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Høstmarked i Nors Børnehus 
 
Traditionen tro havde vi igen høstmarked i Nors 
Børnehus. Dette år fredag d. 3. september. 
Det foregik som sædvanlig på vores dejlige lege-
plads, der hurtigt blev forvandlet til en markeds-
plads med boder og aktiviteter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Høstmarkedet bliver hvert  år arrangeret af et ud-
valg fra forældrebestyrelsen og personalet. 
Igen dette år havde forældrebestyrelsen grillstegt 
pattegris på programmet. Det bliver allerede star-
tet op om formiddagen, så alle børnene kan gå og 
dufte til, samt følge med i hvordan grisen bliver 
færdiggrillet. 

 
 
Formålet med et sådant arrangement er selvføl-
gelig, at få de nye forældre godt med i den øvrige 
forældrekreds. Alle forældrene i hele børnehuset 
bliver nemlig inddelt i små grupper, som så sam-
men hitter på en aktivitet til høstmarkedet. 
I Nors Børnehus glæder vi os hvert år til at se, 
hvad der nu bliver fundet på. Kun fantasien sæt-
ter grænser! 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mange af aktiviteterne giver et pænt  overskud, 
som så tilfalder Nors Børnehus. Alle har mulighed 
for at komme med ideer til, hvad overskuddet skal 
bruges til. Forslagene bliver så drøftet i forældre-
bestyrelsen og på et personalemøde. Der er ikke 
tvivl om, at det skal være noget  som giver børne-
ne oplevelser og forbedringer. Eksempelvis har vi 
tidligere år brugt  overskuddet  til en teaterforestil-
ling og indretning af et udeværksted  

 
 
 Vi vil også benytte lejligheden til at takke alle for-
ældrene for den flotte og fornøjelige indsats til 
dette års høstmarked. 
 
På forældrebestyrelsens -  og personalets 
vegne. 
 
Leder Bodil Tofte Jonsson 
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Så er vi klar med 2. udgave af Nors-Tved Tiden-
de. Det er yderst positive meldinger vi har fået 
tilbage og det er jo medvirkende til, at vi finder 
overskud til at klø på igen. Vi vil godt sige tusinde 
tak til den opbakning og hjælp vi har modtaget i 
forbindelse med både Tidende og Velkommen til 
Nors– folderen. Tak til alle - ingen nævnt -  ingen 
glemt! 
 
Apropos Nors folderen, er den jo medsendt den-
ne gang til alle husstande. Fremover vil 
”vejformændene” så have den liggende til nye 
tilflyttere. Der  vil hurtigt komme rettelser til den 
vedlagte telefonliste. Vi vil dog ikke sende en ny 
liste, hver gang, der er en rettelse, men i stedet 
informere om ændringerne her i bladet. Så kan I 
selv føje evt. rettelser ind. 
 
Siden vi har fået trykt folderen har vi faktisk fået 
to nye med i vores Tværssamarbejde. Det er 
Nors Ældrecenter, der er kommet med som insti-
tution og Maler Brian Pedersen, Ranselvej, der 
personligt har henvendt sig for at støtte dette pro-
jekt. Vi siger tusind tak og der er selvfølgelig 
plads til flere. De nye tilføjelser til telefontavlen 
kan ses i bladet. 
 
Selv om vi er en redaktion på bladet, er der jo 
stadig plads til, at alle der har noget  de gerne vil 
have med, bare skal maile det til en af os. Selv-
følgelig må I også komme med det på et stykke 
papir. Det er stadig tilladt - vi er jo ikke gået over  
til det papirløse samfund endnu. 
 
Har du lyst til at være med i redaktionen, er der 
også plads til det. Vi vil gerne have en bredde på, 
så vi kan komme ud til alle ydre-områder også. 
F.eks. kunne det også være dejligt, såfremt både 
den yngre og ældre generation kom på banen og 
bidrager med nogle historier eller oplevelser. Så 
fat pennen. Janteloven hører til på Mors og ikke 
her i vores område, så det er bare med at kom-
me ud af busken. 
 
Redaktion: 
 
Dorthe Lund – tlf. 97982230 – e-mail lars-
lundnors@mail.tele.dk 
Lone Gregersen – tlf. 97981725 – e-mail 
Fam-Gregersen@get2net.dk 
Birgitte Holm – tlf. 97982134 – e-mail 
b_holm@worldonline.dk 
 

 
Der er en del arrangementer med I dette blad. 
Der sker jo faktisk meget her i området. Vi op-
fordrer herfra til at møde op og dermed bakke de 
foreninger op, der findes i lokalområdet. Der er 
noget for enhver smag, så I skulle nok kunne 
finde et arrangement, der netop passer ind i jeres 
smag. 
 
Med dette blad, har vi også tilladt os at sende gi-
rokort til dækning af medlemsskab af borger-
foreningen. Vi synes vi ligger på et prismæssigt 
niveau, hvor alle kan være med. Så støt os og vi 
lover I selv vil få glæde af det i den sidste ende. 
Det kunne da være dejligt med en medlemsre-
kord, som vi kan prale lidt af i den nye storkom-
mune, som vi snart træder ind i. Til den tid vil der 
netop være brug for, at vi står sammen i lokal-
samfundene. Derfor opfordres I også til at 
stemme lokalt den 15. November. I de to gange 
Ole har vi en chance for at blive repræsenteret 
på bedste vis i den nye Thisted Kommune. Det 
ville da være godt, såfremt de begge kommer i 
det nye byråd. Læs mere herom I bladet. 
 
Jeg har her I sidste minut inden bladet skal i tryk 
fået mere materiale, som jeg finder vigtigere end 
kalenderen for januar måned. Derfor må I afvente 
med januar måneds aktiviteter til næste blad. 
 
Ellers er vi på banen igen til januar, hvor bladet 
dog først kommer ud et par dage hen i det nye år 
på grund af juleferien. Deadline er 20. December, 
men har du noget klart før, ville det være dejligt, 
så vi også på redaktionen kan få lidt juleferie. 
 
Susanne Søe-Larsen 
Borgerforeningen 
 
 
 
 
 
 
 
Susanne Søe-Larsen – tlf. 97982023 – e- 
mail askov@ofir.dk  
Layout: Mona Troelsgård/Susanne Søe- 
Larsen 
Fotos: Oluf Immersen, Kristian Amby mfl. 
Trykkeri: Friheden 
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De Muntre Motionister 
 
Vi er en klub for pensionister/efterlønnere, der 
samles i hallen hver torsdag kl. 9.00 - 10.30 
for at motionere. Vi starter med opvarmning i 
ca. 20 min., derefter er der mulighed for bad-
minton, motionsrum(redskaber), boccia, stole-
gymnastik og andet efter ønske. Der afsluttes 
med afspænding. -  I øvrigt er der indlagt kaf-
fepause, så det sociale samvær også til gode 
ses. 
 

 
 
 
  Vi betaler kontingent kr. 150,00 pr. halve år.               

+ 10 kr. pr. gang til kaffe. 
 
   Mød op og kom i form. 
   Evt. spørgsmål kan rettes til: 
 
   Ingrid og Sigurd Stentoft 
   Tlf. 97981249 

Krocket 
 
Vi er en flok seniorer, der spiller krocket tirs-
dag kl. 9.00 -  11.30 og torsdag kl. 13.30 -  
16.30. Det foregår på Vendbjerg ved Stadion. 
Vi har det herligt og får motion til krop og hjer-
ne. Der er plads til flere, også andre alders-
grupper evt. andre spilletider. 
 
Interesseret så ring til: 
 
Gurli og Peder Kristiansen 
Tlf. 97981523 
 
 

 Søndag den 25. september blev Martin Jen 
sen, Dalen og Bent Pedersen, Ræhr Dan-
marksmestre i krocket. Det var flot, eftersom 
krocketspillerne først startede i begyndelsen 
af august sidste år. 
 
