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Høstmarked Nors Børnehus. 
 
Der er altid dømt hygge når børnehaven holder 
høstmarked. Dette år var ingen undtagelse. Der er 
boder af alle mulige slags, hvor man kan købe en 
ting eller måske vinde en god pakke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er forældrene, der står for boderne sammen 
med børnene. Forældrebestyrelsen griller gris, så 
et billigt aftensmåltid kan købes. Det var der rigtig 
mange familier, der benyttede sig af. - Som sæd-
vanligt havde også mange bedsteforældre fundet 
vej til marked og det var en fryd at se, hvordan bør-
nehavebørnene skulle vise bedsteforældrene deres 
børnehave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Overskuddet fra dagen tilfalder børnehaven til brug 
til nye ting til børnene. 

Høstmiddag i børnehaven. 
 
Et par dage forinden havde børnene høstmiddag i 
børnehaven. Der var rigtig flot pyntet med blomster 
og grønt, som børnene selv havde medbragt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I fællesstuen 
var der stort 
tag-selv-bord, 
hvor børnene 
kunne hente en tallerken lækkert mad med ind på 
deres stuer, hvor der også var dækket op til fest 
med blomster og frugt til pynt på bordene. 



Så blev det efterår og snart skrives historie i 
Nors. Det er meget tæt på den 17. november, 
hvor Omfartsvejen indvies. Hanstholmvej hedder 
Norsvej allerede fra 15. november.  
Forhåbentlig møder rigtig mange op allerede den 
11. november, hvor der er motionsdag på om-
fartsvejen. Dette er nærmere beskrevet  næste 
side. Vi håber rigtig mange vil deltage i enten løb 
eller cykelløb. 
Den 17. november har Borgerforeningen arran-
geret fest i Nors-Hallen efter vejen er indviet. Det 
håber vi også vil tiltrække mange mennesker. 
Læs nærmere program i bladet. 
 
Vi har fået en del nye tilflyttere til omegnen. Det 
kan vi holde lidt øje med på småkageregningen. 
Vi håber de nye er faldet godt til og har nytte af 
velkomstfolderen. Telefonlisten trænger til en for-
nyelse. Ny liste kommer snart. 
 
Venstre har fundet en ny dato til debatmøde med 
to gange Ole. Det bliver den 27. november, hvor 
hele området opfordres til at deltage. Vi er heldi-
ge med at have to byrådsmedlemmer i byen, så 
det er med at bruge dem på bedste vis. F.eks. 
tager de hul på skolestrukturen igen nu og der 
skal vi passe på ikke at få forringet den gode 
skole vi nu har. Det kræver noget opbakning fra 
hele lokalsamfundet at bevare de goder vi har  
og vi skal kæmpe for at få flere goder til området. 
- Det bliver en kæmpe kommune, hvor de mindre 
lokalsamfund godt kan drukne. Så mød op og 
deltag i debatten om Nors og omegns fremtid i 
den ny Thisted Kommune. 
 
Vi har holdt et møde omkring skolens 50 års jubi-
læum, der finder sted den 9. januar 2008. Vi skal 
have lavet en fest for alle de elever, der gennem 
årene har gået på Nors Skole. Arrangørerne er 
Skolebestyrelsen, Nors Boldklub og Borgerfore-
ningen. Hører du til en af de gamle elever og har 
du en adresseliste/mailliste til din klasse er vi me-
get interesserede i at få lidt hjælp. Det er mange 
klasser vi skal have fat på, så derfor vil det være  
 
 
 
Redaktion: 
Dorthe Lund – tlf. 97982230 – e-mail lars-
lundnors@mail.tele.dk 
Lone Gregersen – tlf. 97981725 – e-mail 
Fam-Gregersen@get2net.dk 
Susanne Søe-Larsen – tlf. 97982023 – e-
mail info@norsby.dk 

en kæmpe hjælp, såfremt vi kan få en formidler 
fra hver klasse til at skaffe sin klasses adresser/
mailadresser. Er du interesseret i at være formid-
ler/kontaktperson for din klasse, så vil jeg gerne 
kontaktes. Vi har planer om, når vi når så langt, 
at oprette et punkt inde på norsby.dk, hvor man 
løbende kan følge med i hvem, der nu har til-
meldt sig festen. - Vi holder møde igen i midten 
af November, hvor mere skal klarlægges omkring 
jubilæet. 
 
Det var en kæmpe succes med at få Cirkus Mas-
cot til byen. Der var totalt udsolgt til forestillingen 
og man kunne nem have solgt flere billetter. Det 
viser jo, at det godt kan betale sig at tage sådan 
et initiativ, som Armiga og Merko tog. Vi håber 
der er flere, der i fremtiden tør tage nogle initia-
tiver. Det er den made man får en spændende by 
på. 
 
Limfjordteateret har også lige gæstet byen. Her 
var desværre ikke meldt udsolgt. Jeg tror dem, 
der var mødt op syntes det var rigtig godt og 
hyggeligt, så det er lidt synd, at ikke flere giver 
sig tid til at komme til sådan en forestilling. 
 
Er du som erhverv eller forening endnu ikke med 
i vores Tværssamarbejde skal du endelig hen-
vende dig, såfremt du ønsker at komme med. - 
Hjemmesiden norsby.dk får flere og flere besøg 
hver dag og jeg har indtrykket af, at mange læser 
bladet her. Derfor er det en god og billig måde at 
nå ud til lokalsamfundet på. Har man som 
medlem noget man ønsker at få med i bladet er 
det jo helt gratis. Det samme gælder på hjemme-
siden. - Flere indlæg fra private ønskes også. 
Har du noget du gerne vil have med, så¨kom 
med det. Jo flere forskellige, der skriver til bladet, 
jo mere alsidig og spændende vil det også være 
at læse. 
 
Deadline for næste blad er 20. December, Bladet 
udkommer først efter nytår ca. 5. januar. 
God Jul og godt nytår til alle! 
Susanne Søe-Larsen 
Nors-Tved Borgerforening 
 
 
 
Layout: Mona Troelsgaard/Susanne Søe-
Larsen 
Fotos: Oluf Immersen, Kristian Amby mfl. 
 
