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Havetraktortræk - et tilløbsstykke.
Klokken 17.00 begyndte det at ose på den grønne
plads, hvor Havetraktortrækket skulle foregå. Det
var mænd (og en enkelt dame) i alle aldre, der kom
med mange forskellige køretøjer. - Det hørmede
langt væk af maskiner og mandfolk og kvinderne
var glemt for en tid.

Sammen med traktortræk hører en ristet med brød
og dem blev der solgt mange af i pølsevognen, der
også solgte fadøl i lange baner.
Det var Thy Havetraktortræk, der stod for arrangementet. De bliver bestilt til næste års sommerfest,
så kom i gang med at øve...

Alkoholfrit diskotek med
”Scenen er din.”
Blev godt styret af Teutonia, Spejderne og
Provst Henning Sørensen. Der var gang i
den med sang, musik og dans. Musikken leverede ”Diskotek Mallin”.
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Indledning
Så er vi på den anden side af sommerfesten. Og
hvilken sommerfest. Skønt vejret truede fra den
dårlige side, var det ikke noget der ødelagde noget.
Lige fra torsdag aften med banko til festen i teltet
lørdag aften, var det lutter glade mennesker, der
mødte op og bidrog til, at det blev en kæmpe
succes.
Efter sådan en weekend får man lyst til at klø på
igen, skønt man er nok så træt. Sommerfestudvalget er klar til at planlægge og videreudvikle, så
glæd jer allerede til næste år.
Jeg vil også godt benytte lejligheden til at takke
for godt samarbejde med de andre foreninger,
der er involveret i sommerfesten. Det er Teutonia, Spejderne og Støtteforeningen/Nors Boldklub. I andre foreninger, der ikke er med - I får en
invitation til næste år. Det er ved at være så stort,
at vi får brug for flere hænder og ideer.
Også tak til Hallen, Skolen og Børnehuset for lån
af arealer. Det er virkelig et dejligt sted vi har der
i centrum mellem Kirkebyen og Stationsbyen.
Der er plads til udvidelse og nogle virkelig gode
faciliteter. Vi håber der blev ryddet så pænt op,
så vi må komme igen næste år.
Tak til alle de frivillige hænder, der gør det muligt
at holde sådan en weekend. Vi håber også I er
klar næste år.
Så må vi hellere holde med sommerfesten her,
men selvfølgelig er det denne gang et blad, hvor
den fylder meget.

I sidste blad inviterede Venstre til Debataften den
13. september med de to gange Ole. Der er desværre gået gris i den (spørg dem der var med til
sommerfesten lørdag aften, hvis ikke du forstår).
Nej, det er nu ikke derfor Venstre har aflyst, men
fordi der den 14. September indkaldes til Borgermøde på Kroen kl. 19.00. Det er udvalget
bag den nye projekt bygennemfart, der indkalder
til møde og vil informere om, hvilke ideer de har
til den nye Norsvej.
Debataftenen med Oler´ne bliver udsat til November. Nærmere information og tidspunkt kommer senere.
VAFT har som alle sikkert ved ændret på rute 23,
så den fra januar 2007 ikke længere vil køre via
Kirkebyen. Borgerforeningen har gjort indsigelse
til VAFT omkring den nye plan og som bekendt
har der været en underskriftindsamling igang. Vi
samlede ialt 611 underskrifter, der nu er sendt til
VAFT. Ole Westergaard, der sidder i VAFTs
bestyrelse vil også tage sig af sagen og Ole
Christensen har kontakt til Thisted Kommune.
Det er ikke kun Kirkebyen de vil fjerne fra ruten.
De to sidste afgange fra Nors i begge retninger,
vil ifølge planen også blive nedlagt, så vi har i
den grad noget at gøre indsigelse imod.
Lige nu er det kun at afvente VAFTs endelige
beslutning og håbe på de lytter til os.
Afslutningsvis vil jeg godt byde en ny
“vejformand” velkommen. Det er Henning Bak,
¨måske bedre kendt som “Muggi”, der vil tage
Idasminde Mark. Så nu har vi ikke flere ledige
stillinger, hvad “vejformænd” angår. - Dog kunne
jeg godt tænke mig en hjælpende hånd, hvad
angår norsby.dk. Det tager tid at lægge billeder
ind og jeg har rigtig mange gode billeder fra sommerfesten, som selvfølgelig skal lægges ind.
Henvend dig, hvis du har lyst til at hjælpe.

