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Side 1 

Sydlandsk stemning på Nors Kro. 

Så er der dømt sydlandsk stemning på Nors Kro. 
Jørgen Jacobsen, måske bedre kendt som Blom-
ster Jørgen leverede flotte hørpalmer, der skulle 
kunne tåle det danske klima. Hans og Jørgen fik 
med fælles hjælp plantet palmerne, der nu står 
uden for kroen og skaber en rigtig hyggelig og fro-
dig stemning. 
 
Også i kroens flotte gårdhave, er der plantet pal-
mer og de her varme sommeraftener, skulle man 

virkelig tro, man var under sydlige himmelstrøg. 
Der mangler kun lidt eksotisk musik, mener Gitte, 
så er den ved at være der... 

Åben Thy i Nors-Tved 
15.-16. juni 
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Indledning: 
 

Så blev det sommerferie, i hvert fald for skoleele-
verne, så nu håber vi på en lang varm sommer. I 
skrivende stund regner det, men mon ikke også vi 
har godt af lidt regn til afgrøderne. Fordelen ved 
regnen er også, at støvet lægger sig lidt ude på 
Norsvej. Ind imellem har det set ret tåget ud der-
ude midt i alt gravearbejdet. 
Apropos…- efter forlydende går det nu planmæs-
sigt med renoveringen af Norsvej. Heldigvis havde 
vi nogle kvikke borgere, der var opmærksomme 
på forkerte rør og manglende stabilisering af vejen 
inden asfalten kommer på. - Kommunen er nu me-
re opmærksomme på arbejdets gang. TAK til de 
vågne borgere. Nu håber vi, at vi ikke skal have 
gravet op igen foreløbigt. Det er noget rodet. Men 
vi kan forhåbentlig glæde os til en flot ny vej, når 
det står færdig til efteråret. 
 
Åben Thy i Nors-Tved den 15. - 16. juni er blevet 
afviklet. Nogle erhvervsdrivende var lidt skuffede 
over besøgstallet, men husk lige på, at mange har 
lagt mærke til de sider, der var omkring Nors-Tved 
i den husstandsomdelte avis. - Mon ikke det allige-
vel er en god reklame for vores område. - Her er vi 
aktive og her sker der noget. - Jeg har fået mange 
positive meldinger rundt omkring fra. - Borgerfore-
ningen er meget godt tilfredse med besøget i vo-
res pølsevogn. Heldigvis havde vi lånt Armigas 
forhal, så vi var under tag. TAK for det. - Fredag 
var rigtig mange af de ansatte i industriområdet 
inde og få middagsmad hos os. Det var rigtig hyg-
geligt, men NEJ vi kommer ikke med pølsevognen 
hver fredag, som flere opfordrede til. - Lørdag var 
der også en del både lokale og udefrakommende 
gæster, der var inde og hilse på og få en pølse 
eller en kop gratis kaffe. En rigtig hyggelig week-
end, hvor vi også kom lidt tættere på industriområ-
det. 
Naturvandringen ved Nors Sø lørdag formiddag 
havde desværre ikke mange deltagere. Synd for 
dem, der gik glip af turen. - Det var en rigtig god 
tur vi havde og Naturvejleder Henrik Bak kan man-
ge gode historier om skoven og søen. Det var 
nødvendigt med paraply og regntøj, men regnen 
ødelagde på ingen måde turen, - vi trængte må-
ske til lidt tørt tøj efterfølgende, men det kan opfor-

dres til at deltage i de ture Thy Statsskovdistrikt 
arrangerer. De har nogle dygtige naturvejledere, 
der kan fortælle om vores dejlige natur. 
 
Claus Bøegh advarer mod stoffer i omløb i hele 
Thy. Det er så uhyggeligt det, der er gang i og for-
ældre med teenagebørn opfordres til at holde eks-
tra øje. Det er alle, der kan blive fristet af de for-
færdelige stoffer, man kan aldrig vide sig sikker, 
selv om man synes, at ens egne børn er for for-
nuftige til den slags. De personer, der handler 
med den slags stoffer skal omringes. Indtil videre 
er der  ikke sket alvorlige skader, men man kan 
aldrig vide hvornår, da stofferne kan være død-
bringende. - Jeg håber vi her i området er enige 
om, at disse stoffer er bandlyst og al viden bør gå 
til Thisted Politi, hvor Peter Hedegaard sidder med 
den slags sager. Des flere fif de får fra forskellig 
side, des større mulighed har de for at få fat på 
bagmændene. 
 
Som tidligere nævnt kom vi lidt tættere på industri-
kvarteret til åben by. - Det er en fryd at se den vi-
gør, der er i området. Hele den gamle Licentia-del 
er ved at være besat. Hvidbjerg-Vinduet har som I 
også kan læse mere om i bladet sat sig på to store 
haller og forventer op til 60 mand i arbejde på sigt. 
- Thisted Taekwondoklub har nogle af de tidligere 
kontorlokaler, hvor 50 medlemmer dyrker deres 
sport. - Det hele skaber godt liv i byen og det er 
godt at se. - Nors er og bliver aldrig en soveby. 
Både foreningsliv og erhvervsliv sprudler. Dæjlig… 
 
Ellers vil jeg afslutningsvis opfordre til at sætte 
kryds i kalenderen til sommerfest-weekenden den 
16.-18. august. Der skal være folkefest - se forelø-
bigt program i bladet. 
Husk også at melde jer til skolens Jubilæumsfest, 
jer der har gået på Nors Skole. Jer der ikke har, 
kan vi godt bruge som hjælpere den 5. april 2008. 
Har du af den ene eller anden grund ikke fået be-
talt din kontingent til Borgerforeningen, står vores 
konto nummer nederst på siden. Husk navn og 
adresse, så vi kan placere indbetalingen. - 120,00 
for husstande og 60,00 for enlige. 
 
God Sommer! 
Susanne Søe-Larsen  
Nors-Tved Borgerforening 
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30221024, e-mail info@norsby.dk 
 
Layout: Mona Troelsgaard, Susanne Søe-Larsen 
Fotos: Oluf Immersen, Kristian Amby mfl. 
Trykkeri: Friheden 
Konto nr. Borgerforeningen: 9081-0580010687 



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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Monica Rodriquez 
malede sig til flot 

bronze ved svende-
prøven. 

