
Nors-Tved
Tidende

Januar - februar 2006
1. Nummer - Årgang 2

Indhold

Nors Kro 100 år.

Dilletant og Faste-
lavnsfest i Nors.

Bredbånd måske på
vej til Nors, hvis DU
vil.

Generalforsamlinger-
nes tid.

Nors Erhvervscenters
planer for de tidligere
Licentia-bygninger.

Golf på vej….

Mænd og madlav-
ning.

Skolebestyrelses-
valg.

Debat– og oplys-
ningsmøde om rus-
midler.

Omfartsvejen…..

Gamle billeder fra
Nors og omegn.

Fra venstre: Mads, Kent og Mor-
ten og forrest fra venstre Sigrid,
Gitte og Sanne

Gitte og Hans
Nors Kro

Spejderne binder neg i dyngevis...

Det er
sjov t at
være med
til negbin-
ding…..

Dilletanterne i gang med at
øve….



Side 1

Julestue i det lille spejderhus

Søndag d. 20 nov. holdt spejderne den årlige ju-
lestue på Holmevej 19. Igen i år var spejderhuset
fyldt med dekorationer, kranse og godter. Der var
kalenderlys med bånd i alle slags farver. Gran-
grene og kogler, der var sat smuktsammen til

fine dekorationer
og kranse. De var i
alle størrelser - li-
ge fra det mindste
kalenderlys til den
største roddekora-
tion, der fyldte det
halve spejderhus.

Selv om der var lidt trangt, var der den dejligste
rolige julestemning. Om detskyldtes den søde
julemusik, der spillede i baggrunden eller den
sagte summen af besøgende, der fik en lille slud-
der over en kop varm julegløgg, der gav denne
hyggelige atmosfære. Eller om det var de tændte
lys og duften af gran og neg, fandt jeg aldrig svar
på.

Mens de be-
søgende for-
ældre kiggede
på julepynten,
morede bør-
nene sig i de
små tilstøden-
de lokaler. Der
var lykkehjul
og lotterier af

mangt en slags. Gevinsterne var mange - lige fra
store glas med sød konfekt og kræmmerhuse
med pebernødder til farverigt legetøj og spil.

Jeg var der kun en lille time, i det lille spejderhus.
Men den lille time var nok til at få mig i den dejlig-
ste julestemning. Det var fantastisk. En lille time
var nok til at købe en fin dekoration til få penge.
En lille time til at komme i godt humør. En lille
time til at klare sindet. En lille time til at beslutte,
at der måtte jeg vejen forbi igen til næste år.

Den rejsende.

Tak for juletræer!!

Vi siger tusinde tak for de 4 flotte træer, som Jan
Kristensen, Nørbyvej Tved har givet til byerne. Vi
havde taget kamera med i skoven, så vi kunne
fotografere giveren,men han ville hellere tage et
billede af Leif, Rubin og Askov, der var de ud-
sendte træfældningsmænd fra Borgerforeningen.

- Så her er de så,
klar til at køre de
flotte træer til Nors
og Tved, så der kun-
ne komme lys på.

Energirigtig madlavning for mænd og
gør det selv el for kvinder.

Mens mændene er aktive i køkkenet med energi-
rigtig madlavning, arbejder kvinderne med gør det
selv el. Vi taler om elsikkerhed i hjemmet og prø-
ver blandt andet at lave en stikprop og forlænger-
ledning. Desuden en generel orientering omkring
energibesparelser i hjemmet.
Borgerforeningen har booket sig ind ved Thy-
Mors Energi i Thisted fredag den 24. februar
2006 kl. 18-22.

Er du interesseret i dette arrangement, kan du til-
melde dig til Svend Erik på tlf. 29499713 eller
Sanne på tlf. 97982023. Vi skal have at vide, hvor
mange mænd og kvinder, der kommer, da man
skal være oppe på ca. 35 personer før de vil stille
med 2 personer i Energi Thy-Mors. Er vi derunder
bliver det kun den energirigtige madlavning, der
bliver undervist i.

Tilmeld dig snarest og senest søndag den 19.
februar 2006 på ovennævnte telefonnumre



Så står der 2006 i kalenderen og vi går imod ly-
sere tider, selv om januar og februar godt kan
føles lange og mørke.

Den lange juleferie er vel overstået. Vi har lige
lidt billeder med fra nogle af de mange julearran-
gementer, der har været i december, selv om de
fleste nok er mætte både på den ene og den an-
den måde af jul.

Mange foreninger har travlt med at afslutte regn-
skab og forberede sig til generalforsamlingerne,
der typisk ligger på denne årstid. - Glæd besty-
relserne i foreningerne og deltag i generalforsam-
lingerne. Det vil helt sikkert være med til at frem-
me den enkelte forenings indsats og ambitioner,
hvis der vises lidt interesse i, hvad de egentlig
går og laver. Vi har mange gode foreninger i
Nors-Tved, der bruger en del af fritiden på at væ-
re der for dig og dine børn. Så støt dem ved at
møde op og kom med din ris og ros her i stedet
for hos naboen. Alle foreninger skal helst beva-
res på bedst mulige måde og det kan du være
med til.

Vi kan jo begynde med bladet her. Der er rigeligt
med stof til hvert blad og mange foreninger er
rigtig gode til at bruge bladet. Men vi savner nog-
le nyheder og historier fra marken. Har du noget
du vil have med, så kontakt os endelig.

Vi har fået endnu et firmamedlem i Tværssamar-
bejdet. Jeg har lavet aftale med Thisted Dagblad
om, at mod jeg sender nyheder fra Norsområdet
ind til dem, vil de støtte vores blad, så det er jo
rigtig godt.

Ole Christensen og Ole Westergaard ønskes et
stort til lykke med valget. Det er flot, at vi nu har
to med i den kommende Thisted Kommunes
bestyrelse. Næste gang satser vi på at få fire
med, som de har i Kallerup. Vi håber og tror på,
at de to gange Ole vil arbejde for vores lokalsam-
fund

Redaktion:
Dorthe Lund – tlf. 97982230 – e-mail larslund-
nors@mail.tele.dk
Lone Gregersen – tlf. 97981725 – e-mail Fam-
Gregersen@get2net.dk
Birgitte Holm – tlf. 97982134 – e-mail
b_holm@worldonline.dk
Susanne Søe-Larsen – tlf. 97982023 – e-mail
askov@ofir.dk

Velkomstfolderen trænger sandsynligvis til en
udskiftning på telefontavlen efter generalforsam-
lingerne. Måske er der nye kontaktpersoner til de
forskellige foreninger. Dog venter vi nok til som-
mer med at få trykt en ny, da vi skal tænke på
økonomien. - Vi skal jo også have et nyt kort over
Nors i det nye oplæg af folderen, da vi får en del
nye veje i forbindelse med omfartsvejen. Dog
kommer eventuelle ændringer til telefontavlen
med her I bladet.

