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Bedsteforældredag i Børnehuset. 

Der har været afholdt tre Bedsteforældredage i 
Nors Børnehus. Vi har været så heldige at deltage i 
to af dem. Den 30. nov. og den 7. dec. - Der blev 
fremstillet julegaver til både far og mor og også la-
vet juledekorationer. Derudover blev der sunget 
sange, hygget og spist medbragte madpakker. Vi 
siger tak for et par dejlige dage. 
 
Gerda og Verner Bak 

Nytårsaften 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Byen står stadig efter en rimelig stille og rolig nyt-
årsaften. - Inden midnat var der rigtig mange bør-
nefamilier på gaden. Det var de gode gammeldags 
nytårsløjer man holdt sig til med skum på vinduerne 
og juletræer i flagstængerne. Flagstangen på hjør-
net af Norsvej/Stationsvej, så dog noget faretruen-
de ud efter juletræet kom til toppen. På grund af 
den stærke blæst, lignede flagstangen en, der kun-
ne vælte hvert øjeblik. 
 
Vejret var ikke ligefrem med til, at man efter midnat 
havde lyst til at gå på nytårstogt. Det regnede og 
blæste og var meget koldt. Derfor var det måske en 
af de mest stille og rolige nytårsnætter vi har haft i 
mange år. 
 
Dog lagde det også voldsomt ud med ulykken i 
Tved og chrysantemumbomber i Thisted. Meget 
ulovligt fyrværkeri er også fjernet. Ulykken i Tved 
må siges at være tragisk for pårørende og bekend-
te til de to dræbte. Men den er forhåbentlig med til, 
at man får mere respekt for det farlige skyts og 
tænker på sine medmennesker... 



Så skriver vi 2007 og et helt nyt år står for døren. 
Og hvad vil det så bringe. - Heldigvis ved vi ikke 
det på forhånd, men forhåbentlig bliver det et rig-
tig dejligt år. 
 
Man må sige vi starter godt, hvad ”Tværs-
medlemmer” angår. - Hele 4 nye erhverv kan vi 
byde velkommen til. Det er: Nors Slagtehus, Hin-
ding Auto, Kims Gulvservice og Det Blå Lager-
salg. - Det er rigtig dejligt at få flere og flere med i 
dette samarbejde, og husk at bruge de erhverv, 
der støtter vores lokalsamfund. Det er den måde 
vi kan blive ved med at holde liv i byen på. - Det 
gælder ikke bare erhverv, men også alle de for-
eninger vi har i området. Du kan helt sikkert finde 
en forening, der passer til dig, da vi har noget for 
enhver smag her i Nors. 
Velkommen til ny Vejformand på Døjholtvej, Kim 
Andersen. Håber vejen er blevet lidt mere tør, 
når du skal ud... 
 
Den lokale venstreforening havde budt til debat-
aften i november i NJAs Showroom. - Det var et 
rigtigt godt arrangement, hvor vi først fik rundvis-
ning i showroomet og derefter gik i møderummet 
i kælderen, hvor der blev lagt op til debat. Vore 
lokale byrådsmedlemmer Ole Westergaard og 
Ole Christensen lagde ud med at fortælle lidt om 
deres kommunale arbejde og den nye Thisted 
Kommune. Herefter var der debat omkring bl.a. 
skolestrukturen, nye planer i Nors Hallen, Midt-
Vest Bredbånd og mange andre ting. Det var en 
rigtig god og hyggelig aften, men der kunne godt 
møde flere op sådan en aften. Vi var godt 40 del-
tagere. -  
 
I borgerforeningen følger vi op på debatten til ge-
neralforsamlingen den 26. februar, hvor de to 
gange Ole igen vil komme og indlede med infor-
mation fra den nye Thisted Kommune. Til den tid, 
vil de sikkert kunne fortælle lidt mere omkring 
den nye kommune, der jo er blevet væsentlig 
større. Mød op til en god aften, hvor Nors Vok-
senkor kommer og synger kl. 19.00 inden selve 
generalforsamlingen. 
 
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 

Dilettanterne er godt I gang med at øve til årets 
forestilling. Det er den 17. februar I skal sætte 
kryds i kalenderen. Vi håber der kommer rigtig 
mange mennesker og ser vore dygtige amatør-
skuespillere. Denne dag er der også fastelavn 
med start i Nors Kirke, hvor vi håber at se rigtig 
mange udklædte børn, der slutter af med at slå 
katten af tønden i Nors Hallen. 
 
Sommerfesten som vi kan se tilbage på som en 
rigtig god weekend, er vi også godt i gang med at 
planlægge. I år håber vi at få endnu flere fore- 
ninger med, så arbejdsbyrden kan blive fordelt og 
vi dermed kan få en endnu bedre weekend for 
hele omegnens beboere. 
 
Til marts er der planer om, at man begynder at 
grave Norsvej op. I samme ombæring lægges 
fibernettet ned og forhåbentlig er vi på  i hele 
Nors og omegn til efteråret. 
Borgerforeningen skal ud og købe nyt julepynt, 
så vi kan få en endnu flottere december i Nors og 
Tved. Igen denne jul fik vi foræret fire flotte jule-
træer fra Jan Kristensen I Tved. Tusinde tak for 
det. - Vi kan da også godt bruge fire næste jul…-
Ja det er farligt at give en lillefinger til os - vi 
tager hele armen og mere til… 
 
Er du interesseret i at lave et stykke arbejde for 
byen, har vi jo som tidligere nævnt generalfor-
samling til februar. - Vi har tre bestyrelses-
medlemmer, der ikke ønsker genvalg, men nu 
har de jo også gjort et kæmpe stykke arbejde. Vi 
har allerede nu fundet en ny, men mangler altså 
yderligere to. Kontakt os endelig, hvis det er no-
get for dig. Hellere I dag end I morgen, så vi kan 
få nogle emner inden selve generalforsamlingen. 
 
