt, en journalist og kameramand. Så snart
de kom ind i klassen, var der et par drenge, der straks måtte
vide, hvor de havde set traktoren med gyllevogn og hvilken farve traktoren var. Inge rømmede sig lidt og var måske lidt overrasket over spørgsmålene. “Blå, tror
jeg - og det var nær
Hillerslev” svarede
Inge. “Yes”, sagde
en af drengene, det
må helt sikkert være
Lars. Sådan startede
dagens møde med Ultra Nyt. Og Ultra Nyt
mærker, at de nu er
kommet til Thy - her
er vi omgivet af marker, køer og traktorer.

5. kl. De to elever blev Anders og Emma.

Vi vil gerne sige tusind tak til Ultra Nyt - det har været en mega
god oplevelse.
Med venlig hilsen
5. kl. på Nors skole
Skrevet af: Emma, Anders, Julie og Christina

Ultra Nyt er kørt fra
Århus for at lave et
indslag om “Orienterings- og Fessorløb”.
De ville gerne se,
hvordan det fungerer
og følge to elever fra

Anders og Emma fortæller
Vi gik en tur mellem to marker, hen til Frydebovej. Så siger
Inge “Det er godt nok heldigt, at der ikke er gylle på denne her
mark”. Så kigger Anders ned og siger “Øh, der er altså gylle
her”. Så siger Inge “Det må være Lars”.
Herefter gik vi videre til nogle poster. Vi kom fx forbi lægehuset og her spurgte Inge, kameramanden og de skulle løbe op til
posten. Det var helt fint med kameramanden. Men det fortrød
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Aktiv Netværk Nors
Generalforsamling 3. juni.
i Parkhuset kl. 19.00

Dagsorden: (jfr. Vedtægter)
1. Valg af dirigent.
2. Valg af stemmetællere.
3. Formandens beretning.
4.Regnskabsaflæggelse.
5. Behandling af indkomne forslag.
6. Fastsættelse af kontingent.
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 2 år
På valg er Agnes og Vera. Begge modtager genvalg.
8. Valg af suppleanter 1.år
9. Valg af revisor og revisorsuppleant for 1.år
10. Evt.

Der kan betales for medlemskab ved ankomst
Efter mødet vil der blive serveret øl eller Vand og kaffe.
Vi håber at se rigtig mange af jer.
Venlig hilsen
Bestyrelsen Aktiv Netværk Nors