 

Nors Vandrelaug 
 
Vi traver hver mandag kl. 14.00 ved strand eller i skov ca. 3 
-  6 km. Nyt sted hver gang. Eventuelle oplysninger og pro-
gram kan fås ved henvendelse til: 
 
Emma og Hartvig Johansen 
Tlf. 97981038 
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Dilletanterne 
Dilletanterne i Nors er nu startet op her i vin-
tersæsonen med en øvedag i ugen frem til den 
25. februar 2006, hvor stykket så skal have 
præmiere i Nors Hallens gymnastiksal. 
Vi får hjælp af NBK og Borgerforeningen til det 

praktiske. 
Vi håber at se mange mennesker. 
 
Hilsen 
Dilletantforeningen 
Mogens Kristensen 



 

 

S/A Smede og ma-
skinteknik  
Ved 
Søren Andersen 
Ballerumvej 307, Tved 
 
Tlf. 97981790 
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Stem på Ole den 15. november! 
Der er mange at vælge i mellem, når vi går til Kommuneval-
get. I alt er der faktisk 113 kandidater og ud af dem skal kun 
bruges 27 til den nye Thisted Kommune. 
Det er meget vigtigt at vi får nogle lokale kræfter ind i byrå-
det, så både Ole Christensen (s) og Ole Westergaard (v) er 
en stemme værdig for vores lokalsamfund. Sæt din stemme 
på en af dem. Du kan måske ud fra nedenstående se, hvem 
din stemme skal falde på. I hvert fald ville det være rigtig 
godt for Nors-Tved, såfremt vi får begge ind i den nye, store 
Thisted Kommune, så vi kan få vores bid af kagen….. 

Ole C. til 
venstre 
og Ole W. 
til højre. 

Ole Christensen (s) tlf. 97981605 
Den 15. november bliver en historisk dag for vo-
res nærdemokrati i Thy. Der skal for første gang 
vælges et` byråd for hele Thy. Det nye byråd får 
nogle helt andre udfordringer end de nuværende 
3 byråd, men samtidig får man også muligheden 
for i den politiske beslutningsproces, at tænke på 
Thy som et hele. 
Selv om det nye byråd skal træffe beslutninger 
for hele Thy, er det vigtigt, at der fortsat er nogle, 
der kæmper for lokalsamfundene. Jeg har nu 
siddet i byrådet snart 4 år, og en af mine mærke-
sager har været, at lokalsamfundene fortsat skal 
have mulighed for at udvikle sig ved, at der bliver 
skabt nye jobmuligheder, boliger og at aktiviteter-
ne generelt styrkes. Her er nogle af de ting, som 
jeg har arbejdet med i de sidste 4 år: 
 
• Tilbygning Nors Skole - bevare 7. klasse. 
• Indfrielse af lån i Nors Hallen på 2,2 mio. 
• Planlægning af 14 boliger vest for Skellet. 
• Køb af jord til et nyt industriområde i forb. 

med omfartsvejen ved Skibstedgård, samt 
ved området ved den nye Ranselvej. 

• Igangsætning af undersøgelse af, om der er 
forurening ved lossepladsen på Vendbjerg. 

• Enkeltsager og personsager. 
 
Hvis borgerne i Nors og Tved fortsat vil være re-
præsenteret i byrådet med en socialdemokratisk 
stemme efter den 15. nov., er det en god ide at 
stemme på mig. Jeg er opstillet som nr. 8 på den 
socialdemokratiske liste. 

Ole Westergaard (v) tlf. 97981178 
Først et skulderklap for initiativet og resultatet af 
Nors-Tved Tidende. Det er et initiativ, som er 
med til at styrke det lokale sammenhold, og i re-
lation til den kommende nye Thisted Kommune, 
hvor der bliver længere til de valgte byrådsmed-
lemmer, er det vigtigt at der er et bagland, hvor 
ideer og visioner kan formes og diskuteres. 
Jeg vil præsentere mig som en af ”de gamle” 
kandidater til byrådsvalget - 67 år. Med 8 års er-
faring, som medlem af Viborg Amts udvalg for 
miljø og teknik og 4 år i psykiatriudvalget, ser jeg 
frem til at opgaver flyttes fra amt til kommune. 
Hvordan oplever vi Nors fremover med omfarts-
vejen udenom? Der bliver stille i Nors. Desværre 
har tiden og udviklingen gjort, at megen virksom-
hed er lukket ned det sidste års tid. - Den udvik-
ling skal stoppes. Vi skal værne om det vi har: 
skole, ældrecenter, kro, købmand og produktion. 
Nors skal være stedet, hvor det er godt at etable-
re sig. Med gode erhvervsgrunde og snart en 
omfartsvej, som gør det let at tiltrække iværksæt-
tere og andet erhverv. 
Nors er stedet, hvor det er rart at bo. Vi har natu-
ren omkring os og et aktivt foreningsliv, som skal 
fastholdes. Med den store indsats af frivillige og 
en kommunal bevågenhed, skal der være gode 
rammer, hvor især tilbud til de unge skal styrkes. 
I forhold til den nu større Thisted Kommune, er 
det ved lokale politikeres hjælp, at vi får nærhed 
til det offentlige.  
Så derfor stem lokalt. Jeg stiller mig gerne til rå-
dighed. 



 

 

Nordthy Bede-
mandsforretning 
 
Else og Berthel-
Rasmussen 
Bybakken  69    
7730 Hanstholm 
 
Tlf. 96550600 

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

Brugtbix 
 
Har du noget du gerne vil sælge, købe eller 
måske give væk, kan du kontakte Dorte på 
nævnte telefonnr. eller e-mailadresse. Denne 
gang skulle det være rigtig mailadresse. Vi 
beklager, hvis nogle har skrevet forgæves 
sidst.  
 
Deadline til næste blad er 20. december 
2005.– Og det er helt gratis….. 
 
 
 
 

Mærkedage 
 
Har du et familiemedlem eller god ven/nabo, 
der har fødselsdag, bryllup eller hvad det nu 
kan være i januar eller februar, kan du sætte 
det gratis i næste nummer af Nors–Tved Ti-
dende. Billede kan også medfølge. Ring eller 
mail til: 
 
Dorte Larsen  
Holmevej 10  
tlf. 97982230  
mail larslundnors@mail.tele.dk 

www.danmission.dk 
 
Nors Genbrug 
Overskuddet fra Nors Genbrug går til hjælp til 
fattige i 3. verdenslande. Danmission hjælper 
med undervisning, sundhedsarbejde, håndvær-
ker-, landbrugs-, skrædderuddannelse, lederud-
dannelse, hjælp til selvhjælp og meget mere. 
Da sunamien rasede, kunne menigheder i Indien 
meget hurtigt hjælpe. De fik med hjælp fra Dan-
mission opbygget og hjulpet mange landsbyer i 
Arcot området i Indien. De nøjedes ikke blot som 
de øvrige i Indien at sige at de kasteløse ikke 
hørte til deres område, så de kunne bare flytte, 
så resten kunne få al hjælpen. De lånte ud til fi-
skerbåde og det nødvendige. De skulle så efter-
hånden betale tilbage igen, så de havde deres 
egen andelskasse, så de var fri for at låne af 
ågerkarlene i Indien. Regeringen kunne godt se, 

at det her var Arcot-kirken bedre til end de selv 
var.  
Danmission arbejder i Bangladesh, Indien, Ne-
pal, Filipinerne, Cambodja, Kina, Hong Kong, 
Mekong, Mongoliet, Egypten, Mellemøsten, Pa-
kistan, Tanzania, Madagaskar og med indvan-
drerarbejdet i Danmark i Odense og København. 
Tirsdag den 11. oktober var vi 3 til butiksleder-
møde i Års sammen med andre fra 22 genbrugs-
butikker i Jylland. Det var arrangeret af Gen-
brugsråd Nord, som omfatter Jylland undtagen 
Sønderjylland. 
Kom og handel med os, så vi kan hjælpe DAN-
MISSION med at hjælpe dem, der virkelig træn-
ger til det. 
 