Trykkeri: Friheden 
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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. 
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Motionsdag den  
11. november på  

Omfartsvejen. 
 

 
Hvis vi skal ud at gå på Omfartsvejen skal det 
være inden trafikken vælter ind den 17. novem-
ber. Derfor har Borgerforeningen med hjælp fra 
Hjerteforeningens Motionsklub arrangeret moti-
onsdag den 11. november. Der vil blive base 
ved Nors Auto. Her har vi fået lov at låne udstil-
lingslokalet. TAK for det. Her vil også tilmelding  
foregå. - Det er dog kun voksne, der skal tilmel-
des, da det kun er personer over 18 år, der skal 
betale kr. 20,00. Man skal betale dette ”start- 
gebyr” til både løb og cykelløb. Børn under 18 
år deltager gratis. 
Der vil være gratis forfriskning ved vejen og til 
dem, der ønsker det, vil diplom kunne fås efter 
løbet ved Nors Auto. Hver person får et kort 
med tid på, når de kommer i mål. Dette kort ud-
fyldes og ud fra det fås diplomet. 
 
Vi har denne gang helt gratis lånt en pølsevogn 
fra Claus Sørensen, Hydro Texaco i Thisted. 
TAK for det. - Foruden pølser vil der også kun-
ne købes vand, fadøl, kaffe og brød. 

 
Vejen set fra 
Hillerslevvej. 
Det er her løbet 
vil starte (ved 
broen). 
 

 
Om formiddagen er der cykelløb. Der vil blive 
en kort rute på ca. 11,5 km., en længere på 23 
km. og en rigtig lang til de garvede på 46 km. 
 
Om eftermiddagen er der løb/gang og har du 
lyst til stavgang er der også plads til det. Der vil 
være en kort rute på 6 km. og en lang på ca. 
11,5 km. Borgmester i Hanstholm Ejner Frøk-
jær kommer og skyder løbet i gang. 
 
Om eftermiddagen vil der, hvis vejret tillader det 
ligeledes være mulighed for tur i hestevogn for 
ældre og gangbesværede. Dog skal vejret være 
godt, da det ellers vil blive for koldt at sidde i 
vognen. Derfor venter vi til få dage før med at 
arrangere dette endeligt. 
 
Der vil være præmier til bedste mand og kvinde 
i både løb og cykelløb på alle distancer. Vi hå-
ber rigtig mange møder op til en forhåbentlig 
solskinsfyldt novemberdag.  
 
Hjerteligst  
Hjerteforeningens Motionsklub 
og Nors-Tved Borgerforening 

Program for den 11. november: 
 
9.00-9.45: Tilmelding (betaling kr. 20 kun for 
  personer over 18 år) til cykel- 
  løbet ved Nors Auto. 
10.00: Cykelløb med start under broen ved 
  Hillerslevvej. 
12.20: Præmieoverrækkelse cykelløbet ved 
  Nors Auto. 

 
 
12.00-12.45: Tilmelding (betaling kr. 20 kun 
   for personer over 18 år) til løbet 
   ved Nors Auto. 
13.00:  Løb/gang/stavgang med start 
   under broen ved Hillerslevvej. 
15.00:  Præmieoverrækkelse løb ved 
   Nors Auto. 



S/A Smede og  
maskinteknik  
Ved 
Søren Andersen 
Ballerumvej 307, Tved 
 
Tlf. 97981790 
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Indvielse Omfartsvej 
den 17. november 2006 

 
Så bliver det alvor - eller hvad gør det. I hvert fald 
er det dagen, hvor snoren klippes og hvor Nors-
vej bliver til stillevej. 
 
Der har været mange historier om den kære om-
fartsvej. Det begyndte vel allerede for omkring 40 
år siden, hvor man begyndte at snakke om en vej 
udenom Nors. Trafikken er i mellemtiden steget 
stødt i takt med nye færger i Hanstholm. 
 
Sådan et projekt ny vej, kan ikke undgå andet 
end at ramme nogle. Folk, der troede, at de boe-
de fredfyldt ude på landet, får nu en stærk trafike-
ret vej i baghaven. Det er selvfølgelig ikke sjovt. 
MEN nu er den her, og så må alle ligesom få det 
bedste ud af det. - I hvert fald skal det markeres 
som en festdag den 17. november. Vi håber rigtig 

mange vil deltage. 
 
Efter den 17. november går livet videre i Nors. 
Forhåbentlig vil Omfartsvejen ikke gå ud over vo-
res erhvervsliv og de få butikker vi har tilbage. 
Det kan DU være med til at undgå ved at støtte 
det lokale. -  
Det nytter ikke noget, at man bare læner sig tilba-
ge og siger ”Hvad sagde jeg”. Vi må alle hjælpes 
ad med at holde liv i den dejlige by vi nu bor i. 
Tænk på alle fordelene. Ingen tung trafik, der 
kommer hamrende gennem byen, så husene ry-
ster. Ingen færgetræk, så man kan vente i flere 
minutter inden Norsvej kan krydses. De fartgale 
bilister, hvor Nors bare er et sted, hvor man hur-
tigst muligt skal gennem, bliver vi fri for. - Det er 
bår dæjlig…Vel  mødt til en festdag den 17. no-
vember. 
 
Nors-Tved Borgerforening 

Program for 17. november: 
(indvielse og fest i Nors Hallen) 

Tiden kan måske ændres, da man fra Vejdirekto-
ratet ikke har lagt noget endeligt fast. Men følg 
med i aviser og norsby.dk, hvor sidste nyt vil 
komme. 
 
11.15: Vi mødes ved Hallen, hvor Sned- 
  sted Garden går i spidsen ud til   
  Omfartsvejen. Veteranbiler vil også  
  køre med derud. 
 
11.45: Indvielsen begynder ved broen un- 
  der Hillerslevvej. 
 