DE MUNTRE MOTIONISTER
ssatser 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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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 Sogsygdom, - måske pga deres sociale position, - at de ligesom
8/9 kl. 10.30: Høstgudstjeneste i
nehuset i Nors.
ikke hørte med i fællesskabet, - måske pga. deres arbejde
Nors.
Vi vil gerne i dette nr. af Norseller mangel på samme,
- det
kunneafogså
pga. deres
Vi håber,
at nogle
voresvære
frivillige
Tved-Ø. Vandet Tidende minde
religiøse tilhørsforhold,
og
derfor
kunne
de
ikke
”Korister” vil deltage. Medbringse nogen
om efterårets 1. arrangement i
mening med tilværelsen,
- de var
eller”høst”
mindre
meget gerne
lidtmere
af årets
til fastlåst
Sognehuset. hvor vi får besøg af
i
et
håbløshedens
og
meningsløshedens
mørke
og
negative
gudstjenesten,
frugt,
grøntsager,
forfatter Niels Ole Bunch BertelFor nogle år siden havde jeg et hold konfirmander, som al- spiral. Og sådan havde
disciplene
også
haft
dét,
men
i mødet
marmelade,
bagværk,
blomster
osv.
sen, Århus, der vil fortælle om
Nors
tid sang
med
af
karsken
bælg,
når
vi
sang,
og
dét
uanset,
De
skænkede
gaver
vil
efter
gudsmed
Jesus
og
hans
forkyndelse
var
de
blevet
konfronteret
baggrunden for bogen: Et barneom de
kendte
salmerne
eller ikke. Men jeg fandt ud af, at med begreber somtjenesten
blive solgt
ved en auktion, - tilnæstekærlighed,
- fjendekærlighed,
mord
i Thy,
- en kriminalhistorie
ved
Sognehuset,
hvor
man
vil en ny
når en
bestemt
konfirmand
manglede,
så
faldt
det
hele
fra
- overbærenhed,
- ord og begreber,
derogså
tilhørte
I forbindelsen med givelse,
sommerfest
i
fra 1700´tallet. En tragisk histokunne
købe
kaffe
og
æbleskiver.
hinanden,
fordi
så var der
og og der
Nors tog
i ugetetén
33 afholdes
gudstjerie, som
udspillede
sig ingen,
hos ender
fæ-ligesom
ukendt
verden men ord, der ændrede alt for dem, - ord,
sangstebonde
med, - vedkommendes
energi
og mod ogneste
sangglæde
ved sognepræsten.
på Skibstedgaard
i Nors
som havde åbnet Vel
demmødt
op og-Nors
gjort menighedsråd.
dem levende, nysgerrige
Sogn.ligesom
Vel mødt
til en
smittede
af og
hevspændende
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Høstgudstjeneste
i vi
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denkl.
første
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sen, hvor han bl.a. havde sagt til dem, at de skulle gå ud i også omtaler Pinsedag
som Kirkens fødselsdag.
- Mere herom i næste nummer af
alverden med dén lære, han havde bibragt dem, men hvad
Tidende.
var der sket… tjah, i første omgang ikke så meget. De sad
Gruppen Nephew havde for en del år siden lidt af et kæmbag lukkede døre og vinduer i Jerusalem og ventede. Og pehit med deres ”Vesterhav, kom nu og blæs mig i gang”,
hvorfor… hvorfor kom de ikke ud af røret og i gang med - en sang, jeg gerne afspiller for mine konfirmander, når vi
alt dét, de havde at formidle videre til dén ganske menne- taler om pinse, fordi gruppen synger om et menneske: der
skehed, - til al verden, sådan som deres læremester havde ikke kan se noget, - ikke kan høre noget, - ikke kan være
sagt, at de skulle gøre? Ja, årsagen var uden tvivl den meget noget for nogen, - som ikke kan lide nogen, - som ikke kan
menneskelige og genkendelige, at alt var faldet fra hinan- fatte noget, og som ikke kan give nogen noget… en tilstand
den for dem. Jesus havde været dén, der havde fået tingene - jeg tænker - de fleste af os har været i berøring med i større
til at hænge sammen for dem, og nu var han væk, - og der eller mindre grad. Og derfor ved vi også, at der i de situativar ingen i kredsen, der ligesom tog teten, - de kræfter, der oner skal noget helt specielt til for at sparke os ud af mørket
tidligere havde tegnet fællesskab, syntes at være forsvun- og dvaletilstanden igen, - vi har brug for at blive blæst i
det, - gnisten var slukket. Og da kan det jo være relevant gang igen, som Simon Kvamm synger. Vi har - som discipat spørge, - hvad er det så, disciplene ikke kan samles om, lene - brug for håb og mening for at kunne komme videre.
- hvad har været midtpunktet eller centrum i deres fælles- Og dét kan troen på kærligheden bibringe, akkurat som diskab? Og jeg tænker, at det overordnet set drejer sig om: håb sciplene genfandt begge dele, da kærlighedens sande væsen
og mening. Mange af de mennesker, der opsøgte Jesus, var gik op for dem pinsedag. Og uanset om vi er bevidste om
på en eller anden måde gået i stå i livet, - måske på grund af det eller ikke, så er vi som døbte mennesker: Jesu disciple,

”Vesterhav, kom nu og
blæs mig i gang”

11

HVAD SKER DER I PASTORATET?
- vi er kærlighedens elever, der skal bestræbe os på at have
det samme fokus, - skal forsøge at sætte de bedste aftryk, vi
formår, i dén livsmuld og dé omgivelser, der er hver vores.
For dét mod, - den ”brændende” ildhu, der greb disciplene,
endte jo med at føre den kristne forkyndelse så langt væk
som her til vort høje Nord, hvor dén blev dét fundament, vi
har bygget vort samfund op på. Og hver gang vi fortsætter
i det spor, - hver gang vi lader os blæse og bære af Guds
Ånd, - kærligheden, - lader os føre og lede af dét, der virker
til det gode for hele menneskeheden, da bygger vi videre på
dét fundament, og da taler og handler kærligheden, - Guds
Ånd, - også kaldet for Helligånden. Glædelig Pinse.

dog ikke tale om 8-10 gange, som vi normalt afholder det, men
måske 5-6 gange. Og jeg arbejder på at starte op: Torsdag den
20. maj kl. 13.45, og jeg sender en indbydelse til samtlige
elever i 3. klasse på Nors skole, - enten får de et personligt
brev i hånden, eller også bliver indbydelsen lagt ud på AULA.
							
Sognepræsten.

Fælles pastorats-gudstjeneste pinsedag
Med de nye lempelser for samvær i vore kirker, ser det ud
til, at vi i år får mulighed for at afholde en fælles og festlig
højmesse Pinsedag i Nors kirke kl. 10.30, - altså en gudstjeneste for alle 3 sogne. Og i år må man sige, at der i allerhøjeste grad er basis for at fejre fællesskabet, der - om noget - har
båret os igennem det sidste svære år.

