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Kirkebyens købmandshandels sidste dag……
Se tekst side 11

1. Skoledag Nors Skole— en rigtig spændende dag……
Maven den kribler og munden er tør— se tekst side 11

Indledning
Så kom et blad endelig på banen. Egentlig var det planlagt til at udkomme inden sommerfesten, men det var lidt svært at få strikket sammen på grund af ferien. Bladet er
jo blevet til udelukkende ved hjælp af frivillig arbejdskraft og det er faktisk mange, der
har givet en hånd med på enten den ene eller anden måde. Vores lokale erhvervsliv
har været en kæmpe hjælp og uden deres støtte ville det være umuligt. SÅ STØT
DEM. Vi vil nødig have flere lukkede butikker. Så hellere nogle nye.
Formålet med dette blad er, at vi står mere sammen i Nors-Tved området. En ny omfartsvej står klar næste efterår og sammen med kommunesammenlægningen kan et
så lille lokalt samfund let blive en mindre plet på landkortet. – Det er det vi vil undgå
ved at samarbejde på tværs af foreninger, institutioner og erhvervsliv. Der er en aktivitetskalender medtaget fra vores nye hjemmeside Norsby.dk (omtales nærmere i bladet). Her kan man se hvad der sker i Nors og omegn. Derforuden er der plads til at
ALLE, der har lyst kan få et indlæg i bladet. Vi håber at bladet vil falde i så god jord, at
mange fremover vil bidrage med materiale.
Sammen med hjemmesiden vil der i dette tværssamarbejde også udkommet en velkomstfolder. Her kan man få information om alt der er vigtigt for nytilflyttere at vide om
lokalområdet. I folderen er der et ark, hvor man kan se samtlige foreninger og kontaktpersoner til disse. Folderen omdeles til alle husstande. I fremtiden vil det så kun
være nytilflyttere, der får folderen. Mere herom i bladet.
Tværssamarbejdet er startet op fuldstændig fra bunden. Vi holdt første møde i april
måned i år. Vi mener at alle foreninger, institutioner og erhvervsliv er blevet spurgt om
de vil være med, men Nors er trods alt så stor, at vi godt kan have sprunget nogle
over. Såfremt der er nogen der føler sig forbigået, skal I endelig kontakte os.
Bladet vil udkomme hver anden måned og deadline for næste blad er d. 20. oktober. – Se telefonnumre og mailadresser for redaktionen herunder.
Susanne Søe-Larsen
Nors-Tved Borgerforening
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Teutonia
Styrke og Vægtløftningsforening
Vægtløftning har rødder helt tilbage i det antikke Grækenland. Senere kom styrkeløft til.
Styrke og vægtløftning dyrkes i dag af både piger og drenge i alle aldre.
I styrkeløft konkurreres i 3 øvelser: Benbøj, Bænkpres og Dødløft.
I vægtløftning konkurreres i 2 øvelser: Stød og Træk.
I styrkeløft og vægtløftning gælder det ikke bare om, at blive stor og stærk. Her er teknik, smidighed og udholdenhed nogle vigtige faktorer. For at opnå dette benytter styrkeløftere og vægtløftere sig også af mange andre idrætsgrene. Det er med til at gøre det
sjovt og alsidigt.
Ud over denne alternative træning, træner vi efter nøje planlagte træningsprogrammer.
Programmerne bliver analyseret således, at eventuelle fejl i træningen kan rettes. I
klubben står der trænere parat til at hjælpe og vejlede med træningen.
Hvis du kunne tænke dig at prøve dette, skal du være velkommen i klubben.

Træningstider:
Fra 10 og op til 14 år er der træning mandag, onsdag og fredag fra kl. 15 – 16. Årlig
kontingent er 500 kr.
Fra 14 og op til 18 år er der træning mandag til fredag fra kl. 17 – 19. Lørdag-søndag,
hvis hallen har åben. Årlig kontingent også 500 kr.
Fra 18 år og opefter gælder de samme træningstider som sidstnævnte, men kontingentet er 950 kr. pr. år.
Hvis der måtte være spørgsmål kan I kontakte Jan Traulsen på tlf. 97982820.

Zoneterapeut
Lisbeth Ubbesen
Exam. Zoneterapeut, massør og
sygeplejerske.
Åben når det passer dig
Ranselvej 1
Tlf. 40275311

Nors Gymnastikforening
Vi er er en forening, der startede for over 100 år siden. Vi har gymnastik hold lige fra 2 år og frem til efter pensionsalderen, så gymnastik
spænder vidt. Derudover har vi motionsbadminton, børnebadminton og
volleyball. I vores forening vil vi gerne efterkomme vore dygtige lederes ønsker, ved at vi i år bl.a. køber team-track.
Kontaktperson:
Inge Marie Sekkelund
Vendbjerg 8,
Nors

Vi har i gennemsnit 200 gymnaster pr. år. Årets slid bliver belønnet
med vores lokale gymnastik opvisning i marts måned.

Juniorklubben har fået ny leder.