For at blive ved det positive, så er der gang i
mange ting i vores lokalsamfund.
Byggeriet er ligeså stille ved at blomstre, men vi
mangler stadig flere byggegrunde. Der skal være
noget at vælge imellem. Det må være en sag for
de to gange Ole i byrådet!
I Nors Erhvervscenter kører det også derudaf. Alt
er næsten lejet ud og den før tomme og lidt
uhyggelige fabrik har igen fået liv. En gokartbane
ser dagens lys i en af hallerne og det er rigtig Deadline næste Tidende er 20. oktober.
godt. Den vil helt klart smitte af på en del af erhvervslivet her i Nors. Så alt mulig held og lykke Susanne Søe-Larsen
med den.
Nors-Tved Borgerforening
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Midt på tiden er der kaffepause og også tid til
at holde ”snakketøjet” ved lige.
Har du tid, lyst og lejlighed, så kig ned og se
om det er noget for dig. Der er to gratis prøvegange.

”De Muntre
Motionister”

Efter en lang sommerferie, starter ”De Muntre
Motionister igen op i Nors Hallen torsdag den
31. august kl. 9.00-10.30. Herefter er det
hver torsdag det sker, samme tid og sted.
Sidste sæson var der ca. 50 medlemmer, men
der er plads til flere.
I hallen er der mulighed for motion af enhver
art. Både for dem, der kan lidt og dem der er
mere mobile. Der er:

Foruden gymnastikken, er der en del af Motionisterne, der også har en fast gåtur hver mandag. Hver gang et nyt sted i Thy. En del spiller
også crocket på Vendbjerg to gange i ugen.
Vil du gerne vide lidt mere om ”De Muntre Motionister”, kan du kontakte:
Bent og Vita tlf. 97982664 eller
Sigurd og Ingrid tlf. 97981249

Motionscenteret som vi må benytte
Badminton
Gymnastik med store bolde
Kædedans
Og meget mere…Hver gang slutter vi af med
afspænding, så man ikke bliver øm i musklerne.

Bedste søges.

Flagudlejning m.m.

Findes der en sød ”Bedste”, der har tiden og
hjertet til at være en del af tre drenges liv ca. 2
aftener hver anden uge? Du skal være hos
dem fra kl. ca. 17-23.30.
Vi har brug for dig frem til 1. februar - måske
længere.

Står du og mangler flag, stænger, borde, stole,
æresport o.l. så har Borgerforeningen det hele på
lager.

Dorthe tlf. 23647419

Henvendelse skal ske til:
Mads Nesager
Tlf. 23956619

Ranselvej 1 tlf. 40275311
Byens Solcenter
Åben alle dage fra 7—22
Gode toiletforh. og gratis creme.

Zoneterapeut
Lisbeth Ubbesen
Exam. Zoneterapeut, massør og sygeplejerske. Åben når det passer dig.
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EN STOR TAK
Ole og jeg vil gerne sige tak til alle som gjorde et
stort og vellykket arbejde til sommerfesten. Det
resulterer i at vi var mange i byen og oplandet
som fik tre herlige dage med festlige oplevelser.
Selvfølgelig har det været et hårdt arbejde for alle
de medvirkende foreninger, og et vovestykke at
flytte til et nyt sted, men det var godt, og vi håber
det har givet jer mod og lyst til at arbejde videre,
så vi kan få mange gode sommerfester fremover.
Dernæst vi jeg gerne udtrykke min tak til alle som
viste interesse for min stade ved kræmmer markedet, det blev en pragtfuld dag.
Med venlig hilsen Åse Christensen

Man bliver helt euforisk af alle de stoffer...

Patchwork
Sommeren går på hæld og de mørke afteners tid nærmer sig, og tiden er inde til at:
Patchworkklubben Nors
Tager hul på en ny sæson.
Vi starter tirsdag, den 4. september kl. 19.00
Vi mødes i håndgerningslokalet på Nors Skole.
Alle med interesse for patchwork er velkommen
både nybegyndere og øvede og meget øvede,
vi hjælper hinanden med at løse ”opgaverne”.
Medbring selv kaffe og brød.
Evt. spørgsmål kan rettes til undertegnede.
På klubbens vegne
Grete Amby
Tlf. 97 98 16 85 / 24 60 35 42

S/A Smede og
maskinteknik
Ved
Søren Andersen
Ballerumvej 307, Tved
Tlf. 97981790
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www.danmission.dk - peg på genbrug og klik på
Genbrugsbutikker - genbrugsbutikker - rul ned til
7700 og klik på: Danmission Genbrug Nors.