Næste blad udkommer sidst i februar og deadline 
er 20. februar. 
Godt nytår til alle. 
 
Nors-Tved Borgerforening 
Susanne Søe-Larsen 
 
 
 
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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Hinding Auto  
25 års Jubilæum. 
 
 
 

I december 1981, startede Egon Andersen auto-
værksted op i sit fødehjem ”Nederhindinggaard” 
på Hindingvej. At Egon har drevet autoværksted i 
25 år blev ikke markeret, da det ikke var noget at 
gøre noget væsen ud af. Han driver stille og roligt 
sit erhverv videre i et værksted, der har en belig-
genhed, som man sikkert ikke finder magen til. 
Han har nemlig sit værksted i udebygningerne på 
gården, hvor der er udsigt ud over Nors sø og tæt 
på skov og vildtreservat. 

Egons far kom til ”Nederhindinggaard” tilbage i 
1936. Han skulle bestyre gården et par måneder 
for sin far, der havde købt gården. - Men det blev 
til lidt mere end de planlagte par måneder, da han 
endte med at blive gift med naboens datter. De 
blev på gården, hvor Egon er vokset op. 
 
Egon Andersen blev udlært mekaniker i 1972 hos 
Esso i Nors ved Åge Nielsen. Han havde værk-
sted der hvor Trykkeriet Friheden i dag er belig-

gende. Herefter var Egon soldat i Karup et år og 
havde egentlig fået arbejde i Holstebro. Men på 
grund af faderens død i 1973, bosatte han sig igen 
i fødehjemmet, for at passe besætningen. 
 
I en årrække var han igen ude som mekaniker i 
Vandet og Klitmøller. I Klitmøller lavede han bl.a. 
skuespilleren Jens Okkings bil flere gange. Egon 
kørte også turistbus for Hinding Dås, der dengang 
havde samme ejer som Vesterhavsgården i Agger 
og Bulbjerg. De tre steder blev meget brugt til lejr-
skoleophold og ejede turistbussen, der blev brugt 
til ekskursioner.  
 
Efter at Egon blev gift med Lillian og fået børnene 
Knud nu 26 år og Erik nu 25 år, startede han i 
1981 sit eget autoværksted. Siden er der kommet 
endnu to børn til, nemlig Jacob nu 20 år og Su-
sanne på 18 år. 
Egon gør meget i veteranbiler og var også med, 
da Veteranbilklubben havde optog til indvielse af 
omfartsvejen. - Det er dog ikke kun gamle biler, 
men også nyere, der bliver lavet i hans værksted. 
Foruden bilerne, bruger Egon meget tid i naturen 
omkring gården. Han har altid været naturelsker. 
Han og Lillian kan man også finde på skøjter om 
vinteren på Nors sø. 
 
”Nederhindinggaard” har fået navnet, fordi den tid-
ligere lå til højre for, hvor Hindingvej bliver til grus-
vej. - I 1904 da jernbanen blev til, fik gården et nyt 
stuehus på den nuværende placering. Stuehuset 
blev pillet ned sten for sten fra Baun ved Thorsted, 
da jernbanen skulle laves her. Så det er en lidt 
speciel historie omkring dette stuehus. Udebygnin-
gerne er fra 1906. 
Derude fortsætter Egon i sit mekanikerværksted, 
mens konen Lillian synger i kirken og læser til so-
cial– og sundhedsassistent. Der er ingen planer 
om, at en af sønnerne skal overtage den fædrene 
gård, men hvem ved? Der var jo heller ingen pla-
ner om, at hverken Egon eller hans far skulle over-
tage gården i tidernes morgen... 



S/A Smede og  
maskinteknik  
Ved 
Søren Andersen 
Ballerumvej 307, Tved 
 
Tlf. 97981790 
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De Muntre Motionister. 
 
Vi mødes i Nors Hallen hver torsdag fra kl. 9.00-
10.30. 
 
Vi begynder med fælles opvarmning kl. 9.00. Her-
efter er der følgende muligheder: 
 
Motionscenter 
Badminton 
Gymnastik med bolde eller stole 
Boccio med læderkugler 
 
Fra kl. 10-10.15 hygger vi os over en kop kaffe 
eller et glas vand. Herefter er der fælles udstræk-
ning det sidste kvarter. 
 
I øjeblikket er vi ca. 50 aktive, men der er plads til 
mange flere og det er for ALLE. Kom og kig, hvad 
vi laver, så får du helt sikkert lyst til at deltage. 
Det er selvfølgelig, fordi det er vigtigt at røre sig vi 
deltager, men det sociale lægger vi også meget 
vægt på. Prisen for hele forårssæsonen er kun 
150,00 kr. pr. person. 
 
Foruden torsdagsgymnastikken er der også man-
ge, der hver mandag går en tur et dejligt sted i 
området. 

Formand Bent Thomsen kommer med informationer i pausen. 
 
I sommerperioden er der en del, der går stavgang 
hver onsdag aften. - Andre mødes på Vendbjerg 
til en gang crocket et par gange i ugen. 
 
Vi vil gerne se endnu flere deltagere til de forskel-
lige ting. Er du interesseret kan du kontakte: 
 
Vita og Bent tlf. 97982664 
Emma og Hartvig tlf. 97981038 
 
Eller mød bare op...Vi glæder os til at se dig! 

24 timers Le Mans  
i Nors Gokartcenter. 

 
Den 13. januar kl. 13.00 lyder startskuddet for et 
24 timers gokartløb. 6 hold a´ 6 kørere dyster i 24 
timer om at vinde titlen. 
 
Der vil være gratis at komme ind som tilskuer og 
der kan købes kaffe, brød, øl, vand mm. 
 
Foruden gokartløbet er der også konkurrence med 
Playstation, hvor man kan spille for 5 kr. pr. spil.  
 