Re - genåbningen af vore kirker
Så kom den længe ventede nyhed: at der også lempes på restriktionerne for samvær i vore kirker. Og vi er med de nye
udmeldinger den 21. april mere eller mindre tilbage ved situationen før jul, idet ”areal” kravet pr. person, når man ”fortrinsvis” sidder ned, igen er på 2 m2. Og en væg til væg opmåling
i Nors kirke gir´ tallet 63 personer, - 47 personer i Ø. Vandet
og 58 personer i Tved. Men samtidigt er der så stadigvæk en
”afstands” regel, vi skal forholde os til, og dén siger, at der når der synges - skal være en afstand på 2 m. mellem personer,
der ikke bor under samme tag, og 1 m., hvis der ikke synges.
Derfor benyttes kun hver 2. bænk. Personer, der har daglig
kontakt med hinanden, - tilhører samme ”boble” - må dog gerne sidde sammen på samme bænk uden afstands restriktioner.
Og det betyder, at antallet af personer i kirkerne kan variere
fra tjeneste til tjeneste, fordi antallet afhænger af, hvor mange
”familiemedlemmer”, der deltager, og som kan sidde på samme bænk, men det samlede antal må ikke overstige ”areal”
antallet.

Pinsedag falder i år: den 23. maj 2021. Lidt vanskeligere ser
det pt. ud mht. dét at mødes til kaffe og rundstykker i Sognehuset forud for gudstjenesten, men det vil vi forholde os
til, når tiden nærmer sig. Man skal jo være omstillingsparat i
disse tider. Så følg med i dagspressen eller på vores Hjemmeside / Facebook grupper, hvor vi vil bestræbe os på at holde
jer opdateret.

Thisted provstis fælles pinsegudstjeneste
Kom og vær med til en fælles friluftspinsegudstjeneste 2.
pinsedag, den 24. maj kl. 11.00. Men hvor og hvordan, vi
mødes, er i skrivende stund desværre stadigvæk usikkert,
men planlægningsudvalget følger nøje med i Corona udviklingen og genoplukningen af Danmark i håbet om, at det også
i år bliver muligt at mødes og fejre pinsegudstjeneste sammen
2. pinsedag.

I Nors kirke har vi endvidere dén mulighed, at vi må arrangere
siddepladser i koret, - pulpituret, - tårnrummet, - sakristiet og
våbenhuset, men selvfølgelig efter ovennævnte regler.

Så sæt et kryds i din kalender og hold dig orienteret via Dagspressen eller Provstiets hjemmeside eller vores egen hjemmeside / Facebook sider.

Anbefalingen om, at der ikke synges i kirken, er ophævet, - det
samme gælder anbefalingen om, at en gudstjeneste / kirkelig
handling maks. må vare ½ time.

Hestevognstur / Hestevognstur / Hestevognstur!

Mht. toiletterne på kirkegårdene: I Nors og Tved er toilettet
åbent mandag- fredag i gravernes arbejdstid, - i Tved også
om lørdagen. I Ø. Vandet er toilettet aflåst. Toiletterne er dog
alle 3 steder åbne i forbindelse med gudstjenester og kirkelige
handlinger.

Sæt allerede kryds i kalenderen nu, for vores årlige hestevognstur finder - forhåbentligt - sted torsdag den 5. august
2021 kl. 14.00. Vi starter med kaffe og sang på det aftalte
mødested, inden vi kører ud i naturen, og vi afslutter med
et let traktement, når vi kommer tilbage igen. Se mere om
mødested m.m. i næste Nors-Tved-Ø. Vandet Tidende.

Mini-konfirmander
3. gang er lykkens gang, siger man jo. Og nu har jeg i de sidste
2 udgaver af Nors-Tved-Ø. Vandet Tidende ligesom stillet
i udsigt, at der nok snart var mulighed for at samle et hold
”Mini-konfirmander” i Sognehuset, men det kom ikke til at
ske, - desværre. Men nu håber jeg på, at det lykkes, - der bliver

Går du i 6. klasse?
Skal du konfirmeres i foråret 2022? Så læs her!
I juni måned er der tilmelding af kommende konfirmander. Og
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SIDEN SIDST OG KONTAKTINFORMATIONER
du skal tilmelde dig undervisningen i det sogn, hvor du bor, IKKE hvor du går i skole.

Siden sidst i Nors-Tved-Øster Vandet pastorat
Døbt i Nors kirke

Vær opmærksom på, at konfirmationsforberedelse foregår på
forskellige ugedage rundt i provstiet, så der kan opstå problemer, hvis du går på en anden skole end dén, der er den primære
skole for elever i 7. klasse i dit sogn.

