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Sankt Hans Fest  
hos Lilian og Egon Andersen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tale ved provst Henning Sørensen. 
Familieløb, dernæst trængte alle til kaffe, sodavand 
og pølser med snobrød. Derefter gik vi ud til bålet, 
hvor vi sang danske sange. 
Henning Sørensen sluttede aftenen af. 

Det blev en festlig og hyggelig aften med godt 60 
deltagere. 

Hilsen 
Nors KFUM og K 

 

1. skoledag -  
Lidt kriller i maven, nok specielt for 
den nye børnehaveklasse, der for 
første gang er med i sangsalen til 
morgensang. 

Veterantraktorer på 
tur i det grønne… 
Foto: Dorthe Lund 
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Indledning: 
 
Så er vi kommet på den anden side af sommerfe-
sten. Den trak tænder ud og der var mange trætte 
folk, der om søndagen fik ryddet op efter alle stra-
badserne. MEN selv om man er nok så træt bagef-
ter, så var det arbejdet værd. Det er en fryd at se 
så mange positive mennesker til festlighederne og 
her efterfølgende har der været stor ros for arran-
gementet, så er det som om det er slidet værd og 
jeg er sikker på at mange frivillige er klar igen til 
næste år. 
Nu skal vi have evalueret sommerfesten og du er 
meget velkommen til at henvende dig, såfremt du 
har ris eller ros. Måske har du en rigtig god ide til 
næste års fest. 
Det skal lige pointeres, at det vi kalder festudvalget 
for Sommerfesten består af Teutonia, Spejderne og 
Borgerforeningen. - Nors Boldklub og Støttefor-
ening står for afvikling af cykelsponsorløbet, har 
boder på festpladsen og står for det gratis kaffe-
bord, som er lørdag eftermiddag. - Økonomisk kø-
rer vi også hver for sig. - Vi er i borgerforeningen 
blevet kontaktet af en del i år omkring cykelspon-
sorløbet, fordi man troede at det også hører under 
os, men det er altså Boldklub og Støtteforening i 
skal henvende jer til, såfremt i har spørgsmål eller 
forslag hertil. 
Teutonia, Spejderne og Borgerforening afholder et 
evalueringsmøde indenfor nærmeste fremtid. - Ef-
terfølgende skal vi afholde evalueringsmøde med 
Boldklub og Støtteforening, hvor vi samlet set, ser 
på ting, der måske skal være anderledes næste år, 
nye ideer o.s.v. - De forslag som Borgerforeningen 
har fået ind omkring cykelsponsorløbet tager vi 
selvfølgelig med til dette evalueringsmøde. 
 
Som man kan se inde i bladet er der ekstra ordinær 
generalforsamling i Nors ungdomsklub den 19. 
september. - 3 frustrerede bestyrelsesmedlemmer 
har kastet håndklædet i ringen, efter at de er blevet 
kontaktet af flere chokerede forældre. - Narkoen er 
kommet for tæt på og der indkaldes derfor til den 
ekstra ordinære generalforsamling, fordi man håber 
at forældrene til de unge mennesker vil troppe op, 
så man kan få diskuteret problemerne igennem og 

sammen finde en løsning for klubbens fremtid her 
inden sæsonen i klubben begynder. TAG DET HER 
ALVORLGT og mød op til generalforsamlingen. Det 
er byens unge det drejer sig om og det vil være 
synd, hvis klubben lukker. 
 
