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Side 1

Siden sidst…

Der er gang i gravearbejdet på Norsvej og ovenfor er Inger Sauer og
Annika Luxhøj sammen med dagplejebørnene på inspektion og se om de
gør arbejdet ordentligt.
Øverst til højre ses jernbanesveller, der bliver gravet frem efter mange
år. Til højre kan man se toget lige nøjagtigt, hvor der graves i dag.

Herover ses Ole Møller. Han
har dog ikke befundet sig i
jorden så længe som jernbanesvellerne. Han er nede og
kigge på de nye kæmpe kloakrør, der bliver lagt i jorden.
Alle på Norsvej har nu efterhånden fået de nye husnumre sat på husene. Her viser
Louise Møller, at de har tapet det gamle nummer over og hængt det nye
nummer ved siden af. Vi må ikke håber der kommer alt for mange nye
numre. Til højre er Peder Dissing ude og kigge på gravearbejdet.

Side 2

Indledning
Så blev det forår og endda med sommertemperaturer ind imellem. Det er skønt, men man må sige
meterologerne har ret, når de siger, at april er en
meget varierende måned, hvor der både kan
være snestorm og sommervejr i samme måned.
Med denne Tidende siger vi velkommen til endnu
to medlemmer i vores Tværssamarbejde. - Det er
MidtVest Bredbånd og Nors Gokartcenter vi byder ind i samarbejdet. - Det er ved at knibe lidt
med plads her i bladet til logoerne nederst på
siderne. Vi må tage kalendersiden med også.
MEN den er I nu heller ikke for gode til at bruge.
Det er ikke mange aktiviteter vi får ind. Vågn lige
lidt op, for det er da ikke fordi, der ikke sker noget
i området…Heldigvis er der mange aktive foreninger, men husk lige fællekalenderen, der skulle
være en meget vigtig brik her i bladet og på
hjemmesiden.
Selv om det kniber med pladsen, kan vi sagtens
finde plads til flere logoer. Så ønsker DU at have
dit erhverv med i samarbejdet, så giv endelig
besked. Billigere reklame findes vist ikke og vi
har hørt om flere af erhvervene, der har nydt godt
af reklamen her i bladet og på hjemmesiden. Også foreningerne nyder godt af det. - De Muntre
Motionister har fået 7 medlemmer mere efter sidste blads annonce. - Det er så dejligt at høre.
Alle foreninger har jo afholdt generalforsamling
her i foråret. - Nye navne er kommet til og disse
navne vil vi egentlig også gerne have her i redaktionen. - Nu har vi efterhånden snakket om tillægget til velkomstfolderen i lang tid. Nu må vi hellere få gjort noget ved det, så nye folk kan få kontaktpersonerne til de enkelte foreninger. - Så
send lige en mail med oplysninger om kontaktpersonen til DIN forening. Så må vi se om
ikke vi kan få lavet et nyt ark med alle foreninger
og kontaktpersoner hertil til næste udsendelse af
Tidende. - Kortet i velkomstfolderen er også allerede forældet. Det bør vi vel også få rettet.

Redaktion:
Dorthe Lund – tlf. 97982230 – e-mail larslundnors@mail.tele.dk
Lone Gregersen – tlf. 97981725 – e-mail
Fam-Gregersen@get2net.dk
Susanne Søe-Larsen – tlf. 97982023 – email info@norsby.dk

Heldigvis har vi fået nogle nye friske kræfter ind i
Borgerforeningens bestyrelse. Læs mere herom i
bladet. - Vi kan dog altid bruge nogle ekstra
kræfter uden for bestyrelsen. Nu står sommerfesten jo snart for. Den glæder vi os nu meget til
at arrangere, men det kræver nogle ekstra
hænder i denne weekend, så giv endelig lyd,
såfremt du skulle have lyst til at påtage dig nogle
arbejdsopgaver. - Der er arbejdsopgaver for
enhver smag og når man står i det, er det jo helt
hyggeligt. Nye beboere er også velkommen til at
hjælpe til. Det er faktisk en god måde at komme
til at kende byen og dens beboere på.
En af de nye kræfter vi har fået i bestyrelsen er
Jette Berg. Hun må siges at være fuld af krudt og
gode ideer. Hun har nu fået lavet et dilettantudvalg og drejebog til dilettant. Herved håber vi på
større opbakning til dilettantstykket næste år. Læs mere i bladet…
At Nors er blevet en soveby efter omfartsvejen er
kommet, synes ikke at være tilfældet. - De roder
godt nok lidt på Norsvej med alt deres graven
lige nu, men mon ikke det bliver flot og dejligt til
sensommeren, når det efter planen skulle være
klar.
En dag midt i april var der lidt ekstra liv på gaden.
- Tænk sig et bankrøveri i vores lille by. - Det var
lige vildt nok. - Heldigvis endte det godt og
røveren blev fanget efter en times hektisk jagt af
både lokale og politi i byen. - Han er nu bag lås
og slå det næste par år og nåede slet ikke at få
brugt de 57.000 kr. han fik med fra sparekassen.
Ellers er det ønsket om en god og forhåbentlig
solskinsfyldt forår/sommer herfra. Næste deadline er den 20. juni til bladet, der udkommer sidst
i juni.
Susanne Søe-Larsen
Nors-Tved Borgerforening
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Side 3
rettet stor maskinhal, et kontor, en frokoststue og
toiletforhold.
I maskinhallen står flere maskiner, men en man
Armiga A/S ikke kan undgå at få øje på når man kommer ind,
fræser der- er et 60 tons stor cnc-bearbejdningscenter
(fræser). Den nyindkøbte maskine kan køre emudaf…
ner igennem på 5,2 x 2,4 x 0,9 meter og emnet
må veje helt op til 18 tons på plan. Maskinen kører her i opstarten med 1 mand, men skulle helst
Tilbage i august 2000, startede Michael Sørensen op at køre i treholdsskift på sigt. Inden for et år
op med at lave forme og støbning på Røgerivej 4. håber Michael på yderligere 7-8 mand ansat i halHan begyndte helt fra bunden af og var alene om len i forhold til de to, der er nu. Ernst Sørensen,
Nors er lige blevet ansat som maskinarbejder,
produktionen fra starten. Allerede i september
2000 måtte han ansætte en værktøjsmager til at med henblik på at skulle fungere som afdelingslehjælpe til, og så er det ellers bare gået hurtigt si- der i hallen, så Michael selv tager sig af produktionen, der kører på Røgerivej. - Michaels store
den.
ønske er dog at samle hele produktionen under et
Ret hurtigt efter opstarten slog man over i fremtag om nogle år.
stilling af dele til specialmaskiner og i dag laves
konstruktioner helt fra bunden. En af de større
lokale modtagere er Sjørring Maskinfabrik, men
ellers er det over hele landet Armiga fremstiller
emner til. - I dag er det over 20 mand, der er på
lønningslisten i virksomheden. - Så der er nok for
Michaels kone Inge at lave med lønninger og
bogholderi hver fredag, hvor hun holder fri fra sit
arbejde som pædagog i Hanstholm.
Henrik Styrbæk Jensen ved computeren, hvor han sammensætter
emner til et robot værktøj.
Armiga har altid kørt med positive tal og det håber
Michael selvfølgelig fortsætter. Virksomheden er
dog lavet til et A/S, hvor Michael, Inge og den tidligere direktør ved Licentia Henning Thulstrup er i
bestyrelsen. Michael har det godt med at have en
erfaren herre som Thulstrup med på sidelinien. -