Man dyster her om en meget speciel ”racerstol” til 
brug ved computerspil mm. 
 
Tom Kristensens dvd med alle 24 timers løb kører 
på projektor. 
 
Løbet slutter den 14. januar kl. 13.00. 
 
Alle er velkomne 
til at komme og 
kigge. 
 
Hilsen  
Thy Gokart 



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

50 års Jubilæum Nors Skole. 
 
Den 9. januar 2008 er det 50 år siden Nors Skole 
fik de første årgange af elever ind på en helt ny-
bygget skole. De små skoler blev lukket og alle 
elever blev samlet i den nye bygning. 
 
I forbindelse med jubilæet bliver selve dagen mar-
keret fra skolens side for nuværende lærere, ele-
ver og forældre. Mere information omkring dette 
kommer senere. -  
På opfordring fra skoleinspektør Claus Bøegh og 
skolebestyrelsen, er der nedsat et udvalg, der 
står for at arrangere en kæmpe klassefest i 2008, 
for at markere 50 års jubilæet. Det er personer fra 
Nors BK og Borgerforeningen, der sidder i dette 
udvalg.  
 
Kæmpe klassefesten bliver den 5. april 2008 i 
Nors Hallen, så sæt allerede kryds i kalenderen 
denne dag, såfremt du har gået på Nors Skole 
eller været lærer på Nors Skole i perioden 1958-
2008. - Det er besluttet, at det kun er elever over 
18 år, der kan deltage i festen. 
For at få sådan en fest op at stå, har vi brug for 
en eller flere klasserepræsentanter for hver år-
gang, der vil sørge for at formidle beskeder videre 
til klassen. Det samme gælder for lærerne. Er du 
interesseret i at være repræsentant for din klasse, 
så giv lige festudvalget besked allerede NU. Det 
er vigtigt vi får gang i at formidle besked ud til de 
mange tidligere elever hurtigst muligt. 

 
Det bliver kun via hjemmesiden norsby.dk og Ti-
dende, der vil komme informationer ud. Der er 
allerede lavet et punkt på hjemmesiden, der hed-
der ”Den store Klassefest”. Her vil vi gerne hur-
tigst muligt have lagt kontaktpersoner ind til hver 
klasse. Ring eller mail til en af følgende personer 
fra festudvalget og sig DU vil være kontaktperson 
for DIN klasse. 
 
Anette Pedersen tlf. 97982002, mobil 61399288, 
mail anette.pedersen@private.dk 
 
Kim Borg tlf. 97911851, mobil 20261851,  
mail kims.gulvservice@mail.dk 
 
Lars Bang Berthelsen mobil 61124685,  
mail lars.bang.bertelsen@nordjyske.dk  
 
Henning Pedersen tlf. 97981216,  
mail hp-transport@mail.dk 
 
Susanne Søe-Larsen tlf. 97982023,  
mail info@norsby.dk 

Vindere af Tegnekonkurrence i for-
bindelse med indvielse af omfarts-
vejen. 
Tusinde tak for de mange flotte tegninger, der blev 
lavet af vejindvielsen. - Det har helt sikkert været 
svært for dommerpanelet, der bestod af Claus 
Bøegh, Helle Yde og Bodil Jonsson, at finde vin-
derne. Dog må man sige, at vindertegningerne er 
rigtig gode og har fortjent at vinde.                        

 
Til lykke til vinderne: 
 
Theresa Immersen 4 år 
Kristine og Camilla 2a 
Simone og Louise 3b 
Cecilie Kvejborg Frimor 5b 
 
Præmierne var 10-turskort til Thisted Svømmehal. 
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Sanne og Carsten  
Dalgaard 

 
Tlf. 97981050 

”Har 7.klasse en fremtid på Nors 
Skole?” 
 
Der hersker i øjeblikket en heftig debat omkring 
den fremtidige skolestruktur i Thisted Kommune, 
og i den forbindelse er det vigtigt for folk med 
interesse for Nors Skole at vide, hvad der er på 
spil. 
 
Det nedsatte skoleudvalg med Preben Dalgaard 
(R) i spidsen har igangsat en tilsyneladende me-
get demokratisk proces med alt lige fra oriente-
ringsaftener for skolebestyrelser, høringsrunder, 
workshops, m.m. Alt sammen med henblik på at 
få så mange synspunkter på banen om, hvordan 
fremtidens skolegang skal være for børn i Ny 
Thisted Kommune. Første offentlige møde her-
om blev holdt d. 11 oktober 2006, hvor PD bero-
ligende forsikrede ’Der er ingen skjult dagsorden 
bag alt det her’. 
 
Så langt, så godt. Men jo mere man læser og 
hører fra PD i avisen og under møder, desto kla-
rere bliver det, at manden faktisk har en plan. 
En mission. For PD brænder tilsyneladende for 
3-tabellen. 3 – 6 – 9, det lyder godt. Der er sy-
stematik, og et sådant system passer godt til 
store skoler, fx Snedsted eller Møldrup, for såle-
des kan man uden problemer inddele eleverne i 
3 ’trin’ (eller ’afdelinger’ om man vil). Denne mo-
del er ikke nogen ny opfindelse. Den har været 
anvendt længe mange steder, men ikke alle ste-
der. 
 
For i de små landsbyer har man holdt fast i en 
anden model, nemlig ’landsbymodellen’, hvor 
elevernes skolegang mere tænkes som en hel-
hed fra 0 – 7. klasse med bestemte traditioner 
knyttet til hver årgang. Her er det ofte den sam-
me klasselærer som følger eleverne hele vejen 
op, og her betragtes konfirmationen som det 
sted, hvor eleven er klar til at komme videre på 
en større skole. Det er vigtigt at understrege, at 

landsbymodellen ikke er nogen modsætning til 3 
– 6 – 9 modellen. Undervisningsmaterialerne og 
målene for eleverne er de samme uanset hvil-
ken model, skolen kører efter. Men ifølge PD er 
landsbymodellen en hæmsko for 3 – 6 – 9 mo-
dellen og de store skoler. Uden noget bevis for 
at et barns udvikling skulle være ligefrem pro-
portional med 3-tabellen, så ser PD det som en 
nødvendighed at ensrette fremtidens skolevæ-
sen i Thisted Kommune. 
 