Som mor, er jeg rystet over alle de informationer 
jeg har fået omkring de stoffer, der florerer i Nors. 
Hvad nytter det, at vi forsøger fra Borgerforenin-
gens side at shine byen op, hvis der bag facaderne 
sidder frustrerede forældre med børn, der har fun-
det vej ind i dette farlige narkomiljø. Jeg håber, at 
ALLE tager dette problem alvorligt, da det hurtigt 
kan eskalere, hvis man bare lader stå til. Flere og 
flere unge vil komme ud i problemer, hvis det ikke 
gribes i hold NU. 
Jeg har fået en del at vide omkring Snedsted, hvor 
de har haft samme problemer. Her gik de for vidt 
og inden man havde set sig om var næsten 100 
unge mennesker fra Snedsted og Opland indblan-
det i køb og salg af stoffer. (Se Snedsted.dk under 
nyheder i marts 07 for mere info) Så langt håber 
jeg ikke, at det kommer her i Nors. Det er allerede 
nu for mange unge mennesker og forældre det er 
gået ud over. 
Når først narko-problemet og alle dets modbydelige 
følgevirkninger i form af indbrud, tyverier, vold og 
bosætning har gjort sit indtog i en by, så nytter det 
ikke bare at indkalde til et borgermøde på kroen, 
hvor diverse utilfredse kan få luft for deres frustrati-
oner og kræve at ”nogen bør gøre noget”. Det kræ-
ver handling her og nu og en kæmpe indsats for at 
forhindre at det spreder sig til andre unge. - Skal 
det lykkes, så kræver det en ændret indstilling på 
kryds og tværs i hele byen med øget opmærksom-
hed på problemerne, hvor de findes, bevågenhed 
og ikke mindst opbakning og støtte, der hvor beho-
vet er størst. 
Jeg håber byen vil stå sammen om problemet, så vi 
hurtigst muligt kan komme det til livs. SSP har taget 
det første skridt med ekstra værested for de unge, 
men det er ikke nok. Forældrene og gerne alle an-
dre, skal også på banen. 
 
Susanne Søe-Larsen 
Nors-Tved Borgerforening 



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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Flot 8. plads ved VM i Mexico. 
 
Det er 16 årige Jimmi Sørensen fra Nors, der op-
nåede den flotte placering ved Juniormesterska-
bet i enkeltstart. Det foregik i Mexico, hvor Jimmi 
opholdt sig i 3 uger. 
 
Jimmi har kun kørt cykelløb i to år, og derfor er 
landstræner i juniorrækken Morten Bennekou op-
timist, hvad angår Jimmis fremtid indenfor cykel-
sporten. - Han kan lære mange flere teknikker, 
der vil kunne løfte ham endnu længere frem, ud-
taler Bennekou efter turen til Mexico. - Han for-
venter at se Jimmi på en endnu bedre placering 
ved Junior VM i Sydafrika i 2008. 
 
Jimmi går på HHX 2. år i Thisted. Efter skoletid 
træner han mellem 2-4 timer hver dag på cyklen. 
- Og det er ikke kun i sommervejret, men mere 
eller mindre året rundt. 
. 
Jimmi’s udstyr er i den dyre prisklasse og derfor 
er han meget taknemlig for den sponsorstøtte 
han har fået. 
Lokale sponsorer er: Armiga, Thisted Hanstholm  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sydthy dækservice og Thisted cementvarefabrik. 
Eksterne sponsor: KBA Nordic. 
 
HELD OG LYKKE i fremtiden Jimmy. Vi er stolte 
af at have dig her i vores lille lokalsamfund. 
  

Indkaldelse til møde for forældre til 
elever i 6., 7., og 8. klasser. 
 
Forældrene til ovennævnte årgange har fået invita-
tion til møde, efter man har fået nys om, at der flo-
rerer stoffer i området. - Det er SSP, der indkaldte 
til møde den 30. august på skolen.  
 
Mødet afholdes, fordi der er for mange unge, der 
færdes ”de forkerte steder”, og som har for meget 
tid, uden de voksne ved, hvor de er, og hvad de 
foretager sig. 
 
Denne udvikling vil man have vendt ved at lave til-
bud til de unge mennesker. - Der er fra Ungdoms-
skolen i Thisted blevet indkøbt 6 gokarts og man 

har lejet sig ind i nogle lokaler i Nors Erhvervscen-
ter. Herfra tilbydes også mulighed for at deltage i 
et såkaldt ”makkeværksted” med en lærer fra Ung-
domsklubben og der vil i samarbejde med ung-
domsklubben blive afviklet aktiviteter som f. eks. 
Bolchekogning, smykkefremstilling, make up, robo-
lab og rollespil. 
 