Michael Sørensen på det store cnc-bearbejdningscenter.
Røgerivej 4 er efterhånden ikke stor nok til virksomheden og Michael har derfor lejet en stor hal
på 1.000 m2 i Nors Erhvervscenter. - Her er ind-

Selve arbejdsmiljøet i Armiga er godt. Michael fortæller, at det er et ungt, dynamisk team, hvor alle
er lige og aflønningen er fornuftig. - ”For resten
kan vi godt bruge en klejnsmed”, tilføjer Michael.
Er du interesseret i den ledige stilling, kan du kontakte Armiga på tlf. 97982518 og høre lidt mere.

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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ThyMors Energi arbejder rundt i byen med at sætte pæle ned, der hvor fibernettet skal føres ind til
de huse, der har tilmeldt sig. Man kan stadig nå at
komme med og også nå at få grav-selv rabat. Vi
har brochurer til at ligge på både grav-selv og også tilmeldingsskemaer. Så vil du vide lidt mere er
du velkommen på Norsvej 54. Har du mere tekniske spørgsmål og vil gerne vide noget om din tilmelding, er det kundeservice ved MidtVest Bredbånd, du skal henvende dig til. De kan kontaktes
på tlf. 70 300 600.
I Borgerforeningen er vi ”kun” ambassadør. Det vil
sige det er hos os I kan få tilmeldingsskemaer og
andre brochurer omkring fibernettet. Tilmelder
man sig gennem os, giver det Borgerforeningen
150,00 kr. og kunden får fratrukket samme beløb
fra sin første regning. Så vi vil meget gerne at tilmeldingen går gennem os.
Vi har hørt fra flere utilfredse kunder ude på landet, at de ikke får fibernettet lagt ind sammen med
selve Nors by. Ved en fejl har MidtVest Bredbånd
fået sendt ordrebekræftelser ud til alle kunder i
området. Men det har hele tiden været meningen,
at man først tager selve byen og derefter går ud i
landområdet, alt afhængig af, hvor mange tilmeldte, der er på de enkelte veje. MidtVest Bredbånd
beklager meget fejlen med de udsendte ordrebekræftelser og kan kun opfordre til, at man får naboerne med på vejene udenfor byen, så man derved
får en 100% tilslutning. Så kan de love at gravearbejdet på landet bliver fremskyndet.

beskrivelsen af grav-selv fås som tidligere nævnt
på Norsvej 54. I denne brochure står også nærmere omkring installationen af telefon, tv og fordelerboks. Brochurerne ligger i forgangen, hvor også
tilmeldingsskemaerne ligger. Kom endelig ind, hvis
du har spørgsmål, men som nævnt kan vi ikke besvare de tekniske spørgsmål. Dem tager MidtVest
Bredbånd sig af.
MidtVest Bredbånd og Thy-Mors Energi har ikke
udfærdiget en endelig graveplan i området. De tager som nævnt i sidste Tidende fra vest og begynder gravearbejdet i kirkebyen. Så går de ellers øst
på og slutter på Norsvej.
Fordelerboksene vil blive indsat i husstandene efterhånden som gravearbejdet afsluttes på de enkelte veje. - Når fordelerboksen er klar til aktivering
får man besked fra MidtVest Bredbånd og så kan
man få internet i den hastighed, man ønsker og
vælge billig telefoni og tv, når man får brug for det.
Nemmere kan det ikke være.
MidtVest Bredbånd oplyser, at selve fiberen ikke
ser ud af ret meget. Det er en hårfin glastråd, men
det skal man ikke lade sig narre af. Kapaciteten på
selv en enkelt fibertråd er så enorm, at kun fantasien sætter grænsen for, hvad man kan bruge sin
fiber til. Kablerne til hver enkelt husstand rummer
flere fibertråde – så med fiber i huset, behøver
man ikke bekymre sig om fremtiden. Man er ganske enkelt klar til at udnytte alle de muligheder, der
måtte komme.
Læs meget mere på MidtVest Bredbånds hjemmeside www.mvb.dk - her kan du også læse om
medarbejderfiber, mobiltelefoni og mange andre
nyttige oplysninger.

Hvad angår grav-selv, har vi fra Borgerforeningen
bedt MidtVest Bredbånd om at få de rør til Nors,
som man skal bruge. De kommer til at ligge hos
Svend Erik (tlf. 29499713) på Norsvej 73. Selve

Nors-Tved Borgerforening
Susanne Søe-Larsen
Norsvej 54
Tlf. 97982023

Fibernettet er godt på vej.