Vidste du,
At Nors Genbrug har fået valgt en bestyrelse.
Det skete ved et medarbejdermøde den 26. juli.
Valgt blev: Ragna Gregersen, Kirsten Hove,
Sigfred Kristensen og Kai Stensgaard. Bestyrelsen konstituerer sig senere.
At vi ved nævnte møde fik at vide, at vi havde
en fremgang på ca. 14.000,00 kr. i forhold til første halvår af 2005. Som bekendt var 2005 det
bedste år i kr. og ører i Nors Genbrug.
At vi i Nors Genbrug havde vores årlige loppemarked mm. Den 5. august og overskuddet blev
ca. 3.500,00.

At vi igen har modtaget et langt brev - e-mail fra
Else Højvang, Tanzania. Det er hende vi støtter
med vores projekt fra Nors. - I nogle få linier.
Hun har været på tur med nogle unge mennesker: ”Det blev virkelig et højdepunkt i de unge
menneskers liv at komme på en sådan tur - og
vi var en smut over grænsen til Rwanda - over
broen Kagera floden, som skiller Tanzania og
Rwanda. Der er et brusende vandfald der, og så
var vi forbi et sted, hvor der var en massegrav
med over 400 lig, som var blevet hevet op af floden i 1994. Og vi har nu startet venskab mellem
området der og vores provsti, som vi håber kan
give mange gode ture og oplevelser begge veje.
TAK for fortsat medleven og forbøn, samt støtte
til vort arbejde gennem Danmission, ” slutter Else Højvang.

Stor hilsen
At vi deltager i sommerfesten lørdag den 19. au- Kai Stensgaard
gust med trailer og det helle.
At du kan gå ind på Danmissions hjemmeside:

Norsby.dk - klik lige ind og se alle de muligheder
der er. Besøgstallet stiger heldigvis også stødt,
men det kan blive meget bedre…
Sommerfestudvalget ønsker ideer og ros og ris,
som vi kan tage med i vores evalueringsmøde.
Debatforummet vil være ideel til dette.

Tlf. 97981622

Vi mangler også ideer til Indvielsen af Omfartsvejen. Skriv på forummet eller send en mail til
info@norsby.dk.
Brug loppemarkedet, hvis du har noget du vil
sælge, købe eller give væk. HELT GRATIS!

Nordthy Bedemandsforretning
Else og BerthelRasmussen
Bybakken 69
7730 Hanstholm
Tlf. 96550600
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Limfjordsteateret
gæster igen Nors.
Tirsdag den 24.
oktober kl. 19.30
Nors Skole
Så er det tid til teater igen i Nors. Denne gang
hedder stykket ”Livet er sår´n.”
Tre skuespillere, to sangere og en musiker er
samlet omkring et stort dukkehus - et hus, der
kan rumme historier om alt. Enkeltstående historier om pudsige skæbner, der kan fortælle om
stort og småt. Fra lyst til lusk, om lyse gevandter
og om ”livet er sår´n”.
Med en god portion humor og lidt alvor, tager vi
det hele igennem vridemaskinen og tilfører det

Hjemmenes Aften.
Så er Hjemmenes Aften igen klar med et nyt program for 2006/07. Det er et program med rejseoplevelser, musik og sangaften. Derforuden adventsfesten før jul. Vi glæder os til at se rigtig mange og
ALLE er velkommen.
Hilsen Lillian Larsen
Man. 18. sept. Kl. 19.30 i Nors Missionshus.
Kirsten og Eskild Agger, Thisted viser billeder og
fortæller fra turen ”I Paulus´s fodspor i Tyrkiet”.
Man. 20. Nov. Kl. 19.30 i Nors Missionshus.
Åge Ringgård og Evan Møller, Hurup. Musik og
sangaften, hvor de to spiller en del for os og synger
sammen med os.

godt med salt og peber, så vi både får smagsløg
(n)ene i gang og mærker det stærke pift på tungen. Kort sagt. En variete bundet sammen med
sange og tekster om hverdagens skurke og helte
Skuespillere: Lasse Popp, Lars Lundt og Gitte E.
Jensen.
Sangere: Kristina Kvols, Nadja Broholm Sørensen.
Instruktion: Gitta Malling.
Vi håber, at vi ligesom sidste år kan få en masse
i teater.
Vi har endnu ikke helt fastlagt, hvor billetter kan
købes. Nærmere information kommer på norsby.dk og der kommer plakater op i byen.
Med venlig hilsen
Nors-Tved Borgerforening
Og Limfjordsteateret