Til ovenstående efterlyser SSP forældre, der vil 
være behjælpelige med projektet og være medspil-
lere og rollemodeller for de unge. Det håber man 
at kunne finde ved dette forældremøde. Til mødet 
vil der være nærmere information fra både Thisted 
Ungdomsskole og SSP. 
 
Referat fra mødet, vil blive lagt ind på norsby.dk 



S/A Smede og  
maskinteknik  
Ved 
Søren Andersen 
Ballerumvej 307, Tved 
 
Tlf. 97981790 
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Hjemmenes Aften 
 
 
 
 
 

Så står vi igen foran en ny sæson og jeg præsen-
terer et halvfærdigt program. 
 
September udgår til fordel for menighedsrådet, 
der den 17. sept. Har Lisbeth Smedegård Ander-
sen på programmet. Så derfor begynder vi den 
19. november kl. 19.00. Bemærk tidspunktet på 
Nors Skole. 
 
Kirsten Barlet, Svankjær har været 10 år i Afrika, 
Zambia - Botswana og Kenya, hvor hun har arbej-
det som lærer. Hun har også været på Grønland. 
Denne aften vil hun fortælle, vise lysbilleder og 
har en udstilling med. Der er huske råd, slange-
skind, løveskind og våben med. - Jeg tror det bli-
ver en vidtspændende aften at lægge øjne og 
ører til, så jeg håber mange har lyst til at slå et 
sving omkring skolen, hvor kaffen a´ 25,00 kr. fås 
i tilgift til foredraget. 

 
Altså 19. november kl. 19.00 på Nors Skole. 
 
Alle er velkommen. 
 
 
Adventsfest i missionshuset 
Onsdag den 5. december kl. 19.30 
 
Pia Søgård Hansen, Skjoldborg taler og underhol-
der, og der vil som altid være det uundværlige Lu-
ciaoptog og amerikansk lotteri. 
 
Alle er velkommen. 
 
 
Julefest i Missionshuset 
29. december kl. 19.30 
 
Tage Grønkjær, Klitmøller taler og underholder. 
 
Alle er velkommen 
 
Hjemmenes Aften 
Lillian Larsen 
 
 

Tusinde TAK! 
 
En rigtig dejlig og velbesøgt Sommerfest er nu ov-
re. Igen var der mange besøgende til Bankoafte-
nen torsdag, hvor vi talte til ca. 160. - Det er ikke 
mindst vore mange sponsorer, der er skyld i, at vi 
får så mange bankogæster. TAK til alle både er-
hvervsdrivende og private, der gav rigtig flotte ge-
vinster. I år kørte vi også med sidegevinster og 
havde en tombola med rigtig flotte gevinster. 
Fredag havde mange fundet vejen til havetraktor-
træk, pølsevogn, Gøglerkro og Alkoholfrit Disko-
tek. Hele vejen igennem glade mennesker, der 
skaber liv på pladsen. I Gøglerkroen var der stu-
vende fuld. Det var en fryd at se så mange forskel-

lige og glade gæster. 
Lørdag var teltet igen fyldt op til Gudstjenesten og 
efterfølgende kaffe, hvor Ballerum Tæskværk un-
derholdte. - Kræmmerne holdt liv på pladsen hele 
dagen og det hele kulminerede om aftenen, hvor 
ikke mindre end 220 glade gæster var samlet til 
Grisefesten. 
Tusinde TAK til alle sponsorer, alle de frivillige 
hænder, skole, hal og børnehus for lån af arealer 
og bygninger og ikke mindst de glade gæster. Hå-
ber alle og flere til er klar igen næste år. 
 
Hilsen 
Spejderne, Teutonia og Borgerforeningen 



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

 
Skal du med på løbe-

tur… 
 

 
 
Nu skal vi røre os for et bedre 

helbred og velvære. Vi er gået i gang med motion 
gang/løb fra Nors Hallen hver mandag kl. 19.00. 
 
Vi kommer til at se byen fra nogle andre sider og 
får en lille sludder med mennesker, som vi normalt 
kun hilser på. 
 