S/A Smede og
maskinteknik
Ved
Søren Andersen
Ballerumvej 307, Tved
Tlf. 97981790
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Spejderne har
byggeplaner...
Som det tydeligt kan ses er værkstedet i tilknytning til spejderhuset på Holmevej i meget dårlig
stand. Mange spejderforældre kender også til
problemer med et meget koldt gulv i spejderhuset. Vi har derfor planer om at fjerne det gamle
værksted, og nyopføre ca. 100 kvadratmeter nyt
hus, med handicapadgang, handicaptoilet
Man kan kontakte grupperåds-formand Lars Lund
og konstant grundvarme, så alt vores grej kan
Larsen på. tlf. 97982230 og aftale nærmere. Vi
opbevares forsvarligt, og børnene ikke altid behøforestiller os at offentliggøre alle bidragydere i lover at have overtøj på indendørs.
kalpressen, men man kan selvfølgelig også være
anonym.
Det er i det forløbne år lykkedes os at rejse en del
af pengene til byggeriet, men i mellemtiden er priVi håber at høre fra jer.
sen på byggeriet steget voldsomt. Derfor mangler
vi stadig penge. Skulle der være virksomheder
eller privatpersoner i lokalområdet, der har lyst til Venlig hilsen KFUM - spejderne i Nors.
at støtte os med et bidrag, stort eller lille, tager vi
imod med tak.

Vi holder her i starten af maj et fællesmøde med
andre foreninger, som vil hjælpe til i år. Herefter kan
Sommerfest
vi fortælle meget mere, og der kommer et mere udi Nors
førligt program i næste Tidende.
16-18 august 2007 Lørdag aften bliver der igen grisefest og denne
gang også med grillstegt lam. Vi har allerede hørt
fra den første vej, der vil holde gadefest denne aften og det er en meget god ide. - Sidste år kom vi
Vi er godt i gang med planlægningen af årets som- op på 150 spisende gæster og vi havde en meget
merfest og ser frem til nogle dejlige dage forhåbent- festlig aften, ikke mindst takket være Mygind Brødlig med solskin. Det bliver på pladsen ved Hallen
rene, der underholdte og spillede musik til den store
som sidste år og også i år bliver det med morgenguldmedalje. Mygind Brødrene kommer igen i år. I
gudstjeneste, traktortræk om fredagen, børneloppe- hører mere omkring sommerfesten…
marked, kræmmermarked, Kendisdyst og meget
meget mere. Så sæt allerede nu kryds i kalenderen Hilsen Teutonia og Borgerforeningen
disse dage, hvor vi håber på stor tilslutning.

Tlf. 97981622

Nordthy Bedemandsforretning
Else og BerthelRasmussen
Bybakken 69
7730 Hanstholm
Tlf. 96550600
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Tommy Jensen, Ræhr er godt tilfreds med opstarten på det nye Gokartcenter i Nors. Det har været
rigtig godt besøgt og det håber han selvfølgelig
fortsætter. - Det er specielt firmaer, der booker sig
ind, hvor der så afholdes konkurrencer blandt medarbejderne. Men der er plads til alle - ring og forhør
nærmere eller kig på deres nye hjemmeside.
Tommy er erfaren med gokarts fra den udendørs
bane i Tved, hvor han har været i 4 år. Også sønnen Dennis er bidt af motorsporten og har deltaget
i Jysk-Fynsk mesterskab flere gange. Det er dog
en såkaldt racercar han kører i her. Dennis har flere gange fået topplaceringer i dette mesterskab og
har også en flot 7. plads i et Europamesterskab.
Billederne er arkivfotos fra Åbent
hus i gokartcenteret. På billedet til
venstre ses Tommy Jensen med en
flok kørere.
Foruden Dennis på 19 år,
har Tommy og Pia også
børnene Michelle på 15 år
og Nanna på 9. Pia hjælper i sin fritid i gokartcenteret. Hun er ellers fuldtidsansat på Oticon. Familien håber meget at kunne
sælge deres hus i Ræhr og flytte til Nors. Det vil
spare en masse køreture, hvis de kan finde et hus
i nærheden af Gokartcenteret.

Sanne og Carsten
Dalgaard
Tlf. 97981050

Foruden gokarts er der også mulighed for at forsøge sig med sumobrydning i centeret. Her får man
en stor dragt på, så man ligner en rigtig sumobryder. - Tommy har også flere planer i centeret omkring nye aktiviteter. Han har ikke mangel på ideer,
men alt koster jo penge, så derfor tages et skridt af
gangen.
Gokartcenteret har åbent hele sommeren og man
skal bare ringe, såfremt man har lyst til at komme
ned og køre. - Der er mulighed for at bestille mad
sammen med fra Nors Kro.
I uge 42 har man planer om at afvikle endnu et Le
Mans, men denne gang bliver det ikke et velgørenhedsarrangement. Tom Kristensen er blevet kontaktet, om han kunne tænke sig at åbne dette Le
Mans, men han skulle lige undersøge om han kan
komme, og hvis han kan vil han ikke nøjes med at
åbne arrangementet, men vil også have lov at køre. Det vil være noget en begivenhed at få til Nors.
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Vidste du,
At Nors Genbrug havde årsmøde/
generalforsamling den 26. marts. Jytte Korsgaard blev nyvalgt til bestyrelsen i stedet for Kirsten Hove, der ikke ønskede genvalg.
At Sigfred Kristensen kunne oplyse, at regnskabet var det bedste nogensinde i Nors Genbrug
med en omsætning i 2006 på 231.000 kr. Overskuddet er 170.000,00 kr., som er sendt til Danmission.
At vi har fået butikken renoveret, så den fremtræder tidssvarende år 2007.
At vi holder/holdt vores årlige Genbrugsfest i
Ungdomshuset den 27. april. Provst Henning
Sørensen holdt festtalen. Der var sang og musikunderholdning ved 2 ”unge” fra Hurup.