 
 

Monica startede hos Atlas Malerfirma august sid-
ste år, for at fuldføre uddannelsen som bygnings-
maler. - Halla Palm, der har Atlas Malerfirma var 
ikke i tvivl om, at Monica ville klare sig godt til 
svendeprøven. Halla og Monicas familie var med 
på Teknisk Skole i Holstebro, hvor svendeprøven 
fandt sted. Her har Monica udført svendestykket, 
der havde temaet Klassicismen (Danmark ca. 
1760-1850). - Prøven har en varighed på 7 ar-
bejdsdage, hvor man får en ”bås”, hvor der bl.a. 
skulle lakeres fyldningsdøre, behandle tidligere 
behandlet og nyt træværk mv. - Derforuden skul-
le udføres en malet dekoration. (se billedet på 
forsiden). 
Halla fortæller, at Monica har knoklet på og fordy-
bet sig og engageret sig i at få oplysninger for 
perioden og hun havde lavet et rigtig godt hånd-
værk. 
At få bronze indenfor malerfaget, sker faktisk ikke 
så tit. Guld findes ikke og sølv gives yderst sjæl-
dent, så man må sige at bronze er en topkarak-
ter, der svarer til 10-11. - Halla er meget stolt på  
 

 
 
 
Halla og 
Monica efter 
karakteren 
er givet - 
det kostede 
lige et par 
glædestårer. 
 
 
 
 

 
Monicas vegne og er også stolt over, at Monica 
har opnået så højt et fagligt niveau. De kompe-
tencer hun har, kan bruges på mange forskellige 
måder i fremtiden. 
 
Og fremtiden er allerede planlagt. - Monica hol-
der hos Halla den 1. august. - Hun starter uddan-
nelsen som teknisk designer i Struer. Her er det 
en kæmpe fordel, at hun har viden fra malerfaget 
med sig. - Halla ønsker Monica al mulig held og 
lykke med de nye studier.  
 
Samtidig efterlyses nu en ny lærling med stor in-
teresse for malerfaget til Atlas Malerfirma. - Kon-
takt Halla, såfremt det lige er noget for dig. 
 

Har du meldt dig til ”Store Klasse-
fest den 5. april 2008?? 

 
Vi er nu oppe på næsten 250 tilmeldte til festen i 
forbindelse med Nors Skoles 50 års Jubilæum. Har 
du gået på Nors Skole eller kender du nogle, der 
har, så prik lige til dem. - Vi kører efter først til møl-
le og har i alt 600 pladser til festen. 
Vi mangler også stadig kontaktpersoner til nogle af 
årgangene. 

Du kan tilmelde dig ved at betale kr. 295,00 til Spa-
rekassen Thy reg. nr. 9090 kt. nr. 0001251414. 
Husk at skrive navn, efternavn og årgang (er du 
kommet for tidligt eller sent i skole, skal du skrive 
den årgang du hører til). 
Tilmeldte registreres på www.norsby.dk, hvor du 
kan se yderligere oplysninger og nyheder omkring 
jubilæumsfesten.  
 
Hilsen Festudvalget 



S/A Smede og  
maskinteknik  
Ved 
Søren Andersen 
Ballerumvej 307, Tved 
 
Tlf. 97981790 
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Merko bygger ny butik. 
 
Der er mange grunde til, at Sanne og Carsten 
Dalgaard, har valgt at bygge ny butik. - Køb-
mandsbutikken på hjørnet har dårlige parkerings-
forhold og lagerpladsen til butikken er alt for lille. 
- Derfor bygges en ny butik på hjørnegrunden 
ved Skellet og Bykernen. Butikken bliver på 600 
m2 og dertil et lager, kontor og personalerum på 
200 m2. Sammenlignet med de nuværende 250 
m2, bliver der plads til at boltre sig på og det glæ-
der købmandsparret sig meget til. Også parke-
ringsforholdene bliver væsentligt forbedret, da 
der vil blive lavet en parkeringsplads til ca. 30 bi-
ler. 
 
Carsten og Sanne har valgt at placere butikken 
her, fordi det er lokalbefolkningen, der er de pri-
mære kunder i butikken. De kunne også have 
valgt de erhvervsgrunde, der vil blive udstykket 
på arealet hvor Skibstedgård ligger nu, men det 
vil være for afsides i forhold til byen. 
 
Der vil blive indkørsel til butikken fra Skellet og 
Thisted Kommune er opmærksomme på, at der 
skal ske ændringer i krydset ved butikken, da der 
vil komme noget mere trafik, når butikken er op-
ført. 
 
Den nye butik giver mange flere muligheder, for 
at købe partivarer hjem til gode priser. I dag er 
der simpelthen ikke plads på lageret til den slags 
varer. Varerne vil også kunne stilles flottere op. I 
den nye butik vil der også blive plads til en convi-
nience afdeling, hvor der vil blive solgt kaffe, an-
dre drikke og pizzaslice og muligvis lune retter. 
Alle disse detaljer, skal der arbejdes lidt mere på. 
 
Tips og lotto vil blive integreret ved kassen og 
der er spekulationer omkring udlejning af dvd og 
video. - En flaskeautomat vil der også blive plads 
til i butikken. - I det hele taget, giver de mange 
m2 så mange muligheder for butikken, så kun 
fantasien sætter grænser. 

Carsten og Sanne ved arealet, hvor den nye butik bygges. 
 
Det er en fremtidssikring for købmandsbutikken 
at flytte i større og bedre lokaler. Carsten og San-
ne håber, at lokalbefolkningen fortsat vil lægge 
handlen i den lokale butik. Indtil videre er det 
udelukkende positive kommentarer de har fået 
fra kunderne og det glæder dem selvfølgelig me-
get. For dem er kunderne jo grundlaget for, at 
butikken fortsat vil køre godt, så det er altafgø-
rende at kunderne er tilfredse. Carsten vil gerne 
takke for den store interesse, der er fra lokalbe-
folkningen og den opbakning de får. 
 
Man forventer at gå i gang med byggeriet efter 
sommerferien, selvfølgelig alt afhængig af hånd-
værkersituationen. Den ny butik skulle så helst 
stå klar omkring påske 2008. 
 
Den nuværende butik er til salg, og er du interes-
seret i huset, er du meget velkommen til at hen-
vende dig til Carsten og Sanne. 
 



Nordthy Bede-
mandsforretning 
 
Else og Berthel-
Rasmussen 
 
Bybakken  69     
7730 Hanstholm 
Tlf. 96550600 
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Mød MidtVest Bredbånd til  
sommerfesten i Nors. 