I dette blad, har vi sat fokus på Nors Erh-
vervscenter, da det er et spændende projekt til
stor gavn for den fremtidige udvikling I Nors og
omegn. Dette kræver dog, at ikke mindst lokale
kræfter, sætter sig sammen og tænker i vi-
sionære baner.
Vi har også fokus på Nors Kro. Dels fordi der er
100 års jubilæum og dels fordi Kroen er inde i en
rivende udvikling, der også vil smitte af på vores
lokalsamfund.
Hermed lægges op til, at vi skal følge de lokale
erhverv og støtte dem på bedst mulige måde.
Har du en ide til hvor fokus skal være i næste
blad, eller har du som erhvervsdrivende interesse
i, at vi skal skrive om din virksomhed. Så kontakt
os.

Ellers ønskes alle et godt nytår. Næste blad er på
banen 1. marts. Deadline er 20. februar og kom
gerne med materiale hurtigst muligt. Husk også
at bruge arrangementskalenderen. Med tiden vil
alle foreninger selv kunne lægge arrangementer
ind på hjemmesidens kalender. Troels og Gitte
gør et kæmpe stykke arbejde, for at få siden til at
køre. Og husk, at alt omkring blad og hjemme-
side er ulønnet og på frivillig basis.

Endnu engang måtte vi redigere bladet i sidste
øjeblik, så vi kunne få en vigtig artikel med, der-
for ingen martskalender…..

Susanne Søe-Larsen
Nors-Tved Borgerforening

Layout : Mona Troelsgård/Susanne Søe-Larsen
Fotos: Oluf Immersen, Kristian Amby mfl.

Trykkeri: Friheden
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Side 3

Pakkefest på skolen
mandag den 30. januar 2006 til fordel for et
projekt, som Thisted Provsti støtter. Den 19 åri-
ge Sara Poulsen fra Thisted er udsendt af
DANMISSION som provsti-volontør til en døve-
skole nær Bukoba i Tanzania. Sara skal sam-
men med en ung pige fra Sydthy provsti under-
vise på skolen i matematik, engelsk og idræt,
samt kreative fag. Senere skal de også undervi-
se i AIDS, og hvordan man undgår at blive
smittet.

For at være godt forberedt på arbejdet, har pi-
gerne været på kursus i Rønde, hvor de har få-
et grundlæggende undervisning i blandt andet
kultur, AIDS, kristendom/islam. Pigerne er ud-
sendt efteråret 2005 i 3 mdr. til Tanzania.

I januar, februar og marts 2006 skal Sara rejse
rundt i Thisted provsti og fortælle om sine ople-
velser til børneklubber, konfirmander,møder og
lignende. Hun vil komme til Nors søndag den 2.
april.

Projektet har titlen: ”Giv de unge troen på frem-
tiden”. De unge og især kvinderne i Tanzania
har brug for hjælp til at skabe en bedre fremtid
for dem selv og deres børn.

Velkommen på skolen til en festlig aften, hvor
Gunnar Smed er auktionarius.

Medbring en pakke til mindst 20 kr. - Gratis
kaffe -
Henning Sørensen fortæller om projektet.

På Ydre Missions Komiteens vegne
Kai Stensgaard

Vedrørende aviscontaine-
ren ved spejderhuset

Hermed en lille bøn til alle jer, som benytter spej-
dernes container til genbrugspapir. Vær venlig at
huske på, at det ikke er nogen affalds-container,
men en container netop til genbrugspapir.

Det vil sige, når containeren tømmes, bliver indhol-
det sorteret, og dersom der forefindes ting, som
ikke hører til deri, ja så får spejderne modregnet et
større beløb i afregningen. Derved bliver spejder-
nes fortjeneste meget ringe.

Altså hjælp os venligst med at sortere således, at
der i containeren ikke forefindes flamingo, plastik,
telefonbøger, indbundne bøger og gavepapir. Til
disse ting er der nu opstillet beholdere til højre for

containeren, hvori dette kan lægges.

Til almindelig affald som f.eks. flamingo indlæg
mm, bedes I venligst benytte jeres egen dagreno-
vation derhjemme.

Bare 6-8 gule sider fra en telefonbog eller vejviser,
er nok til at ødelægge en hel blanding af papir-
masse til genbrugspapir! Samme ødelæggende
effekt har papir med megen glans, som f.eks. ga-
vepapir og hundefoderposer. Bogomslag er heller
ikke godt i papirmassen.

Med venlig hilsen
Kfum og K Spejderne i Nors

Ved eventuelle spørgsmål så ring!
Tonny C. Frydenskov
Tlf. 97981331 eller 21716991

HUSK avisindsamling lørdag den 4. februar



S/A Smede og
maskinteknik
Ved
SørenAndersen
Ballerumvej 307, Tved

Tlf. 97981790

Side 4

Fastelavn den 25. februar 2006
Arrangementet starter i kirken, hvor børnene mø-
der udklædte. Gudstjenesten begynder klokken
9.00. Efter Gudstjenesten følges vi op til Hallen,
hvor vi skal slå katten af tønden.
Børnene vil blive delt op i aldersklasser og der er
præmier til kattekonge– og dronning i alle alders-
klasser og præmier til bedste udklædte. Der er
selvfølgelig slik i tønderne.
Der vil være en sodavand og en fastelavnsbolle til
hvert barn og til forældre er der kaffe og faste-
lavnsbolle. Pris for det hele er 20,00 kr. pr. per-
son. Vi slutter ca. kl. 12.30.

Det er Spejderne og Bor-
gerforeningen, der står
bag dette arrangement.
Vi glæder os til at se rig-
tig mange prinsesser og
supermænd, eller hvad I
nu finder på at være
klædt ud som.

Dilletant
den 25. februar 2006
Kl. 14.00 (for børn)

Kl. 18.30 (for voksne)
i Nors-hallens lille sal

Efter talrige øvetimer på de skrå brædder, kan dil-
letanterne i Nors nu præsentere et teaterstykke,
som nok skal vække lattermusklerne hos publi-
kum.

I år bærer stykket titlen ”Arv og Gæld”. Det er
skrevet af Tommy Bergenstoff, og sceneriet er et
fornemt gods, hvor en ældre baronesse bor med
sin faste stab af tjenestefolk. - Af og til besøges
hun af sin familie, men de kommer kun for at nas-
se og sikre sig en profitabel plads i testamentet.
Det har baronessen længe haft mistanke om. Der-
for beslutter hun sig en dag for at spille sygdoms-
ramt og døende. For at virke overbevisende, får
hun sin læge med på ideen.
Da familiemedlemmerne hører om lægens triste

diagnose for den nu sengeliggende og ganske
sanseløse baronesse, viser de hende megen op-
mærksomhed og har alle ud fra samme mere eller
mindre skjulte motiv, travlt med at få hende lagt i
graven. De har nemlig brug for pengene, så de
kan indfri gammel gæld og købe swimmingpool,
store japanske motorcykler m.m. - Selv den gam-
le, sure kammerpige Olga, kan næsten ikke ven-
te, for også hun har sin egen skjulte dagsorden.
Således er scenen sat til det helt store drama om
arven, for hvem mon skal have den?
Teaterstykket er instrueret af Else Kristensen, og
de medvirkende skuespillere, som alle er professi-
onelle amatører - er følgende: Else Rasmussen,
Lone Gregersen, Heidi Frimor, Rikke Rasmussen,
Helle Bojesen, Inger Marie Sekkelund, Mona Sø-
rensen, Mogens Kristensen, Jan Madsen, Martin
Sørensen, Jan Frimor og Ole Korsgaard. Sufflør
er Ellen Christensen og sminkør er Lene Yde.