6.675,00 kr. i overskud. Så nu er der flere børn,
der kan komme i skole. Projektet gennemføres
af Danmission i forbindelse med Olivia og Susanne.
At Grethe Kock siden 1995 har været udsendt til
Mongoliet af Danmission. I et særligt fattigt lokalsamfund hjælper hun familier med at forbedre
deres livsvilkår. Projektet hedder ”Håb for fremtiden” og omfatter i alt 150 familier.

At i brevet, jeg fik af Grethe Kock, var der en lille
frøpakke. To ting skal jeg nu have gjort: 1. sået
At vi den 25. marts havde Sognedag for Ydre
frøene 2. på posthuset med 130,00 kr. til projekMission med gudstjeneste og Kirkekaffe, hvor
Olivia og Susanne på en festlig måde fortalte om tet ”Håb for Fremtiden”. Det gør en forskel.
deres oplevelser på en kostskole i Indien for 104
elever fra 1. til 5. klasse. De har været engelsk- At vi mangler afløser i butikken.
lærere/voluntører for Danmission.
Stor hilsen
Kai Stensgaard
At projektet ”Giv et barns drømme en chance”,
som vi med pakkefesten på skolen og indsamling i kirken og kaffe i missionshuset nåede

Ældremøde
i Nors Præstegård.

Der afholdes ældremøde i Nors præstegård
onsdag d. 9. maj kl. 14.30. Ægteparret Kolstrup
vil fortælle om opvækst i Norge og virke i Thy.

Røgerivej 4 tlf. 97982518

MOTORVEJEN ER KOMMET TIL NORS

www.armiga.dk

KONTAKT NORS-TVED BORGERFORENING, SÅ KAN DU OGSÅ FÅ FART PÅ...
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Nyt fra dilettantudvalget i Nors.
Som vedtaget på generalforsamlingen, har Borgerforeningen nedsat et udvalg, som tager sig af
at lave en handlingsplan til dilettant.
Udvalget består af:
Borgerforeningen: Jette Berg
Dilettanterne: Jan Madsen og Else Rasmussen
Nors BK: Bertel Andersen
Vi har nu været samlet og der er kommet en
masse gode forslag til, hvad og hvordan vi gør,
så vi får en større opbakning til dilettantfesten.

Som noget nyt vælger man fra Borgerforeningen
at kåre årets initiativtager i området denne aften.
Man kan allerede nu sende forslag til dette års
initiativtager. Kontakt Jette Berg (Hindingvej 11
tlf. 97982038) og husk begrundelse for, at du peger på netop denne person.
Dilettant afholdes altid lørdagen før fastelavns
mandag. Dvs næste år er det den 2. februar
2008 du skal reservere.
Vi kan love jer, at det vil blive anderledes end det
har været før, men alt det vil I høre meget mere
om.
Hilsen
Dilettantudvalget
Jette Berg

til sparekassen Thy konto nr. 9090 - 0001251414.
Husk at tilføje det årstal du er født, eller hvis du er
kommet for tidligt eller sent i skole, skal du skrive
Næsten 100 tidligere elever har allerede tilmeldt det årstal du hører til. Husk også navn og eftersig til ”Den Store Klassefest”. Festen afholdes
navn, så vi kan få dig registreret korrekt. Vi ajourden 5. april 2008 i Nors Hallen. - Har du gået på fører tilmeldingslisten to gange ugentligt inde på
skolen eller kender du nogle, der har, så mind
norsby.dk, så her kan du følge med i hvem, der
dem lige om dette arrangement. Der sendes innu er meldt til fra din gamle klasse. Derforuden
gen indbydelser ud, men kører udelukkende med også andre nyheder omkring festen.
information her i Tidende og på hjemmesiden
www.norsby.dk. - Derfor vil vi også gerne have en Vi har allerede styr på mad (kæmpe buffet fra
kontaktperson fra hver årgang, der sørger for at
Nors Kro) og musik (Spinning Wheels). Festudhidkalde sin gamle klasse. Vi har allerede en del valget lover, at det bliver en festlig og uforglemkontaktpersoner, men mangler dog mange endmelig aften.
nu. Kig ind på norsby.dk og se om der er kontakt- Alle lærere, der har været ansat på skolen i løbet
person til din klasse.
af de 50 år, håber vi også at se til festen. Tilmeld

50 års skolejubilæum.

Vi kører efter først til mølle princippet, og da der
kun er 600 pladser i hallen, er det med at få sig
meldt til. Man tilmelder sig ved at indbetale kr.
295,00 kr. (heraf går 25,00 til en gave til skolen)

jer hellere i dag end i morgen.
Muntre hilsner
Festudvalget

V. Egon Andersen
Hindingvej 37, Nors
Tlf. 97981163

V. Hanne V. Nielsen
Hanstholmvej 158
Tlf. 97981918
Lukket hver mandag –og lørdag i ulige uger.
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Nyvalgt bestyrelse er: Kristian Andersen, Heidi
Kær, Dorthe Hove, Peter Troelsgaard og Eva Johansen. Peter Pedersen fortsætter med regnskabet uden for bestyrelsen.
Den nye bestyrelse, der også står for udlejning af
ungdomshuset aftalte en arbejdsweekend i klubben den 12. maj, hvor de skal have sluttet industriopvaskemaskine til i køkkenet og kigget på haven.
Derforuden vedtog de, at købe nogle nye borde til
salen.
Nors Ungdomsklub holdt generalforsamling den
17. april. - Meget skuffende var der ikke en eneste
forælder, der mødte op, men omvendt må det jo
være tegn på, at man er tilfredse med klubben og
de aktiviteter, der kører for de unge hver tirsdag og
torsdag.
Klubben tæller 52 medlemmer, hvilket er det største antal i flere år, så det er jo rigtig godt. Lederne i
klubben (Svend Åge, Heidi og Jane) har forsøgt
med faste arrangementer om tirsdagen og ”Fri”
klub om torsdagen. De føler ikke , at de unge mennesker ønsker noget planlagt, men snarere bare
ønsker et fristed, hvor de kan hygge sig.
Årets tur gik til Klim Camping, hvor den stod på
bl.a. ridning, yatzy, strandtennis, badning mm. Her havde de en rigtig hyggelig tur.