12.00 Snoren klippes af Trafikminister  
  Flemming Hansen. 
 
Herefter følges vi tilbage til Nors Hallen, hvor der 
vil være fest for alle. Det koster 20,00 kr. for 
voksne over 18 år at komme ind. På billetten vil 

man kunne vinde flere flotte præmier. 
 
Der vil være mulighed for at købe pølser, vand, 
fadøl og til kaffetid vil der være gratis kaffe med 
brød til alle. 
 
I løbet af eftermiddagen vil der være forskellig 
former for underholdning. Nors Voksenkor kom-
mer og synger, Ballerum Ny Tæskværk kommer 
og spiller blandt andet Shadowsmusik, Bulder og 
Bjarne kommer med et stort hold Linedansere, 
der vil optræde for os. - Alt dette foregår i den 
store hal. For dem, der har lyst vil der være mu-
lighed for at komme på talerstolen 
 
I Gymnastiksalen vil der være underholdning for 
børn i form af musik mm. 
 
Der vil være Stort Lærred med billeder fra før og 
nu. Disse billeder vil køre som diasshow hele ef-
termiddagen. - Der vil også være Amerikansk 
Lotteri. 



Nordthy Bede-
mandsforretning 
 
Else og Berthel-
Rasmussen 
 
Bybakken  69     
7730 Hanstholm 
Tlf. 96550600 
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Tlf. 97981622 

 
Basar på Nors Ældrecenter 

 
Lørdag den 18. november  

kl. 10.00 – 16.00. 
 
 

 
Der vil være skrivebøger, tombola, ameri-
kansk lotteri med mange fine gevinster og 
salgsbod. 
Der kan købes æbleskiver og gløgg, soda-
vand, kaffe og klejner. 
Kom og støt basaren. Overskuddet går ube-
skåret til aktiviteter for hjemmets beboere og 
områdets pensionister, - bl.a. busture, un-
derholdning og lignende. 

 
Hjemmenes 
Aften. 
 
 
 
 
 

Der er musik og sangaften, hvor vi alle syn-
ger. Musikken leveres af Aage Ringgaard og 
Evan Møller, Hurup. Det foregår i Missions-
huset 20. november kl. 19.30. - Vi håber 
mange har lyst til at få rørt sangstemmen. 
 

Så er der knap 2. mdr. til jul og programmet 
indeholder da også julefest i Missionshuset 
d. 29. december kl. 19.30. Vores Sogne-
præst Henning Sørensen har lovet at holde 
festtalen. TAK for det! Håber rigtig mange 
slutter op om denne festaften. 
 
Men inden da, er der adventsfest den 12. 
december kl. 19.30, hvor Jøtgen Falstrup, 
Nykøbing taler og underholder. Og så det 
helt uundværlige - Luciaoptoget. Noget alle 
glæder sig til år efter år. 
 
Vel Mødt 
Hilsen Lillian Larsen 
 

Dilettant den 25. februar 2007. 
 
Det er heldigvis igen lykkedes for dilettant-
holdet at samle nok til at kunne lave et hold 
til næste års stykke. Det bliver dog med en 
del nye deltagere og også en ny instruktør. 
Det er en garvet rotte indenfor dilettant 

nemlig Jan Madsen, der vil instruere. 
 
Stykket hedder ”Vanvid i Waders” og er 
skrevet af Knud Erik Meyer Ibsen. 
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Det er 
igen Nors BK og Nors-Tved Borgerfore-
ning, der arrangerer festen. 
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Fra Ukraine til Nors… 
 
Ja, det er to unge fyre, der er kommet langt 
hjemmefra vi her har med at gøre. Andre 25 år 
og Oleg 23 år kommer fra Ukraine. Ca. 2.000 
km. fra Danmark. De er i landbrugspraktik hos 
Henrik Munk på Døjholt. Her skal de være i 18 
mdr. hvorefter de skal på landbrugsskole i 6 
mdr. Samtidig med arbejdet på gården, går de 
på danskkursus 4 timer om ugen. De mestrer 
begge dansk, men ind imellem må vi dog slå 
over i engelsk. 
Det er langt fra alle ukrainere, der kan en-
gelsk. Først for godt 10 år siden, begyndte 
man at lære engelsk i skolen. Inden var tysk 
det store fremmedsprog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Oleg, Henrik og Andre. 
 

Grunden til det lige blev på Døjholt Andre og 
Oleg kom i praktik, er Henrik Munks kendskab 
til Ukraine. Han har selv anpart i en ukrainsk 
farm og kender på den måde lidt til de ukrain-
ske forhold. Farmen ligger ved byen Lviv, der 
er på størrelse med Århus. 
 

Oleg, Andre, Henrik og 
sønnen Martin. Foruden 
Martin har Henrik også 
Laura og Matthias sammen 
med konen Pia. 

 
 
Andre og Oleg befinder sig godt i Danmark. 
De er begge gift, så de savner selvfølgelig de-
res koner. - De bor begge på Ballerumvej og 
cykler herfra på arbejde. 
I fritiden er de en del sammen med andre 
ukrainere her i Thy. De er omkring 20 i Thisted 
Kommune, der arbejder på gårde, kyllingefar-
me med mere. De tager på udflugter sammen 
og har blandt andet været i Jesperhus, Fårup 
Sommerland og Ålborg Zoo. De mødes også 
og spiller fodbold sammen eller følges til ha-
vet. 
 
Efter opholdet i Danmark har de gode chancer 
for arbejde i Ukraine. Begge har dog også en 
god uddannelse i forvejen at falde tilbage på. 
Andre er flymekanikeringeniør og Oleg er øko-
nom. -  
De lader til at være faldet rigtig godt til i Dan-
mark, men langt væk venter konerne på at få 
deres ægtemænd tilbage... 

 
Opfordring: 
 
 

Undlad parkering på cykelstien på Kir-
kebyvej. 
Det skaber farlige situationer for cykli-
sterne og er i øvrigt ifølge færdselslo-
ven ulovligt. 