Nors Juniorklub er et varieret eftermiddagstilbud til børn fra 4. til og med 7.klasse, der har lyst til at
have nogle hyggelige timer sammen efter skoletid.
Den nye leder i klubben er Anette Nesager, som i flere år har været aktiv med børn her i Nors, idet
hun har været instruktør i gymnastikforeningen. Anette Nesager siger: ”Jeg glæder mig til at arbejde med børnene i denne aldersgruppe. Jeg vil bestræbe mig på, at gøre klubbens tilbud meget alsidige, men børnenes ønsker vil være grundlæggende for aktiviteterne. Der vil være mulighed for
fysisk aktivet i hallen, men har børnene lyst til bare at hygge eller at få lavet deres lektier, er der
også plads til det.”
I klubben får børnene eftermiddagsmad og i år har Anette lavet en aftale med Merko, så der hver
gang er en kasse frisk frugt til børnene. Derudover vil der også blive bagt eller lavet andre spændende ting, som børnene selv er med til at lave.
Klubben har hjemsted i Nors Hallens lokaler, hvor hovedparten af aktiviteterne foregår. Der vil også
blive arrangeret nogle udflugter. I år har vi også ansat Thor Kirkegård, som en ekstra hånd.
Klubben er åben mandage fra kl. 12.30 – 15.00 og torsdage fra kl. 14.00 - 16.00.
Vi håber at rigtig mange friske drenge og piger vil gøre brug af det gode og spændende tilbud.

S/A Smede og maskinteknik
Ved
Søren Andersen
Ballerumvej 307, Tved
Tlf. 97981790

Nors Genbrug (Danmission)
Kontaktperson:
Rita Nørgaard
Bakken 4, Nors
Tlf. 97981236
Genbrug:
Hanstholmvej 110
Tlf. 97982666

Butikken drives af ca. 30 frivillige medarbejdere, der lægger deres tid og engagement i at give butikken en god atmosfære. Der er tid til en snak og rådgivning og ikke mindst kaffe på kanden. Der er
dog altid plads til en mere, så har du lyst og tid til at yde en indsats er du altid velkommen i vort
fællesskab.
Nors Genbrug modtager og afhenter meget gerne ”aflagte” genstande, som andre kan have glæde
af. Vil du dermed give et bidrag til den gode sag, kan du altid henvende dig i butikken.
Danmission hjælper skoler, landbrug, hospitaler m.m. i 10 lande i Afrika og Asien. I Danmark er
Danmission med i arbejdet med integration af nydanskere i København, Odense og andre steder.

Nors Boldklub
Hovedbestyrelse:
Jørgen Kragh Gærdet 9 formand
Anders Jensen Guldstjernevej
Jesper Christensen Nellikevej 29
Freddy Frost Trandevej 1
Kristian Amby Vænget 20
Per Bertelsen Skellet 15

tlf.
-

97981644
97981763
97981596
97912731
97981685
97981879

Fodboldudvalget:
Jens Yde Hanstholmvej 52

-

97923813

Håndboldudvalget:
Bo Østergaard Nors Møllevej

-

97982425 bo.ostergaard@privat.dk

Støtteforeningen:
Connie Nielsen Hanstholmvej 132 -

jktools@teliamails.dk
tj@tct.dk
jesper@nja-moebler.dk
freddy.frost@mail.dk
amby@mail.dk
pb@man-ltc.dk

97982151

Læs mere på www.norsbk.dk

Vorring Maskinstation
V. Ove Gøttrup
Vorringvej 20
Tlf. 97981622
Alt i maskiner —
Også nedbrydning

Nordthy Bedemandsforretning
Else og BerthelRasmussen
Bybakken 69
7730 Hanstholm
Tlf. 96550600