Nye højttalere til Norshallen.
Gymnastikforeningen havde i marts deres årlige
opvisning i hallen. Til dette arrangement var nye
højttalere på ønskelisten og derfor tog foreningen
initiativ til at skaffe 18.000,00 kr. til hjælp til de
nye højttalere.
De fik bidrag fra Armiga, Klip og Krøl, Klippestudiet, TS-Automation, Hanstholm Dæk, Nors Auto,
Nors Køreskole, BJ Transport, Murer Hans Ulrik
Madsen og yderligere et beløb fra Nors BK. Restbeløbet betalte Gymnastikforeningen selv.

Sidst i september har man planer om at afholde
bankospil i klubben, så de kan få lidt penge i kassen. Til årets sommerfest stiller de med en bod,
hvor der kan købes slushice. Overskuddet herfra
vil også gå til klubkassen, så de har lidt til nyanskaffelser.
Udlejning af Ungdomshuset.
Eva Johansen overtager pr. 1. juni udlejningen af
huset, der koster 1.000,00 kr. + 100,00 kr. for fjernsynsstuen. Fremover kan man også leje slushicemaskinen til kr. 500,00 pr. døgn incl. saft, excl.
glas. Er du interesseret i at leje, kan Eva træffes
på tlf. 97982601 mobil 40555830.

Karl Kristian med
en af de nye højttalere i hånden og
den gamle på gulvet.

Karl Kristian Iversen, der er ny formand i foreningen vil gerne takke alle sponsorer for bidragene.

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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Referat af
Gymnastikforeningens
generalforsamling
d. 23. marts 2007

Gymnastikopvisning
2007

Formanden bød velkommen. Udover bestyrelsen
var der 10 fremmødte. Hanne Overgård blev valgt
som dirigent og konstaterede, at generalforsamlingen var varslet rettidigt.

Som suppleant blev valgt Anette Nesager. Ligeledes blev Hanne Overgård og Gitte Lynge genvalgt
som revisorer.

Formandens beretning v/Ingemarie Sekkelund
Lokalopvisningen var en succes i år. Der var ca.
300 betalende gæster. Formanden takkede alle lederne for en flot opvisning. Vinsalget var dog ikke
den store succes i år, men vi håber på et bedre salg
næste år.
Medlemstallet i NGF (ca. 200) var knap så godt i
den forløbne sæson.
Halballerne er blevet godt besøgt og der har været
rigtig god omtale i avisen.
Hanne Nielsen gennemgik regnskabet. Der var et
underskud på ca. 2300, hvilket bl.a. skyldes at medlemstallet er blevet mindre.

Foreningsposterne fordeler sig således:
Formand : Karl Kristian Iversen
Næstformand : Jørgen Balle
Kassér : Hanne Nielsen
Sekretær : Jeanette Johansen
Halbestyrelsesrepræsentant : Berit Oddershede
Hanne Overgård takkede af for god ro og orden.
Gymnastikopvisning 2007

Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleant
Karl Kristian Iversen blev genvalgt.
Eva Johansen, Lene Rodriquez og Ingemarie Sekkelund ønsker ikke at fortsætte og erstattes af Gert
Jensen, Jørgen Balle og Louise Gregersen.

Husk at besøge www.norsby.dk. - Her vil de sidste nyheder fra området være lagt ind.
Besøgstallet er nu på 110 i gennemsnit dagligt
og det stiger støt...

Du kan også her følge med i aktivitetskalenderen, der bliver ajourført jævnligt. - Hjemmesiden
viser også erhvervs– institutions– og foreningsprofiler. - Huse til salg i området og meget mere.

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

Ved Kenneth Bonnerup
Døjholtvej 1, Nors
Tlf. 97981757
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De Muntre Motionister
Medlemstallet er nu steget til 58 personer, der hyg- Eventuelle spørgsmål kan rettes til:
ger sig hver torsdag i Nors Hallen. - Der er stadig
plads til flere. Mød op torsdag kl. 9.00 og se hvad Bent tlf. 97982664
vi laver af forskellig gymnastik, badminton og bold- Peder tlf. 97981523
spil. - Gymnastikken er for ALLE og nogle nøjes
med hjernegymnastikken i form af kortspil.
Du kan lige nå at komme og snuse lidt til det, inden
vi lukker ned for denne sæson.
I sommerperioden er der mulighed for Crocket på
Vendbjerg og gåture ud i det blå hver mandag.
Derforuden arbejdes der fra Borgerforeningens
side på at få renoveret petanquebanen ved Kirken,
så der bliver plads til to baner og med de rigtige
mål. De Muntre Motionister ligger inde med petanque kuglerne.

Sankt Hansfest
Lørdag den 23. juni kl. 19.30
Hos Egon og Lilian Andersen
Hindingvej 37
Tale ved Ester Jørgensen, Thisted
efterfulgt af familieløb.
Medbring selv kaffekurv.
Der kan bages snobrød og sodavand og pølser kan købes. Afslutning ved bålet.
Alle børn, unge og ældre er velkommen.