PD vil altså flytte samtlige 7.klasser fra de små 
skoler, og dermed altså også fra Nors Skole. 
Men har han tænkt på de traditioner og værdier, 
som derved bliver ødelagt? På Nors Skole virker 
7. klasse jo i samspil med de øvrige klasser i  
 forbindelse med Tværuger, P-fag, elevråd, 
Trimdag m.m., og hvad kommer der til at ske 
med konfirmationen og bornholmerturen? 
 
I skolebestyrelsen mener vi helt klart, at eksi-
stensgrundlaget for Nors Skole bliver forringet 
og udhulet ved en fjernelse af 7. klasse. Endvi-
dere vil det medføre, at børnene skal et år tidli-
gere af sted med bus hver morgen, hvis PDs 
plan bliver en realitet. Til orientering skal næv-
nes, at børnene bruger over 1 time om dagen 
på transport til og fra Sjørring og skal op før 
klokken 6 om morgenen. Vi vil påstå, at dette er 
én af mange ulemper ved PDs model for en 
fremtidig skolestruktur, og vi vil opfordre foræl-
dre, som føler, at deres Nors Skole er en velfun-
gerende skole, til at kæmpe imod PDs mission 
om flytning af 7. klasse, for ellers forsvinder der 
langsomt, men sikkert, en værdifuld og traditi-
onsrig skolemodel, som ellers kunne være med 
til at styrke søgningen til Nors i fremtiden, og 
som på nuværende tidspunkt giver børnene en 
fagligt og dannelsesmæssigt god skolegang i 
det nære miljø. 
 
 
Skolebestyrelsen på Nors Skole 
  



     Røgerivej  4, Nors -  tlf. 97982518 

www.armiga.dk 
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Vidste du… 
 
At Nors Genbrug modtager brugte frimærker. Og-
så Julemærker og udenlandske frimærker har 
værdi. - TAK  om du vil samle og indlevere dem i 
butikken Norsvej 28. 
 
At alle frimærker bliver klippet og sorteret af Knud 
Jensen. Julemærker og de udenlandske byttes 
væk for danske frimærker. 
 
At vi har kunder så langt som fra Holland til dan-
ske julemærker. 
 
At de danske frimærker bliver pakket i poser a´ 
100 g. og solgt for 30 kr. pr. pose i butikken. 
 
At Ydre-Missions-Kommiteen holder pakkefest på 
Nors Skole mandag den 29. januar kl. 19.30. 
Gunnar Smed vil ligesom sidste år være auktiona-
rius. Henning Sørensen vil introducere projektet. 

At ovennævnte projekt er et led i, at to unge piger 
fra Thisted er rejst til Indien - Olivia og Susanne - 
som volontører for Danmission, som aftalt i sidste 
nr. af Nors-Tved Tidende. Se i øvrigt Kirkebladet. 
 
At Dansk Missionsråd er en paraplyorganisation 
for danske missions-organisationer. I missionsrå-
det er repræsenteret fra over 30 organisationer 
med folkekirkelig og frikirkelig baggrund. Der i 
bland Danmission. 
 
At frivillige bidrag fra missions-organisationers kir-
kelige bagland i 2005 udgjorde ca. 130 mill. Kr.  
Hertil kommer offentlige bidrag fra Danida m.v. på 
85 mill. Kr. 
 
Alle ønskes et velsignet nytår med Grundtvigs nyt-
årssalme nr. 712 vers 4. 
 
Vær velkommen, Herrens år, 
Og velkommen herhid! 
Fader-Gud! Os til glæde og gavn 
Nytåret henskride i Jesu navn! 
Velkommen nytår og velkommen her! 
 
Stor hilsen 
Kai Stensgaard 

Fitt(fedt)nissen har været på spil mange ste-
der her i Thy mellem jul og nytår, derfor ind-
bydes alle der trænger til lidt motion at kom-
me i Nors Hallen, hvor der er mulighed for at 
melde sig ind i Thy Livsstilsklub. Håber alle 
med interesse møder op og møder Nors Hal-
lens Fitt(fedt)nisse, da hun nu igen er udhvi-
let efter julens strabadser. 
 
Med venlig hilsen 
 
Livsstilsklub Thy 
 

 
 
Ho Ho Ho 
 
Næste jul smutter jeg 
som en mandel gen-
nem alle skorstene. 
Jeg er nemlig med i 
Livsstilsklubben i 
Nors… 
 
Ho Ho Ho 
 



 
V. Hanne V. Nielsen 
Hanstholmvej 158 
 
Tlf. 97981918 
 
Lukket hver mandag –og lør-
dag i ulige uger. 
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V. Egon Andersen 
 
Hindingvej 37, Nors 
Tlf. 97981163 

Tusinde tak til alle sponsorer i 
forbindelse med indvielse af om-
fartsvejen. 
 
Motionsløbet den 11. november: 
 
TAK TIL: 
Nors Auto for lån af lokaler 
Hydro Texaco for lån af pølsevogn 
Danish Display for lån af barborde 
Nors Bageri for en god handel 
Merko Nors for en god handel 
Trykkeriet Friheden for tidtagerkort 
Sparekassen Thy for diplomer 
Thisted Dagblad for annoncer 
 
Præmiesponsorer: 
Thisted Forsikring 
Morsø Bank 
Thisted Dagblad 
Sportigan 
Intersport 
Sportsmaster 
Jysk 
Den gamle politistation 
Kvickly 
Den Danske Bank 
Vestjyske Bank 
 
Pokalsponsor:  
Jyske Bank 
 
Indvielsesfesten i Nors Hallen den 17. no-
vember: 
 
TAK TIL: 
Thisted Forsikring 
Thisted Dagblad 
Homann 
Mac Donalds 
Bornerups Kontor og Datacenter 
Konpap 
Bog og Ide 

Buddy Legetøj 
Thisted Svømmehal 
Thisted Bryghus 
Vognmand Henning Pedersen 
MS Svejseteknik v. Andreas Troelsgaard.  
 