Om eftermiddagen er entreen sat til 25,00 kr. og
om aftenen til 140,00 kr. incl. smørrebrød eller
100,00 kr. uden mad. Køb billetter i god tid hos
Hanne (Klip og Krøl) tlf. 97981918, Mogens tlf.
97981468 eller Leif tlf. 97981796. Der er plads til
max. 150 personer. Der spilles op til dans, efter
dilletantstykket.

Arrangører er
Nors Boldklub og Nors-Tved Borgerforening

Jernbanegade 15-17
Tlf 99199300

OBS
ny adresse pr. 1. februar er
Sydhavnsvej 5



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

Side 5

Referat af offentligt orienterings-
og debatmøde om rusmidler og
misbrug afholdt på Nors Skole 23.
november 2005
Baggrunden for dette møde er, at man i Nors
Børn & Unge Samvirke er blevet informeret om,
at der florerer stoffer i Nors. Da det er meget vig-
tigt at komme det til livs hurtigst muligt, planlagde
Samvirke dette møde.
Indbydelsen til mødet var sendt direkte til foræl-
dre til unge i 7.8.9. klasse samt til alle foreninger
m.v. tilknyttet Nors Børn & Unge Samvirke. Des-
uden ved opslag lokalt inviteret alle interessere-
de.

Ca. 75 deltagere, forældre, foreningsfolk og inte-
resserede.

Arrangør: Nors Skole & Nors Børn & Unge
Samvirke.

Mødet:
Claus Bøgh bød velkommen til de mange frem-
mødte og de 3 oplægsholdere: SSP-konsulent
Leif Brogård, Bent Oddershede fra Ungdomssko-
len og Leif Vestergård Jensen fra Thisted Politi.

Orientering:
Der var en forholdsvis hurtig gennemgang af
nogle af de mest benyttede legale og illegale rus-
midler – alkohol undtaget.

Endvidere blev der nævnt væsentlige karakteri-
stika m.h.t. ændret adfærd hos de unge, som føl-
ge af indtagelse af nogle af de mest benyttede
rusmidler. Eksempler fra de unges verden var
med til at konkretisere, hvad det er for typer tan-
ker og følelser hos de unge, der kan være med
til at starte et misbrug.
Forældre bør være opmærksomme på, hvis den
unge går med ældre kammerater, skifter om-

gangskredsen ud, isolerer sig, eller keder sig i
fritiden.
Leif Brogård fremhævede vigtigheden af, at der
blandt de unge dannes en ”festnorm” som ikke
blot lader stå til, hvis man opdager misbrug af
hash, ectasy m.v., men ganske enkelt ikke ac-
cepterer disse rusmidler i deres miljø.

Tilgængeligheden af stofferne er øjensynlig me-
get let og priserne relativt lave. Ifølge Leif Vester-
gård Jensen findes der f.eks. p.t. rigtig meget ry-
geheroin i Thy.
Virkningen af stofferne kan ofte være ret uforud-
sigelig og ganske farlig.

De 3 oplægsholdere berørte mange flere aspek-
ter, men ovenstående er nogle af de væsentlig-
ste.

Dialog:
Herefter var der en engageret, saglig, lødig og
værdig debat blandt de fremmødte – godt hjulpet,
støttet og styret af oplægsholderne.

Deltagerne enedes om, at det ville være OK at
bekymre sig om både egne og andres børn. Ge-
nerelt oplevedes et stort ønske om åbenhed,
som det også i virkelighedens verden kan være
svært at praktisere.

Initiativer fremover:
Formanden for Nors Børn & Unge Samvirke, Kai
N. Christensen, kunne som afrunding på aftenen
meddele, at Samvirket efterfølgende vil tage
yderligere initiativer m.h.p. at byens foreninger
m.v. vil arbejde videre i en proces frem mod en
”rusmiddelpolitik” for den enkelte forening og/eller
sammen med andre.

Referent Kai N. Christensen

(Materiale: Interesserede kunne tage 1 eks. af ny
pjece fra Viborg Amt om rusmidler).
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Skolebestyrelsen skal ha-
ve nye forældrerepræsen-
tanter
– vær som forældre med
til at vælge dem!

Sk olebest y rels en er m e d t il at ud-
st ik k e ram m er for hv ordan s k olen
sk al udv ikle s ig og hv ordan hv erda-
gen på sk olen s k al v ære. D et gø res

bl. a. ved at ud arbejd e pr inc ippe r, d e r ka n h a n dl e o m al t d e r
ve d røre r sko l e n s vi rkso m h e d .
D u k an v ære m ed t il a t best em m e i hv ilk en ret ning s k o-
len sk a l bev æge s ig, når du er m ed t il a t v ælge, hv em
der s k al v ære forældrenes repræs ent ant er i s k olebest y -
rels en.

Har du allerede nu lyst til at stille op som kandidat
til skolebestyrelsesvalget, kan du henvende dig til
skolens leder og tilkendegive, at du stiller op.

Du vil efterfølgende blive kontaktet af valgbestyrel-
sen, som vil informere dig yderligere. Du skal melde
dig inden den 13. januar, hvis du vil være sikker på
at komme med i kandidatpræsentationsmaterialet,
som sendes ud inden valgmødet.

Valgmøde på skolen afholdes d. 25. janu
ar 2006 kl. 19.00

Forældre vil modtage yderligere information om
mødet når vi kommer lidt nærmere datoen.
På valgmødet vil du blive præsenteret for de kandi-
dater, der allerede har tilkendegivet, at de stiller op
samt for nye kandidater, som opstiller direkte på
mødet. De vil fortælle om deres synspunkter og
holdninger til skolebestyrelsesarbejdet og du får
mulighed for at stille spørgsmål til dem.
På valgmødet kan du også være med til at priorite-
re kandidaterne
hvem skal være medlem af bestyrelsen og hvem
skal være suppleant? Såfremt der ikke kommer ind-
sigelser til prioriteringen eller nye kandidater stiller
op (indtil 10 dage efter valgmødet), vil den priorite-
ring som du er med til at foretage på valgmødet
være gældende.

Husk det handler om:

 Dit barns skole.
 Hverdagens rammer for alle skolens elever.
 Skolens indhold.
 Skolens fremtidige holdning.
 Medbestemmelse.
 Indflydelse på, hvem der skal vælges til besty-

relsen.
 Tage ansvar.
 Bakke op om skolen og bestyrelsen.
 Skabe en god dialog.
 Skole og forældre samarbejder til gavn for den

enkelte elev.