Lejlighed til udlejning
Stor stueplanslejlighed på 110 m2 med 4 værelser, bliver ledig den 1. juni.
Kr. 4.000,00 + forbrug pr. måned.
Dejlig lejlighed centralt beliggende i Nors, tæt på
bus og indkøbsmuligheder. - Køkkenet er nyrenoveret. Adgang til fælles vaskemaskine og tørretumbler.
Henvendelse kan ske på
Tlf. 97981214
eller
Mobil 51377306

Mange hilsner
KFUM og KFUK
Nors

Kims
Gulvservice
Tlf. 97911851
Mobil 20261851
V. Halla Palm
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Thy Livsstilsklub!!!
Nu er sæsonen ved at være slut. Vi har alle mere
lyst til at være udendørs og nyde det forhåbentlige gode vejr.
Allerførst en præsentation af vore dygtige og arrangerede instruktører.
Vi har Agnes Dahl til kostvejledning både på dagog aftenholdet. Hanne Førby Pedersen til formiddagsmotion.
Eva Johansen til udendørs formiddagsmotion.
Lisbeth Henriksen til motionscenteret om formiddagen.

Vi har planer om bl.a. og lave fælles madlavning/
spisning, en gang om måneden men ikke mere
om det nu. I hører nærmere!
Kirsten Kær til aftensmotion. Berit Oddershede til Har I ellers forslag så endelig kom frem med dem.
Til slut skal der lyde en stor " LUFTGYNGE" til
motionscenteret om aftenen. Lone Sørensen til
vore frivillige instruktører. Tak for jeres store indudendørs aftenmotion.
sats.
Lone har valgt at stoppe af personlige årsager.
Må alle ha en rigtig dejlig sommer. Hvor I er gode
For at vi ikke skal gå helt i stå her i sommerperio- ved hinanden og ikke mindst jer selv
den, har Eva gåture hver onsdag kl. 8.15 fra Nors
P.S. Der skal også lyde en stor "majskolbe" til voHallen.
re frivillige instruktører i motionscenteret. TAK for
Lene har gåture hver torsdag aften kl. 19.00. Og- jeres store indsats.
I andre har noget at glæde jer til. Det næste numså med start fra Nors Hallen.
mer af Nors Tved, indeholder bl.a. billeder af vore dygtige fitness instruktører.
Derudover er vi p.t. ved at finde en, til opstart af
løbeture. Også for nystartere.
Dorthe Pedersen
Andre har gang i stavene og ture på rulleskøjter.
Er der spørgsmål til aktiviteterne. Eller panikken
er ved at "ta en" så ring på tlf. 60955210(Dorthe)
Lige nu er vi i gang med planlægning af den kommende sæsons aktiviteter. Nuværende medlemmer vil få et brev fra os midt i august med disse.
Ellers blir den nye sæson sat i gang med et info
møde i september, hvor alle er velkomne.
(Der kommer nærmere besked med opslag og
annoncer)

I næste udgave af Tidende, kommer der
billeder af instruktører og hjælpere...De
ser noget bedre ud end grisen og kaninen her...

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.

Side 13

Spejdernes
papircontainer
Venlig men bestemt
henstilling!
Vi henstiller venligst men bestemt og på det kraftigste til vore brugere af containeren ved spejderhuset, om at huske på, at det ikke er nogen affaldsstation vi driver, (alt bliver holdt på frivillig basis, kommunen har ikke noget at gøre med pladsen.)

i de beholdere der er opstillet til samme formål,
flamingo og plastik har overhovedet ikke noget at
gøre i containeren, smid det venligst ud hjemme
hos jer selv. Hjælp os venligst med at overholde
disse simple regler, sådan at vi også i fremtiden
kan få lov til at beholde ordningen!
En ting mere brug nu lige én minut på at trampe
de tomme papkasser flade, eller riv dem op, hvis
vi alle smider tomme papkasser i, som f.eks. den
jeg fandt forleden, en bullerne tom 1m³ stor papkasse, hvori der havde været en webergrill, ja så
er containeren hurtig fyldt og det er forbundet
med udgifter hver gang den skal tømmes, så
husk jo fladere papkasser jo færre tømninger =
færre udgifter. Husk at tømme den bærepose eller sæk i transporterer aviser og reklamer i, tøm
indholdet ud og smid posen i skraldespanden, eller endnu bedre, tag den med hjem og genbrug
den, vi er vel alle kun interesseret i at ordningen
kan fortsætte!

Kan kommunen ikke leve op til kravet om at indsamle de mængder genbrugspapir der er fastsat,
Så affald som dette vi mødte forleden, (ses på
er alternativet, at hver husstand skal have en bebilledet), nemlig indholdet fra en fryser, der er ble- holder til aviser og reklamer og denne ordning
vet tømt, gl. brød m.m., har ikke noget at gøre
skal der betales for. Udgifter har vi vel alle nok af,
ved containeren til indsamling af genbrugspapir, så lad os nu slippe for det, så længe vi kan beholalm. affald bedes i smide ud der hjemme, contai- de denne her ordning.
neren er kun til genbrugspapir.
Hilsen Tonny
Husk nu at læse den simple tekst der står på con- (Spejderne i Nors)
taineren, telefonbøger skal fra sorteres, lige så
indbundne bøger og gavepapir, disse ting lægges
Arkivfoto af Jan Trauelsen og Alen Babowich.

Personlig rekord i bænkpres.
Jan Trauelsen var den 21. april i Bogense til konkurrence i bænkpres. Han fik en flot andenplads i
sin klasse og satte personlig rekord med et løft på
175 kg. - Jan træner til daglig i Teutonia i Nors. Godt gået Jan - keep on fighting...