Tak for en god handel til Nors Bageri, Merko 
og Blomstertorvet 
 
Tak til præmiesponsorerne: 
 
Sårup-Ballerum Grusværk 
Thisted Lufthavn 
Hanstholm Rute og Turistfart 
Bowlingcenteret Hanstholm 
Bowlingcenteret Thisted 
Nordvestjysk Paintball 
Claus Guldsmed 
Fjordline 
MidtVest Bredbånd 
Master Ferries 
Thy Vognmandsforening 
Entreprenørfirmaet MJ Eriksson A/S 
Jysk 
Thisted Forsikring 
Gl. Politistation 
Sportsmaster 
NCC Roads A/S 
 
Uden alle disse gavmilde sponsorer havde vi 
ikke fået en så god dag. Der var rigtig mange 
frivillige hjælpere, der gjorde et flot stykke arbej-
de også - TAK for det og TAK for godt samar-
bejde med Nors Hallens folk. 
Håber ikke vi har glemt nogle… 
 
Vi håber alle havde en rigtig god og uforglem-
melig dag, både til motionsløbet og til selve ind-
vielsen. 
 
Hilsen 
Nors-Tved Borgerforening. 



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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Salonen 20 år 3. sept. 2006. 
 
Det var Dorthe Pedersen, der startede Klippe-
studiet op den 3. sept. 1986. Samme år var Ri-
ta Hundal Andersen erhvervspraktikant i 9. 
klasse i salonen. - Herefter havde hun arbejde 
efter skoletid som hjælpepige til diverse opga-
ver. 
 
I 1988 startede Rita som elev i salonen. Den-
gang hed det efg-lærling. Efter hun blev udlært, 
fortsatte hun i Klippestudiet og endte med at 
overtage salonen den 1. februar 1999. 
 
I dag beskæftiger Rita: Alla, der er udlært fri-
sør, Sara, der bliver udlært til sommer og Brita, 
der lige er startet som elev og går på skole nu. 
Derfor er hun ikke med på billedet. 
 
 
En anderledes frisørsalon. 
 
Klippestudiet har valgt at være en anderledes 
frisørsalon, hvor personlig rådgivning, natur-
produkter og miljø er i fokus. 
Hos os er kvalitet ingen tilfældighed. Vi sætter 
god tid af til dig, hvor du er i centrum. Det bety-
der, at alle vores behandlinger er tilpasset per-
sonligt til dig. Vi arbejder med stil og klædelig-
hed. Er ofte på kursus og følger med helt frem-
me og vejleder dig, til netop den frisure, der 
klæ´r dig bedst. 
 

 
Vi udfører en hårtest på dit hår, for at se hårets 
kvalitet og evne til at holde på f.eks. Perma-
nent, farve eller den frisure, som vi finder ud af 
passer til dig. Og ud fra hårtesten kan vi også 
blande en speciel shampoo, kur eller styling-
produkter til dig. - Vi har også en permanent 
helt uden ammoniak. 
 

Alla, Rita og Sara foran salonen. 
 
 
Her er altid smil og godt humør i salonen. - Det 
er blandt andet derfor, vi kalder os en anderle-
des frisør. - Giv dig selv og din familie chancen 
for en anderledes frisøroplevelse. - Vi kører 
med rabatklippekort til hele familien, hvor hver 
tiende klip er gratis. 
 
 
Åbningstider. 
 
Mandag………...lukket 
Tirsdag…………9.00-17.30 
Onsdag…………9.00-17.00 
Torsdag………...9.00-19.00 
Fredag………….9.00-17.00 
Lørdag………….8.00-13.00 
 



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

50 års jubilæum i missionshuset. 
 
Vi vil gerne sige mange tak til alle, der mødte op 
og var med til at festliggøre missionshusets 50 
års Jubilæum. 
 
Det blev en aften med en del tilbageblik på alt 
det spændende, der er sket i huset gennem åre-
ne. Derudover var der harmonikamusik og stor 
kagebord. 
 

 
Kagebord: Mange af brugere af huset havde bager forskellige kager 
til festen, og bageren havde sponsoret en stor kagemand. 
 
 
 

Fuld sal: Der var godt fyldt op i salen. I baggrunden ses Tage med 
hans harmonika. 
 
 
Samtidig vil vi gøre opmærksom på Missionsuge 
i Nors: 
 
Mandag d. 5. Februar Taler Simon Overgaard fra 
Lemvig 
Tirsdag d. 6. Februar taler og synger Benny 
Kusk fra Frederikshavn 
Onsdag d. 7 Februar taler Ester Jørgen, fra Thi-
sted. Klub 19. Deltager denne aften 
Torsdag d. 8. Afsluttes missionsuge med en 
gudstjeneste i Nors kirke v/Poul Henning Poul-
sen, Thisted. 

Husk at besøge www.norsby.dk. - Her vil de sid-
ste nyheder fra området være lagt ind. 
 
Du kan også her følge med i aktivitetskalende-

ren, der bliver ajourført jævnligt. - Hjemmesiden 
viser også erhvervs– institutions– og forenings-
profiler. - Og mange, mange andre ting... 



     V. Halla Palm 
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Kursus i digital fotografering 
på Nors Skole. 
 
Har du et digitalt kamera, men er usikker på bru-
gen af den? Hvorfor er der så mange indstillin-
ger; hvad betyder ISO, WB, AF o.s.v? Undrer du 
dig over, hvorfor blitzbilleder ofte bliver gullige og 
mørke, og hvorfor øjne bliver røde? Er du be-
gyndt at få billeder fra fremkaldelse i 10 x 13 i 
stedet for 10 x 15? 
 