Generalforsamling Nors-Tved Borger-
forening

Nors Kro den 20. februar kl. 19.00.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning ved formanden
3. Regnskab ved kassereren
4. Valg af bestyrelse

På valg er: Svend Erik Borggård (modt. gen
valg), Leif Stefansen (modt. genvalg), Hanne
Nielsen (modt. ikke genvalg).

5. Valg af suppleanter
5. Valg af revisor

På valg er Hartvig Johansen
6. Fastsættelse af kontingent
7. Æresmedlemmer Borgerforeningen
8. Indkomne forslag
9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen, vil Gitte Søe-Larsen og
Troels Clausen kort informere om vores hjemme-
side Norsby.dk.
Vi har inviteret Norskoret til at synge et par numre.
Til sidst er Borgerforeningen vært ved en kop kaf-
fe med brød. Øl og vand kan købes. -
Mød op til en hyggelig aften.

Nors-Tved Borgerforening
Susanne Søe-Larsen



Røgerivej 4, Nors - tlf. 97982518

www.armiga.dk
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MidtVest Bredbånd

Et af Danmarks bedste bredbåndstilbud er må-
ske på vej til dit område. MidtVest Bredbånd
planlægger distributionsstræk til de større byer
i første omgang. Men er interessen i Nors stor
nok, kan vi også her få Fibernettet lagt ind al-
lerede inden for de næste par år. Er interessen
ikke stor nok, vil der gå 6– 7 år inden vi har
fibernettet i byen.

Udrulning af Fibernet giver dig en række nye
muligheder for kommunikation og underhold-
ning. F.eks. Kan alle tilsluttede MidtVest Bred-
bånd telefonikunder ringe gratis til hinanden.

Lynhurtigt Internet, billigere telefoni
og interaktivt TV.

Installation og oprettelse af abonnement (incl.
gravning fra skel til husmur samt installation
og aktivering af fordelerboks) Kr. 3.495,00.
Men man kan få grav-selv rabat ved selv at
udføre gravning fra skel til husmur. Derved får
du de første 3 mdrs. abonnement (ekskl. for-
brug dog maks 3 x 595 = 1.785,00) uden be-
regning.

MidtVest Bredbånd samlet pakke (pris pr.
md.)

Grundabonnement - 100 Mbit/s fiberforbindel-
se kr. 299,00

Internet—10/10 Mbit/s kr. 199,00

Fiber IP telefoni - forbrugsafregnet kr. 40,00

TV/radio basispakke inkl. En digital TV-boks,
tastatur, fjernbetjening (13-15 kanaler) kr.
179,00.

Samlet pakke-pris ekskl. telefonforbrug kr.
595,00

Telefonitaksten er 16 øre dag og 8 øre aften til
dem, der ikke har MidtVest Bredbånd. Bred-
båndskunder kan som tidligere nævnt ringe
gratis til hinanden.

MidtVest Bredbånd er ejet af dig som andels-
haver i Thy-Mors Energi og 6 andre midt– og
vestjyske forsyningsselskaber. Så selv om du
ikke kender vores navn - ved du hvem vi er.

Få din nabo med.

I samarbejde med Nors-Tved Borgerforening
vil vi give dig muligheden for at give din inte-
resse til kende. Tag et kig i vedlagte folder og
en snak med naboen. Vi skal have mindst
40% af husstandene i Nors by med, for at kun-
ne få installeret fibernet i byen. - Det kan tilfø-
jes, at man har erfaring for, at dit hus vil stige
2-4%, hvis fibernet er installeret. Det er vel og-
så værd at tage med.

Underskriftindsamling.

Er du meget interesseret i dette projekt, har vi
brug for underskriftsindsamlere. Vi skal have
samlet underskrifter fra mindst 40% af hus-
standene i Nors by og have det tilsendt til
MidtVest Bredbånd. For yderligere information
ring 97982023 hurtigst muligt, så vi kan få
gang i projektet.

På hjemmesiden www.mvb.dk kan du læse
mere omkring fibernet og alle de fordele, der
er ved at få det installeret.

Nors-Tved Borgerforening og
MidtVest Bredbånd



V. Hanne V. Nielsen
Hanstholmvej 158

Tlf. 97981918

Lukket hver mandag –og lør-
dag i ulige uger.
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Sidste nyt fra Borgerforeningen

Året der gik sluttede vi jo af med Limfjordsteat-
ret den 2. november. - Det var godt besøgt af
ca. 40 mennesker. Det var faktisk det største
antal dette teaterstykke havde været ude og
spille for, så det er jo rigtig godt.
Den 8. november var der så det årlige banko-
spil på kroen. Her var ligeså god tilslutning
som det plejer med ca. 125 gæster.
Vi håber at der vil være god tilslutning til både
vores generalforsamling den 20 febr. på kro-
en, Arrangementet på Thy-Mors Energi den
24. februar og Fastelavn- og Dilletantarange-
mentet den 25. febr i hallen.

Sommerfest
Den 17. januar skal vi mødes med Spejderne,
NBK, Støtteforeningen og Teutonia og forbe-
rede sommerfesten, der jo i år skal foregå i
dagene den 17-19 august. Arrangementet bli-
ver højst sandsynligt flyttet ned på arealet ved
skolen,men dog stadig med telt. Book allere-
de nu de dage, så vi kan få rigtig mange besø-
gende. Til festen om lørdagen kunne I jo
eventuelt arrangere jeres årlige vejfest. Vi ar-
bejder på at få noget rigtig godtmusik, der
skal spille både under og efter maden.

Kontingent
Vi har modtaget mange indbetalinger, faktisk
er vi oppe på ca. 400 medlemmer nu og det er
ny rekord. Men vi håber på at få endnu flere.
Har du fået dit girokort væk, kan du indbetale
til vores konto i Sparekassen Thy 9081
0580010687. Husk dit navn og adresse, så vi
kan placere pengene. Man betaler 120,00 for
en husstand og 60,00 for en person. Du kan
også betale kontant hos Hanne (Klip og Krøl).

Byforskønnelse
Det bliver i januar eller februar måned vi bliver
indkaldt til borgermøde omkring byforskønnel-
se. Som det fremgik af sidste blad, er det

kommunen, der skal indkal-
de til mødet. Vi forventer at
få en dato snarest. Mød op
og kom med dine meninger
og ideer. Det vil selvfølgelig
primært dreje sig om
Hanstholmvej, eller Norsvej
som den kommer til at hedde
til efteråret.
Vi har dog haft stadsgartner Custin ude og
kigge på arealet ved det gamle pigespejder-
hus. Her er der planer om at få hele stykket
planeret og plante frugttræer og sætte borde
og bænke op og eventuelt en crocketbane.
Samtidig lavede han planer om at få fældet
nogle af de store træer ved Bykernen ned
mod Ungdomshuset og på hjørnet Stationsvej-
Kirkebyvej. De tager meget udsyn og det er
her mange børn færdes på skolevejen. Nye
lavere beplantninger vil i stedet komme op.