Nors Slagtehus v. Lars Jacobsen
Tlf. 97981777
www.norsslagtehus.dk
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Åben by i Thy den 15. og 16. juni.
Der er mange gode grunde til at holde åbent hus i
forbindelse med ovennævnte weekend.
Thisted Kommune er i samarbejde med Thisted
Dagblad ved at få lavet en kæmpe ”Åbent Thy
Avis” til uddeling helt fra Nibe, Løgstør, Års, hele
Thy, Mors, Skive, Struer, Lemvig, Vemb og hele
36.000 eksemplarer i Kristianssand i Norge. Der
udsendes 150.000 eksemplarer af avisen i alt.
Meningen er, at man her i avisen kan vise vore
egne gæster og ”nabobyer”, hvad Thy kan præstere. Her i Nors skal vi selvfølgelig vise, hvilke muligheder, der er i vores by.
Jeg har indtil videre haft kontakt med Nors Gokartcenter, Blå Lagersalg, NJA, Nors Erhvervscenter,
Nors Kro og Armiga, der alle gerne vil holde åbent
hus/deltage de to dage. Vi har snakket om at lave
en fælles annonce i avisen med et program for de
to dage her i Nors og Omegn. MEN vi vil selvfølgelig gerne have mange flere erhverv, foreninger
og måske institutioner med.
Det Borgerforeningen vil være behjælpelige med,
er at sætte en pølsevogn ned på industrien, hvor
festlighederne i Nors kunne tage udgangspunkt.
Her kunne vi så forestille os, at andre foreninger
kan have stande og der måske kan være opslag
over ledige huse, ledige stillinger i Nors og mange
andre ting.
Fra Industriområdet kunne vi måske være heldige,
at få nogle hestevogne til at køre til Nors Sø og/
eller til Tved Skov, hvor der begge steder er muligheder for at grille, hvis nogle foreninger måske
kunne have lyst til at stå for dette. Her vil være
chance for et lille tilskud til foreningskassen.
Begge steder er også nogle gode ruter, hvor vi
måske kan få nogle guider til at fortælle lidt om
området og naturen.
Som jeg ser det, har vi et hav af muligheder i vores dejlige område. Jeg tror på, at vi kan lave et
godt program, der forhåbentlig kan lokke folk til i
løbet af de to dage.

Vi har virksomheder i området, der mangler arbejdskraft og vi vil gerne lokke børnefamilier til
området, så den trælse statistik omkring nedgang i
børnetallet ikke holder stik. - Er der en landmand,
der kunne tænke sig at holde åbent hus, er det
også en mulighed. MEN det er NU vi skal beslutte
om vi skal lave et fælles program for de to dage.
Deadline for annoncering i avisen er nemlig allerede den 11. maj, og der er faktisk ikke så lang tid
til. SÅ henvend jer lige fra erhverv, institutioner og
foreninger i området og lad os sammenstrikke et
program, der kan komme i den husstandsomdelte
avis. - Måske bliver det nødvendigt med et lille
møde omkring programmet, så vi kan blive enige
om, hvordan det skal se ud.
Jeg vil gerne høre fra interesserede hurtigst muligt. Vi har ikke meget tid at gøre med.
Susanne Søe-Larsen
Nors-Tved Borgerforening
Tlf. 97982023
Mail info@norsby.dk
Gode ideer modtages
meget gerne i forbindelse med denne weekend!

Det Blå Lagersalg
V. Hans Palm
Alt i møbler, tøj, værktøj, fiskegrej, hobbyartikler og mange andre ting.
Indkørsel fra Håndværkervej.
Åbent tor., fre. 10-18 lør. 9-13.
Tlf. 30583058

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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Nyt fra
Borgerforeningen.

Generalforsamling:
Vi var omkring 40 mennesker samlet på kroen til
den årlige generalforsamling. OK i forhold til tidligere år, men der kunne være mange flere. - Vores
lokale voksenkor lagde ud med sang og det gjorde
de som sædvanlig godt.
Herefter begyndte vi generalforsamlingen, der blev
godt styret af Hans Jørgen Birk som dirigent.
Som en af de rigtige gode nyheder kan fortælles, at
vores medlemstal er steget i løbet af de sidste to år
fra ca. 300 til over 450 medlemmer. Det er rigtig
dejligt.
Dorthe Klit, Mogens Christensen og Leif Korsgaard
ønskede ikke genvalg til bestyrelsen. I stedet kom
Martin Sørensen, Jette Berg og Eva Johansen ind.
Velkommen til de nye og tak til de ”gamle” for godt
arbejde. Og husk vi vil gerne trække på jeres arbejdskraft, når vi har brug for dette.
Nye suppleanter blev Maria Poulsen og Jane
Trauelsen. Velkommen til jer, som vi også gør brug
af til bestyrelsesarbejdet.
Hanne Nielsen fik vi igen overtalt til at fortsætte
med kassererjobbet uden for bestyrelsen. Mon vi
nogensinde slipper dig…
Regnskabet for 2006 blev godkendt af forsamlingen. Af indkomne forslag var der kommet et enkelt omkring dilettantudvalg, der skal lave en drejebog omkring opsætning af scene og alt hvad, der ellers har
med dilettant at gøre. - Udvalget er allerede stiftet
og drejebogen næsten færdig (se artiklen i bladet).

Landsbygruppen Thy/Projekter i Nors:
Her kom vi også ind på de 60 mill., som Realdania
og Thisted Kommune samme har bevilget til nytænkninger i Thy. - Her er der bl.a. et projekt kørende omkring: natursti til Nors Sø, Tilbygning til hallen, etablering af anlæg over for Nors Auto og bevarelse af vores Stationsbygning. Evt. i form af museum eller lokalhistorisk arkiv.
Alle disse projekter skal vi have ned på skrift og have sendt ansøgning til Realdania/Kommune inden
1. oktober. - Landsbygruppen Thy har også noget
at skulle have sagt i denne sag. Her er Borgerforeningen blevet medlem og har indsendt de fælles
svar, som vi fik besvaret til Borgermødet på kroen i
marts. - Vi har fået meget ros for vore svar og jeg
vil gerne sige tak til de ca. 30 folk, der var mødt op
og hjalp med besvarelserne.
Den 28. april skal alle borgerforeninger, der er
medlem af Landsbygruppen Thy mødes i Agger og
følge op på alle de besvarelser, som Landsbygruppen har fået. I skal nok få et referat herfra senere.
Den daglige gang:
Ellers har vi fået en god start i den nye bestyrelse.
Vi har afholdt et par møder, hvor vi bl.a. har været
inde på nyt julepynt, dekorering af de nye rundkørsler, byporte og vore kære flagstænger. - Flagstængerne er, som I måske har set sat op, men på
Norsvej skal der nu en del til at pynte lige nu med
alt det gravearbejde, men det skal være skidt før
det bliver godt, og husk nu Bageren og Købmanden er der stadig, selv om det godt kan være et lille
forhindringsløb, inden man når butiksdøren.
Syd for Nors er der allerede placeret nymalede holdere til de tre store flagstænger og Jette vil prøve
at nå at male flagstængerne, så de kan komme op
til konfirmationerne den 4. og 6. maj. Det er nu godt
med en maler i bestyrelsen…
Bestyrelsen er stadig modtagelige for nye og gode
ideer til området, så henvend dig endelig, såfremt
du ligger inde med en ide.