Tanker om Omfartsvejen – måske kommer den alligevel.
Birgitte Holm
Der sker noget – derude på markerne øst for Nors. De siger, at det er omfartsvejen omkring Nors,
der nu er ved at blive lavet. ”Ja, ja,”, det er godt med Jer”, tænker jeg. For som barnefødt i Nors for
næsten et halvt århundrede siden, er jeg opvokset med snakken om den omfartsvej. Jeg husker, da
de rev Martin Jensens ejendom ned, og da Åge og Marie Nielsen flyttede deres autoværksted i nye
bygninger, - så de sidste års skriverier i avisen, snak på kroen og uddeling af informationsmateriale
om omfartsvejen har blot været muzak i mine ører.
Men pludselig dukkede der røde, grønne og gule flag op på markerne, og der blev bygget broer.
På min vej til arbejde i Thisted har jeg næsten dagligt forsøgt at aflure, om der skulle være et system i, hvordan disse flag er stukket i jorden, men nej, - den gåde var for svær for mig.
5 broer - lod jeg mig fortælle - skal der til for at bygge en omfartsvej om Nors, og vi bor da i et område langt fra Alper og andet ujævnt terræn! Og den bro ude ved Idasminde Mark, - er de ikke kommet til at vende den forkert?
Efterhånden blev der så mange tydelige tegn på, at min viden om byggeriet kunne være på et meget lille sted, så jeg besluttede mig for at alliere mig med én som kunne tage mig med på tur til byggeriet, - og som ikke åbenlyst ville grine af min uvidenhed. Jeg ringede til Henrik Bojesen og inviterede ham til at køre en tur med mig som passager. Jeg fik også overtalt Kristian Amby til at tage
med som fotograf.
Det blev til en hyggelig aften i juli, hvor jeg bl.a. fik at vide, hvad de kulørte flag betyder, og hvad ’en
vejkasse’ er.
Turen begyndte på Ballerum, hvor sandet til byggeriet graves op - ca. 350.000 m3.
Hver lastbil medbringer ca. 25 m3. Et simpelt regnestykke fortæller, at der skal køres ca. 14.000
læs!!
Fra Ballerum gik turen over Buskkærvej, Kåstrupvej og ned ad grusvejen mod Hanstholmvej. Til min
forundring dukkede der en hel by af campingvogne op, hvor mandskabet ved vejbyggeriet bor.
Turen gik videre ud til etapen ved og omkring Idasminde Mark, og pludselig blev det forståeligt,
hvorfor broen ’vender forkert’. Afslutningsvis kørte vi på Ranselvej, hvor vi mødte Kjærgaard, der
kunne give os svar på flaggåden:
De gule flag markerer midten på omfartsvejen. De røde flag markerer vejsiderne.
De grønne flag markerer den linje, hvortil de berørte landmænd kan regne med, at de ikke kan bruge jorden, mens byggeriet er i gang.
Mit ordforråd blev denne aften udvidet med begrebet ’en vejkasse’, der er selve vejen. Vejen består
af tre lag: (1) et brudsikringslag nederst, opbygget af sand og fint grus, (2) et stabilt gruslag i midten
bestående af sand, grus og sten og (3) et bærelag øverst, der er tre lag asfalt.
Så!, - denne sommeraften kom til at betyde, at jeg nu tager omfartsvejen alvorligt. Den kommer! - og
pludselig synes jeg, at det er spændende at følge med i projektet. Spændende bliver det da også at
følge med i, hvad omfartsvejen kommer til at betyde for os herinde i byen. Hvad kan byen Nors positivt få ud af, at der fremover skal passere færre biler gennem byen? Det kunne være interessant at
høre, hvad folk i området har af tanker om det.
Se billeder på bagsiden

Thy Rollespils Forening (ThyRF)
Thy Rollespilsforening er forholdsvis ny i Nors.
Vi arrangerer rollespil for børn og unge i omkring Nors og har især
succes med vort fantasy scenary, der finder sted i Tved Skov 6-7
gange årligt. Foreningen ledes af unge mennesker, der har haft rollespil som hobby i mange år og som både har initiativ og lyst til at finde
på nye måder at dyrke denne hobby på.
Så hvis du er interesseret i at spille rollespil bygget over Tolkiens
”Ringenes Herre” eller ”Dungeons and Dragons”, så er du velkommen til at kontakte os for at høre nærmere.
Ud over fantasy har vi også løbende eksperimenteret med forskellige
rollespils genrer. Vi har bla. Afholdt politilive, fremtidslive, et gakket
nissescenarie og hvert år i oktober afholder vi på Nors Skole ESFROAG (En Sammenkomst For Rollespillere Og Andet Godtfolk),
hvor vi mødes og spiller forskellige pen & paper rollespils genrer.

Webside: http: //www.thyrf.dk
Navn:
E-mail:

E-mail:

info@thyrf.dk

Troels Clausen Hanstholmvej 138 B, Nors Tlf. 21479709
glitch@glitchnet.dk

Indlæg af byrådsmedlem Ole Christensen, Nors
Jeg vil starte mit indlæg med en tak til Borgerforeningen for ideen med Velkomstfolderen og Nors-Tved Tidende. – Jeg er sikker på, at nye borgere i
Nors, vil synes, at det vil være dejligt at blive modtaget med bl.a. et lokalt
blad. I bladet vil man hurtigt kunne orientere sig om, hvilke foreninger og virksomheder, der findes i Nors.
I Nors findes der mange foreninger, som gør et rigtigt stort stykke arbejde for
alle aldre. Nogle af disse foreninger udgiver allerede deres eget blad, men
Ole Christensen
med Borgerforeningens nye blad, kan de mindre foreninger også få deres
Hanstholmvej 107
synspunkter udbredt.
7700 Thisted
Noget af det vi har manglet i Nors er en aktivitetskalender, så foreninger kan
Tlf. privat: 97 98 16 05
Tlf. arbejde: 96 17 91 66 koordinere deres aktiviteter, og så vi bedre kan planlægge hvilke arrangementer vi ønsker at deltage i.
e-mail:
ole.christensen@thisted. Til slut vil sige, at både foreninger og de erhvervsdrivende gør det godt hver
dk
for sig, men sammen kan vi stå stærkere. Det får vi brug for, når vi bliver en
Medlem af Det sociale
del af den nye Thisted Kommune
udvalg

Armiga
Form & Plast
V. Michael Sørensen
Røgerivej 4, Nors
Armiga

Tlf. 97982518

Revision Limfjord
Bjørndal & Nordentoft og ST
Revision fusionerer pr. 1. november læs mere i næste blad.
ST Revision tlf. 96177171
Bjørndal & Nordentoft
tlf. 97925500

Indre Mission
Indre Mission i Nors bygger på et kristent grundlag og vi vil gerne dele
det med andre, hvorfor alle og en hver er velkomne til hyggeligt samvær. Som det ses af vores program byder vi på en blandet buket af eftermiddags/aftenmøder og fester. (se kalender i bladet)
Kontaktperson:

Sidder du eller I og vil gerne til møde, men ikke kan klare transporten,
så ring til:

Alex Dahl Jensen
Tlf. 97981006
E-mail: alexdj@mail.tele.dk

97981234 97981626 97981252 97981370 97981798

Hjemmenes Aften
Hjemmenes aften er en kirkelig forening, der holder foredrag/møder på henholdsvis skole og i missionshuset d. 3.
mandag i vinterhalvåret kl. 19.30.
Der er altid et bredt spektrum af foredragsholdere.
Kontaktperson:
Lillian Larsen
Vendbjerg 17, Nors
Tlf. 97981626

Nors Tennisbane
Banen på Bjerget er altid aflåst og kun for
medlemmer, men ellers åben året rundt.