Vi har åbent mandag til fredag kl. 10 - 17 
                     og lørdag                    10 - 12 
 
Kig op i Nors Genbrug! Vi vil også gerne være et 
par hjælpere mere! 
 
Hilsen os alle i Nors Genbrug 
Rita Nørgaard 
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Sommerfest 
 

Borgerforeningen og Teutonia vil gerne sige 
tusinde tak til alle de virksomheder, der 
støttede i forbindelse med sommerfesten.  
Tak til Lars Oddershede, Søgård Mark og Mi-
chael Dahlgård, Skårupgård for sponsering af 
grise til festen lørdag aften. Tak til Nors Slag-
terhus for slagtning. 
Tak til følgende virksomheder for gaver til 
banko og amerikansk lotteri: 
 
Nors Bageri, Vognmand Henning Pedersen, 
Revisionsfirmaet Bjørndahl og Nordentoft, 
Matas, Klip og Krøl, Scampex, Tved Hønseri, 
Skinnerup Lys, Nors Kro, Bog og Ide, Chr. 
Sørensens Tømmerhandel, Hvass Design 
Møbler, Fona, Kenneths El, FJ Byg, Vestjyske 
Bank, Nors Hallen, Sparekassen Thy, Nors 
Auto, Nordea, EDC Jørgen Gravesen, Sports-
master, Konpap, Bornerups Kontor og Data-
center, Foto-magasinet, Nors Varehus, GF 
Forsikring, Klippestudiet, Nors Grill og Burger 
Bar, Hillerslev Grovvare, NJA Møbler, Danske 

Bank, Fri Camping, Super Best, Murer Hans 
Ulrik Madsen, Nors Slagterhus, Blomstertor-
vet, Trykkeriet Friheden, Morsø Bank, Tøm-
mergården Hanstholm, Hanst-
holm,Thisted,Sydthy Dækservice, Nykredit, 
Skrannies Skilte, Nors El, Merko Nors, Expert, 
Blomstertorvet, Trykkeriet Friheden, Per Pe-
dersen Ejendomshandler, J Hundahl Thisted, 
Thy Mesterbyg, Jysk Hvidevarelager, De 
Bergske Blade, BJ Transport, Home, Top 
Danmnark, Jyske Bank, Nordthy Bedemands-
forretning, Fona, Armiga v. Michael Sørensen, 
Nybolig, Thybo Biler, Entreprenør Søren Niel-
sen, SJ Fragt,  Fjordline, Nors Genbrug, DHB 
Huse, Atlas Malerfirma, Taabel, Tved Hønse-
ri, Hillerslev Maskinfabrik, Nors VVS, Thybo-
lig, Vorring Maskinstation, Thisted El og Ano-
nym Giver. 
 
En speciel tak til Nors Kro for brygning af kaf-
fe til morgenarrangementet og til Nors Bageri 
for rundstykker. 
I øvrigt tak til alle frivillige hjælpere i forbindel-
se med arrangementet. Håber I er klar igen 
næste år. Nye hjælpere vil selvfølgelig også 
altid være velkommen. 
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Sidste nyt og information 
omkring Omfartsvejen. 
 
 
 
 
 
 
 
www.vejdirektoratet.dk for yderligere info. 
 
Vi har fået lysregulering her i byen, da entre-
prenøren anlægger rundkørsel på Hanstholm-
vej nord for Nors by. Det betyder, at den nu-
værende trafik skal benytte denne rundkørsel 
i ca. 1 år indtil omfartsvejen står åben. 
Under selve anlægsarbejdet kan der være ge-
nerende støj og støv. I nogle tilfælde kan der 

være risiko for skade på bygninger på grund 
af rystelser. Såfremt du opdager skade på di-
ne bygninger eller har andre spørgsmål, kan 
du henvende dig til Vejdirektoratets tilsyn ved 
Keld Stefansen Hanstholmvej 202 a tlf. 
98939393. 
 
 - lysregulering forventes fjernet primo novem-
ber, når rundkørsel er færdig. 
 
- 75 - 80% af råjordflytning er færdig. 
 
- Man koncentrerer sig om åbning af Ny Ran-
selvej, så den skulle være åben inden jul. 
 
- Man er forud for tidsplanen, men forventer 
dog ikke at åbne omfartsvejen før næste efter-
år. 



 

 

Røgerivej  4, Nors -  tlf. 97982518 

www.armiga.dk 

Limfjordsteatret ”En Ren 
Formalitet” 
 
En psykisk thriller. 
 
Han er berømt, han er beundret og hans ene-
ste forbrydelse er, at befinde sig i et øde om-
råde en uvejrsnat uden id– papirer på lom-
men. Det er hvad han selv ved. Og at han 
skal nå frem til et vigtigt møde. 
Men kommisæren på det sted, hvor han bliver 
tilbageholdt uden for lands lov og ret er en  
ihærdig beundrer. Han kender hans værker 
og hans biografi. Og han vil vide hele sandhe-
den. Der er blevet  begået en forbrydelse….. 
Er det muligt at slå nogen ihjel og så ikke kun-
ne huske det? 
 
 
Jens Smærup Sørensen skriver i sin anmel-
delse: 
 
Vi kan som tilskuere tumle os lystigt i hele den 
moderne verdens moralske og filosofiske pro-

blemstillinger. Det er uafbrudt spændende og 
intellektuelt udfordrende, og det er naturligvis  
frem for alt, fordi de to roller spilles så intenst 
og med  hud og hår, så voldsomt og musi-
kalsk varieret af Morten Staack og Troels 
Thorsen. De skaber sammen de magiske øje-
blikke, som gør det hele umagen værd. De 
haler os med ud i disse mærkværdigt lange 
sekunder, hvor man betingelsesløst er i teat-
rets vold og bare en stor rørelse eller et stort 
gys.     

Kom og se stykket. Limfjordsteatret  er kendt 
for at producere professionelle forestillinger til 
voksne og børn. Forestillingen foregår: 
 

Nors Skole  
onsdag den 2. november  

kl. 19.30 
 
Billetter opfordres til at købes i forsalg hos 
Klip og Krøl. Billetterne kan dog også købes 
ved indgangen. 
Prisen er kr. 85,00 og 55,00 for unge under 25 
og pensionister. 
 
Borgerforeningen giver en øl eller sodavand til 

forestillingen. 
Vi håber at se mange denne aften. 
 
Med venlig hilsen 
Nors-Tved Borgerforening 
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V. Hanne V. Nielsen 
Hanstholmvej 158 
 
Tlf. 97981918 
 
Lukket hver mandag –og 
lørdag i ulige uger. 