Generalforsamling
Vi afholder generalforsamlingen den 20. febru-
ar. Som noget nyt har vi inviteret Norskoret til
at synge et par numre. Vi håber det kan træk-
ke rigtig mange folk til. Samtidig er der også
information omkring hjemmesiden norsby.dk. .
Her vil der være lejlighed til at spørge omkring
hjemmesiden, såfremt der er noget du er i tvivl
om. Mød op til en aften, hvor du ikke er for-
pligtiget til andet end at hygge dig. Der vil væ-
re kaffe og brød til alle.

Afslutningsvis ønskes alle et rigtig godt nytår.
Et år hvor vi skal til at vænne os til det nye vej-
net og et år, hvor tværssamarbejdet forhå-
bentlig udvikler sig endnu mere. Vi er godt på
vej.

Nors-Tved Borgerforening
pbv
Susanne Søe-Larsen



Thyparken 16
7700Thisted

Tlf. 96194500
www.thistedforsikring.dk

- din tryghed

S-J Fragt A/S
V/ Søren L. Pedersen

Leopardvej 26A
Tlf. 97981802

Webbside://www.sj fragt.dk
E-mail: sj fragt@fragt.dk
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Det er Morten Nielsen, Sanne, Mads, Kent og
Gitte - de sidste med efternavnet Andersen og
Sigrid B. Jacobsen, der er drivkraften bag Nors
Erhvervscenter A/S til overtagelse pr. 1. januar
2006. Det er de tidligere Licentia-bygninger,
der danner ramme om erhvervscenteret. Bag-
grunden for dette projekt er flere. Man ønsker
ikke, at de mange tomme bygninger skal stå
som en mindre spøgelsesby. Bygningerne skal
komme Nors og omegn til nytte på bedst muli-
ge måde.

At der er brug for lager mv. i Nors, har allerede
vist sig at være tilfældet. Allerede nu er ca.
halvdelen af de ca.26.000 m2 udlejet. Man
startede med annoncering i starten af novem-
ber, så initiativtagerne er rigtig glade for den
modtagelse erhvervscenteret har fået.

Der er blandt andet flere lokale håndværkere,
der har lejet lagerplads. Desuden har også
Fastplast A/S flyttet lager til byen. Dertil kom-
mer, at NJA-Møbler A/S er i gang med at etab-
lere centrallager + showroom. Styrketrænings-
foreningen Teutonia rykker også ind her efter
nytår. De har lejet ca. 200 m2, hvor der tidlige-
re var omklædning. Her er badefaciliteter, så
det er jo skræddersyet til idrætsområde.

Der har også været flere henvendelser på kon-
torbygningerne. Her kom initiativtagerne med
en rigtig god ide til byens erhvervsliv/
håndværkere. Den såkaldte rugekasseordning,
hvor en gruppe mindre håndværkere (som der
er mange af i Nors og omegn) kan gå sammen
om at have en fælles administration og derved
drage nytte af at dele en telefonpasser/
bogholder og samtidig spare penge ved at ha-
ve fælles kontorhold.

Selv om det hedder et erhvervscenter, er det
ikke kun møntet på erhverv, men også på den
private. Der er lokaler og priser for enhver
smag, og mulighederne er mange i både op-
varmede og uopvarmede rum. Bygningerne
sættes i den stand, som lejer ønsker, hvor man
dog ved større forbedringer, binder sig for en
længerevarende lejekontrakt.

En af hallerne lejes ud til opmagasinering af
campingvogne. Her kan du få din campingvogn
ind for 500,00 kr. og vide, at den står tørt og
godt her i vintersæsonen.

For dem,som muligvis kunne have interesse i
det, er der nogle rigtig gode køkkenfaciliteter,
der endnu ikke er lejet ud.

Der er allerede ansat en pedel til at passe byg-
ningerne ude og inde. Her kan man se, at det
hurtigt tærer på bygningerne, blot de står tom-
me i kort tid.



Ved Kenneth Bonnerup
Døjholtvej 1, Nors
Tlf. 97981757
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Lommefilosofi
af Leif Korsgaard

Det nysgerrige menneskes natur.

Vi skal lige se, hvad der er efter næste
sving på vejen.

Stjernehimlen studeres, i håb om at få øje
på noget usædvanligt.

Vi udfordrer hele tiden hinanden, for at få
bekræftet hvem, der er klogest og stær-
kest.

Når vi er i nærheden af vand, skal vi lige
se hvor langt ud vi kan bunde.

Sætter vi os indendørs, foretrækker vi en
vinduesplads.

Hører vi samtale, lytter vi gerne med, for
eventuelt at kunne tilkendegive vores me-
ning.

Vi ransager os selv, for at finde ud af
hvem vi er og hvor vi skal hen.

Afgrunden nærmes så tæt som muligt, for
at få et godt kig nedad.

En irriterende flue studeres, i undren over
hvor utrættelig den er.

Nysgerrighed driver os ofte på et vildt dyr
i håb om at sidde der længe.

Vi færdes i det ukendte, for at tilfredsstille
vores trang til at udforske.

Jorden studeres, for at finde aftryk eller et
spirende frø.

Ildens fortærende kraft, betragtes med
undren.

Skal vi fra A til B, spekulerer vi på om der
skulle være en kortere vej.

Af og til råber vi højt, for at overbevise os
selv og andre om, at vi er i live.

Vi prøver at spytte mod vinden i håb om,
at det kan lade sig gøre, uden at ramme
os selv.

De højeste toppe bestiges, for at få størst
muligt udsyn.

Nogle gange spiser og drikker vi, for at
måle hvor meget vi kan rumme.

Tit giver denne umættelige nysgerrighed
anledning til et befriende grin.

Alt i alt må det siges at være en rigtig god start
Nors Erhvervscenter A/S har fået. Kommer de
henvendelser på plads, som de yderligere ligger
inde med, begynder det at se fornuftigt ud, men
der er stadig ledige lokaler. Så har du brug for
noget plads eller har andre ideer til området, er

du velkommen til at kontakte initiativtagerne for
mere information:

Morten Nielsen tlf. 30892088
Kent Andersen tlf. 40921915
Mads Bang Andersen tlf. 20970945



Klippestudiet v.
Rita H. Andersen

Kirkebyvej 16

Tlf. 97981929 V. Halla Palm
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Nors Kro 100 år

Lørdag den 24. marts 1906, var der i Thisted
Amts Tidende en artikel med overskriften
”Byggeriet i Nors”. Videre i artiklen står: ”Siden
Thisted-Fjerritslev-Banen blev anlagt, er der om-
kring Stationsbygningen i Nors opført flere
smukke bygninger, således en Brugsforening,
en Gæstgivergård, et Bageri, et hus som for ti-
den bruges som Lægebolig, desuden en større
husejendom, hvori der blandt andet drives
Snedkerforretning”.