Willads Linde Nielsen.
Mads Toft Kristiansen.
Asger Amling Lynge.
Villum Lynge Bertelsen.
Herdis Juul Jensen.

Har du på grund af dit skolevalg problemer med at gå til konfirmationsforberedelse dér, hvor du bor, så kontakt alligevel
præsten, hvor du bor, og drøft mulighederne. Kan du ikke
kontakte egen sognepræst omkring uge 24, så gør det venligst
tidligere.

Tillykke
Døde / begravede / bisatte i Tved

Se nedenfor hvordan tilmelding foregår. Du kan også finde oplysningerne i dit lokale kirkeblad, på din kirkes hjemmeside
eller på din skoles intranet.

Anders Jørgen Miltersen.
Æret være hendes minde.

Kommende konfirmand med bopæl i Nors, Tved, Øster Vandet
Sogne:

Telefon - og træffetider

Returner det tilmeldingsskema til sognepræsten, som bliver
lagt ud på Nors skoles hjemmeside (AULA). HUSK at påføre
E-MAIL adresse! Tilmeldingen skal ske senest uge 24. Har du
problemer med at finde tilmeldingsskemaet, så kontakt venligst sognepræsten på tlf. 97 98 10 30 eller AKF@KM.DK.

Jeg kan træffes på tlf. 97-981030 / 30611008 eller
via mail: akf@km.dk. Mandag er min ugentlige fridag.

Kørsel til gudstjenester og sognemøder inden for pastoratet

Ferie og friweekends

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.

Jeg holder friweekend den 29. -30. maj 2021 samt 12.-13. juni
2021, og jeg afholder ferie i perioden 01.07-07.07.2021. (begge
dage inkl.). Embedet passes under mit fravær af Sigrid Kjær,
Sennels Tlf.: 51505035.

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

Retningslinjer for brug af kirker og sognehus.

www.nors-tved-kirker.dk
www.oester-vandet-kirke.dk

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.

HUSK: Har man adgang til Internet og PC, så kan man
på vores nye opgraderede hjemmeside: www.norstved-kirker.dk eller www.oester-vandet-kirke.dk følge
med i, hvad der foregår her i Nors-Tved - Ø.Vandet
pastorat.
Husk også, at I kan læse om aktiviteterne på vores
Facebook grupper: Tved kirke og Nors kirke, der også
dækker Ø. Vandet.
På hjemmesiden: www.sogn.dk findes endvidere
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 fsk. kirkelige arrangementer, der foregår i
Thisted provsti.
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GUDSTJENESTELISTE
Måned/dag

Dato

Nors

Tved

Ø. Vandet

4.s.e. påske

02

Ingen

Ingen

10.30 *

5.s.e. påske

09

10.30

09.00

Ingen

Kr. himmelfartsdag

13

Ingen

10.30 *

Ingen

6.s.e. påske

16

10.30

Ingen

Ingen

Pinsedag

23

10.30 * NB

Ingen

Ingen

2. pinsedag

24

NB NB Fælles provstigudstjeneste kl. 10.00 NB NB

Trinitatis søndag

30

09.00 SK

Ingen

Ingen

1.s.e.Trin

06

Ingen

Ingen

10.30 *

2.s.e.Trin

13

10.30 SK

Ingen

Ingen

3.s.e.Trin

20

10.30 *

09.00

Ingen

4.s.e.Trin

27

09.00

10.30 *

Ingen

5.s.e.Trin

04

09.00 MM

Ingen

Ingen

6.s.e.Trin

11

Ingen

Ingen

10.30 *

Maj 2021

Juni 2021

Maj 2021

NB:
N:
SK:
MM:
*)

Omtales også andetsteds i Tidende.
Hvis de pt. gældende anbefalinger omkring samvær i kirken er gældende, bliver det en nadvergudstjeneste.
Sigrid W. Kjær, Sennels.
Marielouise Mærkedahl, Hillerslev
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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Repair Café genåbner snart i Nors
—efter lang tids corona-nedlukningspause.

ærk Nors og Hanstholm Rejser
Hvor: PALLETTEN – Kirkebyvej 18.
Følg skiltet !!! – Husk mundbind m.v
Hvornår: 18. maj 2021 kl. 13.30 ca.16.30 .

arsken

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

AKTIV NETVÆRK NORS er en del af en landsdækkende
frivillig organisation, der bærer navnet REPAIR CAFE eller
på mere almindelig dansk – Reparations Cafe.

Hvad går det så ud på ??

918

At du ikke behøver at smide dine gamle ting ud bare fordi de er
gået lidt eller meget i stykker eller ikke virker. Kom og få hjælp
til at fixe det, du ellers ville have smidt ud eller købt nyt af.

dk/rejsemaal/sort-sol-i-t-ndermarsken/201
Det er lokale frivillige reparatører – fixere kaldes de – der sør-

ger for gratis ”førstehjælp” til din gamle kaffemaskine, cykel,
radio, hækkesaks, lampe, tøj, møbel m.m. Kort sagt – man kan
komme med brugte ting, der fortjener en ekstra chance for
fortsat ”liv”.