Henvendelse til:
Niels Jørgen Pedersen
Ranselvej 1, Nors
Tlf. 40275311

Medlemskab:
Under 18 år kr. 300,00 årligt
Over 18 år kr. 600,00 årligt
Rabat ved familie medlemskab
På banen findes en reservationstavle.—De
rigtige og bedste tennisbolde sælges til 2/3 af
prisen.

V. Hanne V. Nielsen
Hanstholmvej 158
Tlf. 97981918
Lukket hver mandag –og lørdag i ulige uger.

KFUM og KFUK i Nors
Webside: http://www.nors.kfum-kfuk.dk
Kontaktperson:
Alex Dahl Jensen
Hindingvej 2, Nors
Tlf. 97981006
E-mail:
alexdj@mail.tele.dk

Foreningen har to klubber:
Klub 19, der er en børneklub for børn fra 3.—6. kl. (begge incl.) - Den holder til i Missionshusets
kælder hver onsdag aften fra 19—21 og har et meget blandet program.
Familieklubben har ingen fast mødested, men roterer mellem medlemmernes hjem.
Derudover holder man hvert år Sankt Hans fest og er med til flere arrangementer i byen.
Formålet med foreningen er at hjælpe hinanden igennem et godt kammeratskab—til tro på Jesus
Kristus.

KFUM Spejderne i Nors
Vi er en flok KFUM spejdere, der holder til på Holmevej 19. Vi er en stor
gruppe, der tæller ca. 50 medlemmer i alle aldre. Vi lægger stor vægt på, at
det både skal være sjovt og lærerigt at gå til spejder. Dertil har vi en fantastisk lederstab, der kan give dig en god oplevelse oven på dagens søvnige
skolegang. Spejder betyder løb med knob, pionering, lege, bål og madlavning, for ikke at nævne kanosejlads, drageflyvning, 100 km. hike.
Adresse: Holmevej 19
Kontaktperson:
Erik Andersen
Hindingvej 37
Tlf. 22421233

Er du frisk og frejdig? Trænger du til lidt afveksling? Så er det bare med at
kigge ned til os.
Med venlig hilsen
Spejderne i Nors

Korpslejr
Korpslejren ifølge et par lokumsruller
Forventningsfulde smil fyldte luften på Thisted havn, da 34 friske unge spejdere fra Nors stod klar, sammen
med resten af spejderne fra Thy.
Forude ventede en syv timers lang bustur, inden vi ville nå rejsens mål – Guldborgsundlejren 2005!
Efter en bustur fuld af snak og latter, var vi endelig fremme! Uniformsklædte unge væltede ud af busserne, og
gik målbevidste mod den store grønne plads, kun inddelt i arealer - her skulle en by bygges op af rafter, reb
og hyggeligt samvær!
Lørdag aften var der stort optog til åbningslejrbålet, hvor vi blev præsenteret for Emil og hans fire venner, en
flok vi fulgte gennem alle scene-arrangementerne. Eftersom det jo ville være en umulighed, for 15.000 spej-