Tirs. 12. dec. Kl. 19.30 Adventsfest.
Jørgen Tholstrup, Nykøbing taler og underholder.
Luciaoptog, kaffe og amerikansk lotteri.
Fre. 29. dec. Kl. 19.30 i Nors Missionshus.
Julefest. Program kommer senere.
Man. 15. jan. Kl. 19.30 Nors Skole.
Kent Arne Fredslund Madsen, Hundborg - leder af
De Frivilliges Hus. Emne følger senere.
Man. 19. febr. Kl. 19.30 I Nors Missionshus.
Finn Feilan, Hanstholm - ”Narmia - heksen, løven
og garderobeskabet”.
Man. 19. marts kl. 19.30 i Nors Missionshus.
Verner Poulsen, Faddersbøl fortæller om kirker og
kirkehistorier.
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Sommerlejr 2006

Vand, vildt og Vesterby. Lørdag den 1. juli cyklede Nors-spejderne af sted mod den årlige somLejren bød på mange forskellige aktiviteter.
merlejr. Turen gik til Vesterby, en lille by i nær- onsdag var store maddag, hvor der blev lavet
heden af Vestervig, både til lands og til vands,
både kylling, fisk og flæskesteg, med en masse
da langt det meste af turen foregik i kanoer. Dog tilbehør. Samt jordbær til dessert.
er der for langt fra Nors til Vesterby, til at kunne
kalde det en endags tur, derfor var en overnatning ved Ørum Sø nødvendig. Inden havde et
enkelt stop, hvor aftensmaden blev tilberedt.
Menuen bestod af Jaka-bov og kartofler. Dette
faldt langt fra i alles smag.

Da spejderne ankom søndag eftermiddag til
lejrpladsen, skulle teltene rejses, så alle kunne
få et sted at sove, inden man næste dag skulle
begynde at etablere lejrpladsen, eftersom alle
var mere eller mindre medtaget efter turen frem.
Hver dag mellem kl. 12 og kl. 15 var en siesta nødvendig, da solen bagede fra en skyfri
himmel. Temperaturen var så høj, at ingen kunne holde ud at lave noget.

Røgerivej 4, Nors - tlf. 97982518

www.armiga.dk

En anden dag skulle de mindste bygge en vandrutsjebane og de store en tømmerflåde, som senere skulle transportere ni seniorer over til den
anden side, hvor aftensmaden skulle laves og
spises.
Dette års sommerlejr vil helt sikkert blive husket for sol, vand og kysseleg.
Lotte Gregersen
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Cykelsponsorløb
2006
NBK og NBK's støtteforening
afholdt i forbindelse med byfesten det årlige cykelsponsorløb, hvor overskuddet går til
ungdomsarbejdet i NBK. Det var utrolig flot
med så stor en opbakning, 55 børn cyklede
om formiddagen og 27 voksne sled sig igennem 2 timers hårdt "bjergkørsel" om eftermiddagen.

Stor tak til kørere, sponsorer samt de mange
frivillige hjælpere, som tilsammen lavede et
super TOUR DE´ NORS - Hvor alle kom først
over målstregen, vi glæder os til at se jer alle
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke de sammen igen næste år.
mange cykelryttere - store som små - alle
knoklede virkelig for sagen, der blev kørt i alt Jørgen Kragh NBK
1266,6 km af børnene og 730,8 af de voksne,
svarende til 24,350 km i gennemsnit pr deltager, eller en cykeltur til Hanstholm og hjem
igen.....!! Det er ganske imponerende, så alle
vi sponsorer må jo i lommerne, når deltagerne
i løbet af det næste stykke tid kommer rundt
for at hente deres velfortjente sponsorbeløb.

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

Efter at have færdiggjort studiet i Litauen og også
taget danskkursus her, vendte hun igen tilbage til
Thisted Sygehus, Kirurgisk afdeling i august
1995. Samtidig tog hun 5 medicineksaminer i Århus for at blive læge i Danmark.
Egles oprindelige planer med lægekundskaben
var, at blive hjertelæge. Hun er dog rigtig glad for
at være i Nors Lægehus, da hun på denne måde
bruger hele bredden af hendes lægekundskab.
Egle Kongsøre er gift og har to drenge på 5 og 8
år. Hun er bosiddende i Thisted Østby.
Kun et klik fra din læge.
Som noget nyt kan man nu få kontakt til Lægehuset i Nors via internettet.