Efter kaffen havde vi vore byrådskandidater Ole
Christensen og Ole Westergaard til at fortælle lidt
omkring starten på den ny Thisted Kommune. - De
synes begge det er startet godt, men der er selvføl- Nors-Tved Borgerforening
gelig rigeligt at se til.
Susanne Søe-Larsen
De besvarede spørgsmål og lagde også op til en
videre debat omkring vores område.
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Billedet har vi
lånt af Henny
og Svend Larsen. TAK!

Skolefoto fra 1962 (forbehold for fejl i navne):
Bagest fra venstre: Erik Madsen, Svend Nørgaard
Christensen, Leo Schytte, Lars Peter Pedersen,
Karsten Fisker, Evald Lauridsen, Svend Ole Pedersen,
2. række fra oven: Ester Saarup, Birte Bang, Bodil
Jensen, Kirsten Kirk, Lone Johansen, Methea Jensen, Dorte Kristensen, Inger Mouritsen, Anna Sørensen, Svend Larsen,
3. række fra oven: Anders Andersen, Frits Svendsen, Jens Kolstrup, Keld Geertsen, Niels Peter
Hove, Jan Svendsen, Hans Peter Overgaard, Lis
Agerholm,
Forreste række: Kirsten Schytte Sørensen, Susanne Jepsen, Karin Tilsted, Ruth Larsen, Anni
Hove Pedersen, Marie Hove Pedersen, Vibeke

Stensgaard, Åse Magnussen, Ellen Yde Pedersen.
Ja, mon ikke de fleste kender et par navne blandt
de søde purker. - Det, der efterlyses er, om ikke
der er nogle gamle elever/lærere, der kunne tænke sig at fortælle lidt til næste Tidende omkring det
at flytte fra en lille til en stor skole. Sjove oplevelser og eventuelt billeder fra dengang.
Det er sådan vi kan få lidt gang i de gamle minder
fra dengang og dermed lade nostalgien brede sig
lidt. Det vil passe fint nu, hvor der til næste år er
50 års jubilæum på skolen.
Henvend dig til redaktionen, hvis DU har en god
historie og/eller billeder.
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Følg med på aktivitetskalenderen på www.norsby.dk. - Her lægges alle de aktiviteter
ind, som vi bliver bekendt med. - Husk det er de enkelte foreninger, der har ansvaret for
at sende aktiviteter ind, så kalenderen hele tiden er ajour.

Her er plads til DIT logo - det kan
godt betale sig at være med i
”Tværssamarbejdet”…
- kontakt redaktionen...
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Ovenfor ses billeder fra Langsande, der er meget oversvømmet i
forhold til hvad den plejer. - Bænken vi plejer at sidde på er som I kan
se et godt stykke ude i vandet.
Anemonerne blomstrer i fuldt flor og ramsløgene dufter langt væk.
Det er virkelig en fryd for både næse og øjne lige nu.
På legepladsen tæt på Tved Kirke er kommet nyt gyngestativ til glæde
for både børn og barnlige sjæle.
Tag en tur på den blå eller gule rute fra Tved Kirke. Der bliver aldrig
flottere end lige nu. - Vi var også heldige at se et lille rådyr og flere
rovfugle.

Også Nors Sø er lidt større end normalt. Den har bredt
sig et godt stykke ud over markerne omkring.
Til venstre ses en lille bæk, der også er gået over sine
breder. Men flot ser det ud med alt det vand og mon
ikke fuglelivet har stor glæde af det meget vand.
Vi kan da ikke komme uden om, at det er et rigtig flot og
naturrigt område vi bor i.
Det hele ligger lige uden for døren - og så er det helt
gratis...

Mærkedage
Kim Johansen Dalen 18

Camilla Johansen Dalen 18

ønskes et forsinket til lykke
med de 50 år d. 22. april.
Hilsen Eva, Jeanette, Christina
og Camilla

ønskes til lykke med de 17 år d.
12. juni.
Hilsen Mor, Far, Jeanette og Christina.

Guldkonfirmander 1957-2007:
Konfirmanderne fra 24. marts 1957 mødtes 1. april igen i
Nors Kirke. - Forrest fra venstre: Alida Enevoldsen
(Jensby), Inge Lis Yde (Mose Kristensen), Lis Sunesen
(Nørgård Jensby), Inga Bang Nielsen og Henny Mærkedahl (Bang Nielsen). - Bagerst fra venstre: Metha Andersen, Lilly Søe (Christensen), Ella Sørensen (Gasberg),
Kresten Ringgaard, Knud Jepsen, Knud Erik Birk og Nora Nielsen (Odgård Sørensen) .

Brudeparret, Hanne og
Allan Nielsen, Gl. Ranselvej 3 blev borgerligt viet
d. 29. juli 1994, og har således
haft kobberbryllup. De skulle
have haft en kirkelig velsignelse d. 24. februar, men dette
måtte aflyses på grund af snestormen. Det blev de så i stedet d. 14. april i Tved Kirke.
Her er de sammen med sønnerne Jesper og Alex.
Til lykke!

Flot Modeshow i Nors
hallen arrangeret af
Håndboldafdelingen.