Forsikringsselskabet
”Thisted Amt” g/s
Thyparken 16
7700 Thisted

S-J Fragt A/S
V/ Søren L. Pedersen

Tlf. 96194500

Leopardvej 26A
Tlf. 97981802
- lige i nærheden

Webbside://www.sjfragt.dk
E-mail:
sjfragt@fragt.dk

dere at skulle se det samme arrangement på den samme scene, var der sat en kæmpe storskærm op.
Søndag blev vi vækket på gammeldagsmanér, med vand og morgengymnastik! Dagen skulle bruges på at
bygge vores ”hjem” op.
Da det jo var søndag, var der om aften gudstjeneste for hele lejren. Her hørte vi om Benny Olsen, en dreng vi
følger gennem hele lejren, også til morgen andagterne, som fandt sted hver morgen kl. 8.30 for hver underlejr.
Mandag var STORE tivoli-dag, hver patrulje blev sat sammen med en anden patrulje, man ikke kendte, og
sammen skulle man rundt til de forskellige forlystelser, som hver by stod for. Det var en vældig underholdene
dag.
Tirsdag stod i aktiviteternes tegn. Lokumsrullerne havde om formiddagen begivet sig, ud at sejle i optimistjoller, trods navnet kæntrede ingen. Om eftermiddagen var der afslapning på programmet, da natten ville blive
brugt, på andet end at sove. Samtlige spejdere fra Nors skulle ud på hike, med afgang fra lejren kl. 21.00.
Vi havde fået udleveret en rute, som skulle følges. På ruten var der, hængt tjekposter op, med en sms-kode
som skulle sendes til Knyffen – lejrens maskot.
Onsdag morgen blev vores telt enige om, efter at være blevet vækket én gang, at hvis vi absolut skulle på
aktiviteter, så måtte de komme igen, hvilket de desværre gjorde. Vi blev hevet ud af teltet, 10 min. før vi skulle være på den første aktivitet, ”Mad over trangia”. Med et stykke brød i hånden, som den morgenmad vi ikke
havde haft tid til at spise, løb vi af sted.
Ved middagstid vendte vi tilbage til lejren, for at få middagsmad, og mon ikke vi narrede os til, at få en lille lur
også?
Onsdag var også store forældre-dag, de fleste af de forældre der havde valgt, at tage hele turen ned til Lolland/Falster, for at besøge os, kom altså denne dag. Det var hyggeligt med alle de besøg.
Torsdag var H.C. Andersen dag, der var fuld af aktiviteter, som på en eller anden måde, omhandlede H.C.
Andersen.
Lokumsrullerne vandrede af sted – i øsende regnvejr, ned til den anden ende af lejren, hvor vi resten af dagen skulle lave en kulisse, til en musical der skulle vises senere om aftenen. Vi valgte at lave en prinsesse,
det er vel ingen hemmelighed længere, at Lokumsrullerne er en ren pige-patrulje.
Da klokken blev 20.45 sad alle 15.000 spejdere foran scenen, lige om lidt ville en stor musical ”Svanen” blive
vist, med Sofie Lassen-Kahlke som fortæller, og det er ganske vist, at det var et stort hit hos drengene, da
hun blev vist på storskærmen.
Fredag fik Lokumsrullerne endelig en fri-formiddag, vi måtte lave lige hvad vi følte for. Og lad os bare sige, at
det der trak mest, var et bad. Det var kolde bade, meget kolde bade, men det lykkedes os alligevel at overbevise os selv tre gange, om at det var godt for os at stå der, og hver gang viste det sig, at det var en fantastisk
følelse, når man var færdig.
Denne aften blev sølv-pløkken uddelt for bedste lejr-plads. Traditionen tro var Nors blandt de 6 bedste, pløkken gik desværre til Ikast.
Fredag var lejrens varmeste dag, så i middagspausen var der afslapning i dynger, som senere udviklede sig
til vandkrige. Desværre kunne den ene halvdel af Lokumsrullerne ikke deltage om eftermiddagen, da vi måtte
drage af sted på orienteringsløb med halv kraft.
Lørdag var hele dagen booket op af en aktivitet – Knald-i-låget. Men det vil vi ikke komme nærmere ind på
her, da det virkelig ikke var værd, at skrive hjem om.
Om aftenen var der et stort afslutnings-lejrbål med fyrværkeri bagefter. Lejrbålet tog en underlig drejning,
pludselig fik vi alle mulige underlig tal slynget ud i hovedet, al mulig fakta om hvor meget vi havde spist, hvor
meget toiletpapir der var blevet brugt og hvor meget regn der var faldet over hele lejrpladsens areal. F.eks.
kunne alt det toiletpapir vi havde brugt, nå rundt om jorden 133 gange – på det bredeste sted.
Søndag var vi næsten ikke på lejren, vi pakkede, og ryddede op efter os. Inden vi satte os i busserne igen,
med endnu en 6-7 timers rejse foran os. Denne gang var der dog ikke så meget snak og latter som sidst. Alle
var trætte og udmattede.
Da vi nåede Thisted havn, væltede spejdere ud fra busserne, ud i armene på forældrene der stod og ventede
på os. Vi kunne nu tage hjem med rygsækken fuld af nye oplevelser.
Se billeder på bagsiden.

Ved Kenneth Bonnerup
Døjholtvej 1, Nors
Tlf. 97981757

Sidste dag for Nors Kirkebys Købmandshandel.
Susanne Søe-Larsen

Lørdag den 13. august var sidste dag Rigmor og Poul Jørgen Jensen havde åbent i butikken. Da de
ved middagstid skulle lukke, fik de sig en pæn overraskelse, da de blev inviteret over i anlægget til
en afsked med kunderne. Man regner med at over 150 kunder og familie var samlet for at sige farvel
til købmandsparret. Her var arrangeret kaffe med stort kagebord.
Vores provst Henning Sørensen holdt en rigtig flot eventyrtale til parret og butiksassistenten gennem mange år Kirsten Sørensen. Her foreslog han, at butikken i fremtiden kunne holde åbent to timer hver lørdag, så man kunne mødes og fortælle hinanden, hvad man havde hørt siden sidst. Til
slut deltes gaver ud til både Rigmor, Poul Jørgen og Kirsten.
Provstens tale var i Thisted Posten i uge 33 og er derfor ikke gengivet her. Billeder fra dagen kan
ses på side 1.