Side 8 
Nors ungdomsklub. 
Gitte Søe-Larsen 
 
Ungdomsklubben i Nors har efter nogle års pro-
blemer som manglende bestyrelse og nedgang i 
medlemmer nu gjort en indsats for igen at trække 
unge mennesker til hver tirsdag og torsdag aften. 
Ideen bag ungdomsklubben er at være det lokale 
mødested for de børn og unge der ellers ikke fan-
ges let i det almene foreningsliv og at give dem 
muligheden for at mødes på kryds og tværs og 
sammen få sjove og gode oplevelser. I klubben 
forsøger de voksne at skabe en god atmosfære 
hvor der både er plads til sjov, men hvor man og-
så når der er brug for det kan tage en snak om 
mere alvorlige ting.  
Det er klubmedarbejdernes hensigt at give den 
ekstra støtte til de unge som mange har brug for. 
Flere unge i dag har svært ved at tale med deres 
forældre om ting der rører sig og er der problemer 
går de heller ikke til de autoriteter der omgiver 
dem. Det er håbet at Nors ungdomsklub kan hjæl-
pe med vejledning og venskabelige gode råd eller 
bare sjov og opmuntring når humøret er nede.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
”Klubben giver muligheden for at tale med venner 
og voksne om problemer. I skolen er der lærere 
omkring én hele tiden, men i klubben er der plads 
til den slags. Der er lidt til enhver smag og i stedet 
for at gå rundt i byen og lave lort kan man tage i 
klub og hygge med hinanden.” siger Kasper Sek-
kelund som også var i klubben sidste sæson.  
”Sidste år var det sjoveste turen til Vigsø hvor vi 
skulle sove i hver vores hytte og vi kunne bade og 
selv skulle lave mad og sådan noget”. Kasper er 

én af de nuværende i alt 36 børn der er medlem-
mer af Ungdomsklubben og som deltager i klub-
bens aktiviteter.  
”De bedste dage er faktisk når vi kan være i klub-
ben og bare være os selv uden forældre. Selvom 
der er voksne tilstede er de jo ikke ligesom vores  
forældre. Man kan spille bordtennis og ens foræl-
dre gider ikke lige spille, tegne eller lave perler 
med én. ” 
 
På programmet i år er der flere tiltag. Klubben 
skal selvfølgelig på den årlige tur til Vigsø ferie-
center, men derudover skal de unge på jule-
shopping i Ålborg og muligvis til fodboldkamp. 
Udover turene er der tilbud til de unge løbende. 
Der vil f.eks. være video-marathon, computer-
party og andre hyggelige arrangementer.  
”Målet er at stemningen er god” siger Dorthe 
Maymann som er medhjæper i klubben sammen 
med Troels Clausen og undertegnede. Klubben 
ledes i år af Carsten Søe-Larsen som er bosat i 
byen.  
 
Nors ungdomsklub har huset flere generationer af 
unge i Nors og det er ønsket at der fortsat vil væ-
re en ungdomsklub i byen. Dette kræver frivillige 
hænder til at bakke op om klubben via bestyrel-
ses-arbejde og dets lige.  
”De, der kommer i klubben nyder at være der og 
det er helt klart et godt tilbud til de unge der ikke 
længere færdes i et fast foreningsliv og derfor let 
bliver ”drivere”. Jo bedre netværk der skabes om 
de unge jo færre problemer vil der opstå i byen 
med unge som ballademagere” siger Troels Clau-
sen og fortsætter 
”Det er en opgave som ikke bare påhviler én klub 
eller én institution, men som vi som voksne alle 
må tage del i”. 
Ungdomsklubben håber i år at runde de 40 med-
lemmer. 



 

 

S-J Fragt A/S 
 

V/ Søren L. Pedersen 
 

Leopardvej 26A 
Tlf. 97981802 

 
Webbside://www.sjfragt.dk 

E-mail: sjfragt@fragt.dk 
 

Thyparken 16 
7700 Thisted 
 
Tlf. 96194500 
www.thistedforsikring.dk 
 
- din tryghed 
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Nyt ”Byggeboom” i Nors?? 
 
Når man kigger sig omkring i Nors og omegn, er 
der knap så mange huse til salg som tidligere. 
Selvfølgelig vil der altid være nogle der af den 
ene eller anden grund kommer til salg, men i den 
sidste tid, er en del huse, blevet solgt relativt hur-
tigt.. Dette er jo faktisk et rigtig godt tegn for 
vores by og omegn. Mange var  betænkelige ved 
om Nors ville blive en ”spøgelsesby” på grund af 
omfartsvejen, men nye folk er ikke bange for at 
flytte  hertil. Nu mangler vi bare, at også er-
hvervslivet kommer med og ”tør” at satse på at 
banke en lille virksomhed op her. 
 
5 solgte byggegrunde i løbet af kort tid. 
 
I løbet af kort tid, er der solgt en byggegrund i 
Dalen, 2 på Frydebovej og 2 på Skellet. Så det 
tegner til at vore håndværkere får endnu mere at 
lave. Det er jo rigtig godt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En familie, der har valgt at bygge nyt hus på Fry-
debovej er Tove og Torben Kristensen på Mølle-
vej 1. De har boet i Nors siden marts 99 og kom-
mer oprindeligt fra Ræhr. Torben arbejder ved 
Morsø Industriautomatic. Her programmeres ro-
botter og industrimaskiner i alle afskygninger. 
Tove er  hjemmegående. De har i et par år haft 
huset på Møllevej til salg og har nu fået det solgt 
til et tysk ægtepar, som overtager pr. 1. jan. 
2006. 
Den dag jeg besøgte Tove og Torben, lå der flere 
forslag af tegninger på huset fremme på bordet. 
Mulighederne er mange, når man bygger et hus 

op fra grunden. 
Familien har valgt at bygge nyt hus, fordi der 
ikke er et hus med tre børneværelser, handicap-
venlig 1 planshus til salg. De har børnene Martin 
på 11, Peter på 10 og plejedatteren Lisbeth på 6. 
Lisbeth er kørestolsbruger og glæder sig meget 
til at få et værelse, hvor man kan komme ind 
uden trapper. Også Martin og Peter synes det bli-
ver dejligt at skulle flytte, da de så kommer nær-
mere på legekammeraterne. 
Byggeriet af huset forventes begyndt til foråret, 
og familien håber så på at kunne flytte ind til ef-
teråret 2006. 
 
Boliger ved stationsbygningen. 
 
FJ-Byg ved Jens Frederiksen har længe haft pla-
ner om nybyggeri på arealet nord for stations-
bygningen. Han udtaler nu, at den oprindelig 
plan vil blive ændret, så boligerne bliver ca. 70 
m2 i stedet for. På den måde kan prisen sænkes. 
Han forventer, der kan blive plads til i alt 5 huse 
på det grønne område. Han kan sige meget mere 
om projektet efter nytår. 
 
Kommuneplan 2005-2017. 
 
Denne plan er udgivet af Thisted Kommune april 
2005. Her er der i Nors forslag til, at man i områ-
det øst for Tråbakken kan opføre tæt-lav boligbe-
byggelse. Her er også nævnt, at bebyggelsespro-
centen for et område med tæt-lav bebyggelse ik-
ke må overstige 30%. 
 
 



 

 Ved Kenneth Bonnerup 
       Døjholtvej 1, Nors 
       Tlf. 97981757 
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Sidste nyt fra Borgerforenin-
gen. 
 
Kontantautomat: 
Vi har fået svar fra Sparekassen Thys direktør 
Ivan Christiansen. Vi får desværre ingen auto-
mat i denne omgang, hvilket han begrunder 
med, at når omfartsvejen står klar, vil der være 
mindre trafik gennem Nors og dermed færre 
turister. Det er dels fremmede kort og primært 
turister, der er indtægtsgivende i forbindelse 
med en automat. Dog vil Ivan Christiansen ikke 
afvise, at beslutningen måske på et senere 
tidspunkt bliver ændret. 
 