     Røgerivej  4, Nors -  tlf. 97982518 

www.armiga.dk 

Side 7 

Spejdernes Jule-
stue 26. november  

kl. 10-15 
 
 

Igen i år holder Spejderne Julestue i 
Spejderhuset på Holmevej. Mød op og se 
alle de flotte dekorationer, adventskranse 
og juleting vi har lavet. Der er også jule-
træer, pyntegrønt  og neg. Kom og få et 
glas gløgg og en æbleskive. Det er nem-
lig julehygge. 

Arkivfoto fra sidste års julestue. 

Årets Julefrokost. 
Du kan nå det endnu. Kom til stort luksus 
julefrokost buffetbord med alt hvad hjertet 
kan begære. 
 

Lørdag den 25. november 
Kl. 18.30-02.00 

I Hanstholmhallen 
 

Billetpris 260,00 kr.- Billetter kan købes hos 
Niels Jørgen på tlf. 40275311. 
 

MUSIK: 
Malle Travellin Band  

og 
The Young Ones 

 
De spiller på skift fra kl. 19.00-02.00. 
 
 
Arrangør:  

Klik ind på siden, først med nyheder fra Nors og Omegn... 



 
V. Hanne V. Nielsen 
Hanstholmvej 158 
 
Tlf. 97981918 
 
Lukket hver mandag –og lør-
dag i ulige uger. 
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Nors Bord-
tennisklub. 

 
Hirtshalscup. 
 
Her har vi de raske gutter.  
Vi har været til Hirtshals cup en hel weekend. 
Det var et stort stævne med 697 spillere fra 
Danmark, Norge, Sverige, Tyskland, Holland. 
Der blev spillet i 5 haller på i alt 69 borde fra 
lørdag morgen kl. 8.00 til 22.30 og søndag kl. 
8.00 til kl. 20.00.  
Det var en kæmpe oplevelse, og det var skønt 
at se at Allan og mit arbejde med børnene hav-
de givet potte. At se Drengene være så kon-
centrerede var en fryd for øjet. Vi glæder os til 
næste sæson, hvor vi håber på at få nogle flere 
spillere til klubben. 
Vi arbejder lige nu på at få fast agt nogle flere 
stævner, for det gir meget til børnene at komme 
ud og spille med mange forskellige spillere. Det 
gik rigtig godt og vi besluttede at tage af sted 
igen næste sæson. 
Til venstre på billedet nedenfor ses Rune 
Trandbærg, som rykkede helt op i klasse A og 
fik en  flot 3 plads. Bjørn Sommer rykkede op i 
klasse B og fik en 1 plads. Dres Johansen ryk-
kede også op i klasse B og fik en flot 2 plads. 
Niels Jørgen Westergaard fik en 4 plads i klas-
se D. Allan Thomsen og Dorthe Klit fik en 4 
plads i Mix-duble  i klasse B. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Allan og jeg er flyttet fra hinanden, han bor i Ål-
borg nu. - Derfor er Claus Westergaard nu trådt 
ind som formand i klubben og deltager også i 
træningen i år. 
 
Vi er begyndt at spille igen efter sommerferien. 
Desværre kunne vi ikke få træningstid om ons-
dagen som vi havde ønsket os. Det er her der 
er mulighed for at få flest spillere med. Vi er 
dog blevet lovet fra halbestyrelsen, at vi i næste 
sæson har hallen onsdag aften. Vores træ-
ningstid i år er: 
 
Tirsdag fra 18.00-19.00 
 
Så ud af busken, kom og vær med. Der er 
plads til alle aldre. 
 
Vi er blevet enige om kun at tage en time i år. 
Næste sæson udvides træningstiden så igen. 
Vi håber at se rigtig mange nye spillere i Bord-
tennisklubben i år. 
 
Vi vil have nogle flere stævner i år, da vi tror 
meget på vores spillere. 
Også i år har vi fået hjælp af Peter Back, Thi-
sted, som samtidig kommer med nogle pige 
spillere. 
 
Dorthe Klit 
Nors Bordtennisklub 
 
 

   
 
 



Thyparken 16 
7700 Thisted 
 
Tlf. 96194500 
www.thistedforsikring.dk 
 
- din tryghed 

S-J Fragt A/S 
 

V/ Søren L. Pedersen 
 

Leopardvej 26A 
Tlf. 97981802 

 
Webbside://www.sjfragt.dk 

E-mail: sjfragt@fragt.dk 
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Grøn Fejde ved Nebel. 
 
I år var det Spejderne i Nors og Vandet, der 
skulle stå for et løb for bævere, smutter og ulve i 
Thy Distrikt. Løbet hed ”Indianere på 
Junglestien”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kl. 9.30 mødte ca. 200 spejdere op med fjer i 
håret. De dannede 40 hold, som alle skulle rundt 
i skoven og finde ti poster. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
De kom på lidt forskellige prøver på posterne. 
Der var: 
Ansigtsmaling, skydning med bue og pil, Lia-
nersving, lave jungledyr af naturmateriale, Skyde 
farlige dyr, lave trommer af urtepotter, lave en 
flåde af pinde, elastikker og balloner som en ten-
nisbold skulle flyde på. - En god post var pande-
kagebagning på bål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagen sluttede med at hylde vinderne af løbet. 
Herefter dannede alle en stor rundkreds, hvor 
man sang spejdersangen og bad fadervor. - En 
god afslutning på en flot septemberdag ved Ne-
bel. 

Byfesten i Tved. 
 

Tusinde tak til dem, der havde brugt meget 
tid og energi på at arrangere byfesten i 
Tved. Der var om eftermiddagen indbudt til 
flødebollekast, cykelringridning, tovtræk-
ning og meget mere. - Et flot arrangement, 

som blev en god oplevelse for alle dem, 
der mødte op. 
 
Vi havde alle en hyggelig eftermiddag bå-
de små og store og vi glæder os allerede 
til næste år. 
 
Hilsen en deltager. 



Ved Kenneth Bonnerup 
       Døjholtvej 1, Nors 
       Tlf. 97981757 
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Sydhavnsvej 5 
 
Tlf. 99199300 
 
thisted@de-bergske.dk 

 
 
 

Vidste du… 
 
At Nors Genbrug har fået valgt følgende til besty-
relsen: Else Pedersen, Kirsten Hove, Ragna Gre-
gersen, Sigfred Kristensen og Kai Stensgaard. 
 