Turene i starten vil være under en halv time. Før-
ste gang var vi 25 samlet til løb. Der blev lavet tre 
hold af forskellige distancer, så man selv kunne 
vælge, hvor hårdt der skulle lægges ud. 
 
Det var rigtig dejligt at se så mange folk, men der  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
er plads til flere, så få løbeskoene på, der er også 
en distance du kan være med på. Du behøves ab-
solut ikke komme i sidste skrig af løbetøj. Det vig-
tigste er et par gode løbesko og godt humør. 
 
Vi ses på mandag kl. 19.00 ved hallen. 
 
Hilsen Ingolf 

Dræbersneglen  
indtager området. 

 
 

Der er delte meninger om dræbersneglen, eller den 
Iberiske Skovsnegl, som den oprindelig hedder. 
Nogle tager let på, at den har invaderet haven, me-
dens andre har søvnløse nætter. - Den er absolut 
ikke sjov at få i haven, hvis man har masser af 
grøntsager og prydplanter. Derfor må vi også så 
vidt muligt prøve at få den udryddet på sin egen 
grund, da det er svært for naboen at holde bestan-
den nede, hvis de omkringliggende haver bare lader 
den være. 
Det opfordres til, at man gør sit, for at få sneglen 
væk fra egen grund, så vil vi kunne holde bestan-
den nede. - Sneglen er brun og skal ikke forveksles 
med den almindelig sorte skovsnegl eller ”tiger” 
sneglen, der er stribet. Det er den brune, der skal 
jages. 

Der er efterhånden flere gode fif til at få udryddet 
sneglen: 
 
• Den opløses, hvis den puttes i salt, eller sprøj-

tes med saltvand. 
• Man kan hakke den over med en spade. 
• Samle den i en spand med pose i - binde knu-

de på posen, der lægges i fryseren natten 
over.  

• Lave en ølfælde, der graves ned i haven. 
Sneglen drages af øllet og drukner heri. Så 
vidt muligt skal der låg over øllet, så sneglen 
selvfølgelig stadig kan komme ned i det. Låget 
skal medvirke til, at øllet ikke bliver for fortyn-
det af regnen. 

 
Sneglene er mest fremme sent nat eller tidlig mor-
gen. Når det regner dukker de også op. 
 
GOD JAGT! 
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Sanne og Carsten  
Dalgaard 

 
Tlf. 97981050 

 
Nors Juniorklub 

 
Klubben havde generalforsam-
ling i foråret. Der var ikke det 
store fremmøde , men vi regner 
med, at det er et tegn på at 
medlemmerne er tilfredse. 
 
 

Klubbens leder er fortsat Else Gregersen, som vi 
alle er rigtig glade for. 
 
Der er åben for 4. – 6. klasse, hver mandag fra kr. 
12.30 – 15.00 og hver torsdag fra kl. 13.00 – 15.30 
i perioden fra august til maj 2008. Klubben har til 
huse i Nors Hallen. 

Der uddeles frugt og saftevand, hver gang. Eller måske bager vi noget 
til eftermiddagsmaden. 
 
Vi synes klubben er et rigtig godt tilbud til børnene, 
som tit skal alene hjem til et tomt hus. 
Det kan nemt blive en lang eftermiddag inden  for-
ældrene kommer hjem. 
Vi kan tilbyde nogle kreative eftermiddage, hvor 
børnene er i centrum og selv er med til at planlæg-
ge sæsonens program. 
Vi har bl.a.  bagt pizza og boller, været i motions-
center,  besøgt Nors Bager og Armiga, set film og 
hygget.  Der har også været besøg af Klippestudiet 
og vi har været i Vigsø Badeland og meget andet. 

Der er mulighed for 
en stille stund med 
spil - eller vild dans til 
høj musik og mange 
andre ting... 
 
 
 

Alle disse tilbud har børnene mulighed for at være 
med til for kun kr. 490,- pr. halvår. incl. er også no-
get at spise i løbet af eftermiddagen. 
 