Byforskønnelse: 
Kommune og Vejdirektorat har den 9. sept. af-
holdt et forberedende møde. Vejdirektoratet 
har herefter fremsendt et forslag til tidsplan for 
projektet Bygennemfart i Nors. Af forslaget 
fremgår det, at Vejdirektoratet bidrager med 
ca. 2,1 mio. kr. Thisted Kommune står for ind-
kaldelse til borgermøde, afholdelse af borger-
møde, projektering, tilsyn og udførelse. 
Vejdirektoratet bidrager med viden og ide-
opsamling fra lignende projekter og deltager i 
en arbejdsgruppe. Borgerne i Nors inddrages i 
projektet i en arbejdsgruppe.  
Følgende overordnede tidsplan forventes: 
 
Jan./feb. 06 
Indkaldelse og afholdelse af borgermøde. 
Dec. 05 - jan. 06 
Udarbejdelse af element-/priskatalog 
Feb. - jun. 06 
Arbejdsgruppemøder. 
Jun. 06 
Præsentation af arbejdsgruppens resultat. 
Jul. - dec. 06 
Projekt og udbud Thisted Kommune. 
Forår 07 
Anlægsstart. 
Efterår 07 
Åbning. 

 
Vi håber selvfølgelig på stort fremmøde, når 
det pågældende borgermøde afholdes. 
 
Fastelavn/Dilletant: 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 25. fe-
bruar 2006. Her afholdes fastelavn om efter-
middagen i samarbejde med spejderne og dil-
letant om aftenen i samarbejde med NBK. Dil-
letantforeningen er allerede i gang med at øve. 
 
Møde med NBK: 
Den 10. oktober afholdt vi et yderst positivt mø-
de med en del af NBKs bestyrelse. Vi drøftede 
blandt andet samarbejde omkring dilletant. Der 
var også enighed om, at vi vil forsøge, at blive 
bedre til at samarbejde omkring andre arrange-
menter. 
 
Madlavning for  mænd: 
Der er stadig få ledige pladser, såfremt nogle 
skulle have interesse i at lære at lave eksotisk 
og spændende mad. Henvendelse og nærme-
re oplysninger kan fås hos Keld Petersen på tlf. 
97981418. 
 
 
 
 
 
Foruden de nævnte punkter, har vi jo allerede 
den 2. november teater i byen. Den 8. novem-
ber afholdes varespil på kroen og så kan det jo 
aldrig vare inden det er julepyntetid. Ikke at for-
glemme har vi jo sammen med dette blad ud-
sendt girokort til medlemskab for det næste år 
af Borgerforeningen. Husk at betale, så vi har 
lidt at gøre godt med i det nye år. 
 
Ellers ønskes en glædelig jul, når den kommer 
og et godt nytår. 
 
p.b.v 
Susanne Søe-Larsen 
Borgerforeningen 



 

 

Klippestudiet v.  
Rita H. Andersen 

Kirkebyvej 16 
 

Tlf. 97981929      V. Halla Palm 
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Nors Hallen 
 
Den selvejende institution Nors Hallen, kan vi be-
vare udvide eller vil Nors Hallens aktivitets niveau 
dale, når den nye omfartsvej er en realitet?. Dette 
spørgsmål skal absolut tages alvorligt af alle med 
tilknytning til Nors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Personligt tror jeg at der er gode chancer for at 
bevare endog øge niveauet i Nors Hallen, men der 
skal skabes nye tiltag, samt være stor opbakning 
fra brugere og beboer i Nors/Tved og omegn.  
Derfor vil jeg gerne her i det nye Nors/Tved blad 
berette om de aktiviteter der allerede er i Nors 
Hallen. 
Håndbold, fodbold og gymnastik kender alle i Nors 
og omegn jo til, det er de største brugere, ud over 
skolen. Jeg vil gerne se mange flere brugere/
besøgende i Nors Hallen, både når håndbolden 
har hjemmestævne, gymnastikken har opvisning 
osv., eller bare for at kigge ind og se hvad der fo-
regår.  
 
 
 
Udover de tre førstnævnte aktiviteter har vi mange 
andre brugere af Nors Hallen. Junior klubben som 
Anette Nesager og Thor tager sig af mandag/
torsdag eftermiddag, hvor mange glade børn del-
tager aktivt i forskellige aktiviteter om mange an-
dre ting. 
Gymnastikforeningen har også badminton for mo-
tionister hele mandag aften, samt for ungdom ons-
dag eftermiddag. 
De muntre motionister der hver torsdag formiddag 
gør gymnastik, spiller badminton (og kort) samt 
bruger motionscentret flittigt. Den generation vil vi 
gerne have flere besøgende af i Nors Hallen, jeg 

personligt oplever, det, som utroligt livsbekræften-
de at se dem i hallen, da alt foregår med stor entu-
siasme og altid et utroligt godt humør med mange 
smil, og så er de gode til at rose alle. 
Nørbygård kommer med deres brugere en gang 
hver uge, hvor der er aktivitet i helle hallen, salen 
samt motionscentret.  Vi ved de er glade for at 
komme i hallen, men de er også kyndigt ledet/
guidet af Dorthe Pedersen, som gennem sin dejli-
ge personlighed og erfaring med motionscentret er 
god til at aktivere og hjælpe på mange måder.  
Dorthe gør, at det er dejligt at komme i motions-
centeret 4 formiddage i ugen. 
 
 
 
 
 
 
 
Ræhr Friskole er også bruger af Nors Hallen samt 
motionscentret. 
Der er callenetti gymnastik 3 timer hver tirsdag af-
ten. Det er Thyboernes aftenskole, der står for 
dette. 
Derudover har vi fået en Bordtennis klub i Nors, 
startet af Allan Thomsen. Der er ikke så mange 
medlemmer endnu, men mon ikke der kommer 
flere, når de ser hvor sjovt de har det, det er hver 
tirsdag fra19.00-22.00 i salen. 

 
 
 

 
 
 
Så har vi motionscentret som rigtig mange bruge-
re nyder godt af, lige fra kl.8.00 om morgenen til 
22.00 om aftenen, både motionister der kan få vej-
ledning af de gode frivillige instruktører, der er til-
sluttet, samt de der ønsker styrketræning godt vej-
ledt af Jan Trauelsen, der som noget nyt tilbyder 
børn i alderen 7-10 år ifølge en forælder at komme 
og træne i motionscentret. 
Det sidste er solcentret, som en del også bruger, 
især hen over vinteren. 

Halinspektø-
ren i arbejde... 



 

 

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 VVS - og 
Blikkenslagerforretning 
 
 
Jens Ole Jensen - Kirkebyvej 22, Nors 
7700 Thisted 
Tlf. 97981273 - mobil 20851273 
SE. Nr. DK 54476728 
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Nors Bordtennisklub. 
 
Der var engang. Sådan starter alle gode eventyr, 
og sådan kunne historien om dansk bordtennis 
succes i de sidste år også starte. 
I 1987 kom en japansk mand ved navn Ichiro 
Ogimura til Danmark, ”præsidenten for IFFT”. 
Han ville høre om udviklingen i dansk bordtennis. 
Blandt mange spørgsmål var om Danmark kunne 
vinde VM eller OL medaljer og om Danmark kun-
ne arranger et VM. Svaret var et stort NEJ… 
 
Det er jo ikke fordi vi ikke har haft gode bordten-
nisspillere. Der var Niels Ramberg, Claus Peder-
sen, Jonny Hansen, Jan Harkamp,.Lars Hauth 
blev nordiske mester i 1987 ved at slå verdens-
mestrene fra Sverige. Samme år fik Danmark sin 
første deltidslandstræner, der var Ove Christen-
sen. Siden hen er de to fantastiske svenske træ-
nere Mikael Andersson og Peter Sartz kommet til 
som landstrænere. 
Med stor succes til ungdoms EM i1992 og 7 år i 
træk, var der medaljer af fineste karat. Kulminati-
onen kom i sæsonen 2004-2005 da Michael Ma-
ze og Finn Tugwell vandt OL bronze i Athen. Den 
første OL medalje til dansk bordtennis. 
Nu se vi både EM og VM med dansk deltagelse, 
hvor det er allerbedst. 
 