At bestyrelsen har konstitueret sig. Kai Stens-
gaard: formand og butiksleder, Sigfred Kristen-
sen: kasserer, Ragna Gregersen: næstformand, 
Kirsten Hove: sekretær, Else Pedersen: menigt 
medlem. 
 
At Nors Genbrugs fremtidige adresse bliver: 
Norsvej 28. 

 
At resultatet efter de første 9. mdr. 2006 er kr. 
181.441,00. Samme periode 2005 kr. 169.477. 
 
At Susanne Munch og Olivia Svane-Christiansen 
fra Thisted - henholdsvis 20 og 18 år - studenter 
fra Thisted Gymnasium - er rejst til Indien som 
voluntører for Danmission. De skal undervise på 
Melvellar - en kostskole for fattige kasteløse 
børn. 
 
At vi håber at få de unge piger til Nors foråret 
2007, for at fortælle om deres oplevelser. 
 
At projekt Ung i Afrika/Indien hedder: ”Ud med 
kirken fra Thy/Mors til en anden verden.” 
 
Stor Hilsen 
Kai Stensgaard 

 
Nors  

Ungdomsklub. 
 
 

Klubben har i år fået ny leder. Det er Svend Åge 
Nielsen, der får hjælp af konen Heidi og som 
medhjælpere er også Jane Poulsen og Dorthe 
Hove. 
Klubben tæller i år 40 medlemmer. Hver tirsdag 
køres med faste tilbud i form af film, bagning og 
kreative ting som f. eks. juleklip er også på pro-
grammet. Svend Åge kører også med knallert-
værksted, hvor de unge kan få lavet deres køre-
tøjer i fællesskab med Svend Åge. 
Derforuden er der igen anskaffet et musikanlæg 
og man har planer om at lave karaoke også. El-
lers er der 4 computere med internetadgang og  
der er playstation og fjernsyn. 
Hver anden måned vil de prøve at køre alkoholfrit 
diskotek for de unge. En slushicemaskine er an-
skaffet, så der kan købes slushice også til klub-
aftnerne. I forbindelse med diskoteket er der og-

så planer om i fremtiden at invitere andre ung-
domsklubber på besøg. 
Der er arrangeret bankospil i klubben fredag 
den 1. december. Denne aften er alle velkom-
men. Man vil gerne have lidt penge i kassen, så 
der på den måde kan laves mere for de unge. 

Bestyrelsen har været flittige med sav og gren-
saks rundt om huset, så det nu er blevet synligt 
igen. De har hentet tilbud om at få malet indven-
dig og ny industriopvaskemaskine er købt, men 
dog ikke tilsluttet. Det bliver den i løbet af efter-
året.  
Udlejning af huset: Heidi tlf. 97982028 eller 
28459028. 



     V. Halla Palm 
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Varespil Nors Kro. 
 
Traditionen tro indbyder vi igen i år til Va-
respil på Nors Kro. 
 

Mandag den 6. november 
Kl. 19.00 

 
Der vil som sædvanligt være masser af 
flotte gevinster, takket være vore gode 

sponsorer. Står du med en ting du gerne 
vil give til Varespillet, er du velkommen til 
at kontakte os. 
 
Der vil også være Amerikansk Lotteri, som 
vi plejer med gode gevinster. 
 
Vi glæder os til at se dig. 
 
Hilsen 
Nors-Tved Borgerforening 

Syngepigerne ”Dur og Mol”. 
 
Det er Else Rasmussen og Hanne Kristensen 
- begge fra Nors, der har slået sig ned som 
rigtige Bakkesangerinder. De har det sidste 
års tid gået og tumlet med planerne, da det jo 
ikke bare lige er noget man gør. 
De har fået syet de flotte kjoler i Sønderhå 
hos Lenes kostymer og festtøj. Det er virkelig 
nogle flotte kjoler, som man bliver i helt godt 
humør af at kigge på. 
 
Else og Hanne understreger, at det er på ab-
solut amatørplan de optræder. De synger 
mange af de sange vi kender fra ”Bakkens 
Hvile”, men også andre gamle danske sange 
og viser. - Sammen med tøjet har de også 
været ude og investere i lydanlæg og mikro-
foner, så skal du holde fest er de klar til at 
komme og underholde. Det koster dog den 
nette sum af 500,00 kr. at få pigerne ud. De 
skal have lidt til dækning af udgifter. 
 
Syngepigerne ”Dur og Mol” har haft deres de-
but, da Nors MC holdt afslutning på Thorshøj-
vej i år. De øver ca. hver anden uge med lyd-
anlæg og det hele, hvor mændene Mogens 
og Berthel bistår ved at lytte og styre lydan-

læg. - At de har det rigtig hyggeligt og sjovt 
med deres nye erhverv kan de slet ikke læg-
ge skjul på. De sprudler begge af ”Bakke- 
hygge” i deres flotte kjoler. 

Hanne og Else efterlyser en klaverspiller, der 
gerne vil med og akkompagnere dem når de 
skal ud og optræde. Kontakt en af dem, så-
fremt du er interesseret eller måske kender 
en. 
 
Syngepigerne kan bookes til arrangementer 
ved at kontakte Hanne på tlf. 97981468 eller 
mobil 28744181. 
 



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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Offentlig debataften med 2 x Ole. 
 
Så er det lykkedes at finde en dato og det bliver 
 
Mandag den 27. nov. 19.30 
I NJAs Showroom. 
 
Vær med til at drøfte fremtidsplaner for Nors/
Tved sammen med vore lokale byrådsmedlem-
mer Ole Westergaard og Ole Christensen. Alle 
relevante emner er til debat. - Der vil være mu-
lighed for rundvisning. 
 
Arrangører: Nors-Tved Venstre 

Livets gang i Livsstilsklubben. 
 