 
Selvom MidtVest Bredbånd er i fuld gang med at 
forsyne husstandene i Nors med fiberbredbånd, 
kan man stadig nå at komme med og få glæde af 
lynhurtigt internet, billig telefoni og digitalt tv på en 
ny og spændende måde, hvis man ikke allerede 
har bestilt. 
 
Du kan møde MidtVest Bredbånd til sommerfesten 
i Nors lørdag 18. august. Her kan du få svar på de 
spørgsmål, du måtte have om fiberbredbånd. Hvis 
du allerede har bestilt, kan du få fif til installationen 
inde i boligen ved at besøge os til sommerfesten. 
 
Har du ikke bestilt, kan du høre lidt mere om, hvor-
for det er en god idé at have fibernet i sin bolig. 
Blandt andet vil du få meget mere ud af din inter-
netforbindelse. Hvis du i dag kun bruger internettet 
ganske lidt, vil du opdage, at du har mange flere 
muligheder med en fiberforbindelse. Du kan gan-
ske enkelt bruge internettet til meget mere med en 
hurtig fiberforbindelse. Du slipper for at sidde og 
vente på, at siderne dukker frem på skærmen – bå-

de billeder og tekst kommer frem med det samme. 
Samtidig kan du se tv på internettet uden irriteren-
de ventetider. 

 

Men kom og mød os til sommerfesten. Vi kan for-
tælle meget mere om, hvorfor fiberbredbånd er me-
get mere end bare bredbånd. Du kan også bestille 
allerede i dag ved at ringe til MidtVest Bredbånds 
kundecenter på 70 300 600 eller på www.mvb.dk. 
Det er også kundecentret, der kan hjælpe dig, hvis 
du har spørgsmål til det, du allerede har bestilt. 
Bestiller du gennem Nors-Tved Borgerforening, får 
du fratrukket kr. 150,00 på første regning og samti-
dig støtter vi Borgerforeningen med 150,00 kr. pr. 
husstand, der tilmelder sig herigennem.  - Tilmel-
dingsblanketter og brochurer kan hentes på Nors-
vej 54. Her ligger de i forgangen. 
 
Hilsen MidtVest Bredbånd 

Udlejning af Nors Ungdomshus. 
 
Står du og skal holde fest, kan du leje Nors Ung-
domshus. - Her er plads til ca. 90 spisende gæ-
ster og service til lige så mange. 
 

Huset koster 1.000,00 pr. døgn + 100,00 kr. for 
leje af fjernsynsstuen. 
 
For yderligere oplysninger kan du kontakte:  
Eva Johansen 
Tlf. 97982601 eller mobil 40555830. 
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Sanne og Carsten  
Dalgaard 

 
Tlf. 97981050 

Grønne t-shirts til Nors Boldklub. 
 
Miljømærkning Danmark har sponseret 500 
grønne T-shirts til Nors BK bl.a. for at fremme 
kendskabet til miljømærker. I den forbindelse vil 
Miljømærkning Danmark i samarbejde med Vi-
sitNordjylland gerne gøre opmærksom på mu-
ligheden for at holde ferie på miljøvenlig vis. 
 
FERIE MED REN SAMVITTIGHED 
Nordjylland indtager en sikker førsteplads, når 
det handler om muligheden for at holde ferie 
uden at belaste miljøet. 
 
I ÅR BÆRER HELE NI HOTELLER, vandre-
hjem og campingpladser i Nordjylland miljø-
mærket Blomsten, hvilket bringer regionen klart 
i førersædet som den region i Danmark, hvor 
feriebranchen har størst fokus på miljøet. End-
nu flere er på vej, og næste år forventes der at 
være op mod tyve miljømærkede overnatnings-
steder i Nordjylland. 
 
Miljømærkningen er en frivillig miljømærkeord-
ning, der har til formål at fremme miljøvenlige 
produkter og tilbud samt at give forbrugerne 
bedre information om produktets indvirkning på 
miljøet. 
Mærket sender et signal om, at indehaverne 
gør noget aktivt for at bevare og forbedre miljø-
et. Dette vinder frem i erkendelse af, at en sti-
gende mængde danskere vil have mulighed for 
at holde kvalitetsferie under forhold, der ikke 
belaster miljøet. I hele Europa er der inden for 
hotelbranchen en stigende efterspørgsel på mil-
jømærkning, bl.a. har Hilton på Malta og Park 
Hotel i Nordnorge opnået licens til Blomsten. 
 
FRA VUGGE TIL GRAV. Alle varer og service-
ydelser belaster miljøet i større eller mindre 
grad. Miljømærket Blomsten viser, hvilke varer 
der hører til de mindst belastende for miljøet, 
uden at det går ud over komforten. 
 

 
Bo Immersen iført den 
grønne t-shirt. - Det er 
Bo, der har fået FDM og 
Miljømærkning Danmark 
til at sponsorere t-
shirtene. Bo arbejder i 
VisitNordjylland 
 Nogle af  t-shirtene vil 
blive brugt til cykel-
sponsorløbet i forbin-
delse med sommerfe-
sten. -  
Bo Immersen er også 
forfatter til artiklen her. 
 
 
  

 
 
I turistbranchen kigger man på ressourcer som 
vandforbrug, elforbrug, affald og brug af vedva-
rende energi. De overnatningssteder, som har 
fået Blomsten, går aktivt ind og oplyser deres 
gæster om muligheden for at skåne miljøet. Det 
drejer sig om sund fornuft, - at man husker at 
slukke lyset, ikke bader unødvendigt længe 
osv. 
 
DANMARK LANGT FREMME PÅ MILJØOM-
RÅDET. Danmark har været foregangsland. 
Faktisk var Grenen Camping Europas første 
Blomstermærkede campingplads. Men det er 
måske heller ikke overraskende, idet en Gallup-
undersøgelse har vist, at hele 80 procent af alle 
danskere tager et medansvar mht. den globale 
opvarmning. FDM er i skrivende stund ved at 
miljømærke alle sine 13 campingpladser. Og 
Klim Strand Camping er et eksempel på, at mil-
jømærker og kvalitet sagtens kan gå hånd i 
hånd. Denne campingplads er miljømærket, 
men stadigvæk blandt de tre topkvalitets-
pladser i Danmark. 



Røgerivej  4  tlf. 97982518 

www.armiga.dk 
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Vidste du 
 
At vi som forventet har fået en lille nedgang i vores 
omsætning i genbrugsbutikken; men efter det flotte 
rekordår i 2006 kommer det ikke bag på os. Særlig 
i april og maj har der været en lille nedgang; men 
med det rod, der er i byen for tiden, kan det vel ik-
ke være anderledes. TAK for kaffe. 
 