Dengang hed Nors Kro altså Nors Gæstgiver-
gård. Gitte og Hans, der i dag driver Nors Kro,
vil gerne have en mere nøjagtig datering og hi-
storie om kroens start. De vil give et par gode
flasker rødvin til den der kommer med den bed-
ste baggrundshistorie omkring kroens opstart og
dato for opstart. Ligeledes er de interesserede i
gamle billeder af kroen. I bogen Nors-Tved fortid
og nutid, er flere navne nævnt, der i årenes løb
har drevet kroen. Der er blandt andet Jens Peter
Borup, Jens Søgaard, Stenbryggen, Anders
Vilsbøll, Christian Vilsbøll, Christian Brænd-
gaard og Poul Kristensen.

Navnet på bygningen blev til Nors Kro i 1956.
Det var dog først i 1972, at den daværende ejer
fik spiritusbevilling hjem.

Nors Kro i dag.

Det er som tidligere nævnt Gitte og Hans, der
driver kroen i dag. De har efter svære tider nu
fået kroen op at køre, som de ønskede og beg-
ge stortrives i dag. Foruden parret har de 14 tje-
nere tilknyttet, Katrin, der er køkkenassistent og
Gittes mor Lis, giver også en god hånd med i
dagligdagen. Ved større fester er der også eks-
tra hjælp på i køkkenet. Det fungerer på god
gammeldags familiebasis, hvor kunden skal væ-
re i centrum og der bliver ikke sparet på kvalite-
ten, når der indkøbes råvarer til køkkenet. Ved
fester gør de meget ud af at Hans står og byder
velkommen i indgangen, så de der arrangerer
festen kan være inde hos gæsterne. Under mid-
dagen er der også fuld fokus på om alle har,
hvad de skal have og har det godt. Dette har
også smittet af på kalenderen. Der strømmer ind
med bookinger og det er jo rigtig dejligt.

Mors dag.

Som noget nyt holder man hver fredag en hyg-
gelig aften man har døbt ”mors dag”. - Her kan
man indtage en 300 g steak med grøntsager og
kartofler til en fornuftig pris. Maden kan nydes i
hyggelige omgivelser i restauranten, hvor der er
levende lys og hyggelig musik.



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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Andre tiltag.

Der er allerede flere, der benytter sig af en så-
kaldt pensionistmiddag, der består af to retter
med vand. I stedet for at sidde hjemme og spise
middag, er man sammen med andre i hyggelige
omgivelser.

Hver fredag mellem 14-18, kan købes øl og bit-
ter til 10,00 pr. stk.

Hver dag leverer kroen mad til både Nors og Hil-
lerslev Skoler. For billige penge kan eleverne
bestille dagens ret på skolen.

Siden man startede med omfartsvejen, har man-
ge montører, brobyggere og brolæggere haft
base på kroen. Nogle overnatter der, mens an-
dre bor i campingvogn og bare kommer og spi-
ser hver dag.

Også færgefarten i Hanstholm gør, at mange
overnatter på kroen i forbindelse med, at de skal
med færgen.
I dag er der 8 værelser til udlejning på kroen.

Gitte og Hans har planer om at afholde 100 års
jubilæet til sommer, selv om det højst sandsyn-
ligt allerede er i foråret, at kroen i sin tid åbnede.
Men parret håber på allerede i februar at se
Nors-folk til Vildtaften med efterfølgende coun-
try-musik.

Nors Bold Klub og Nors Bold
Klubs støtteforening afholder
generalforsamling i klubhuset d.
17. februar kl. 19.00 - sæt
kryds i kalenderen og mød op
uden forpligtelser til en hyggelig
aften.

Samtidig vil vi gerne ønske alle vores sponsorer -
medlemmer og alle de mange frivillige hjælpe-
re og personlige støtter i hele Nors og omegn en
rigtig glædelig jul og et godt nytår, og tak for god
opbakning i året, som er gået.

Jørgen Kragh
Nors Boldklub

Foredragsaftener:

Det er to vidt forskellige afte-
ner, så vi håber mange har lyst
til at høre foredragene. Alle er
velkomne.

Lilian Larsen
Hjemmenes Aften

16. januar kl. 19.30 i Nors Missionshus .
Forstander Finn Andskjær, Blidstrup Ungdoms-
skole, taler over emnet ”Bordbøn og bare ben”.

20. februar kl. 19.30 Nors Skole.
Birgitte og Erik Landgrebe, Blidstrup har opholdt
sig i Indien i 1/2 år, og vil fortælle om ”Hverdagsliv
i Indien”.
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Nu er julen ovre og endnu et år er begyndt. Vi
har i hjemmeside udvalget haft travlt og i sær-
deleshed har vores programmør svedt i man-
ge, lange timer for at gøre www.Norsby.dk
brugbar. Vi regner således med at kunne præ-
sentere hjemmesiden for firmaer og foreninger
først i februar måned (der vil blive sendt nær-
mere info ud i Januar måned!).

På borgerforeningens generalforsamling d. 20.
februar vil der desuden være en offentlig præ-
sentation af hjemmesiden og hvad den kan

bruges til. Hvis der er interesse og behov for
det, vil der kunne afholdes endnu en introdukti-
on til hjemmesiden efterfølgende.

Vi glæder os til at vise arbejdet frem og svarer
gerne på spørgsmål…

Gitte Søe-Larsen
På vegne af hjemmeside-udvalget for
www.norsby.dk

Hjemmesiden norsby.dk

Der har været afholdt bestyrelsesmøde i ung-
domsklubbens bestyrelse og i dén forbindelse
er der kommet en masse gode ideer for klub-
bens fremtid på bordet. I den nærmeste tid hå-
ber vi alle på, at rammerne for børn, unge og
andre brugere af Nors Ungdomshus bliver bed-
re og mere spændende.
Sidste år var det nær gået galt til generalfor-
samlingen, fordi ingen forældre eller andre
voksne havde interesse i at klubben skulle fort-
sætte, men med 40 unge medlemmer og nye
planer for klubhuset har vi brug for aktive og
visionære bestyrelsesmedlemmer, som ønsker
at være med til at gøre Ungdomsklubben og
ungdomshuset attraktivt ikke blot for børn og
unge i Nors, men også for de øvrige brugere.

Der er general forsamling i Ungdomsklubben
Tirsdag d. 7. Februar kl. 19.00, hvor vi håber
at se en masse mennesker med interesse i, at
stedet, hvor netop DERES unge mennesker har
det sjovt og hygger sig, bliver videre udviklet,
så det matcher tiden og tidens unge.

I forbindelse med general forsamlingen vil der
blive afholdt auktion over flere ting fra klubben,
der ikke længere er brug for. Det omhandler
bl.a. en forstærker, en mixerpult, højtalere, lys-
sæt og disko kugle.

Vi håber på mange interesserede købere.

Hilsen Nors Ungdomsklub.

Generalforsamling og udsalg i Nors Ungdomsklub

Hjælp til hjerneskadede børn.

Er der nogle der vil hjælpe med atsamle brugte
frimærker ind til gavn for hjerneskadede børn.
Har du nogle brugte frimærker du vil give eller
vil du selv hjælpe med atsamle ind til dette for-
mål, kan du kontakte:

Elsebeth Sørensen
Holmevej 15
Tlf. 97982099

Frimærkerne kan sendes til nævnte adresse
eller ring og aftal nærmere.
Se også hjemmesiden www.hjerneaktiv.dk.