Så hvorfor skal Nors/Tved ikke også havde sig 
en bordtennisklub. Der er jo mange drenge og 
piger her i byen, der vil spille bordtennis. Så Dor-
the og jeg satte os ned en aften og begyndte 
med en hel del papirarbejde. Inden længe havde 
vi da også så mange navne på kommende spille-

re, at vi kunne samle en bestyrelse. Derefter be-
gyndte det at gå stærkt med indkøb af 5 nye  bor-
de og 12 bat.  
     
Tirsdag d. 6/9 var den første spilleaften for bord-
tennisklubben. Der kom 21 glade børn og voks-
ne, så der var godt gang i de 5 nye borde, som 
klubben har købt med hjælp fra vore gode spon-
sorer. 
Vi er ved at arbejde med at få et samarbejde 
med Thisted, Hanstholm , Stagstrup og Nykøbing 
Bordtennis klubber. Så vi kan lave trænings aft-
ner på kryds af klubberne. Det kan give spillerne 
meget. Vi ønsker at skabe en klub for alle, der 
skal være plads til hygge og muligheden for at 
blive rigtig god.  
 
Vi kan fortælle at vi lige har fået godkendt Børne-
attesterne, som er blevet sendt ind til Rigspolitiet. 
Her til slut kan vi fortælle om vores Jule turne-
ring i Nors Bordtennis klub, som bliver afholdt d. 
20.12.2005 kl. 19.00. Her er flere flotte præmier, 
som blandt andet kommer fra vore sponsorer.  
 
I har mulighed for at nå at blive medlemmer og 
deltage i Jule -Turneringen. 
 
Så grib chancen og kom og vær med til at gøre 
klubben større og vær` med til at kæmpe om ge-
vinsterne. 
 
Med Venlig Hilsen  
Bestyrelsen Nors Bordtennis Klub 
Allan Thomsen  

Vi har som det fremgår en hal med mange akti-
viteter, og jeg ønsker at være med til at skabe 
nye tiltag i Nors Hallen, og vil gerne herigennem 
opfordre alle til at komme med ideer, der kan 
være med til at gøre Nors Hallen til et godt og 
indholdsrigt sted at opholde sig, og dermed og-
så Nors/Tved. 
Sidst men ikke mindst, skal nævnes en i særde-
leshed aktiv bestyrelse, der består af ene frivilli-

ge, der er klar til at yde en stor indsats, og set 
fra mit synspunkt, hele tiden er åben over for 
nye tiltag/ideer, og gerne selv yder en indsats 
for at tingene kan gennemføres.  
 
Med mange hilsner og på snarligt gensyn 
Nors Hallen 
Ivan Johansen 



 

 

Efterårsløb 2005 
 
Af Erik Andersen 
 
 
 
 

For en enkelt dag var det ikke kun får, der 
vandrede på Skyum Bjerge. 136 spejdere fra 
hele Thy havde invaderet Skyum Bjerge. 
 
Lørdag morgen den 10. september var fire 
patruljer fra Nors, mere eller mindre klar til at 
yde deres  bedste de næste 24 timer. 
 
Tre af de fire patruljer dystede mod ni andre 
A-patruljer, og den sidste mod to andre C-
patruljer. 
 
Hele weekenden var baseret på H.C. Ander-
sen. Hver post omhandlede på en eller anden 
måde et af H.C. Andersens eventyr. Da vi 
skulle sove ved Stagstrup Spejderhus, skulle 
vi gå fra Skyum Bjerge. Dette betød dog ikke, 
at vi fik os en afslappende tur. Nej, for hver 
trehundrede meter lå der en genstand, som 
på en eller anden måde kunne relatere til et 
eventyr. Jo flere rigtige eventyr, jo flere point. 
 
 

Ved spejderhuset var det ren luksus. Ved 
madlavningen skulle vi ikke røre en finger. Vi 
fik det udefra. Flæskesteg og brun sovs, 
MUMS!. Inden da havde vi endda haft et par 
timer, hvor vi bare lå og slappede af. Ved lejr-
bålet underholdte Kaj Mogensen med musik 
og en enkelt  gang ”Hit med sangen”. 
 
Men det var ikke ren afslapning. Inden vi kun-
ne krybe i soveposen, skulle vi på et natløb,  
endnu en gang inspireret af H.C. Andersen. 
Denne gang skulle vi, ved hjælp af kort og 
kompas, pejle os frem til de små pæle med 
spørgsmål. 
 
Næste morgen blev vi vækket kl. 8.00. Vi 
stod op til en gang morgenmad og et myldre-
løb med poster fordelt på en græsplæne. 
Derefter en tur i kirke. 
 
Traditionen tro fik Nors nogle fremragende 
placeringer. De tre A-patruljer hev både en 
3., 2. og1. plads hjem. Den ene C-patrulje fik 
en 2. plads. 
 
Alt i alt en herlig weekend, hvor Nors fik vist, 
hvad de kunne. 
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Besøg Spejdernes Julestue Søndag 
den 20. november kl. 10 - 15 i Spej-
derhuset på Holmevej. Vi sælger jule-
træer, gran, dekorationer, adventskranse, lys 
og julepynt. Der vil være salg af kaffe, the, 
vand, æbleskiver og pølser, samt salg af lot-
teri. 
Kom og vær med til en hyggelig dag 
 
Lars Lund 
Spejderne i Nors 



 

 

Entreprenør  
Søren Nielsen 

Alt entreprenør arbejde har interesse. 
Ring og få en snak. 
Udlejning af pladevibrator, jordstam-
per og nivelleringslaser uden fører. 
 
Stationsvej 29 
Tlf. 97982183/40782183 

Varespil Nors Kro tirsdag den 
8. november kl. 19.00 
 
Traditionen tro afholder Borgerforeningen varespil 
i november. Vi har måttet flytte arrangementet til 
tirsdag, da der er valgarrangement på kroen man-
dag. Vi håber, at der møder lige så mange op som 
der plejer alligevel. 
 
Vel mødt, der vil være masser af flotte gevinster. 

Arkivfoto fra banko 
til sommerfesten. 

Patchwork 
 
Den 20. september startede en patchworkklub i 
Nors. 
 
Vi har gået og leget med tanken det sidste års tid, 
men først nu har vi gjort alvor af det. 
Vi har fået lov at låne håndgerningslokalet på Nors 
Skole og vi mødes der hver tirsdag fra kl. 19.00 til 
21.30. 
 
Vi havde en fornemmelse af, at der var flere krea-
tive mennesker i Nors, som enten syede patch-
work eller havde lyst til at gøre det eller se, hvad 
det er. 
Det viste sig at vores fornemmelse var rigtig, vi 
har nu haft 3 klubaftener, og vi har været 17-20 
damer. 
Der er ingen undervisning i klubben, men vi, der 
er lidt øvede er villige til at give vores viden vide-
re til andre, som aldrig har prøvet at sy patch-
work før og også inspirere hinanden 
. 
Klubbens formål er både at være sammen med 
andre med samme lidenskab, og det sociale 
samvær. 
Det er gratis at komme, da vi ingen udgifter har 
til lokaler  Det er ikke nødvendig at man kommer 
hver gang, og er man interesseret, er man også 
velkommen til at komme en enkelt aften og se, 
hvad det er vi laver. 
 

 
 
 
Man medbringer selv materialer til det, man vil sy. 
Ligeledes medbringer man selv kaffe og evt. brød. 
Vi er meget glade for det store fremmøde, og vi 
hygger os, (man kan jo godt både sy og snakke på 
en gang), men der er altid plads til flere, så bare 
mød op eller ring og forhør dig hos undertegnede, 
som også er initiativtagere til klubbens fødsel. 
 