At vi i Genbrugsbutikken har vores årlige loppe-
marked lørdag den 4. august fra klokken 10 – 14. 
Butikken giver 50 % på alle varer 
 
At vi torsdag den 9. august får besøg af Christian 
Vestergaard, Bangladesh, som vil fortælle om ar-
bejdet der. Det foregår i Missionshuset om afte-
nen. Om fredagen er Christian Vestergaard med til 
medarbejderrmødet i Genbrug. 
 
At vi i vores område – det nordlige Thy – har solgt 
850 lodsedler a`20 kr. for Danmission. 
 
At vi er seks personer her fra Thisted området, der 
skal til Danmissions repræsentantskabsmøde på 
Nyborg Strand i weekenden den 1.-2. september. 
 
At vi i det sidste nr. af Danmissions blad kunne læ-
se om verdens fattige. Citat: ”I dag regner man 
med, at 19 % af hele verdens befolkning lever un-
der fattigdomsgrænsen. Omregnet er det 1,2 milli-
arder af vores medmennesker på jorden, der lever 
i fattigdom.” 

 
At ”blandt Danmississions samarbejdslande er det 
især Tanzania og Madagaskar, der slås med fattig-
domsproblemer;  her er det 60 % af befolkningen, 
der lever for under 1 dollar om dagen.” 
 
At det overordnede mål for Danmissions arbejde 
med at bekæmpe fattigdom i den tredje verden er: 

at give udvalgte marginaliserede og underprivi-
ligerede lokalsamfund mulighed for at løfte 
sig ud af håbløs fattigdom gennem integre-
rede/sammenhængende projekter. 

at give de svagest stillede børn og unge mulig-
hed for uddannelse. 

at tilbyde fagligt kvalificeret sundhedsarbejde. 
 
At Danmission gør en forskel – heriblandt Nors 
Genbrug - for verdens fattige. 
 
Stor Hilsen 
Kai Stensgaard 
 

MOTORVEJEN ER KOMMET TIL NORS 
 
 
 
 
 
 

KONTAKT NORS-TVED BORGERFORE-
NING, SÅ KAN DU OGSÅ FÅ FART PÅ... 

Udlejning af: 
 
flagstænger, flag, æresporte,  
borde, stole mm. 
 

 
Er du interesseret i at leje nogle af Borgerforenin-
gens ting, kan du kontakte: 
 
Mads Nesager 
Tlf. 23956619 



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

    Side 8 

V. Egon Andersen 
 
Hindingvej 37, Nors 
Tlf. 97981163 

 
At være spejder danner 
et godt netværk! 
 
 

Mit navn er Gitte Sommer Johannesen og jeg er 
spejder i Nors Gruppe. 
Jeg vil fortælle lidt om de værdier det giver at væ-
re spejder. 
Jeg er 20 år gammel og har været spejder siden 
første klasse og det bliver til i alt 14 år efterhån-
den. De sidste 4-5 år har jeg fungeret som leder, 
først som patruljeleder, hvor man lærer hvad det 
vil sige at være leder og tage ansvar for fælles-
skabet. De sidste 2½ år har jeg været med som 
voksenleder for ulveungerne, som er spejdere der 
går i 1.-3. Kl. Jeg har fra jeg var 14 år, med jævne 
mellemrum, deltaget på ungdomskurser, som vo-
res korps arrangerer, der har udviklet mig som 
leder, og hjulpet mig i min personlige udvikling 
som menneske, plus lært mig en masse om det at 
tage ansvar, tage hensyn og være selvstændig. 
Jeg har nu selv været med til at give nogle andre 
unge mennesker de samme værdier, og det ud-
vikler stadig min personlighed. 
 
Det lyder vældigt sukkersødt og fantastisk, og det 
er det bestemt også! Det allermest fantastiske 
ved at lære så meget og være med, er at vær en 
del af det fællesskab, spejdernetværket danner. 
Et glimrende eksempel er den situation jeg står i 
nu, hvor jeg står med en studenterhue, og har be-
sluttet mig at starte studie på Danmarks Tekniske 
Universitet i Kgs. Lyngby, helt ovre i København. 
Det er langt væk fra Tved hvor jeg har boet hos 
mine forældre og Nors, hvor jeg har været barn 
og opvokset sammen med mine jævnaldrende. 
Men som spejder har jeg oplevet at der allerede 
før jul, hvor jeg havde taget min beslutning, be-
gyndte at komme tilbud fra mine spejdervenner i 
Hovedstaden. Der er flere grupper, som den vi 
har i Nors, der gerne vil have at jeg kommer og er 
en del af deres daglige arbejde med børn og un-

ge, der er flere der har tilbudt mulighed for bolig. 
Jeg er blevet kontaktet af Spejderkollegiet i Dys-
segård, som igennem mit arbejde med at lave 
ungdomsuddannelse for spejdere i Thy, havde 
hørt at jeg skulle flytte, og de spurgte om jeg ikke 
kunne tænke mig at flytte ind sammen med 5 an-
dre spejdere. Spejderkollegiet er både for grønne 
og blå spejdere, så her er den gamle ”strid” lagt til 
hvile, og det handler kun om vores fælles interes-
se. Jeg er dermed oppe på at have 8 tilbud om 
fællesskab, bolig og et basisnetværk, når jeg som 
ung og uerfaren gymnasieelev, drager hjemmefra 
og ud i den store verden. Jeg ved hvor jeg kan 
hente støtte, uanset om det handler om at finde 
ud af hvordan busserne går, hvor det er billigst at 
købe ind og hvad der ellers er af tilbud til unge 
mennesker i Hovedstaden. 

Jeg kan kun anbefale alle at være spejdere, det 
er så trygt og rart at have noget at holde sig til, 
både gennem teenageårene, hvor det der med 
identitet fylder forfærdelig meget i hovedet, og nu 
hvor jeg flytter alene til storbyen og risikerer at 
forsvinde i mængden. Plus at det betyder en mas-
se sjove og personlige oplevelser ,når man er på 
spejderlejr og mødes hver uge i spejderhuset. 



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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Udtrækning af 
lodsedler. 
 
 
 
 

Gavekort til minicruise Frederikshavn-Oslo nr. 885 
 
1/2 gris nr. 407 
 
Gavekort til Merko nr. 1147 
 
Luftgevær med skydekasse nr. 72 

 
 
 
Arbejdslampe med forlængergren nr. 908 
 
Gavekort Tømmergården Hanstholm nr. 236 
 
Gavekort til Thy Gokart nr. 1273 
 
Tak til alle vore sponsorer og tak til alle jer, der 
støttede og købte vore lodsedler. 
 