Ja, vi er nu ved så nogenlunde, at have fundet rytmen i 
vores klub. P.t. er vi 35 medlemmer fordelt på et for-
middagshold, mandag fra 9.00-11.30 og et aftenhold 
tirsdag fra 18.30-21.00. Vi starter med, at dem 
der har lyst, bliver vejet og får målt fedtprocent, til 
stor glæde (de fleste gange) ellers tager vi os en 
lille "snak" om ugen der er gået.  

Derefter har vi en time med "sjov" motion i salen, 
instrueret af Annika formiddag og Kirsten om af-
tenen. Er man mere til motionscenteret, er Lis-
beth behjælpelig om formiddagen og undertegne-
de om aftenen. Vi slutter klubdag/aftenen af med 
Agnes, der rådgiver om kost og motivation.  
Der er så flere der har fundet fidusen/gejsten, til 
motion mere end en gang om ugen, hvor Lenes 
hold med pilates tirsdag og aerobic torsdag, be-

nyttes flittigt.  
Vi har en flok der tager i skoven onsdag formid-
dag med Eva. Her går de minimum 5 km. Flot!
(har hørt at turen indeholder kaffe og et lille styk-
ke kage). Lone har også haft nogle med på gåtu-
re om aftenen, men hallen er lidt mere tillokken-
de, når det er mørkt og koldt. Tilbuddet står dog 
stadig åbent.    
Tirsdag formiddag er der gang i badminton. Sidst 
men ikke mindst, benyttes motionscenteret. Den 
er jo "klar" når du har tid. Der vil så løbende være 
forskellige påhit, f.eks. har Lillian arrangeret in-
spirationsdag/aften med Sportigan. Her var mu-
lighed for medlemsrabat på tøj og sko og samti-
dig få vejledning om skokøb. 
I det store hele er vi kommet godt i gang. Trods 
lidt begynder-nervøsitet!!! Vi ka` ihvertfald kon-
statere at jo mere aktive  medlemmerne er med 
fremmøde, jo bedre bliver det sociale samvær og 
derudaf kommer motivationen. Personligt synes 
jeg vi har det rigtig hyggeligt. Alle viser stor ar-
rangement.  
Der kommer løbende nye medlemmer så det er 
ikke for sent, hvis du har lyst til at være med. Du 
bestemmer fuldstændig selv, om det er på det 
sociale eller aktive niveau der er deltagelse.  
 
Dorthe Pedersen 
Thy Livsstilsklub 



Klippestudiet v.  
Rita H. Andersen 

Kirkebyvej 16 
 

Tlf. 97981929 
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Nors Juniorklub 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen vil gerne byde velkommen til den 
nye leder Else Gregersen. Hver mandag har 
hun hjælp af Lillian Jørgensen i klubben. Tors-
dag er det Mads Nesager, der giver en hjæl-
pende hånd. 
 

Klubben har stadig åbent mandag fra 12.30-
15.00 og torsdag fra 14.00-16-00. Den har 
hjemme i Nors Hallen. Såfremt du er interes-
seret i at være med, så mød op i hallen på de 
nævnte tidspunkter. Lige nu er der i alt 35 
børn, der kommer og hygger sig. 

Som set på billedet øverst sidder Else og Lilli-
an og hygger sig med fortrinsvis piger, der ger-
ne vil lave lysestager. Hertil bruger de et glas, 
servietter og decoupagelim. Det er nogle rigtig 
flotte lysestager de fik lavet. 
 
Drengene havde ikke tid til at lave lysestager. 
De vil hellere spille bold eller mosle i gymna-
stiksalen. Her er der dog også piger med. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En anden dag blev redaktionen af Tidende rin-
get op. Der var opvisning af et nyt Nors Rock-
band i hallen. Denne dag blev der sat fuld mu-
sik på i hallen og så blev der ellers spillet luft-
guitar og mimet til melodierne. Ju-hu pigerne 
manglede heller ikke, så der var rigtig gang i 
den. -  
Om det var det høje musik eller de vilde bevæ-
gelser vides ikke. Men billederne fra denne 
dag er desværre lidt rystede. Vil i se flere bille-
der er de på norsby.dk. -  Vi tager et enkelt bil-
lede med her alligevel, så I kan se, hvor sjovt 
de har det i Juniorklubben. Else nævnte, at 
”stiftelsen” af rockbandet helt var børnenes 
ide. Det er godt med lidt god fantasi og børne-
ne kan godt lide selv at arrangere nogle ting 
uden det behøves at være så helt igennem 
planlagt hele vejen igennem. I Juniorklubben 
har de mange muligheder. I hallen og gymna-
stiksalen er der plads til de vilde bevægelser, 
medens de har mødelokalet til det lidt mere 
stille og rolige arrangement. 



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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Sidste Nyt  
Borgerforeningen. 

 
 
 
Girokort. 
Denne gang har vi tilladt os at sende et girokort 
med Tidende ud. Vi håber I glade vil betale for 
medlemskab for det næste år. Det kunne da væ-
re dejligt at sætte en ny rekord igen i år med 
medlemmer. 
 
MidtVest Bredbånd. 
Borgerforeningen har tegnet sig som ambassa-
dør for MidtVest Bredbånd. Det betyder, at vi får 
150,00 kr. for hvert nye interesserede husstand, 
der tegner sig. Du får også 150,00 kr. i rabat på 
første regning, hvis du tegner dig gennem Bor-
gerforeningen. - Aftalen er IKKE bindende. Når 
man begynder at grave kabel ned får alle en or-
drebekræftelse, som kan opsiges såfremt man i 
mellemtiden har fortrudt. 
Har du endnu ikke sendt en interesseaftale ind 
opfordrer vi til at få sendt en ind gennem Borger-
foreningen. Du kan kontakte Svend Erik på tlf. 
29499713 eller Mogens på tlf. 97981468.  -  
MidtVest Bredbånd lægger først fibernet ned i de 
byer, der virker mest interesserede. 
 