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
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Nors-Tved fortid og nutid
Det er jo lige sent nok at opfordre til at
købe denne bog til en julegave. Men
står du og har brug for en anden gave,
eller ejer du ikke bogen selv endnu, så
KØB den. Det er en rigtig god og ind-
holdsrig bog, udarbejdet af lutter lokale
kræfter. Bogen giver et rigtig godt ind-
blik i, hvad der er sket i vores lokale
samfund de sidste mange år.

Er du interesseret i at købe bogen, kan
du henvende dig på tlf. 97982023 eller
vende forbi på Hanstholmvej 138 A.
Den koster kun 150,00 kr.

Kulturhus/forening
Der er mange gamle fotos i bogen. Lig-
ger du inde med gamle fotos, vil vi me-
get gerne låne dem, så vi kan scanne
dem ind. Vi har planer om at lave nogle
plancher fra gamle dage med fotos og
tekst. Så har du en historie til dit bille-
de, er det jo rigtig godt. Billederne skal
placeres i et (håber vi) fremtidigt kultur-
hus, som vi arbejder på at få op at stå.
Vi har en masse forslag til en kulturfor-
ening. Er du interesseret, så kig ende-
lig forbi på Hanstholmvej 138 A. Jo fle-
re kræfter og ideer vi kan få med til det-
te projekt jo bedre.

Toget udenfor Nors Station.

Møllen ved T abor.

Øverst: Billede ned over Kirkebyen. Der er kommet
en skole og mange huse til siden.
Nederst: Billede af Stationsbyen set fra Ranselvej
med mejeri – og bagerskorsten set i baggrunden.

Hestekørsel på Nors Møllevej.
Udsigt fra banen til Stati-
onsvej.

Mærkedage og Brugtbix

Har du noget du gerne vil sælge eller købe eller
måske give væk, kan du kontakte Dorte på ne-
dennævnte nummer/mail.

Det samme gælder, såfremt du har en lykønsk-

ning til et familiemedlem eller lignende.

Der er deadline den 20. februar 2006.

Dorte Larsen, Holmevej 10
Tlf. 97982230
Mail larslundnord@mail.tele.dk

Ja det er ren nostalgi, men som
Aksel Hedegaard så rigtigt engang
skrev:”Hatten af for fortiden - jak-
ken af for fremtiden”.



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.
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Golfcenter på vej i Nors.….

Der arbejdes på højtryk for at skabe et indendørs
Golftræningscenter (Nordvestjysk Indoor Golf) som
noget helt nyt og unikt her i Nors. Det er ønsket om
at skabe et interessant aktivitetsniveau i Nors, så
det bliver perlen mellem Thisted og Hanstholm.
Smørhullet alle gerne vil bo i.

Da vi i skrivende stund har dead-
line på trykken af Nors-Tved Ti-
dende, vil jeg kun kort berette om
hvad det handler om. Vil man vide
mere, kan man henvende sig til
undertegnede, der ligger inde med
skitser over anlægget af Golf-

centret, som vi arbejder på at anlægge i det gamle
Licentia nu Nors Erhvervscenter A/S.

Anlægget vil indeholde det man kalder drivingrance,
puttinggreene, chip and putt baner,mini putting golf
og golf simulatorer, bare for at nævne nogle af tilbu-
dene. Også her vil vi gerne have folk i Nors til at en-
gagere sig og komme med forslag og initiativer til
gavn for alle i Nors/Tved området.

Håber der kommer mange henvendelser samt initia-
tiver på hjælp engagement i alle de nye tiltag i Nors.

Med venlig hilsen

Ivan Johansen

Nyt fra Nors Hallen.

Da Teutonia flytter fra Nors Hallen og om i det gam-
le Licentia pga. pladsmangel, får vi jo mere plads i
motionscentret til vore motionister. Men det gør jo
også, at vi får mulighed for at øge aktiviteten i moti-
onscentret, og får plads til nye maskiner.
I uge 2. i 2006 kommer der to nye maskiner, pro-
fessionelt løbebånd til glæde for alle, og et nyt red-
skab man kalder en Wavemaskine, den arbejder i
cirkel bevægelser, og erstatter de gamle cross step
maskiner,men er meget bedre da den arbejder
med flere muskelgrupper. Vi håber jo at disse nye
maskiner vil være til stor gavn for alle brugere.

Teutonia flytter d. 31. januar 2006. Inden da håber
vi på at have modtaget mange gode forslag på,
hvordan vi kan indrette motionscentret til fordel for
alle brugere. Der vil også stadig være mulighed for
at dyrke styrkeløft i kombination med motion.
Efter 1. februar 2006 kommer der en ny folder med
ændrede tider og nye tiltag. Til sæsonstarten
2006/07 kommer der atter nye tiltag, men dem vil vi
gerne fortælle om på etsenere tidspunkt.

Vi vil her fra Nors Hallen og Nors Hallens Motions-
center gerne ønske alle et godt nytår med ønsket
om god helse til alle, og velkommen i Nors´ nye mo-
tionscenter.

Nors Hallen
Ivan Johansen
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Vejformænd m/k

Velkommen til nye vejformænd, vi mangler dog
stadig vejformænd til nogle enkelte veje. - Det
er mest landområder,men de er i høj grad vigti-
ge at få med. Så bor du på:

Bjerget, Hanstholmvej Nord, Idasminde Mark,
Nors Møllevej, Vorringvej

- så vågn op. Vi kan godt bruge din hjælp.

Vej Formand
Bakken Kaj Stensgård
Ballerumvej Tved Lone Gregersen
Bangsmindevej Lone Gregersen
Bosbjergvej Preben Gravesen
Brinken Kaj Stensgård
Buskærvej Jane Kanstrup
Bykernen Bodil Lund
Dalen Eva Johannesen
Diget Kaj Stensgård
Døjholtvej Ellen Hansen
Frydebovej Ingolf Larsen
Guldstjernevej Dorte Andersen
Gærdet Kaj Stensgård
Hanstholmvej syd Åse Christensen
Hindingvej by Dorthe Christiansen
Hindingvej land Heidi Frimor
Holmevej Else Rasmussen
Kirkebyvej Birgitte Holm
Kåstrupvej Jane Kanstrup
Lerhøjvej Mona Klit

Lækjærvej by Egon Hedegård
Lækjærvej land Keld Pedersen
Nellikevej Vita Thomsen
Nors Møllevej Egon Hedegård
Nøbyvej Lone Kusk
Ranselvej Inger Kappel
Røgerivej Birgitte Holm
Sejlhøjvej Thorkild Jensen
Skellet Bodil Lund
Skrænten Kaj Stensgård
Smedetoften Sonja Sørensen
Stationsvej Lisbet Henriksen
Søbakken Dorthe Christiansen
Søgård Mark Else Oddershede
Taborvej Dorte Andersen
Thorshøjvej Ingrid Stentoft
Troldborgvej Lone Gregersen
Tråbakken Ulla Jepsen
Vendbjerg Kristian Sand
Violvej Egon Hedegård
Vænget Grethe Amby

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 og en pose småkager. Men
alt det kan du høre mere om, hvis du tilmelder
dig hos:

Dorte Larsen, Holmevej 10
Tlf. 97982230
Eller mail til larslundnors@mail.tele.dk

Ungdoms
gudstjeneste

For nogle år siden, lavede Bjerget Efterskole, en
ungdomsskole - en ungdomsgudstjeneste i Nors
Kirke.
Nu er det snart tid igen. Denne gang afholdes
den dog i Hansted Kirke tirsdag den 17. janu-

ar. KFUM og KFUK og Spejderne i Nors bakker
op om denne gudstjeneste og opfordrer så man-
ge som muligt at møde op og få en god oplevel-
se. Indtil videre er det lykkedes os at få listet ud
af arbejdsgruppen, at det blandt andet vil komme
til at handle om sanser, og man skal ikke regne
med at sidde stille hele tiden.