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

übeck

Der vil også være kaffe på kanden.
Hvis DU har lyst til og mod på, at blive en af vore nye fixere,
så skal du bare ringe til Jens Otto Nystrup på 23201414 for
nærmere oplysning og evt. aftale.
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Hold

Se mere på:
www.repaircafedanmark.dk

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.

Hvad sker der med Nors station?
Af Steen R. Jensen

Det er der sikkert mange, der har spurgt om, efter hjemmeplejen flyttede ud, og stationen har været udbudt til salg. Tidendes
redaktion har spurgt den nye ejer, Tobias Geertsen, om planerne
for bygningen.
Tobias fortæller, at inden han kunne gå i gang med stationsbygningen, skulle han have tilladelse til at ændre udnyttelsen til boligformål. Han havde også lige et andet projekt, der skulle klares.
Sammen med stationen havde han budt på den gamle brandstation i Thisted, og fået den. Der har han indrettet sig med sit firma
Festjyden.
Tobias fortæller videre, at han først ikke rigtigt vidste, hvad han
skulle bruge stationsbygningen til.
Der var mulighed for udleje som feriebolig eller som bolig med to
lejemål, men overvejelserne endte med, at han nu er ved at indrette den tidligere station som bolig med et lejemål.
Han er allerede godt i gang med renoveringen, og på billederne
kan ses, hvordan det tog sig ud, da Tidende var på besøg kort før
deadline.
Respekt for bygningens DNA
som station?
Den faste del af det oprindelige indgangsparti til ventesalen er bevaret og indgår som
en kuriositet i renoveringen.
Underetagen indrettes, så den
kan lejes alene, men hvis der
er interesse for at have mere
plads, kan overetagen også
indgå i lejemålet.
Stationsvej 10 matr. nr. 65a er
faktisk en af de større grunde
i Nors. Arealet er på 1587m2.

Det kan være svært at vende sig til, at en del af P pladsen nu er
privat område, men af hensyn til de fremtidige lejere bliver det
nødvendigt at markere skellet, så det bliver tydeliggjort, hvad der
er offentligt område, og hvad der er privat område.
Hvordan markeringen skal laves, bliver fastlagt i samarbejde med
lejeren, afhængig af dennes interesse.
For at vise hvor skellet går, er det lige nu markeret med rødt hen
over det asfalterede område.
Endnu er bygningen ikke udlejet, så for interesserede er det stadig
muligt at komme til at bo i en stationsbygning fra Thisted-Fjerritslev banen.
Henvendelse kan ske til Tobias Geertsen, alias Festjyden, telefon 2860 0008.
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Nedrivning af huse
Af Kristian Amby
Flere huse i Nors står for fald i øjeblikket. Først var det kroen,
så Brugsen og herefter er turen kommet til Kirkebyen. Her er
nogle øjebliksbillder og et enkelt fra 1959
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Nu kan det forhåbentlig aldrig vare, før vi, i Nors Fitness Line, må åbne op igen! Vi er SÅ klar til at se jer allesammen.
Nøj, hvor har vi savnet at opleve liv i vores træningslokaler.
Vi har dog haft gang i vores udendørstræning i et stykke tid under nedlukningen.
Lene Enevoldsen har haft fornøjelsen af knap 10 seje kvinder, der har trænet udenfor i al slags vejr siden marts.
Træningen har foregået ved skolen og på Isbjerget. Nedenfor kan I se et af træningspassene ved Isbjerget. Der knokles
igennem, og pulsen kommer helt op at ringe. Efterfølgende har der været tid til at nyde et rundstykke og en kop kaffe.
Udendørstræningen fortsætter hen over sommeren. Og her er altid plads til flere, begyndere som øvede.

Pris for medlemskab:
Månedskort
Kvartalskort
Årskort

250,500,1500,

Husk vi tilbyder individuelle træningsprogrammer (når vi åbner op igen), hvis man gerne vil have en sundere start efter
coronas indtog. Det være sig både i forhold til styrketræning, forskellige teknikker og kostvejledning.
Vi hjælper også gerne med en prøvetime, hvis man gerne vil ned og se, hvad vi har at tilbyde. Kontakt Erik Nielsen
på telefon 61601747. Priserne for et medlemskab ses nederst.