VAFT. 
Fra Omfartsvejen åbner og frem til 7. januar vil 
rute 23 køre uændret. Det vil sige den vil køre fra 
rundkørslen tilbage ad gammel Hanstholmvej og 
ned ad Holmevej til Nors Kirkeby. Det er Ole We-
stergaard, der i VAFTs bestyrelse har fået dette 
gennemtrumfet. MEN - fra 7. januar går ruten 
over til Nordjysk Trafikselskab. Her vil Ole arbej-
de videre for, at ingenting bliver ændret på ruten. 
Vi må nu bare vente og håbe dette lykkes. Der er 
dog planer om, at et par stykker fra Borgerfore-

ningens bestyrelse mødes med de to gange Ole 
m.fl. og ligesom bliver enige om, hvad den næst-
bedste løsning er på problemet, såfremt den bed-
ste ikke kan komme igennem. Det vi når frem til, 
vil Ole Westergaard tage med til et kommende 
møde med Nordjyske Trafikselskab. 
 
Klage til Teknisk Forvaltning. 
Vi har sendt en klage til Teknisk Forvaltning om-
kring tre ting: 
 
Skibstedgård. 
Der har været flere interesserede købere til går-
den, men kommunen nægter at sælge på nuvæ-
rende tidspunkt. Vi har klaget over dette, da det 
må være bedre stedet bliver brugt til erhverv end 
se ud som et spøgelseshus. Kommunen svarer, 
at området skal indgå i en lokalplanlægning og 
byggemodnes inden det kan sælges. Når det er 
sket vil gården sælges ved offentlig udbud. Hvor-
når det sker, kan de ikke svare på. 
 
Den Gamle Stationsbygning. 
Vi har her klaget over husets tilstand og området 
omkring. Kommunen beklager og vil gøre noget 
ved ukrudtet. Maling af huset er planlagt til udfø-
relse inden for kort tid. 
 
Byggegrunde i Nors. 
Vi har klaget over manglende kommunale bygge-
grunde. - Her er der ikke taget stilling til bygge-
modning af grunde i Ny Thisted Kommune for 
2007. Vores henvendelse vil indgå ved den politi-
ske behandling af planerne for byggemodning af 
grunde i Ny Thisted Kommune. 
 
Husk at deltage i Borgerforeningens arrange-
menter for på denne måde at bakke op omkring 
foreningen. Har du ris, ros eller gode ideer så 
kom med det. 
 
Nors-Tved Borgerforening 
Susanne Søe-Larsen  
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Nors Slagtehus. 
 
Nors Slagtehus har eksisteret siden 1983, hvor det 
startede med at slagte lam, grise og kvæg for loka-
le producenter. - Det var Inge og Knud Jørgen Ni-
elsen, der dengang startede Slagtehuset op.  
 
Lars Jacobsen købte i 1998 Nors Slagtehus og 
havde dengang til hensigt at drive slagteriet videre 
som hidtil. - Men - hele tiden bliver de administrati-
ve og veterinære krav strammet op og er dermed 
blevet en stor byrde at håndtere for de mindre 
slagterier. Derfor har vi også set, at faktisk næsten 
alle de små slagterier har valgt at lukke gennem de 
sidste år. 

Nors Slagtehus lukker ikke. Lars Jacobsen har på 
grund af de strammere krav valgt, at man kun slag-
ter ungkreaturer op til 29 måneder. Når kreaturet 
bliver ældre skal der tages mange prøver, hvilket 
både er for tidskrævende og dyrt. 
 
Foruden Lars er der i dag kun en svend, Allan An-
dersen i slagteriet. De slagter i gennemsnit kun 7-8 
timer i ugen. Resten af tiden går med partering. 
 
 

Engang i starten af det nye år startes en netbutik 
op. Mange kender køb af årstidens frugt og grønt, 
hvor man kan købe pakker til levering på internet-
tet. På samme måde,  vil man i fremtiden også 
kunne købe kød til levering. Det kommer til at hed-
de Thykød.dk. 
Allerede nu kan man købe forskellige pakker i 
Slagtehuset. - Selv om man ikke slagter grise, op-
køber Lars Jacobsen slagtede grise hos Tican. Af 
kødet laves forskellige ugepakker eller måneds-
pakker med kød til fire personer. Dette gælder og-
så med oksekød. Der er en rigtig god beskrivelse 
af pakkerne på www.norsslagte-hus.dk. - Pakkerne 
er frosset. Såfremt man ønsker fersk kød sker det 
kun ved bestilling. 
 
Lars var klar til at sælge slagtehuset for et års tid 
siden. Det blev heldigvis ikke til noget og både 
Lars og konen Lisbeth er enige om, at de bliver i 
Nors. Lisbeth er lige blevet fastansat som social-
rådgiver ved Hanstholm Kommune og rykker med 
til Thisted, når det fra januar hedder ny Thisted 
Kommune. Datteren Emilie på 6 år er startet i bør-
nehaveklassen på Nors Skole, så derfor vil de og-
så for hendes skyld gerne blive. 
Som det kører nu i Nors Slagtehus, er der ikke så 
meget af det tunge fysiske arbejde som slagtning 
jo er. Samtidig er det også bedre økonomisk at kø-
re slagtehuset på den måde Lars har valgt. Derfor 
ser han også positivt på fremtiden. 
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Loppemarked. 
 
Har du noget du vil købe eller sælge, så kontakt 
Dorte Lund på tlf. 97982230 eller mail larslund-
nors@mail.tele.dk 
Du kan også få det i Loppemarkedet på 
norsby.dk, så er det info@norsby.dk du skal maile 
til eller tlf. 97982023. - Det er gratis begge steder. 

 
Sælges: 
2 weekendsenge, puslepude, baby 
badekar, tremmeseng, trappegitter, 
brændeovnsgitter, babystol til at hænge 
på bord. 
Tlf: 97981503 
 

Eksempler på pakker, der kan 
købes i Nors Slagtehus. 
 