Eller helt ny er Egle Kongsøre, 35 år faktisk ikke i Der er mulighed for: e-mail konsultation, receptlægehuset i Nors. Hun har i august været ansat i fornyelse, tidsbestilling og meget mere.
praksissen i 3 år. Pr. 1. juli i år overtog hun Poul
Lodbergs andel af praksissen.
For yderligere information kan du gå ind på hjemmesiden www.minlaege.dk eller få en pjece om
Egle stammer fra Litauen, hvor hun også har
mulighederne hos lægehuset.
læst til læge. I 1994 kom hun til Thisted Sygehus
som udvekslingsstudent i to måneder. Dengang Egle Kongsøre fortæller, at det endnu ikke er så
var hun også en dag i Nors Lægehus, for at stifte meget brugt, men at det bliver fremtiden med
bekendtskab med lægepraksis i Danmark. Derdenne form for kontakt til sin læge. På denne måforuden var hun også hos Falck og Politi, for at
de er man ikke afhængig af at skulle bestille tid
lære om det danske samfund. Grunden til alt det- eller eksempelvis have fornyet sin recept i arte er, at der er lægemangel i Danmark.
bejdstiden.

Takket være de frivillige, som for nogle år etablerede byfesten, og løbende har udviklet den til
Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for at være et lokalt tilløbsstykke med godt og højt
en rigtig flot og vel tilrettelagt byfest. Mange fri- humør. Jeg håber og tror at byfesten kan være
villige har lagt et kæmpe stykke arbejde for at få med til udvikle vores sammenhold i Nors, og det
synes jeg også, den allerede har vist. Jeg glæsådan et arrangement op at stå, hvor der var
tilbud for store og små, unge og gamle, der var der mig allerede til næste år!!
tænkt på alle.
En gæst

BYFESTEN 2006

S-J Fragt A/S
Thyparken 16
7700 Thisted
Tlf. 96194500
www.thistedforsikring.dk
- din tryghed

V/ Søren L. Pedersen
Leopardvej 26A
Tlf. 97981802
Webbside://www.sjfragt.dk
E-mail:
sjfragt@fragt.dk
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Cirkus Mascot gæster Nors.
Du bliver nok skuffet, hvis du tror det er Købmand Carsten og Michael Armiga, der skal optræde i cirkus. Det er dog de to vi kan takke for,
at Cirkus Mascot kommer til byen. De har købt
forestillingen og gjort det muligt for DIG at komme i cirkus.

Sæt X i kalenderen den 27. september kl.
19.00 - Billetter kan købes fra den 11. september i Merko til kr. 60,00 pr. stk.
Cirkus Mascot har gæstet Nors for år tilbage.
Det er et rigtigt familiecirkus med artister, klovne, heste, hunde og meget mere.

Michael og Carsten fortæller, at der vil være en
overraskelse i pausen. Hvem ved måske vil de
selv optræde!!
De håber at se rigtig mange i Cirkus. Der er
plads til 270 personer i cirkusteltet.

Indvielse gokarthal.
Når du læser dette, har vi måske passeret den
1. september, men vi tager det med alligevel…
Thy Gokart starter indendørs bane i Nors Erhvervscenter A/S. Der er reception:
1. september kl. 16-18, hvor der er lidt godt til
ganen. Der vil også være mulighed for at prøve
banen.
Skulle du have spørgsmål, kan du kontakte
manden bag gokarthallen Tommy Jensen på
mobil 21423435.
Tommy Jensen ved en gokart.

Sydhavnsvej 5
Tlf. 99199300
thisted@de-bergske.dk

Ved Kenneth Bonnerup
Døjholtvej 1, Nors
Tlf. 97981757
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Høst Fest

Der afholdes høstfest i Nors Missionshus,
Onsdag d. 13. September kl. 19.30
Falckredder Henning Sørensen fra Nykøbing kommer og taler (og underholder?).
Under kaffen vil der kunne købes amerikansk lotteri.
Alle er Velkomne, stor som små da programmet indtil kl. 21. er forberedt så selv
børn kan være med.
Klub 19. deltager også i festen.
Hilsen Indre Mission

Olsen Banden i Nors.

50 års
Jubilæumsfest Missionshuset.

Tirsdag d. 31. Oktober kan det nuværende Missionshus holde 50 Års jubilæum.
Dette fejre vi ved at holde en fest på dagen. Festen starter kl. 19.30 og vi håber
så mange som muligt af huset brugere
gennem årene vil møde op og være med
til at gøre dagen festlig og måske udveksle minde og anekdoter om de forgangne år
i huset.
Tidligere KFUM og KFUK formand i Nors,
Leif Bak holder fest talen.
Under kaffen vil der kunne købes amerikansk lotteri.