MANDAG

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

LØRDAG

17.00 - 18.00

17.00 - 18.00

17.30 - 18.30

18.15 - 19.15

8.30 - 9.30

HOLD
Swissbold

HOLD
Cirkeltræning

Tina A.
Kostvejledning

HOLD
Cross Dance

HOLD
Cirkeltræning

Lene H.
Tlf: 24271663

Instruktør:
Lene E.
Tlf: 21132194

17.30-18.30

Instruktør:
Karin Skaarup

Instruktør:
Lene E.
Tlf: 21132194

Herre
19.00 - 20.00

HOLD
Yoga
Instruktør:
Halla
Tlf: 21765252

Herre
19.00 - 20.00

Medbring
yogamåtte og
tæppe.
Yoga foregår i
Sangsalen på
skolen.
Torsdag d. 22 april var der generalforsamling i Nors Fitness Line. Konstitueringen blev som følgende:
Bestyrelse:
Karen Berg (formand)
Julia Kleine (næstformand)
Torben Petersen (medlem)
Anne Krogh Andersen (sekretær)

Lene Enevoldsen (suppleant)
Erik Nielsen (Kasserer)
Revisor: Anne Marie Foldager og Anne Marie Berg
Revisorsuppleant: Jane Berg
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Spejder Nyt
”Kom maj, du søde milde, gør skoven atter grøn -------”
synger vi i en af vores dejlige forårs sange. Og det må vi
sige. Bøgen står grøn, de sorte marker er blevet grønne, og
selv græsplænen er blevet slået op til flere gange. Jo foråret
er kommet også med rigt blomsterflor.

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

Hos spejderne er vi også kommet godt i gang efter vores
nedlukning pga. coronaen. Heldigvis er alle mødt op igen
og der er endda kommet flere til, dejligt. Vi har fået vores
nye toiletskur færdigmonteret og brændeskuret er fyldt
op. Allered nu har vi haft overnattende brugere af vores
bålhytte/ shelter.

Program for de kommende måneder
Lige så snart vi må, glæder vi os til at mødes igen
Hver onsdag holder vi møde for
bæver, ulve og spejdere
fra 17.15 til 18.45
i spejderhytten på Toftholmvej.
Alle er altid velkomme.

Her sidst i april skal vore store spejdere deltage i DM i
spejder og de små skal deltage i Distriktes Kr. Himmelfarts
løb. Sommerlejren regner vi med bliver i den første uge i
juli på Trevæld spejder center.
Det summer virkelig af aktivitet på spejderpladsen. I over
et år har alle vore aktiviteter foregået i det fri, så det har
giver nogle nye og gode udfordringer. Lige nu ser vi frem
til at temperaturen stiger så vore kanoer og kajakker kan
kommer i vandet. Vi har jo stadig nogle retningsregler som
vi selvfølgelig overholder.
Hver onsdag holder vi møde for bæver, ulve og spejdere
fra 17.15 til 18.45 i spejderhytten på Toftholmvej.
Alle er altid velkommen.
Følg med på vores FACEBOOK side: Spejderne Vandet.
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d. 20. maj, kl. 13.30
nors hallen, kirkebyvej 17, 7700 thisted

krolf opstartskursus
de muntre motionister i nors
Hvad er krolf?
Den 20. maj 2021 kl. 13.30 afholder vi
Krolf er igennem de seneste år blevet en

opstartskursus på vores nye krolfbane.

af de mest populære nye idrætter - og det

Der vil være introduktion til regler, og derefter

med god grund. Spillet er let at gå til, kræver

skal vi spille krolf.

ikke det store udstyr og giver mange gode

Der er selvfølgelig kaffe og kage bagefter!

snakke og bekendtskaber. Med over 150
idrætsforeninger i hele landet, som spiller

DAI håber, at krolf vil blive til inspiration for

krolf, så er der både et sted at starte for dig,

mange i Nors

YDERLIGERE INFORMATION:
KONTAKT
HELGA IMMERSEN
TLF.: 6179 1007

som vil i gang med spillet, og for jer som
er en forening eller overvejer at lave en
forening, er der masser af muligheder for
at konkurrere mod og hygge sig med andre
foreninger i Dansk Arbejder Idrætsforbunds
turneringer.

Dansk Arbejder Idrætsforbund
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Spejder Nyt
Nedlukning
For os, som for alle andre, lukkede corona vores aktiviteter
ned med den regionale nedlukning af Nordjylland i starten
af november. Nedlukningen har betydet, at vi ikke har fået
afholdt vores årlige julestue. Vi lavede en lille julebod ved
spejderhuset, hvor det var muligt at købe juletræer og juleneg. Der var en fin opbakning omkring boden, og vi solgte
alle de juletræer, vi havde.
Det var heller ikke muligt for os at afholde spejderfest,
hvor medlemmerne til vores grupperåd vælges og spejderne får udleveret årsstjerner. Vi håber, vi snart får mulighed
for at afholde spejderfesten – om end den nok bliver anderledes, ned den plejer.