Gevinsterne kan afhentes Holmevej 10 senest den 
23. juli 2007. 
 
Hilsen 
Spejderne i Nors 

ADVARSEL!!! 
 
I forrige weekend var der en ambulance i Nors for 
at hente en ung pige, som var stærkt omtåget ef-
ter at have indtaget narkotiske stoffer. Adressen 
ligger centralt i byen. 
 
Vi ved fra SSP samarbejdet, at der er hård narko 
som amfetamin og ecstasy i omløb i store mæng-
der i hele Thy og altså også i Nors. Vi ved også, at 
børn omkring og yngre end konfirmationsalderen 
færdes i det miljø. Konkret har vi navne på to, og 
forældrene er underrettet. Peter Hedegård 
(politiet) fra SSP samarbejdet (skole, socialforvalt-
ning og politi) er bekendt med, hvad der foregår, 
og politiet gør, hvad de kan. 
 
Vi appellerer til en skærpet opmærksomhed om-
kring børnenes trivsel og adfærd. 
En opmærksomhed, der også meget gerne må 
omfatte dit barns kammerater og omgangskreds. 
Der er brug for andre øjne og ører end de 
”officielle”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter ferien vil skolen tage initiativ til et fælles for-
ældremøde, hvor også repræsentanter fra SSP-
systemet deltager. 

      
Claus Bøegh 

Skoleinspektør 
Nors Skole 



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

Pileflet i FJ-Bygs værksted. 
 

Ja, han bliver udsat for mange ting ham Jens Fre-
deriksen. Ikke nok med patchwork på hans udstil-
lingsvinduer, nu er damerne ved at overtage værk-
stedet også. - Den 1. og 2. juni var der pileflet på 
værkstedet, hvor 12 damer var samlet. Det var An-
ne Marie Berg, der havde inviteret og underviser 
var Margrethe Berg. 

 
Her blev flettet fuglefoderbræt og plantestativer i pil 
og nu skulle man jo tro, at snakken ville gå lystigt, 
men alle var faktisk så optaget af at flette pil, at 
man helt glemte at snakke. Tro det eller la´ vær´. 
Frokosten om lørdagen blev også glemt. Heldigvis 
kom Else Berg med nybagte, lækre tærter, så man 
ikke sultede hele dagen. 

 
Da mange har ytret ønske om at prøve pileflet er 
der planer om at køre kursus igen til efteråret og 
så måske 4 gange om året. - Følg med på 
www.norsby.dk, hvor yderligere oplysninger vil 
komme, når man ved lidt mere om dato mv. 
 
Tusinde tak til Jens for lån af værksted og til Anne 
Marie for initiativet. 
 
Hilsen 
En glad pilefletter 

Nu er vi oppe på i gennemsnit 180 besøgende dagligt. - Kig ind på siden. Du vil måske også finde 
noget du kan bruge…- HUSK at sende ind til aktivitetskalenderen... 



     V. Halla Palm 
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Kims  
Gulvservice 
 
Tlf. 97911851 
Mobil 20261851 

Indlæg vedrørende skolestruktur  
i Thisted Kommune 

Af Byrådsmedlem Ole Christensen, Nors 
 

Sammenlægningsudvalget besluttede i september 
2006 at igangsætte en skolestrukturdebat bl.a. på 
grund af faldende børnetal på ca. 100 om året 
i de kommende år. De 3 sammenlagte kommuner 
Sydthy. Hanstholm ogThisted har heller ikke den 
samme måde at organisere skolevæsnet på. 
Der blev nedsat en styregruppe med bl.a. folk fra 
administrationen, 3 politikere, 2 skolebestyrelses-
medlemmer og 2 skoleledere, hvoraf den ene var 
Nors skoles leder Claus Bøegh. 
 
Styregruppen afholdte bl.a. 5 Workshops med føl-
gende overskrifter: 
1. Skolens fysiske rammer. 
2. Ledelse – krav til god ledelse. 
3. Landsbyernes bæredygtighed. 
4. Styrkelse af elevernes faglighed. 
5. Struktur. 
 
I de 5 Workshops var der ca. 125 deltagere med 
interesse for skolerne i ny Thisted Kommune. 
Styregruppen skulle derefter komme med en kon-
klusion af de 5 Workshops til Børne – familie- og 
kulturudvalget, som derefter skulle komme med en 
indstilling til Økonomiudvalget og derefter Byrådet. 
 
Byrådet besluttede den 19/ 6 at sende følgende 
forslag til høring i 8 uger fra den 30. juni: 

Skjoldborg, Hundborg og Vorupør lukkes og ænd-
res til undervisningssteder med 0 – 3 klasser. 
Klitmøller fortsætter som undervisningssted, dog 
ligeledes med 0 -3 klasse 
 
Nors, Hillerslev, Østerild, Sennels, Rolighed, Til-
sted og Tømmerby/Lild, opretholdes for 0 – 7 klas-
se, men med en række krav til samarbejde med 
de overbygningsskoler som de skal levere børn til 
i 8 klasse. 
 
Hurup, Vestervig, Bedsted, Koldby , Sjørring, 
Snedsted, Østre, Thingstrup, Hanstholm og Ves-
løs opretholdes som overbygningsskoler med 0 – 
9 klasse, men med krav om, at de skoler som kun 
har et spor skal samarbejde med nærmeste over-
bygningsskole. 
 
Jeg er meget godt tilfreds med beslutningen i by-
rådet, hvor Nors bevarer sin selvstændighed med 
egen ledelse, skolebestyrelse og 7. klasse. 
 
Skolestrukturen bliver nu sendt til høring, så der 
kan godt komme forslag, der kan ændre beslutnin-
gen, så derfor følg med i debatten og I er meget 
velkommen til at sende høringssvar til kommunen, 
I er også velkommen til at maile til mig på adr. 
olec@thisted.dk  
 
Hele oplægget til skolestrukturen kan fås på biblio-
teket eller ses på kommunens hjemmeside: 
www..thisted.dk.  

Thisted Taekwondo dojang  
Sun-Do, flyttet til Kirkebyvej 4. 