Alex Dahl Jensen
KFUM og KFUK



feb ru ar 2006

ma ti on to fr lø sø
1 Klub 19 Model for en dag. 2 Indre Mission

Fælles samtale
i Missionshu-
set.

3 Åbent hus i Nors
Hallen.

4 Avisind-
samling spej-
derne.

5

6 IM Missionsuge
med kor og tale af
B. Fodgård.

7 Generalforsamling
ungdomshus
IM Missionsugemøde
ved B. Kusk.
Valg til fodboldudvalget
kl. 19 Vendbj erg.

8 IM Missionsugemøde ved
J.C. Brander.
Generalforsamling Vandværk.
Klub 19 Vi går ovenpå til Mis-
sionsugen.

9 IM Mission-
sugemøde
afslutning i
Nors Kirke ved
J. Erbs.

10 11 12 Kirkekaffe i
våbenhuset efter
gudstjenesten
kl. 9.00.

13 14 15 16 IM Samtal e-
møde ved M.
Andersen og R.
Hove Nielsen.

17 Generalforsam-
ling Nors Boldklub
og Støtteforenin-
gen.

18 19 håndbold
hjemmestævne
Hanstholm.

20
Generalforsamling
Borgerforening.
Hjemmenes Aften
foredrag ”Bordbøn
og bare ben” ved
Finn Andskjær

21 22 Generalforsamling
Norshallen

Klub 19 Fastel avnsfest.

23 24 25
Fastelavns-
fest
Dilletant

26

27
Sognemøde i Præ-
stegården

28
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jan u ar 2006

ma ti on to fr lø sø

1
2 3 4 Klub 19 N ytårsfest. 5 6 7 8 Nytårspar ade

spejderne N ors
Kirke.

9 Indre Mission
Bedeuge

10 Indre Mission Bedeu-
ge.
Valg til håndboldudvalget
kl. 19 N orshallen.

11 Indre Mission Bedeuge

Klub 19 Videoaften.

12 Indre Mission
Bedeuge

13 14 15

16 Hjemmenes
Aften ”H verdagsliv
i Indien” ved Birgit-
te og Eri kLandgre-
be.

17 Sognemøde i Præste-
gården - film om Israel ved
Thastum.

Ungdomsgudstjeneste
Hansted Kir ke

18
Ældremøde i Præstegården.

Klub 19 Besøg fra Tanzania.

19 20 21 Indre Mission
Kredsstævne

22

23 24 25
Sognemøde i Præstegården
Skolebestyrelsesvalg kl.
19.00

26 27 28 29

30 Pakkespil Nors
Skole Danmission
(husken pakke)

31
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Madlavning for mænd

Fredag den 25. november havde madlavnings-
klubben besøg af tre piger fra Asian Shop i Thi-
sted. De underviste i alle typer af thai-retter.
Dog var eleverne ikke så meget impliceret, som
det kunne ønskes, da det var pigerne der pri-
mært stod for madlavningen, medens mænde-
ne så bare kunne kigge på og lære.

Der var gang i den store wokgryde og der blev
fremtryllet mange lækre retter, som man fik op-
skrifter med hjem på,så man kunne gå hjem til
lillemor og brilliere i de asiatiske kogekundska-
ber. - Der var forårsruller med skinkefars, tem-
pura (japansk-indbagte tigerrejer), Caldereta
(filipinsk ret med oksebryst og grøntsager),
Tomka (thaisuppe), kyllingwings, Choupey
(wokgrønt med rejer) og selvfølgelig en ordent-
lig skål ris.

De foregående gange har madklubben haft be-
søg af den tidligere kromand Poul Kristensen til
at undervise. - Her i det nye år klør de på igen,
men meningen er, at de selv skal prøve koge-
kunsten fra bunden og derved lære alt om mad-
lavning. - Og som Keld Pedersen så rigtigt sag-
de, er det jo bare kultur og de har det helt af-
gjort hyggeligt og sjovt.

Godt Nytår
Her er lidt stemningsbilleder fra
Nors dagen efter Nytårsaften…
Er det nytårsløjer eller er det
hærværk. Redaktionen hælder
klart til det sidste…….

Nors børnehus

Stationspladsen

Telefonboks
Stationsvej

Ikke for at pege fingre.., men
kan man ikke fejre nytårsaf-
ten uden byen kommer til at
se sådan ud? - Heldigvis er
det kun materielle ting, men
alligevel til stor irritation for
ejerne…..Tænk lige over det!



Mærkedage januar - februar

Jeanette Kjær Kristen-
sen, Hindingvej 6 ønskes
til lykke med de 11 år den
10. januar.

Hilsen Far, Mor og Jannie

Til lykke til Mikkel Ne-
sager, Stationsvej 31
med de 9 år den 20. ja-
nuar.

Hilsen Farmor og Farfar

Når I læser dette, skulle der helst ikke være lys-
regulering i Nors mere. Planerne var i hvert
fald, at rundkørslen skulle stå færdig i uge 51
og Hillerslevvejen fra rundkørslen ligeledes skal
være åben for trafik.

Grunden til, at det hele er lidt forsinket er, at
man har koncentreret sig meget om at få flyttet
jord, så lang tid vejret har tilladt dette. Når først
frosten sætter ind, besværliggøres det klart
nok.

Ellers går det hele planmæssigtmed vejprojek-
tet og man forventer at det hele står klar til næ-
ste efterår som planlagt.

Her har I lidt billeder fra rundkørselsarbejdet og
fra færdiggørelsen af Hillerslevvejen. - Informa-
tionerne er fra det midlertidige ”kontor” belig-
gende i den lille by af campingvogne og skur-
vogne nord for Nors. Her snakkede vi med:

Tilsynsingeniør Keld Stefansen
Tilsynsassistent Mogens Højen
Laborant Rene Sørensen

Omfartsvejen

Folmer Andersen ønskes hjerte-
lig til lykke med de 60 år den 29.
januar.

Kærlig hilsen
Anton, Majbrit, Peter, Henrik og
Ruth