 
 Ingrid Pedersen og Grete Amby 

Der hygges - bille-
det er lidt rystet - 
det må være alle 
de stoffer!!!! 
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 Zoneterapeut 
Lisbeth Ubbesen 

Exam. Zoneterapeut, massør og sy-
geplejerske. Åben når det passer 
dig. 

Ranselvej 1 tlf. 40275311 
 

Byens Solcenter 
Åben alle dage fra 7—22 
Gode toiletforh. og gratis creme. 

Vejformænd m/k 
 
Tak til de frivillige, som allerede har meldt sig 
som vejformænd. 
 
Vej    Formand 
 
Bakken   Kaj Stensgård 
Ballerumvej Tved Lone Gregersen 
Bangsmindevej  Lone Gregersen 
Brinken   Kaj Stensgård 
Buskærvej  Jane Kanstrup 
Bykernen   Bodil Lund 
Dalen   Dorthe Christiansen 
Diget    Kaj Stensgård 
Guldstjernevej  Dorte Andersen 
Gærdet   Kaj Stensgård 
Hanstholmvej syd Åse Christensen 
Hindingvej by  Dorthe Christiansen 
Holmevej   Else Rasmussen 
Kirkebyvej   Birgitte Holm 
Kåstrupvej  Jane Kanstrup 
Lækjærvej by  Egon Hedegård 
Lækjærvej land  Keld Pedersen 
Nellikevej   Vita Thomsen 
Nors Møllevej  Egon Hedegård  
Nøbyvej   Lone Kusk 
Røgerivej   Birgitte Holm 
Skellet   Bodil Lund 
Skrænten   Kaj Stensgård 
Smedetoften  Egon Hedegård 
Stationsvej  Lisbet Henriksen 

Søbakken   Dorthe Christiansen 
Taborvej   Dorte Andersen 
Thorshøjvej  Ingrid Stentoft 
Troldborgvej  Lone Gregersen 
Tråbakken  Ulla Jepsen 
Vendbjerg   Kristian Sand 
Violvej   Egon Hedegård 
Vænget   Grethe Amby 
 
Men… vi mangler stadig frivillige til følgende 
veje: 
 
Bosbjergvej, Bjerget, Døjholtvej,  Frydebovej, 
Hanstholmvej nord, Hindingvej land, Idaminde 
Mark, Lerhøjvej, Nors Møllevej, Ranselvej, 
Smedetoften, Sejlhøjvej, Søgård Mark, Vorring-
vej 
 
Vejformanden står for at dele Tidende ud 
(afhentes et par dage før den 1. Hanstholmvej 
138 A) eller leveres ifølge aftale. Samtidig skal 
man holde øje med nytilflyttere, som skal have 
Velkomstfolderen. 
 
Tilmeld jer til : 
 
Dorte Larsen, Holmevej 10 
Tlf. 97982230 
Eller mail til larslundnors@mail.tele.dk  
 

Side 15 

Til telefontavlen, har vi allerede to til-
føjelser -  skriv dem i. Vi siger Velkommen i vo-
res Tværssamarbejde i Nors-Tved til: 
 
Maler  
Brian Pedersen 
Ranselvej 15, Nors 
Tlf. 22168525 
 

 
 
 
 
Nors Ældrecenter 
Kirkebyvej 18 
Kontaktperson 
Bestyrer  Lis Laustsen Thomsen 
Tlf. 96186787 
 



 

 

Nors Kro 
V. Gitte Jacobsen 
 
Stationsvej 5 
Tlf. 97981069 
 
Dit lokale spisested…….. 
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NORS HAR DET HELE 
– VIDSTE DU DET? 
 
 
 
 
 

 
 
 
Nors har alt det, vi kan forlange. Hvis man bor 
omkring bygrænsen,  kan man inden for ca. 
500 m nå alt hvad der stort set  er behov for i 
det daglige. Butikker – skole – kirke – missi-
onshus – spejderhus – sportshal - børnehave 
– fritidsordning – lægehus – plejehjem – ung-
domshus – busholdepladser – tankstation –
sparekasse - sportsplads og sikkert endnu me-
re, og hvis man bor uden for byen, men i sog-
net, vil man stadig have disse ting inden for 
kort en afstand. 
 
 
Hvor i Danmark findes så mange mulighe-
der indenfor så kort en afstand????   
 
Jeg synes, vi bør se på mulighederne og alle 
sammen være ambassadører for vores by. Vi 
skal og må godt være stolte over de mange 
ting en så lille by, som vores kan tillbyde, og 
ved at være stolte af vore ”produkter” kan vi 
også være med til at udvikle byen og gøre en 
indsats for, at endnu flere mennesker ønsker 
at bo i Nors. 
 
Som formand for Nors Bold Klub er jeg er 
overrasket over, hvor mange, der ude i landet 
faktisk kender Nors:  Den lille by, langt mod 
nord, hvordan kan I formå at være så synlige 
på det danske landkort, bliver der ofte sagt. 
 
 
 

 
 
 
NBK omhandler ca. 400 medlemmer i fodbold 
og håndbold, og takket være stor opbakning 
fra byens borgere – en stor flok frivillige hjæl-
pere  og vore sponsorer, har ví på Vendbjerg  
nogle facilliteter,  som er svære at finde andre 
steder. NBK’s Støtteforening er også et ek-
sempel på, at selv om man ikke er aktiv, så 
kan man sagtens være en del af et forenings-
liv. Støtteforeningen har bestået i mere end 25 
år og er til stor gavn for børnene. 
 
NBK vil også gerne samarbejde med de andre 
foreninger i byen, og det er med stor glæde, at 
vi ser 
Borgerforeningen tage initiativ til en fælles avis 
og ikke mindst den nye folder ”Velkommen til 
Nors/Tved”  - et udtryk for, at vi er skal stå 
sammen og være stolte af vores by. 
 
Kommunesammlægning: Hvad det vil betyde, 
er  svært at spå om, men bestyrelsen i NBK vil 
gerne opfordre til, at vi også her tænker lokalt. 
Det er utrolig vigtigt for byen, at vi bliver re-
præsenteret i den nye kommunalbestyrelse, 
for et eller andet sted så vil en sammenlæg-
ning altid betyde forandringer, og Nors skal 
ikke glemmes inde bag omfartsvejen!!. 
 
Jeg mener, det er vigtigere, at vi tænker pen-
sonligt og lokalt end politisk, når vi skal sætte 
vores stemme d. 15 november, og jeg vil ger-
ne opfordre til, at man enten giver sin stem-
me til Ole Christensen eller Ole Wester-
gaard for de er lokale, og vil bevare og gerne 
udvikle Nors og omegn, det er jeg sikker på. 
 
Jørgen Kragh 
Nors Bold Klub 



 

 

december  2005 

ma ti on to fr lø sø 

   1 IM samtalemøde 
hos Esther Bojesen. 

2 3 Håndbold Hanst-
holm Hallen 

4 Håndbold 
Hanstholm og 
Nors Hallen 

5 6 7 Klub 19 julebag 8 9 10 11 

12 Juleafslutning 
spejderne 

13 Luciaoptog og 
Julecafe Nors skole 

14 Hj.Aften adventsfest 19.30 
missionshuset med KFUM. 
Klub 19 adv.fest . Ældremøde 
præstegården 

15 16 Faxe Cup 
Nors Hallen 

17 Faxe Cup Nors 
Hallen 

18 Faxe Cup 
Nors Hallen 

19 20 21 Klub 19 juleafslutning. 
 
Juleafslutning Nors Skole. 

22 23 24 25 

26 27 Halbal Nors 
Hallen 

28 29 Hj.aften/IM jule-
fest 19.30 missions-
huset v. Missionær 
Svend Taulborg. 