Klub 19. har en plan. Inspireret af Olsen
banden eventen har de timet og tilrettelagt
et Olsen Banden løb onsdag d. 6. September. Aktionen start ved missionshuset
kl.´19. Det skal bruges skøre leder, en
masse børn og en god portion fantasi. Alle
børn fra og med 3 kl og til og med 6 kl.
klasse kan deltage gratis denne aften. Det
bliver forhåbentligt bare skide godt.
Hilsen Klub 19

Hilsen Indre Mission, KFUM og KFUK
og Hjemmenes Aften.

PS. Skulle du ligge inde med nogle billede fra byggeriet af
missionshuset, må du endelig medbringe dem, eller evt.
aflevere dem til Alex Dahl Jensen, Hindingvej 2, så de kan

V. Halla Palm
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gen, så børnene kan opleve at se denne proces
og gå og dufte til det lækre mad som senere skal
spises og nydes!
Formanden for Børne- og Kulturudvalget Kristian
Alle er meget velkomne til at kigge forbi til J Kristensen vil også være tilstede for at indvie
Nors Børnehus høstmarked fredag d. 15 vores nye cykelbane.
SE PLAKATEN HOS DE HANDLENDE I NORS!
september mellem kl. 16.30 og 19.30.
Vi håber at se rigtig mange og forventer at vejret
atter vil være med os!

Høstfest-marked i Nors Børnehus
d. 15 september!

På Nors Børnehus vegne
Med venlig hilsen
Leder Bodil Tofte Jonsson

Legepladsen vil i den anledning være forvandlet til
en stor markedsplads, hvor der foregår en masse
forskellige aktiviteter. Aktiviteterne er planlagt af
forældrene der er inddelt i grupper, som hver
især bidrager med en aktivitet til Høstmarkedet.
Forældrebestyrelsen vil også dette år stå for at
Billederne er fra sidste års høstmarked.
grille en gris, dette foregår allerede fra formidda-

Vandautomat til Nors Skole
skænket af Vandværket.
Der er stor søgning omkring skolens nye vandautomat.
"Skal hanen den ene vej eller den anden?"
"Det er ikke spor svært, når man først har fået
det lært"
Det er Skolen, der har søgt Vandværket om
vandautomaten. Det begyndte inden ferien, hvor
man havde fokus på sund mad og drikke. Mange børn drikker for sødt og har bedre af det rene
postevand.
Vandværket kunne se ideen med automaten,
der fungerer som et fadølsanlæg.
Sparekassen Thy kan også se ideen og mange Fra venstre: Esben Kristensen, Sparekassen Thy, Claus Bøegh, Skoleinspektør og Ole Christensen, næstformand i Vandværket.
gratis dunke til børnene er afhentet i filialen i
Nors.

Nors VVS - og
Blikkenslagerforretning

Vognmand
Henning Pedersen
Lækjærvej 37, Nors
Tlf. 97981216 Mobil 20991216
E-mail hp-transport@mail.dk

Jens Ole Jensen - Kirkebyvej 22, Nors
7700 Thisted
Tlf. 97981273 - mobil 20851273
SE. Nr. DK 54476728

Levering af sand, grus, harpet jord,
skovflis—containerudlejning
Kran/grab service
kørsel med gummiged.
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Grillfest på Nors Ældrecenter
den 26. juli 2006
”Solen der skinnede fra en skyfri himmel – telt i
haven – Grillen der var tændt – pølser, ben og
kylling, salat, brød, vin, øl og en masse sodavand
og vand – underholdning ved Gretha Hoxer.”
Der var lagt op til en rigtig hyggelig eftermiddag.

Ca. 60 personer havde tilmeldt sig. At det blev på
juli måneds varmeste dag, kan der ikke klages
over, men varmt var det.
Der blev sunget og vugget i takt til musikken. Gretha kan bare det der, med at skabe stemning.

Første skoledag
Ferien er slut.Alle er samlet til skolestart i salen:
Solbrændte, veloplagte og spændte på at mødes
med hinanden.
Vi kunne byde velkommen til 24 nye børn til
0.klasse og 8 børn til de øvrige klasser.
Alle sang vi - som traditionen byder -med på "Sig
mig er jeg lidt skør, maven den kribler....
Skolen har dermed et samlet elevtal på 218 fordelt på 11 klasser.
De 8 nye elever fordeler sig med
Emma til 2.klasse
Sasha, Mathias og Zanab til 3. A
Emil, Hubert og Trondur til 3.B
Elisabeth til 6.C

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

Claus Bøegh
skoleleder, Nors skole
Thisted Kommune
tlf.96 186200, direkte 96 186203
mail: Nors.skole@thisted.dk
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Nyt fra
Borgerforeningen.