 
Taekwondoklubben er flyttet fra Thy-hallen, fordi 
de ikke kunne få gode tider til træningen i hallen. 
Nu har de egne lokaler i de tidligere kontorbygnin-
ger på Kirkebyvej. Her træner de ca. 50 medlem-
mer mandag til torsdag, hver aften. 
De holder ferie i skolernes sommerferie, men ven-
der tilbage til august, hvor de selvfølgelig gerne vil 

have nye medlemmer. Træningstiderne vil blive 
sat på døren til øvelokalerne, så er du interesseret 
i Taekwondo, så kig der. 

 
 
 
Medlemmer af klubben 
i gang i de nye lokaler. 



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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Erindringer fra Nors  

om besættelsestiden. 
 

Den 9. april 1940, da Danmark blev besat, blev 
der også rusket op i vores tilværelse i Nors Kirke-
by. Et kompagni tyske soldater på et par hundrede 
mand – med alt hvad dertil hører – ankom allerede 
ved 21-tiden. Offentlige bygninger og også nogle 
private blev beslaglagt, soldaterne skulle jo have 
tag over hovedet. Dernæst begyndte de at opføre 
barakker, bl.a. der hvor anlægget er nu. Officerer-
ne og andre befalings-mænd blev indkvarteret pri-
vat, der hvor man havde et par ekstra stuer. Den 
øverst-befalende beslaglagde præstens kontor. 
Hestene blev opstaldet i Præstegårdens vognport. 
Der gik ikke så lang tid, så var det næsten daglig-
dag alt sammen. Folk opdagede snart, at tyskerne 
betalte godt for det, de havde lejet. Betalingen 
blev foretaget over en clearingskonto i National-
banken, som viste et minus på 11 mia. kr., da be-
sættelses-magten havde forladt landet. 
Vi har betalt en pris for besættelsen, men jeg kan 
trods alt ikke lade være med at tænke på vores 
naboland Polen, som mistede 8 mill. mennesker 
(1/3 af befolkningen) og landet blev totalt ruineret. 
 
Under krigen var der meget meget strenge vintre 
med en masse sne, og på det tidspunkt var der 
ingen kloakering i Nors. Når så tøbruddet satte 
ind, skulle de vældige vandmasser jo vestpå, syd-
om Kirken. Der var gravet en dyb grøft fra Kirken 
og helt ud i engen. Der har tyskerne gravet løbe-
grave over ca. 100 meter. Samtidig var der en ma-
skingeværstilling i det tidligere hønsehus i Svan-
borggaard. Hvis englænderne kom fra vest, ville 
de få en varm modtagelse. 
Tyskerne var på øvelse helt ned til Kronens Hede 
(ved Vang) og andre steder, og når de kom tilbage 
sidst på dagen, foregik det med sang og musik. 
 
Da budskabet lød i radioen den 4. maj 1945 om 
aftenen, at tyske tropper i Holland, Nordvesttysk-
land og Danmark havde overgivet sig, blev der 
stor glæde. At vi kan takke den engelske Feltmar-   

Her ses Børge H. Møller i de snoede løbegrave, som stadig kan ses 
vest for Nors Kirke. Foto Ole H. Møller. 
 
 
skal Montgomery for, at det var englænderne, der 
befriede Danmark, hersker der ingen tvivl om. Han 
var klar over, at hvis russerne kom først, kunne 
det blive vanskeligt at få dem fjernet igen. I det he-
le taget kan vi takke magtbalancen mellem stor-
magterne i Europa for, at Danmark har overlevet 
til dato. 
 
De danske stræder er så strategisk vigtige, at de 
ikke kan overlades til en enkelt stormagt. 
Jeppe Aakjær skrev i 1916 den dejlige sang: ”Som 
dybest brønd gi´r altid klarest vand”, der bl.a. inde-
holder de to linier: ” Du pusling-land, som hygger 
dig i smug, mens hele verden brænder om din 
vugge”. 
 
Af: Børge Harkjær Møller, Nors Kirkeby,  
tlf 97 98 11 44 
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Thy Kød  v. Lars Jacobsen 
Tlf. 97981777  
www.thykoed.dk 

Sommerfest 16.-18. august 2007 
 

Ja, tiden nærmer sig til årets sommerfest. - Vi er 
ved at have færdigstrikket et program, men æn-
dringer vil dog kunne komme. Det endelige pro-
gram vil blive lagt hos Merko, hvor også sedler til 
cykelsponsorløbet vil kunne fås. 

Vi arbejder stadig på mere underholdning i løbet af 
dagen, men vi har fået aftale i hus med Asbjørn 
Riis, der kommer og underholder med sit Wrestling 
Show. Asbjørn er kendt fra flere Hollywood film og 
ikke mindst hans shows, hvor han smider rundt 
med børn og siger sjove lyde. Et rigtig sjovt og un-
derholdende show, der skal opleves. 

Fredag er der igen i år Havetraktortræk, så puds 
allerede nu din traktor og mød op, hvor der stinker 
langt væk af olie og mandehørm. 
Scenen er din igen til diskoteket fredag aften, så I 
kan også godt begynde at øve jer alle sammen, så 
i rigtig kan fyre den af. 

 
Lørdag aften håber vi 
på fuldt hus. Vi har 
udvidet teltet lidt i år, 
så vi har plads til end-
nu flere. - Allerede nu 
har vi hørt fra den før-
ste gade, der har 
valgt at holde gade-
fest denne aften i tel-
tet, vi håber at høre 
fra mange flere ga-
der, firmaer der hol-
der firmafest og ALLE 
andre, der har lyst til 
en festlig aften. 
 
 

 
På festlig gensyn 

Teutonia, Nors Spejderne, Nors-Tved  
Borgerforening, NBK, Støtteforeningen. 



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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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 

Foreløbigt program 
Sommerfest  

16. - 18. august 2007 
 

Torsdag den 16. august: 
 
Kl. 19.00 Bankospil i teltet med fine gevinster som 
sædvanligt. Øl, vand, kaffe og brød mm. kan kø-
bes til rimelige priser. 
 
Fredag den 17. august: 
 
Kl. 16.00 Indvejning havetraktortræk på plænen 
vest for skolen. Der er tilmelding på stedet. Prisen 
for deltagelse er kr. 50,00 pr. køretøj. Der er 2 
specialklasser og 2 standardklasser. Pokaler til 
hver klasse. 
 
Kl. 16.00 Thy Gokart vil gøre alt for at åbne en ba-
ne på festpladsen, men der skal lige kigges på 
plads og sikkerhed først. Bliver det ikke muligt vil 
der være åbent i Gokarthallen både fredag og lør-
dag. 
 
Kl. 16.00 Pølsevognen åbner. 
 
Kl. 17.00 Havetraktortræk ved Thy Havetraktor-
træk. 
 