30 . 31  

november  2005 

ma ti on to fr lø sø 

 1 IM Kredsgeneral-
fors. Nors. 

2 Klub 19  Svøm-
ning Vigsø. 
  
Limfjordsteatret 
Nors Skole 

3 IM  K.L.F. 4 Håndbold Nors 
Hallen. 

5 Håndbold Nors 
Hallen 

6 Håndbold Nors 
Hallen 

7  Åbent Hus Nors 
Skole 

8 Varespil Borger-
for. Nors Kro. 
 
IM bedemøde 19.00 
missionshuset. 
 

9 Klub 19 Spille/
hygge Aften. 
 
 IM bibelkursus i 
Thisted. 
 

 10 IM bibelkursus i 
Thisted. 

11 12 Avisindsamling 
Spejderne. 
 
Halbal Nors Hallen. 

13 

14 Spejdere og ulve 
binder neg. 

15 IM 14.30 møde 
missionshuset v. 
præst Flemming 
Burgdorf. 
 
Kommunevalg. 

16 Klub 19 Fortælle-
aften.  
 
Skolebestyrelses-
møde. 

17 18 19 Bazar Nors 
Ældrecenter 

20 Spejdernes jule-
stue på Holmevej. 
 
Håndbold Nors 
Hallen 
 

21 Hj.Aft. Foredrag 
19.30 Missionshu-
set. Pastor Torril 
Kristensen, der 
genfortæller ”Kristin 
Lavrandsdatter” og 
”Kransen”. 
 

22 23 Klub 19 Tavle 
Quizzer. 

24 Juleklippedag 
Nors Skole. 

25 26 Team Nors 
Hanstholm julefro-
kost i Hanstholm 
Hallen m. Malle 
Travelling og Yong 
Ones. 
Håndbold Nors 
Hallen 

27 Håndbold Nors 
Hallen. 

28 29 30 Klub 19 Videoaf-
ten. 
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Nors Ældrecenter  
50 års Jubilæum 

 
 
Mandag den 3. oktober havde Nors Ældrecen-
ter åbent hus i anledningen af 50 års jubilæet. 
 
Der var samlet omkring 100 mennesker, der 
sammen med beboere og personale ville fejre 
dagen. Der blev hygget med det helt store kaf-
febord og underholdning på harmonika ved 
Gretha Hoxer. Hun var i høj grad medvirkende 
til, at der blev sunget og gynget i takt til alle de 
gamle travere, som f.eks. ”Vi vil bygge en ver-
den”, ”Det var en lørdag aften”, ”Marken er 
mejet”, ”Skul´ gammel venskab” og mange fle-
re. 
 
 
 
 
 
 
 
Der var flere taler til arrangementet. - Ole Chri-
stensen repræsenterede Socialudvalget og 
havde fra Aksel Hedegård fået hjælp til lidt hi-
storie omkring Ældrecentret. -  Hartvig Johan-
sen, formand for ældrerådet fortalte om selve 
byggeriet, hvor han selv sammen med Peder 
Dissing Olesen havde deltaget. - Sigrid Bang 
fortalte på ”thysk” om selve indretningen af 
plejehjemmet. Hun var selv impliceret, da hun 
gjorde rent efter håndværkerne. – Lilian Lar-
sen startede som ung pige på plejehjemmet 
for 40 år siden og kunne også fortælle om 
hvordan Hjemmet blev styret dengang. I dag 
har Lilian stadig tilknytning til Hjemmet, da 
hende og ægtefællen Hans holder mange 
sangaftener og på den måde hygger sig med 
beboerne. Bestyrer Lis Laustsen Thomsen var 
selvfølgelig også oppe og sige et par ord om 
Ældrecenteret og var også med i haven, da 
Ole Christensen skulle plante det flotte para-
disæbletræ, som Socialudvalget havde givet i 
gave. 
 
Lis Laustsen Thomsen vil også herigennem 
sige tak for alle gaver. Der var blomster, bøger 
om lokalsamfundet, som kan bruges til højt-
læsning for de ældre, chokolade og også et 
pengebeløb, der  siden er brugt til indkøb af et 
luksus fuglehus/foderbræt, som de ældre helt 
sikkert vil få glæde af. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidt historie. 
 
Ældrecenteret blev bygget i 1955 og kom den-
gang til at hedde ”De Gamles Hjem”. Første 
bestyrerinde hed Stinne Pedersen og første 
beboer var Brorson Pedersen fra Hinding, der i 
begyndelsen også virkede som Hjemmets ha-
vemand. Ved Hjemmets åbning, var der plads 
til 25 beboere, to lokaler til kommunekontor og 
desuden boede bestyrerinden og de unge pi-
ger ovenpå. - De første mange år blev der, på 
Sognepræst Jens Bækgårds foranledning, af-
holdt en kort andagt hver aften. Efter ombyg-
ningen i 1993 blev dette ændret til en gang om 
ugen. I dag er det vores provst Henning Sø-
rensen, der tilrettelægger disse aftener og en 
gang om måneden afholdes der gudstjeneste 
med Altergang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der er et stort tilbud af underholdning for be-
boerne. Der afholdes blandt andet årstidsfe-
ster og beboerne er også på ture ud i det blå. 
Dette vil vi dog både se og høre mere til, da 
også Ældrecenteret er kommet med i vores 
Tværssamarbejde. Ifølge aftale med Lis Laust-
sen Thomsen, vil man fremover informere om 
livets gang på Hjemmet også med billeder, så 
vi også herfra kan få et indblik i, hvad der sker 
på vores lokale Ældrecenter. 
 



 

 

Det er snart Jul…… 
Ja vi kommer jo nok ikke uden om det. 
Om en måned er det igen tid at finde 
julepynten frem. Traditionen tro skal 
Nors og Tved også pyntes til jul. I år 
bliver det igen på sædvanlig vis med 
træer og stjerner, men næste år skulle 
vi gerne have åbnet vores konto, hvor-
på der står overskud fra de sidste 
sommerfester. Disse penge skal vi ha-
ve brugt på nyt julepynt til både Nors 
og Tved. 
Men…. Tilbage til denne jul. Vil du el-
ler kender du nogen, der vil skænke 
byerne 4 rimelig store grantræer, som 
vi kan pynte med lys?? 
Vi giver sædvanligvis ca. 2.000,00 kr. 
for vore træer. Det er meget til vores 
budget og også set i forhold til det om-
råde vi bor i. Vi er jo omgivet af jule-

træer, så vi håber, at der er nogle, der 
er i gavehumør.  
Ring til Hanne på 97981918 eller 
Svend Erik på 29499713, såfremt du 
har et træ eller to du gerne vil give by-
erne. Gerne inden 20. november, så vi 
ved hvad vi har. 
 
 

 
 
Alle ønskes 
en glædelig 
jul og et 
godt og lyk-
kebringende 
nytår! 

Hej Christina! 
Hip Hurra, det  er min fødselsdag. Du ønskes hjertelig til 
lykke med de 10 år d. 6. november 
Rigtig mange knus fra 
Mor, Far, Sofie og Signe 
P.s. Også en fødselsdagshilsen til Dorthe og Nicolajs fød-
selsdag den 9. december. 

Mærkedage november - december 

Ove Sørensen 
Skrænten 1 fylder 75 
år den 16. november. 
 
Til lykke fra familien. 

Jørgen Sunesen Nellikevej 58 øn-
skes hjertelig til lykke med de 50 
år den 10. november. 
 
Hilsen Kamilla, Allan og Lene 

Til lykke 

Farmor og Farfar ønsker 
Emil Nesager Stations-
vej 31 til lykke med fød-
selsdagen den 24. de-
cember. Han bliver 11 år. 