Medlemskab Borgerforeningen.
Som sidste år, bebyrder vi vore ”Vejformænd”
med en gang girokort ved uddeling af næste
nummer af Tidende. Det giver en del mere arbejde, men vi håber I tager det med ligeså godt humør som sidste år.
Medlemskabet er samme pris som sidste år.
120,00 kr. for en husstand og 60,00 kr. for enlige. Vi håber at kunne sætte en ny rekord med
antal medlemmer igen i år.

met. Dermed kunne vi nå at reagere overfor den
nye køreplan. Også tak til Sanne Svendsen, Holmevej, der hjalp med at få delt underskriftsider
ud. Tak til Ole Christensen for kontakten til Thisted Kommune. Ole Westergaard har endvidere
lovet at tale vores sag i VAFTs bestyrelse, som
han sidder i - tak for det.
Vi håber underskrifterne vil gøre gavn, så vi beholder busdriften i Nors Kirkeby.
Borgermøde 14. september kl. 19.00 Nors
Kro.
Det udvalg, der blev nedsat i foråret omkring
projekt bygennemfart, har nu en plan klar til
fremlæggelse. Mød op til borgermødet, så vi kan
få alles synspunkter frem i den forbindelse. - Vi
skal også have kigget på nyt julepynt til byen.
Overskuddet fra sommerfesten går jo hertil. Her
modtager vi også gode ideer med kyshånd.

Bankospil på Nors Kro.
Mandag den 6. november kl. 19.00 afholdes det
årlige bankospil. Vi glæder os til at se ligeså
mange spilleglade gæster som der plejer at være.

Stationsvej 2.
Normalt går Borgerforeningen ikke ind og blander sig i de enkelte husstande. ”Barberens” hus
er dog lidt et særtilfælde på grund af den centrale placering i byen. Jeg har kontakt til Mogens
Christensen, der ejer huset. Han er interesseret i
Nors Skole 50 års Jubilæum.
Nors Boldklub, Skolen og Borgerforeningen går i at sælge, men kan ikke bruge de bud han har
september til første planlægningsmøde omkring fået mellem 200.000 - 350.000. - Han påpeger,
skolens jubilæum. - Vi har planer om, at arrange- at huset har byens bedste placering og vil være
ideel til en butik af en eller anden art.
re fest i hallen for alle gamle elever. Har du en
Mogens Christensen har indhentet bud på at få
ide, så kom endelig frem med den.
renoveret huset. Sker dette beholder han selv
huset til udlejning. - Jeg har fået tilladelse til at
Indvielse af omfartsvejen den 17. nov.
Her skal vi også til at tage fat. Vi har endnu ikke videregive M. Christensens mailadresse: pastor@c.dk. - Skriv til ham, såfremt du er interesfået Vejdirektoratets program for dagen, men
seret i huset.
selvfølgelig skal denne dag være en festdag i
Nors. - Forummet på norsby.dk står åbent for
Afslutningsvis en lille bøn: Deltag noget mere i
gode ideer.
debatter. Kom frem med jeres ideer. Vi bor alle i
et lokalsamfund, der skal gøres så stærkt som
Indsigelse mod VAFTs køreplan.
611 underskrifter er afsendt til VAFT og kopi her- muligt udadtil.
af afleveret på Thisted Kommune.
I den forbindelse vil jeg gerne sige tak til Christi- Susanne Søe-Larsen
an Bojesen, fordi han informerede os om proble- Nors-Tved Borgerforening

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

Stationsvej 29
Tlf. 97982183/40782183
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LP-Restlager.
(Bag orange siloer, Håndværkervej)
Det er Hans Palm og Flemming Luxhøj, der har
åbnet et restlager i den gamle smedje i Nors
Erhvervscenter. Varelageret spænder vidt, da
det er restlagre de opkøber. I øjeblikket er det
alt fra børnetøj til udekøkkener de sælger. I
næste uge måske noget helt tredje, da det jo er
restlagre, men nye varer det drejer sig om.
Derfor ved man heller ikke, hvad næste uge
byder på.
Kig på profilsiden på norsby.dk. Her kan du løbende følge med i, hvad der nu er på lager.
Der er endnu ikke en fast åbningstid på lageret. De åbner efter aftale og er du interesseret i
at komme ned og kigge, kan du kontakte dem
på nedenævnte numre.

Hans og Flemming har startet dette restlager
op, ikke udelukkende for cool cash, men for at
skabe liv og vise, at der sker noget i Nors. Et
rigtig godt initiativ for vores lokalsamfund.
Held og lykke med ”biksen”.

Hans´s mobil 29620560 og Flemmings mobil er 40571156.