Ugepakke 4 personer: 
Oksefars, svinefars, kamsteg, gullasch, wie-
nerschnitzel, skinkesmåkød, koteletter. 
Pris kr. 350,00 
 
14 dagspakker 4 personer: 
2 oksefars, 3 flæskefars, 1 ribenssteg, 2 kote-
letter, 1 kalvekoteletter, 1 skinkesmåkød, 1 
kamsteg, 1 skinkeschnitzler, 1 gullasch, 1 ok-
sesteg. 
Pris kr. 695,00 
 
Månedspakke til 4 personer 
4 oksefars, 6 svinefars, 2 ribbenssteg, 4 kote-
letter, 1 oksesteg, 1 engelsk bøf, 1 kamsteg, 2 
skinkesmåkød, 2 gullasch, 2 flæskeben, 1 
skinkeschnitzler, 1 kalvekoteletter, 1 svine-
mørbrad/mignon. 
Pris kr. 1.295,00 
 
Farskasse: 
6 kg hakket ungkvæg a´600 gram, 5 kg. Hak-
ket skinkekød a´ 500 gram, 5 kg. Medister a´1 
kg. 
Pris kr. 599,95 
 
Tilbud 1/1 gris 75 kg. Lidt fedt, finparteret , 
pakket, mærket og indfrosset. 
Pris kr. 1.295,00 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lars opfordrer landmændene til at blive inter-
netkunde hos Nors Slagtehus. Det medfører 
en masse fordele ganske gratis. Det tager kun 
kort tid at tilmelde sig og dernæst spares oce-
aner af tid med tilmelding af dyr til slagtning. 
Man kan i ro og mag planlægge slagtedatoer 
på hjemmesiden og behøver ikke at ringe og 
spørge hvornår der er tid. Det står alt sammen 
på hjemmesiden. De landmænd, der måtte 
have interesse i dette kan se nærmere på 
www.norsslagtehus.dk 
 
 Det er kun et lille udpluk af kødpakkerne, der 
er nævnt her på siden. Kig på hjemmesiden, 
såfremt du er interesseret i yderligere oplys-
ninger. Her er også billeder af indholdet i de 
forskellige pakker. 
 
Til dem, der ikke har internetadgang kan Nors 
Slagtehus træffes mandag, onsdag, torsdag 
og fredag mellem 8-13 på tlf. 97981777. 
 



december  2006 
ma ti on to fr lø sø 

    1Banko Ungdomsklubben 2 3 

4 5 6 Klub 19 - Juleklip og 
pyntning. Ældremøde i 
Præstegården 14.30. 

7 Salmesangaften Nors 
Kirke og Præstegård 19.30. 

8 9 10 

11  12 Adventsfest med Luciaoptog 
i Missionshuset 19.30 

13 14 15 Faxe Cup. 16 Faxe Cup. 17 Faxe Cup. 

18 19 20 Klub 19 - Juleafslutning. 21 22 23 24 

25 26 27 Halbal. 28 29 Juletræsfest i Missions-
huset kl. 19.30 

30 31 

november  2006 
ma ti on to fr lø sø 

  1 Klub 19 Svømning i Thy 
Hallen. 

2 IM - Samtalemøde Richard 
Hove kl. 19.30 

3 4 5 

6 Bankospil Nors Kro kl. 19. 7 8 Klub 19 - Spille og Hygge 
Aften. 

9 10 11 Løb og Cykelløb på 
Omfartsvejen. Halbal. 
Avisindsamling 

12  

13 14 15 Klub 19 - Fortælle og 
legeaften. 

16 17 Indvielse Omfartsvej - 
Fest i Hallen 

18 Basar Nors Ældrecenter 
10-16 

19 Kirkekaffe 9.00 

20 Hjemmenes Aften kl. 
19.30 Missionshuset. 

21 22 Klub 19 - Quiz aften. 23 24 25 Fest i Hanstholmhallen - 
Team Nors/Hanstholm 

26 Julestue Spejderne 10-
15. 

27 28 29 Klub 19 - Filmaften. 30 IM Samtalemøde Bent 
Kristensen 19.30 

   

januar  2007 
ma ti on to fr lø sø 

1 2 3 4 5 6 7 

8 IM Bedeuge 9 IM Bedeuge 10 IM Bedeuge 11 IM Bedeuge 12 Niels Hausgaard - Team 
Nors/Hanstholm. 

13 14 

15 Hjemmenes Aften kl. 
19.30. 

16 17 Sognemøde i Præste-
gården 

18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31  Se også: aktivitetskalender Www.norsby.dk 
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Efterårstur i Tved Plantage. 
 
Tirsdag den 17. oktober indbød Skov– og natur-
styrelsen til trave/hyggetur for bedsteforældre og 
børnebørn. Der var start fra Tved Kirke kl. 10. 

Vi var cirka 75 voksne og børn og turen var under 
ledelse af Naturvejleder Henrik Bak og Skovarbej-
der Svend Egon Odgaard. De fik os med på en 
dejlig tur i skoven. 
Vi stoppede op ved myretuer, så på skovsnegle, 
salamander, frøer, svampe, kogler mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der var mange væltede træer, som skovtrolden 
ifølge sagnet vælter i raseri, når vi ikke rydder op 
efter os. 

På legepladsen i skoven sluttede vi af med bål og 
madkurven var medbragt. Her var mulighed for at 
grille pølser og bage snobrød. 
Helt igennem en dejlig tur med gode oplevelser. 
 
Hilsen Bedstemor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tekst: Marie Kusk Fotos: Verner Bak. 

Skolens Efterårsløb. 
 
Traditionen tro løber alle skoler efterårsløb den 
sidste dag inden efterårsferien. Normalt plejer 
Nors Skole at cykle til Tved og løbe i skoven. 
I år blev det på omfartsvejen løbet foregik. Her 
var løb, cykelløb og rulleskøjteløb. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der var mange, der fik klip i kortet. Man fik nemlig 
et klip for hver omgang man fuldførte, så det var i 
den positive forstand. - En del forældre deltog og-
så med barnevogne i det gode oktobervejr. 



Hvor mon regnbuen ender - er det måske på 
Omfartsvejen, der findes guld... 

Udsigt ved Blegsø. 

Udsigt fra Isbjerget ved Nors Sø 

Billeder fra Omegnen - bor vi ikke bare et dejligt sted... 

Langsande, Tved Skov 