Første Skoledag
Lone Gregersen

Efter en ekstra lang sommerferie, kom så endelig dagen, hvor skolen skulle starte igen. Dagen startede grå, men det påvirkede ikke stemningen hverken hos lærere eller elever. Der var højt humør og
gensynsglæde i sangsalen, da Claus Bøgh sagde ”godmorgen og velkommen til et nyt år.”
22 elever havde nok ekstra med sommerfugle i maven. En ny dreng skulle starte i 6. klasse og 21
elever i børnehaveklassen, hvor også Lisbeth Sørensen startede som ny lærer på Nors Skole.
Efter at have sunget ”i østen stiger solen op” og en kanon om det at starte i skolen og have kriblen i
maven, gik alle ud i deres klasser.
I børnehaveklassen stod der navneskilte på bordene. Det var spændende at finde sit eget navn og
se hvem sidekammeraten var. Efter at have kigget på mapper og bøger og farvet lidt, var det tid at
pakke dem i alle de flotte tasker og lege, før man igen skulle sidde på sin stol, høre historie og spise
is. HYGGELIGT.

En fast 1. skoledags-kanon efter ferien:
Sig mig er jeg lidt skør
Maven den kribler
Min mund den er tør
Er det mon fordi jeg igen sidder her
Eller er det fordi jeg har savnet jer

Klippestudiet v.
Rita H. Andersen
Kirkebyvej 16
Tlf. 97981929

V. Halla Palm

Velkommen til Nors-Tved-folderen
Folderen er lavet for at hjælpe nye til hurtigere at finde ud af, hvilke muligheder, der er i NorsTved området. Når man kommer som ny, er det dejligt at vide, hvilke foreninger og erhverv,
der er. Faktisk er det også en hjælp til os, der bor her allerede, da man ikke altid lige har styr
på hvem der er kontaktperson for den enkelte forening.—Derfor har vi også valgt, at lave et ark
til folderen med foreninger, erhverv mv., så vi kan skifte navne ud efterhånden som der blive
valgt andre ind i de forskellige foreninger. For at få navnene skiftet ud, er det dog en betingelse, at vi i bladet bliver informeret, hvis en kontaktperson ell. lign. skal ændres.
I folderudvalget, har siddet 5 virkelig kreative og iderige personer:
Halla Palm, Ole Korsgaard, Lisbeth Henriksen, Dorthe Møller og Lilian Larsen
Tak til Jer for det arbejde i har lagt i det. Vi håber folderen falder i god jord både blandt gamle
og nye borgere i vores lokal område.

Norsby.dk
Hjemmesiden Norsby.dk opstod som en tanke i luften da en række borgere i længere tid
havde irriteret sig over at mange informationer i byen og om byen synes at gå tabt. Det var
tanken at siden skulle være en informations database om Nors så man som ny-tilflytter og
borger i Nors altid kunne finde den relevante information samlet på ét sted. Da ideen blev
luftet for borgerforeningen greb projektet om sig og internetsiden blev i stedet en del af et
større 3-delt projekt der kaldes ”Nors-Tved på tværs”.
Dette projekt har til formål at samle byen som én helhed på tværs af forskellige foreninger og
forskellige interesser. Dermed er internetsiden blevet sideløbende med et blad der skal
udkomme hver anden måned samt en velkomst folder der for eftertiden bliver uddelt til nye
borgere her i byen. Det er dog et stort projekt at stable en velfungerende hjemmesiden på
benene der skal kunne rumme så mange forskellige ting. Der er bl.a. planer om en fælles
aktivitetskalender for alle foreninger, en nyhedsside hvor institutioner og foreninger kan lave
reklame, en reklame-søjle for firmaer samt diverse forums hvor forskellige emner kan
diskuteres eller hvor man kan skrive indlæg af forskellig art.
Det allervigtigste er dog den direkte information. Hvem er formand for borgerforeningen?
Hvortil ringer man for at få kontakt til spejderne og hvornår er det lige der er
gymnastikopvisning i hallen? Det er tanken at man med ganske få klik på musen skal kunne
indhente de relevante oplysninger for en familie i Nors, men som sagt er det et stort projekt
båret frem på frivillige hænder så vi vil bede jer alle have god tålmodighed med projektet.
Har man tanker og ideer, stof til hjemmesiden eller andet er man velkommen til at kontakte
udvalget på følgende e-mail.
gsl0208@hotmail.com
På vegne af udvalget i Norsby.dk
Gitte Søe-Larsen

Vognmand
Henning Pedersen
Lækjærvej 37, Nors
Tlf. 97981216 Mobil 20991216
E-mail hp-transport@mail.dk
Levering af sand, grus, harpet jord,
skovflis—containerudlejning
Kran/grab service
kørsel med gummiged.