Restsalg hos
NJA-Møbler A/S.
NJA – Møbler rydder op i hjørnerne og har løbende restsalg af udgående modeller, prototyper og let skadede møbler til meget fornuftige
priser.
Et lille udvalg af pladerester og låger af forskellige art til ”gør det selv folkene” kan også køMan er også meget velkommen til at kontakte
bes.
Erland og aftale tider for besigtigelse, på hverdage mellem 8.00 og 15.00
Salget foregår fra NORS ERHVERVSCENpå tlf. 40 43 04 90
TER, med indkørsel fra Håndværkervej.
På gensyn til en god handel,
I tiden er der et stort udvalg, af næsten alt i
møbler til huset, ÅBNINGSTIDERNE annonce- Venlig hilsen NJA-MØBLER A/S,
res i dagbladet med jævne mellemrum, og på Erland Blåbjerg
opslaget hos købmanden.

Tusinde TAK!
Det er lidt farligt, at sige tak. Tænk hvis vi
glemte nogle, men vi vover…
Tak til Nors Bageri for rundstykkerne lørdag
morgen.
Tak til Michael Dalgaard, Skårupgård - Lars
Oddershede, Søgård Mark og Lars Lund, Holmevej for sponsorering af grise.
Tak til Nors Kro for lån af termokander, fade
mv. og tak for de flasker vin i sponsorerede.
Også tak fordi vi måtte låne spiritus, da det
slap op lørdag aften.
Tak til Sparekassen Thy for bidrag til avisannonce.
Tak til Bornerup DataCenter for kopi af program.
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Tak til alle både erhverv og private, der støttede bankospillet.
Tak til Hallen, Skolen og Børnehuset for lån af
arealer og bygninger.
Tak til Berthel Rasmussen for at sætte gang i
den i Gøglerkroen med din harmonika. Også
tak til resten af Ballerum Tæskværk - og nej vi
bliver aldrig træt af at lytte til jeres musik.
Tak til Christian Søe-Larsen for mikrofonstyring
lørdag. Du gjorde det rigtig godt og vi håber at
kunne trække på dig næste år.
Tak til Henning Pedersen for container.
Tak til Thy Container for transport af container.
Tak til Merko for god handel og tålmodighed.
Tak til alle hjælpere derforuden– ingen nævnt
ingen glemt.. Tak til alle ”gæster”.
Hilsen
Teutonia og Nors-Tved Borgerforening

Tak til Ole og Per Møller, Nors El for pengene,
der kom ind for 12 meter hotdog. - Det gik jo
som varmt brød…

Tak til Spejderne - en hyggelig stand og et flot
alter.

Tak til Svend Åge Nielsen for igen at komme
med minicrosserne. Dem kan vi ikke undvære.

Tak til Crocketklubben, I står altid klar...
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Gudstjeneste i teltet.
Efter en regnfuld nat, var der stor luftfugtighed i
teltet, da bordene blev dækket lørdag morgen.
Vi var meget spændte. Får dette vejr folk til at
blive hjemme…

Tak til spejderne for den flotte prædikestol og
tak til Henning Sørensen for en god prædiken.
Også en stor tak til Ballerum Tæskværk, der
spillede til. Provsten var åbenbart også i tvivl
Vore tanker blev gjort til skamme. Vi har aldrig
været så mange i teltet lørdag morgen. Alle lyt- om, hvor mange der kom. I hvert fald var der alt
tede til prædiken. Alle sang med. Det var så fan- for få sange. Men ”I østen stiger solen op” var
tastisk en oplevelse, så den gentager vi selvføl- selvfølgelig med til, at solen senere dukkede
frem på himmelen og vi resten af dagen havde
gelig til næste år.
godt vejr til sommerfesten.

Motorcrossstunt ved
Peter Dissing.
Igen i år fik vi Peter Dissing til at komme og vise
sine stunt på motorcrosser.
Igen i år var det et rigtig flot show. Alle står måbende med hjertet oppe i halsen. - Det gjorde
det ikke bedre efter et par styrt, der skyldtes
blød jord efter nattens regn. - Men Peter kløede
på igen, medens nok specielt forældre og bedstefar lukkede øjnene. - Godt gået Peter. Vi er
stolte af, at du kommer her fra egnen. Tusind
tak for dit show, som du oven i købet ikke ville

betales for...og også tak til din ligeså dygtige
medkører.

Stemningsbilleder fra sommerfesten. - Vi håber at se mindst ligeså
mange til næste år… Tak til FJ Byg for en flot stand!! (Ups…)