NORS

I gang igen
I marts måned fik vi endelig muligheden for at starte op
med udendørs aktiviteter igen. De fleste af vores medlemmer valgte heldigvis at dukke op igen – det er vi meget
taknemmelige for.
Spejdermøderne har budt på forskellige lækkerier tilberedt
over bål, pionering og løb med små poster. Alt i alt er det
rigtig dejligt at være i gang igen.
På spejdernes vegne
Louise Svendsen

Sorte svaner
Af Kristian Amby
Vi har haft besøg af sorte svaner her sidst på vinteren. Og
disse to får mig til at tænke på et brudekar. Bruden er den
største, men det er set før.
Der mangle en præstekrave, men det er en vadefugl, så den
var her desværre ikke.
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Indbrud og hærværk i Nors Kirke
stor en fristelse for ham.
I Herredsrettens referat af hærværket beskrives det malende, - her
gengivet i 1600-tallets sprogbrug og stavemåde:
”...i dend ofuerste Stoel Som Ligger til Søegaard befandtis 7 Stycher fiel Som war opbrudt af bonden og
Kast til Sidde, og En deel teigelsteen som war optagne og opbrudt af gulfuen under bemte: fielle, i Neste Stoel der wed Som
og Ligger til Søegaard fandtis 2 Stycher fiel opbrudt af Gulfuit
som hafde Ligget
Langs i Stoelen, og warre wildt op dend Eene til dend Eene Side,
og dend anden til dend anden Side i Stoellen og war og En deel
Muursteen opbrudt....... Under disse forshrne: opbrudte fielle
og steene befandtis en stoer huulle war opkast........ Et Lidet Styche fiel Neden paa dend Synder og Inderste Kirchedør med treg
Sømb, som war afslagen og Laae nedentil og Hullet Paa dørren
som samme Styche fiel hafde werrit slaget for, Stoed saa Uit oben
at En Liden Mennishe /: Som dj Kunde tyche :/ Kunde Krybbe
der ind af....”

af Niels Ole Bunch Bertelsen
Studier af gamle arkiver bringer ikke så sjældent spændende,
tankevækkende og for længst glemte historier for dagens lys. Se
herunder, hvad der skete i Nors Kirke torsdag den 18. juni 1690.
Historien er fortalt af Anne Christensdatter og Peder Jensen
Bunch, der på den tid var ansat som henholdsvis tjenestepige og
tjenestekarl i Nors Præstegård. Hidkaldt som vidner i Herredsretten fortæller de, at:
”...torsdag den 18. lige efter pinsehelligdagene, kørte deres husbond, .... Hr. Anders Nielsen Lyngbye, afsted for at gøre tjeneste
og prædike i Agerholm Kirke, og da, før han kørte, befalede han
os, at vi skulle føre opsyn med, om nogen ville (søge at komme
ind) i kirken. Så gav vi os til at sprede møg indtil ved middagstid, da gik jeg, Anne Christensdatter, op på kirkegården for at se
til nogle kyllinger, og gik også ind i våbenhuset, hvor jeg hørte
nogen buldre inde i kirken. Så gik jeg ned til Peder Jensen Bunch
og fortalte ham derom, og så gik vi straks ind for at få nøglen
til kirken, men den kunne vi ikke få, da Hr. Anders selv havde
den opbevaret i sit kammer. Så gik vi op til kirken, og jeg, Peder
Jensen Bunch, gik op på loftet over våbenhuset, herfra ind over
kirkeloftet og derfra ned i kirken, og da jeg kom ned i kirken, så
jeg, at Niels Pedersen Schindrups søn Peder Nielsen lå i hullet på
den søndre kirkedør og forsøgte at komme ud, men hullet var så
snævert, at han ikke kunne komme ud, før jeg nåede ham. Så bad
han mig om, at jeg ikke skulle sige noget til hans far om, at han
var derinde. Så spurgte både jeg, Peder Jensen Bunch, og Anne
Christensdatter ham om, hvad han havde at gøre i kirken, nu hvor
dørene var låste. Dertil svarede han ved at bede os for Guds skyld
om at tie stille og intet sige til nogen, så ville han ikke gøre det
igen”.
Der er, som det fremgår at beretningen, tale om, at tjenestefolkene fanger Peder på fersk gerning, da det ikke lykkes ham i tide at
smutte ud af et hul, han har lavet i kirkedøren. Og hans bønfaldelser om, at tjenestefolkene holder mund med det, de har set, bliver
– naturligvis – ikke imødekommet.
Men hvad har Peder da villet i kirken?
I Herredsretten berettes det, at Hr. Anders straks efter sin hjemkomst får arrangeret, at fire synsmænd kommer og beskriver,
hvad der er sket i kirken under Peders ’besøg’, og de kan fortælle,
at såvel ved den øverste kirkebænk, den der hører til Søgård, som
ved den næste bænk og på et sted lige under prædikestolen var der
opbrudt adskillige gulvbrædder. Teglsten, der lå under brædderne var ligeledes fjernet og flere steder var der gravet dybe huller i
jorden. Hærværket er altså ganske omfattende.
På den tid var det almindeligt, at standspersoner blev begravet
inde i kirken. Der kan derfor næppe være tvivl om, at Peder har
fået nys om, at der i de grave, som dengang fandtes inde i kirken,
kunne være gravgods af stor værdi, og den viden har så været for