Dette, og andet, vil jeg forsøge at starte et lille 
kursus i. Senere skal vi se på, hvordan man for-
bedrer sine billeder på computer. Det bliver med 
programmet Picasa, der kan de allerfleste ele-
mentære ting: rette en skæv horisont, beskære 
billeder, fjerne røde øjne og forbedre farver. Pro-
grammet ligger kvit og frit på internettet, endda 
på dansk, så det er noget, man også kan bruge 
hjemme, hvis man altså har en computer. 

 
Vi starter på Nors 
Skole den 23. ja-
nuar kl. 19, og 
bliver ved, så læn-
ge vi selv gider. 
Der er ingen til-
melding, og da det 
ikke koster noget 
at afholde, koster 
det heller ikke no-
get at deltage.  
 
Medbring kamera og egen forplejning. 
 
Jeg håber, der kommer både begyndere og vide-
regående, så vi kan lære af hinanden. For selv-
om jeg har fotograferet i mange år, heraf de sid-
ste år digitalt, har jeg også meget at lære endnu. 
 
Kristian Amby 

 
Fastelavnsfest  

lørdag den 17. februar 2007. 
 

Arrangementet starter i Nors Kirke kl. 9.00, hvor 
børnene møder udklædte. Efter gudstjenesten 
følges vi op til Hallen, hvor vi skal slå katten af 
tønden. 
 
Børnene vil blive delt op i aldersklasser, hvor der 
er præmier til kattekonge– og dronning i alle al-
dersklasser. Derforuden vil der være præmier til 
bedste udklædte. Vores provst Henning Søren-
sen vil her finde de to bedste udklædte. 
 
I tønderne vil der selvfølgelig være slik. Derfor-
uden vil der efter tøndeslagningen være en faste-
lavnsbolle og saftevand til alle børn. Til forældre-
ne er der kaffe og fastelavnsbolle. 
 
Prisen for det hele er kun kr. 25,00 pr. person. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi vil i år prøve at finde lidt musik og underhold-
ning for børnene. 
 
Det hele slutter ca. kl. 12.00. 
 
Vi glæder os til at se alle klovne, prinsesser og 
hvad i ellers finder på at udklæde jer som. 
 
Nors-Tved Borgerforening 

 
Kims  
Gulvservice 
 
Tlf. 97911851 
Mobil 20261851 



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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Dilettant  
lørdag den 17. februar 2007 

 
Generalprøve kl. 14.00 
og om aftenen kl. 18.30 
I Nors Hallens lille sal. 

 
Stykket hedder ”Vanvid i Waders” og er af Knud 
Erik Meyer Ibsen. 
 
Stykket spilles hos Yvonne og Knud Kuller. 
Knud Kuller tager på havet og Yvonne er frygtelig 
ked af det. Det er jo kun 14 dage, men alligevel. 
Hun tager ned til sin mor, men det er bare noget 
hun bilder Knud Kuller ind, hun har nemlig en 
hemmelig elsker, som kommer.  - Knud Kuller ta-
ger heller ikke på havet, han arrangerer nemlig 
homeparties i stedet for. 
 
 
Nabokonen tilbyder at se efter huset, men det jo 
ikke så godt, når nu elskeren kommer, så Yvonne 
er nødt til at sige, at der kommer hjemmeservice. 
Nabokonen er meget nysgerrig, så det nu slet ik-
ke så let at overbevise hende. Der er jo selvfølge-
lig en masse forviklinger, men kom selv og se, så 
vil du få en god oplevelse. 
 
Skuespillere: 
 
Thit: Jette Berg Hegelund 
Yvonne: Heidi Frimor 
Ellen: Else Kristensen 
Betty: Inger Marie Sekkelund 
Knud Kuller: Bjarne Pedersen 
Tage: Mogens Kristensen 
Inger-Margrethe: Hanne Kristensen 
Esben: Jan Frimor 
 
Instruktør:  
 
Jan Madsen 

Arkivfoto fra sidste års stykke. 
 
 
 
 
Til generalprøven er entreen sat til kr. 25,00 og 
om aftenen til kr. 140,00 incl. Smørrebrød eller kr. 
100,00 uden mad. 
Køb billetterne i god tid hos Hanne (Klip og Krøl) 
tlf. 97981918 eller Mogens tlf. 97981468. 
 
Der vil være plads til max. 150 spisende perso-
ner. Efter dilettantstykket vil der være smørrebrød 
og derefter spilles op til dans. 
 
Arrangører er  
Nors Boldklub og Nors-Tved Borgerforening 

Arkivfoto fra sidste års stykke. 
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Plan over fordeling i motions-
centret fra 02.01.2007 
 
Mandag    
09.00 – 12.00 Motionister   
09.00 – 09.30 Vejning, fedtmåling mv. (Dorthe              
   + Lisbeth) 
09.30 – 11.30 Livsstil (motionscenter + sal)
12.00 – 21.30 Motionister   
18.00 – 20.00 Instruktør (Herluf 0g Lisbeth) 

           
Tirsdag  
09.00 – 12.00 Motionister (Dorthe instruktør)
10.00 – 11.00 Bold gymnastik (Dorthe instruk 
   tør) 
12.00 – 21.30 Motionister 
16.30 – 18.00 Pilates (Lene Hoxer) salen 
18.30 – 19.00 Vejning, fedtmåling mv. 
19.00 – 21.00 Livsstil (motionscenter + sal) 
18.00 – 20.00 Instruktør (Erik og Berit) 
 
Onsdag  
09.00 – 12.00 Motionister (Dorthe instruktør)
13.30 – 15.00  Lukket hold (Nørbygård) (Dorthe 
   instruktør)  
15.00 – 21.30 Motionister 
17.30 – 19.00 Børn 7-10 år ifølge forældre  
   (Jan Trauelsen)   
18.00 – 20.00 Instruktør (Lisbeth og Casper) 
 

 
 
 
 
Torsdag  
09.00 – 10.30 Muntre motionister 
10.30 – 21.30 Motionister 
16.00 – 17.00 Low aerobic (Lene Hoxer) salen 
18.00 – 20.30 Instruktør (Lene og Karen) 
 
Fredag  
09.00 – 20.00 Motionister 
 
 
NYT: 10 turs kort kan benyttes til motion 
med Lene Hoxer 
  
Ud over disse tider er man velkommen til at be-
nytte centret, hvis døren er låst op og man har 
betalt sin kontingent. 
 