Kl. 19.00 Alkoholfrit diskotek i teltet med ”Scenen 
er din” -  Entre kr. 20,00. 
 
Kl. 19.00 Gøglerkroen åbner i skolens sangsal. 
Her vil være hyggemusik og mulighed for at købe 
kaffe, brød, øl, vin og vand. 
 
Lørdag den 18. august: 
 
Kl. 9.00 Morgengudstjeneste i teltet ved Provst 
Henning Sørensen og Ballerum Tæskværk. 
 
Kl. 9.30 Gratis kaffe med rundstykker i teltet. - Bal-
lerum Tæskværk underholder fortsat. 

 
 
 
Herefter er der kræmmermarked/bagagerumssalg 
på pladsen. - Har du lyst til at lege kræmmer for 
en dag, kan du kontakte Svend Erik tlf. 29499713 
eller Susanne tlf. 97982023 eller mail in-
fo@norsby.dk - Prisen er kr. 100,00 for en stade-
plads eller kr. 50,00 for bagagerumssalg. 
 
Kl. 9.30 Tilmelding cykelsponsorløbet ved hallen. 
 
Kl. 10.00-12.00 Cykelsponsorløb børn 
(tilmeldingsblanketter kan fås hos Merko) 
 
Kl. 12.30-15.00 Børneloppemarked. Tag de ting 
med du gerne vil sælge og lav din egen lille bod 
ved Længen på fliserne. Det er gratis. 
 
Kl. 12.30-14.30 Cykelsponsorløb voksne. 
 
Kl. 14.00 Asbjørn Riis Wrestling Show. 
 
Kl. 15.00 Gratis kaffe med brød i teltet. Vindere af 
cykelsponsorløbene offentliggøres. 
 
Kl. 16.00 Konkurrence mellem ”De Kendte”. 
 
På festpladsen vil der være noget for enhver 
smag. Spejderne laver aktiviteter og Støtteforenin-
gen har forskellige boder. Pølsevognen vil være 
åben hele dagen.  
 
Kl. 19.00 Fest i teltet. 
Grillstegt gris og lam med 2 slags kartofler, salat-
bord og flutes. Islagkage til dessert. 
Musik under og efter middagen Mygind Brødrene, 
som underholdte til den store guldmedalje sidste 
år. 
Øl, vin, vand mm. Kan købes til populære priser. 
Tilmelding og betaling inden den 13. august pris 
kr. 140,00. Herefter kr. 160,00. - Tilmelding og be-
taling kan ske hos Klip og Krøl Hanne tlf. 
97981918 eller Susanne tlf. 97982023/30221024. 
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Hvidbjerg Vinduet startet op i Nors. 
 
Det er to haller i den nordligste del af Nors Er-
hvervscenter på i alt 5.500 m2 Hvidbjerg Vinduet 
nu har til huse.  
I uge 16 begyndte man at etablere malekaruseller 
og udluftningsanlæg og i uge 24 kørte den første 
ordre igennem. 
På nuværende tidspunkt er 12 mand ansat, men 
Alex Bo Jensen, der er produktionsleder i Nors-
afdelingen forventer, at man til efteråret er oppe 
på 30 medarbejdere og i begyndelsen af næste år 
kommer op på 60. 

 
Produktionsleder 
Alex Bo Jensen. 
 
I øjeblikket bli-
ver vinduerne 
ikke lavet fra 
bunden i Nors, 
men meningen 
er, at man i 
starten af 2008 
får maskiner 
ind til produkti-
on af vinduer.  

Alex Bo pointerer, at det er vigtigt at selve op-
startsfasen ikke går for hurtigt, da alle de nye med-
arbejdere lige skal være med. Der er lånt 2 mand 
med erfaring indenfor vinduesfaget fra Hvidbjerg, 
så man derved kan få en god solid opstart. -  
Det sociale er meget vigtigt på fabrikken, hvor man 
kører med selvstyrende grupper, hvor medarbej-
derne ikke står og laver det samme fra morgen til 
aften. Det er vigtigt at det er selvstændige medar-
bejdere, der arbejder i disse grupper og man vil 
gerne have en blanding af mænd og kvinder ansat, 
da det giver den bedste atmosfære. 
 
Medarbejderne har i dag lånt Armigas kantine og  
toiletforhold, men der ligger allerede tegning på en 
tilbygning, på ca. 300 m2, der skal indeholde kanti-
ne, toiletter, omklædningsrum, møderum og kon-
tor. - Man havde vist ikke lige troet, at der skulle 

Poul Jen-
sen 
(tidligere 
ejer af 
Nors Bur-
gerbar). 
 
 
 
 
 

nybygninger ved de tidligere Licentialokaler for et 
par år siden. 
 
Preben Saubjerg, der er fabrikschef for hele Hvid-
bjergvinduet vil gerne give en mere omfattende be-
skrivelse af virksomheden, når produktionen for 
alvor er kommet op at køre. Preben er et kendt an-
sigt fra det tidligere Licentia. 
Der er som tidligere nævnt mange ting i en op-
startsfase. Bl.a. vil man muligvis ændre navn på 
produktionen her i Nors. - Men alt det offentliggø-
res senere. 

 
Allan Holm, 
Nellikevej 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Er man interesseret i at blive en af de nye medar-
bejdere, er man velkommen til at kontakte Alex Bo 
på tlf. 40430490 eller maile til 
abj@hvidbjergvinduet.dk. 
 
Redaktionen ønsker Hvidbjerg Vinduet al mulig 
held. Det er et kæmpe plus at få en sådan virk-
somhed til byen. 
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   Sidste nyt 
   Nors-Tved  

   Borgerforening 
 
 

Torv på hjørnet af Stationsvej/Norsvej. 
Thisted kommune har i forbindelse med renove-
ringen af Norsvej indvilliget i at lægge fliser på 
hjørnet foran Stationsvej 2. Her vil også blive sat 
borde-bænkesæt op, og så må vi håbe at bag-
grunden af torvet med tiden også får et løft… 
 

Eva Johan-
sen, Borger-
foreningen 
og Stads-
gartner Ja-
ques Custin 
studerer 
kort over 
området. 
 