Her ses en stump af Herredstingets referat.
Desværre ved vi ikke, hvordan sagen ender, for det har ikke været
muligt at finde mere end ét retsreferat. Men af det referat, som
findes, ses det, at Peders far, Niels Pedersen Schindrup, har tilknytning til Søgård. Hvilken tilknytning vides dog ikke. Måske
har han og hans familie boet og arbejdet der.
At far og søn på Søgaard sikkert ikke hører til blandt ’Guds bedste børn’ får man en fornemmelse af ved at kigge sig om i justitsprotokollen:
- i august 1693 tiltales de begge for at have taget en hoppe, der
stod tøjret på Jens Frosts jord. Da Jens Frost fik den tilbage, var
den ’forrendt’ og ubrugelig.
- samme år tiltales sønnen Peder for ’lejermål med Margrethe
Christensdatter Odde hos Niels Bro i Klitmøller’. Lejermålet,
som er tidens udtryk for sexuelt samkvem, fører til, at Margrethe
Christensdatter i dølgsmål føder et barn, som hun straks ombringer ved at begrave det levende i sandet i klitterne. Drabet opdages
og Margrethe arresteres. Peder tiltales for meddelagtighed, men
Margrethe vidner i retten, at Peder ikke vidste om, at hun var
gravid. Forholdet får alligevel følger for Peder, der må betale 24
lod sølv for sin forseelse, men Margrethe dømmes til døden og
henrettes.
Historien, som her er gengivet i uddrag, kan ses i sin helhed her:
http://www.arkivthy.dk/projektnors/PRAESTER/lyngbye.html#lyngbyeindbrud
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LOKALRÅDET (Nors, Tved og Ø.Vandet)
Afholder Årsforsamling i henhold til vedtægterne.
Onsdag den 2. juni 2021 kl. 19.00 i Huset i Parken.
DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent.
2. Valg af mødesekretær/referent samt 2 stemmetællere.
3. Lokalrådets beretning.
4. Forelæggelse af regnskab.
5. Behandling af indkomne forslag. Evt. forslag skal være
formanden i hænde senest 1 uge før den 2. juni.
6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer for en 2. års periode.
På valg er: Karen Johansen, Jens Otto Nystrup, Hans
Jørgen Birk, Inger Svane
Valg af 2 suppleanter for 1 år:
På valg er: 1.vacant.
2.suppleant: Sophie Lodahl
7. Valg af revisor samt revisorsuppleant.
På valg er: Revisor: Sophie Lodahl.
Revisorsuppleant: Vacant
8. Eventuelt.

NB: P.g.a. af Coronarestriktionerne – herunder Forsamlingsloftet vil der være krav om forhåndstilmelding til Formanden
senest 1 uge før den 2. juni (SMS: 23201414 eller e-mail aa.jo.
nystrup@hotmail.dk) - efter først til mølleprincippet. Der
bæres mundbind ved ankomst og når man bevæger sig rundt
i lokalet. Deltagerne opfordres til at lade sig teste for coronavirus tidligst 72 timer inden Årsmødet med mindre man er
vaccineret.
Der vil blive serveret kaffe/the, øl/vand m.v.
På Bestyrelsens vegne
Jens Otto Nystrup - formand
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Kom og vær med.

PLAKATER FRA THY
Jeg har fået trykket 3 forskellige THY
plakater med mine egne billeder. Et
med forskellige motiver fra havet fra
Agger til Bulbjerg, et med motiver fra
fjorden fra Bygholm til Krik og et med
motiver fra Nors Sø.

Venlig hilsen
Bestyrelsen
De kan købes på min hjemmeside
www.thybilleder.dk eller hos mig til kr.
200 pr stk.
Billederne er 50 x 70 cm og er trykket
på 250 g. svanemærke-certificeret papir
med silkemat overflade.

Kristian Amby
Vænget 20
Nors
Tlf. 91 53 79 50
Mail: ambynors@mvb.net

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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