Badminton om formiddagen  
Tirsdag 9.00-10.40  
Onsdag 9.00-10.40 
 
PS. Hallens solarium kan benyttes i alle åb-
ningstiderne, samt når døren til hallen er låst op. 
 
Nors Hallen 
Ivan Johansen 

Medlemskab Nors-Tved Borger-
forening. 
 
Ved sidste uddeling af Tidende, var der også gi-
rokort med til medlemskab af Borgerforeningen. 
Desværre er der sket lidt forkerte leveringer nog-
le steder. Er det ikke dit navn og adresse, der 
står på dit girokort vil det ikke blive registreret 
rigtigt ved indbetaling. 
 

Såfremt du har fået forkert girokort eller måske 
slet ingen har fået kan du indbetale kr. 120,00 
for en husstand eller kr. 60,00 for enkelt med-
lemskab. Husk at skrive din navn og adresse så 
vi kan registrere indbetalingen rigtigt. Pengene 
kan indsættes på konto nr. 9081 058 00 10687. 
 
Vi er lige nu på godt 400 indbetalte medlemmer, 
men vil så gerne have mange flere. 
 
Nors-Tved Borgerforening 

Nors Slagtehus v. Lars Jacobsen 
Tlf. 97981777 
www.norsslagtehus.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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Generalforsamling  
Nors-Tved Borgerforening 
Mandag den 26. februar 07 

Kl. 19.00 Nors Kro 
 

Igen i år har vi været så heldige, at få Nors Vok-
senkor til at synge, inden vi går i gang med selve 
generalforsamlingen. 
 
Dagsorden: 
1. Valg af dirigent. 
2. Valg af stemmetællere. 
3. Beretning ved formanden. 
4. Regnskab ved kassereren. 
5. Valg af bestyrelse. På valg er: Mogens Kri-

stensen (modt. ikke genvalg), Dorthe Klit 
(modt. ikke genvalg), Leif Korsgaard (modt. 
ikke genvalg), Susanne Søe-Larsen (modt. 
genvalg). 

6.  Valg af suppleanter 
7.  Valg af revisor - På valg er Niels Jørgen 
 Dahlgaard. 
8.  Fastsættelse af kontingent. 
9.  Indkomne forslag. 
10.  Eventuelt. 

Efter generalforsamlingen vil der være kaffe med 
brød til alle. Herefter har vi inviteret de to lokale 
byrådsmedlemmer Ole Christensen og Ole We-
stergaard til at komme og fortælle om, hvordan 
de har fået startet i den ny Thisted Kommune. 
Her vil også være plads til spørgsmål og til at 
fortsætte debataftenen, som Venstre arrangere-
de i november sidste år. - Her havde vi en god 
debat omkring, hvad der rører sig i Nors og om-
egn. 
 
Vi håber at rigtig mange vil møde op til en hyg-
gelig aften, hvor det handler om DIN by. Det vil 
være dejligt, hvis alle foreninger, institutioner og 
erhverv vil være repræsenteret, så vi også kan 
komme ind på ”tværssamarbejdet” i vores lokal-
område. Det er allerede blevet bedre, men kan 
udvikles til at være endnu bedre. Det er vigtigt vi 
arbejder sammen for vores lille lokalsamfund. 
 
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hæn-
de senest 8 dage inden generalforsamlingen. -  
Vel mødt. 
 
Nors-Tved Borgerforening 
Susanne Søe-Larsen 

Fibernettet kommer til Nors. 
 
Så fik vi endelig samlet nok aftaler til, at Midt-
Vest Bredbånd vil grave i Nors allerede i år. - 
Nors by er faktisk den første hele by, som er ble-
vet godkendt her i Thy. Det kan vi da godt være 
lidt stolte af. 
 
Har du endnu ikke sendt interesseaftale ind til 
MidtVest Bredbånd, kan du nå det endnu. Så 
lang tid gravearbejdet ikke er påbegyndt, er 
etableringsafgiften 0 kr. Du kan få interesseafta-
ler ved at kontakte: Svend Erik tlf. 29499713, 
Mogens tlf. 97981468 eller Sanne tlf. 97982023. 

Selve installationen dækker Energi Thy-Mors ud-
gifterne til, da de samtidig lægger automatisk af-
læsning af el ind. 
 
Det er endnu kun selve Nors By, som MidtVest 
Bredbånd har godkendt, men de anbefaler, at 
man på landet får samlet interesseaftaler ind fra 
samtlige husstande på vejene. Så vil man også 
tage landdistrikterne med. Så tag fat i naboen og 
få dem til at lave aftale om fibernet. 
 
MidtVest Bredbånd vender tilbage her i starten 
af det nye år om nærmere oplysninger om, hvor-
når gravearbejdet påbegyndes. Følg med på 
norsby.dk, hvor du kan se sidste nyt. 