 

Park overfor Nors Auto. 
Vi har af Thisted Kommune fået lov at lave en 
park i forbindelse med overfladebassinet. Jaques 
Custin, stadsgartner vil lave en tegning over area-
let, der går helt op til Ranselvej. Det vi har snak-
ket om er: masser af træer til at skabe læ og selv-
følgelig pynte, borde-bænkesæt, shelter/hytter, 
grill-pladser/bålpladser, gangsti/joggingsti og me-
get mere. Jaques Custin har lovet at have tegnin-
gen klar i løbet af 14 dage, så vi kan søge penge 
hjem til dette areal gennem Realdaniafonden. 
Når vi kommer til anlæggelse af arealet får vi brug 
får en masse frivillig arbejdskraft til plantning af 
træer og opførelse af hytter og selvfølgelig alt det 
andet arbejde, der bliver i forbindelse med projek-
tet. Håber der er nogle handymen klar. 
Søen ser ind imellem lidt udtørret ud, men Jaques 

Custin mener , at bunden efterhånden bliver så 
stabil, at der vil være vand i søen hele tiden. Det 
har de erfaring med andre steder. 
 
Trafikken på Bjerget. 
I forbindelse med renovering af Norsvej og den 
nye omfartsvej, er trafikken steget meget på Bjer-
get. Vejen er slet ikke bygget til dette og mange 
forældre er bange for børnenes sikkerhed, når de 
cykler/går til sport på Stadion. - Borgerforeningen 
har henvendt sig til kommunen omkring dette pro-
blem og foreslået en cykel/gangsti i siden af vejen 
og også gadebelysning på strækningen. - Vi har 
endnu ikke fået svar fra kommunen. 
 
Dekorering af rundkørsler. 
De to rundkørsler vi har nord og syd for byen vil vi 
gerne have dekoreret med tre guldbåde på en 
søjle i hver rundkørsel. Vi har søgt Thisted Kom-
mune om, hvor meget vi må putte i rundkørslerne, 
men mangler svar. 
 
Stationsbygningen: 
Borgerforeningen har tidligere rettet henvendelse 
til kommunen omkring den gamle stationsbygning 
i Nors. Vi er meget interesserede i bygningen og 
kan se mulighed for at benytte den til flere forskel-
lige formål, frem for, at den står tom.   Nogle af de 
ting vi har i tankerne omkring bygningen er: arkiv 
for Borgerforeningen, måske en lille cafe, galleri, 
museum for gl. jernbane, mødelokale Borgerfore-
ningen og mange andre ting. - Kommunen er 
endnu ikke klar over, hvordan Bibliotekssituatio-
nen ser ud i den nye kommune, men har lovet at 
vende tilbage snarest, så vi kan søge penge hjem 
her også fra Realdania. 
 
Vej mere til Nors fra Hanstholm. 
Vi søger Vejdirektoratet om en afkørsel mere til 
Nors i Skinnerup, da det vil være en fordel på 
mange punkter. Kører man forbi den første, skal 
man helt ud forbi motortrafikvejen og vende. Det 
må også være en fordel for dem, der bor syd for 
Nors. 



Side 17 

Gymnastik starter op i uge 37. 
 
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... 

august  2007 

ma ti on to fr lø sø 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 1. skoledag efter ferien. 14 15 16 Sommerfest 17 Sommerfest 18 Sommerfest 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31 Fælles Håndbold op-
start. 

  

Her skulle juli måneds  
aktivitetskalender være… 
 
Ingen aktiviteter i juli måned overhovedet. Det kan 
vist ikke passe, selv om det er i sommerferiemå-
neden??? 
 
Forhåbentlig vågner foreningerne lige lidt op efter 
en god sommerferie, så vi kan få gang i kalende-
ren igen også på hjemmesiden. 
 
August måned ser også lidt pisten ud, men den 
kommer med alligevel. 

 
HUSK akti-
viteter til 
næste ka-
lender, der 
dækker 
september 
og okto-
ber... 



   Side 18 

 
Nyt havecen-
ter i Tved. 
 
 
 

Koikarper. 
 
I forbindelse med ”Åben Thy”, åbnede Susanne 
Christensen også ”Thy Koi og Japanske Have” på 
Sønderbyvej 2 i Tved.  
Her har hun forvandlet en gammel staldbygning til 
en meget spændende butik, der har koikarper til 
havedammen og masser af planter og granitfigu-
rer til en japanskinspireret have. Man kan også 
finde alt til havedammen, der skal opbygges fra 
bunden med det rigtige folie og pumpesystemer. 

 
Susanne har 
selv erfaring 
med anlæggel-
se af japansk 
have og har 
haft koikarper i 
næsten tyve 
år. Beskæring 
af bonsaiplan-
ter er selvlært 
ved ”learning 

by doing”, som hun selv siger - det kan man lære 
meget ved. 
 
Susanne har været på udkig efter en ejendom, 
hvor hun kunne få sine drømme realiseret og faldt 

Susanne sammen med nabodrengen  Christian og hendes store hund. 
 
 
for ejendommen i Tved for to år siden. Hun har 
altid været interesseret i alle former for planter, 
selv ukrudtsplanter. Brændenælder tiltrækker 
f.eks. specielle sommerfuglearter, så dem skal der 
også være plads til på den store grund, hvor hun 
nyder kronvildt og pindsvin. 
 
I løbet af året går hun i gang med at anrette en 
japansk-inspireret have med stor sø i forbindelse 
med butikken. Det har hun også en del erfaring i, 
da hun har lavet flere japanske haver. 
 
Susanne arbejder som bogbinder på et trykkeri i 
Viborg, men hun håber butikken med tiden vil gå 
så godt, at det kan blive en fuldtidsbeskæftigelse.  
 
Indtil da er der åbent hver weekend fra 10-17 
og ellers efter aftale på tlf. 23391477.. 

 Skole-
fest 

 
2007 



M æ r k e d a g e 

  

Monica Rodriquez. 
Hjertelig til lykke med svendebre-
vet og det fremragende resultat. 
Ønskes du af Jens, Jens Peter og 
Halla 

Kirsten Nielsen,  
Nors Varehus  
ønskes et forsinket til lykke 
med de 60 år den 19. juni. 

 

Nors-Tved Borgerforenings Bestyrelse. 
Flere har spurgt, hvem der sidder i 
Borgerforeningens bestyrelse. Her har 
I os:- Bagerst fra venstre: Henning 
Pedersen, Leif Stefansen, Martin Sø-
rensen og Svend Erik Borggaard. For-
rest fra venstre: Susanne Søe-Larsen, 
Jette Berg og Eva Johansen. 

Suppleanter er: 
Jane Trauelsen 
og Maria Poul-
sen. - De delta-
ger også i mø-
der og projekter. 

Naturbilleder fra egnen. Fotos Oluf Immersen 