Nors-Tved Borgerforening
Borgerforeningen har efterhånden eksisteret i mange år. Borgerforeningen er til for alle i området og har til opgave, at vi får et så godt lokalsamfund som muligt. På nuværende tidspunkt sidder følgende personer i bestyrelsen: Hanne Nielsen, Leif Korsgaard, Mogens Christensen, Leif Stefansen, Svend Erik Borggaard, Gitte SøeLarsen og undertegnede. Suppleanter er Dorthe Klit og Keld Pedersen.
Kontingentet er kun 120,00 kr. pr. husstand og 60,00 kr. for enlige. Jo flere medlemmer vi har, jo mere kan vi i
bestyrelsen ”forkæle” Nors-Tved området. Her er nogle af de ting vi i foreningen bruger pengene på:
julepynt (nyt indkøbes næste år)
flag og stænger ( kan også lejes af borgerne) og vedligeholdelse heraf
sommerfest, fastelavn, dilletant og andre kulturelle arrangementer
vedligeholdelse af pakhus på stationspladsen (bruges til lager)
Ca. en gang i måneden afholdes bestyrelsesmøder. I bestyrelsen er vi delt op, så vi hver især sidder i forskellige udvalg. Bl.a. er der et udvalg, der tager sig af sommerfesten. Her arbejdes sammen med Teutonia
og Støtteforeningen for NBK. Det er efterhånden blevet et større arrangement, som det dygtige udvalg har
stablet på benene. - Et andet udvalg har ansvaret for byforskønnelse. Vi får en pulje penge til fornyelse af
Hanstholmvej i forbindelse med omfartsvejen. Her skal vi sammen med Kommune og Vejdirektoratet til møde i efteråret, hvor vi skal blive enige om, hvorledes pengene skal bruges. Nærmere herom i næste blad. –
Der foruden er der nogle, der har opsyn med legepladserne i byen. - Flagene bliver hejst i byerne på mærkedage. Det skiftes vi til i bestyrelsen.
Af andre tiltag kan nævnes, at vi sammen med vores byrådsmedlem Ole Christensen har søgt kommune og
politi om at få markeret cykelstien på Kirkebyvej tydligere, så man ikke skulle være i tvivl om, at det er en
cykelsti. Der er sat parkering forbudt skilte op uden for hallen. – Det kan også nævnes, at vi lige har indsendt ansøgning til Sparekassen Thy om at opsætte en kontantautomat ved deres filial i Nors.
Alt i alt er det egentlig en blanding af alverdens ting, der foregår i borgerforeningens bestyrelse, men det er
meget interessant og hyggeligt at være med. Skulle du få lyst at indtræde i bestyrelsen, er der generalforsamling i februar 2006. Mød op – ikke kun for at stille op til bestyrelsen, men også for at tage del i lokalsamfundet. – Girokort til medlemskab af borgerforeningen vil blive udsendt i løbet af efteråret. Det ville være dejligt om vi kan sætte ny medlemsrekord – det vil også være medvirkende til at vi i bestyrelsen får en ekstra
gnist til at fortsætte arbejdet, så Nors-Tved forbliver et dejligt sted at være. Og husk, har du nogle ideer, så
kom frem med dem.
Susanne Søe-Larsen
Formand

Mærkedage
Har du et familiemedlem eller lignende, der har fødselsdag, bryllup eller hvad det nu kan være i november eller december, kan du sætte det i næste nummer af Nors-Tved Tidende. Billede kan også
medfølge. Sidste frist er 20. oktober. Ring eller mail til:
Dorte Larsen
Holmevej 10
Tlf. 97982230

Mail larslundnors@mail.dk

Ny bordtennisklub i Nors startes op af familie fra Tved
På billedet
ses fra venstre:
Lærke, Allan,
Lene, Dorthe,
Oliver og Patrick.

Susanne SøeLarsen

Det er Dorthe Klit og Allan Thomsen fra Vorringvej i Tved, der starter den nye bordtennisklub op i
Nors til efteråret. Allan stammer fra Ringe på Fyn og har der spillet bordtennis tidligere. Ligeledes
har han spillet i Triton Odense. Allan flyttede til Thy for fire år siden og arbejder i dag som maskinarbejder ved AB-metal i Thisted. – Dorthe stammer fra Skive, men flyttede til Thy som 15 årig. Parret har boet i Tved i to år.
De bor i et dejligt stort hus, hvor der er plads til fire børn. Lene er 15 år, Patrick 13 år, Oliver 5 år og
Lærke 2 år. Derforuden er der Thor, der er en norsk elghund og Hannibal en norsk skovkat.
Allan og Dorthe har lavet et stort forarbejde, for at få bordtennisklubben op at stå. De har indtil videre fået støtte hjem til tre borde, men håber at kunne få støtte fra fonde, så yderligere tre borde kan
købes. Ligeledes bliver der købt bats og bolde hjem, så man ikke nødvendigvis behøves at have
med, hvis man er usikker på om det nu er bordtennis man vil spille. De første to gange er prøvetimer, så man har muligheden for at prøve spillet.
Iflg. Allan har man planer om at spille turneringer mod Thisted, Nykøbing og Stagstrup. Derforuden
skal der selvfølgelig være en lille klubturnering til jul for alle de medlemmer, der forhåbentlig strømmer til.
Er du interesseret, starter bordtennisklubben op Tirsdag den 6. sept. Kl. 19 – 22 i gymnastiksalen
i Nors Hallen. Har du spørgsmål til Allan og Dorthe kan du træffe dem på tlf. 96193438 eller mail på
bighouse@jubii.dk

Entreprenør
Søren Nielsen
Alt entreprenør arbejde har interesse.
Ring og få en snak.
Udlejning af pladevibrator, jordstamper og nivelleringslaser uden fører.