Det Blå Lagersalg 
V. Hans Palm 
Alt i møbler, tøj, værktøj, fiskegrej, hob-
byartikler og mange andre ting. 
Indkørsel fra Håndværkervej. 
Åbent tor., fre. 10-18 lør. 9-13. 
Tlf. 30583058 
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Det Blå Lagersalg. (indkørsel fra Hånd-
værkervej) 
 
Vi er så heldige her i Nors, at der er mange, der 
tør tage chancer og gør noget for at holde liv i by-
en. Hans Palm må siges at være en af de perso-
ner, der virkelig gør noget. Han har sagt sin stil-
ling op hos Tømmergården i Hanstholm og har 
startet ”Det Blå Lagersalg” op i Nors i november. - 
Her overtog han NJAs restsalg af møbler og har 
suppleret op med mange andre varer, som han 
køber op rundt i landet. -  
Det er alt fra tegnestifter til tøj og fiskeartikler og 
værktøj, der kan købes i ”Det Blå Lagerslag”. Al-
lerede nu har Hans mange gode forbindelser og 
kan derfor sælge tingene til små priser. Han ind-
rømmer også, at der er lidt krejler i ham og at 
man da altid kan prøve at prutte om prisen og se 
hvad det kan føre til. 

 

Hans Palm kom til Nors tilbage i 1991, hvor han 
kom i lære som tømrer hos FJ Byg. Han kom fra 
Frederiksværk på Sjælland. - Hans er gift med 
Halla, der kommer fra Island. Halla er maler og 
har firmaet ”Atlas Malerfirma”, hvor hun har to an-
satte. 
Det må siges at være en aktiv familie. De har 
sammen gennemrenoveret huset på Norsvej, der 
også tidligere var beboet af malerfirma. 
De har børnene Kalle på 16 år, Sebastian på 5 og 
Linda på 4 år. 
 

 
 
 
 
Hans valgte at slå til omkring lagersalget, fordi 
han kan se ideen i det og synes det er en utrolig 
spændende måde at drive butik på. Samtidig er 
han som selvstændig mere fri til at administrere 
sin tid. 

”Det Blå Lagerslag” er i dag placeret i det lager i 
Nors Erhvervscenter, hvor NJA også havde mø-
belsalg. Der er indkørsel fra Håndværkervej ved 
de orange siloer. 
 
At starte et lagersalg op kræver tålmodighed. Folk 
skal lige finde ud af, at der er mulighed for at kø-
be alle disse ting i Nors. Det tager tid at få bygget 
et navn og image op, og det tager måske lidt eks-
tra tid i det vestjyske, hvor man lige skal se 
”giraffen” an. Hans er dog godt tilfreds med op-
starten, hvor han også har haft rigtig mange kun-
der uden for det thyske. Selv om det er hårdt slid, 
glæder han sig til at flytte over i den blå hal og 
indrette sig der. Han håber at se rigtig mange 
kunder i 2007 og selvfølgelig også i årene frem, 
da ”Det Blå Lagersalg” forhåbentlig er kommet for 
at blive.  
 
Åbningtider: 
Torsdag og Fredag kl. 10-18 
Lørdag kl. 9-13 



    februar  2007 
ma ti on to fr lø sø 

   1 2 3 Spejderne Avisindsamling 
kl. 13.00 

4 

5 IM Missionsuge - Missi-
onshuset 19.30 

6 IM Missionsuge - Missi-
onshuset 19.30 

7 IM Missionsuge - Missi-
onshuset 19.30 

8 IM Missionsuge - Kirken 
kl. 19.30 

9 10 11 

12 13 14 15 16 17 Fastelavn og dilettant 
Nors Hallen. 

18 

19 Hjemmenes Aften kl. 
19.30 Missionshuset. 

20 21 Klub 19 Fastelavn. - 
Generalforsamling Norshal-
len. 

22 23 24 25 

26 Generalforsamling 
Borgerforeningen kl. 19 Nors 
Kro 

27 28 Klub 19 Besøg fra Indien.     

januar  2007 
ma ti on to fr lø sø 

1 2 3 Klub 19 - Nytårsfest. 4 5 6 7 

8 IM Bedeuge Missionshu-
set kl. 19.30. 

9 IM Bedeuge Missionshu-
set kl. 19.30. 

10 IM Bedeuge Missionshu-
set kl. 19.30. Klub 19 biograf 

11 IM Bedeuge Missionshu-
set kl. 19.30. 

12 Niels Hausgaard - Team 
Nors Hanstholm. 

13 24 timers Le Mans Nors 
Gokartcenter kl. 13.00 

14 

15 Hjemmenes Aften kl. 
19.30 Nors Skole. 

16 17 Klub 19 Hygge og spille-
aften. 

18 19 20 21 

22 23 24 Klub 19 Mørkebanko. 25 26 27 28 

29 30 31 Klub 19 Klubmesterska-
ber. 

    

    marts  2007 
ma ti on to fr lø sø 

   1 2 3 4 

5 6 7 Klub 19 - dreng pige aften. 8 9 10 11 

12 13 14 Klub 19 - Handicapaften. 15 16 Gymnastikopvisning 
Nors Hallen. 

17 18 Børnestævne Nors 
Gymnastikforening. 

19 Hjemmenes Aften kl. 
19.30 Missionshuset. 

20 21Klub 19 - Scenen er din. 22 23 24 25 

26 27 28 Klub 19 - Påskeløb. 29 30 31  
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Juleglimt fra området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bazar Nors Ældrecenter. 

Vi havde  vores helt egen julemand, der på en flot pyntet traktor kør-
te rundt i byen og delte slik og kager ud. Godterne var sponsoreret af 
Nors Bageri og Merko. 
 

 
 
 
 
 

Hartvig Johansen hjalp Juniorklubben med at lave julegaver i skolens 
sløjdlokale. 

Patchworkklubben pyntede til jul hos FJ Byg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julecafeen på Nors Skole bød på korsang, Luciaoptog og meget andet 
julestemning. 

Tak for juletræer til Jan Kristensen, Tved 



Stemningsbilleder fra indvielsen af omfartsvejen... 

GODT NYTÅR 