Stationsvej 29
Tlf. 97982183/40782183

Brugtbix
Har du noget du vil sælge, købe, bytte eller måske give væk???? Aflever da annonce evt. med billede til undertegnede. Sidste frist er den 20. oktober for november/december udgaven af Nors-Tved
Tidende.
Dorte Larsen
Holmevej 10
Tlf. 97982230
Mail larslundnors@mail.dk

Juniorreportere.
Fra redaktionen vil vi gerne, at dette blad også kommer til at indeholde sider for børn og unge i
Nors-Tved området.
Derfor søger vi kontakt til gerne flere børn og unge, som kunne tænke sig at skrive i bladet om, hvad
der sker af spændende ting i området for de forskellige aldersgrupper.
Kunne du tænke dig at blive ’ansat’ ved bladet, kan du ringe til Birgitte Holm, tlf. 97982134.

Høstmarked i Nors Børnehus 2. sept. 16—19.30
Vores legeplads vil blive forvandlet til en stor markedsplads med masser af boder lavet af
børnehavens personale, børn og forældre
Kom og vær med til et festligt marked.
Alle er velkommen. Vi glæder os til at se jer!
Evt. overskud fra markedet vil blive brugt på børnene i børnehuset.
Mange hilsener
Nors Børnehus

Vejformænd søges
Vi mangler en frivillig fra hver vej i Nors og Tved (også på landet) til at stå for uddelingen af NorsTved Tidende. Samtidig skal du holde øje med, om der kommer nye på din vej, så Velkomstfolderen
kan uddeles til vedkommende. Står du og mangler lidt motion hver anden måned, er det jo lige dig vi
har brug for. Henvendelse skal ske til:
Dorte Larsen
Holmevej 10
Tlf. 97982230
Mail larslundnors@mail.dk
Byens Solcenter
Ranselvej 1
Åben alle dage fra 7—
22
Gode toiletforh. og
gratis creme.
Poletter købes på tlf.
40275311

Nors-Tved på tværs
Står du og har en virksomhed, der gerne vil støtte dette blad, er du meget velkommen til at kontakte
os. Prisen er kr. 1.450,00 om året og for dette beløb får du:
Profil lagt ind på hjemmesiden Norsby.dk, Navn med i Velkomstfolderen og logo med i hver udgave
af Nors-Tved Tidende. Samtidig kan du få en annonce med i bladet også.
Er der en forening eller institution vi ikke har fået spurgt, som gerne vil med, kan I være med for kr.
500,00 om året. Her fås ligeledes lagt en profil ind på hjemmesiden, navn med i Velkomstfolderen,
annonce med i bladet og endelig plads i arrangementskalenderen.
P.t. er alle de firmaer med, som har logo med i dette blad. Skal der ske nogle ændringer i blad eller
på hjemmeside inden næste udgivelse af blad, skal vi have det i hænde snarest eller senest 20. oktober.
Af foreninger og institutioner er der følgende:
Nors BK, Støtteforeningen, Menighedsrådet, Spejderne, Gymnastikforeningen, Hallen, Teutonia,
Thy Rollespilsforening, Nors Ungdomsklub, Hjemmenes Aften, Tennisklubben, Juniorklubben, Klub
19.00, Indre Mission, Nors Skole, Nors Børnehus, Nors Vandværk, Dan Mission, Bordtennisklubben
og endelig Nors-Tved Borgerforening.
Foreninger og Institutioner, der skal have noget med i næste blad, bedes henvende sig inden 20.
oktober. Husk også at få jeres arrangementer med til kalenderen.
Som det kan ses er det en bred vifte vi har med i Tværssamarbejdet og der er plads til alle. Kontakt
borgerforeningen, hvis du vil vide mere.
Nors-Tved Borgerforening

Borgerforeningen udlejer:
Flag med stænger:
Skilt til æresport:
Borde:
Stole:

kr. 20,00 pr. stk.
kr. 20,00 kr. 20,00 kr. 2,00 -

Er du interesseret i at leje ovennævnte skal du henvende dig til:
Mads Nesager
Tlf. 23956619

Nors Kro
V. Gitte Jacobsen
Stationsvej 5
Tlf. 97981069
Dit lokale spisested……..
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Spejdernes julestue på Holmevej.

En sommerfest med godt vejr og aktiviteter for enhver smag—vi
glæder os allerede til næste år……….
Banko samlede ca. 120
mennesker i
Disco for børn samlede mange både
sang– og danseglade.

Støtteforeningens
cykelsponsorløb.

Morgenkaffe med underholdning af Ballerum Tæskværk, Thy spillemandslaug
og folkedanserlaug.

Motorcrossstunt i
verdensklasse udført af Peter Dissing Olesen og
Jens Jensen.
Motor
cross
stunt i
verdensklasse af
Michael
Dissing
og Jens
Jensen.

Brandbil med indlagt fadølsanlæg—godt på en varm dag….
Hoppepuden
blev flittigt
En modig og
besøgt .
meget våd bager

Gang i karrusellen…..

Vi håber på flere
kræmmere næste år.
To grise på grillen til aftenens
fest—og de smagte godt.

En vellykket sommer fest med god mad og god musik. Der
var samlet godt 100 mennesker i teltet. Det kan anbefales at
tage med næste år. Kan evt. kombineres med en gadefest.
Book allerede nu 17—19 august 2006. STØT DET LOKALE.
Grisehovedet
forrest på billedet.

Korpslejr 2005—Guldborgsund

En omfartsvej bliver til