Tilmeldingssedler kan fåes på skolen. 
 
Vi vil benytte lejligheden til at sige 1000 tak til vo-
res sponsorer og velvilje fra vores hjælpere og om-
givelser i lokalområdet. 
 
Skulle der være nogen spørgsmål er du velkom-
men til at ringe til en i bestyrelsen: 
 
Gitte Andersen, formand  tlf. 97 91 05 38 
Pia Laursen, kasserer  tlf. 97 98 10 01 
Mette Frøkjær, sekretær  tlf. 96 18 40 44 
Ellen Alstrup , SSP repr.          tlf. 97 98 17 06 



Røgerivej  4  tlf. 97982518 

www.armiga.dk 
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Vidste du… 
 
At vi i Nors Genbrug holdt loppemarked lørdag 
den 4. august, og at vi næsten nåede sidste års 
omsætning på 3.500,00 kr. 
 
At vi havde medarbejdermøde den 10. august. 
Sigfred kunne fortælle, at omsætningen for juli 
måned var 26.700. Sidste års resultat for juli var 
23.061,00 kr. Den mindre omsætning i maj/juni 
er vi ved at få indhentet. 
 
At Ragna fortalte om læst og fast i den daglige 
gang i butikken. 
 
At Jytte fortalte om en tur til Danmission-butik i 
Randers, hvor vi var sammen med andre gen-
brugsfolk fra de forskellige butikker. Vi skulle 
medbringe en ting fra hver butik, som blev vur-
deret af en sagkyndig i forhold til den pris, vi selv 
havde sat. 
 
At vi ved samme medarbejdermøde havde be-
søg af Christian Vestergaard fra Bangladesh, 
skoleleder på en kostskole. Der er også et stort 
sygehusprojekt der. Bangladesh er et af verdens 
fattigste lande—3 1/2 gange større end Danmark 
med en befolkning på næsten 150 millioner men-
nesker. Angående befolkningstæthed svarer det 
til, at alle danskere skulle bo i Vendsyssel. 
(Danida) 

At ris dyrkes på ikke mindre end 80% af land-
brugsarealet og udgør 75% af al landbrugspro-
duktion. Risen kan dyrkes i 3 afgrøder om året. 
Risen findes i lige så mange varianter og versio-
ner, som vi har kartofler. Hver sort stiller sine 
krav til gødning, vanding og jordbund, og der ud-
vikles til stadighed nye sorter. I Bangladesh spi-
ser de ris morgen, middag og aften - hvis de da 
spiser så tit. 
 
At Bangladesh for tiden er plaget af store over-
svømmelser, - halvdelen af landet er berørt. Det 
skaber store problemer for de berørte, som lider 
nød. 
 
At vi deltog ved sommerfesten som kræmmere. 
 
Stor hilsen 
Kai Stensgaard 

MOTORVEJEN ER KOMMET TIL NORS 
 
 
 
 
 
 

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

Bøn til hundeejere. 
 
Flere har bedt om, at få et styk-
ke i bladet omkring hundes ef-
terladenskaber. - Det er ikke 
sjovt, når ens barn kommer 
hjem med lort under skoene, 

eller når man skal rive gruset og der så dukker 
hundelort op alle vegne. Derfor opfordres hunde-
ejerne til at medbringe poser og tage hundens 
efterladenskaber med sig, når de er på tur i by-
en. Nogle har også været ude for, at et privat 
græsareal bliver brugt til hundetoilet... 



 
V. Hanne V. Nielsen 
Norsvej  76 
 
Tlf. 97981918 
 
Lukket hver mandag –og lør-
dag i ulige uger. 
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V. Egon Andersen 
 
Hindingvej 37, Nors 
Tlf. 97981163 

Cirkus Mascot kommer til Nors. 
 
Igen i år har Merko og Armiga taget initiativ til, at 
Cirkus Mascot gæster byen. Sæt kryds i kalen-
deren 
 
27. september kl. 18.00 
 
Hvor du kan finde det lille cirkus på det grønne 
område vest for skolen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Billetsalget vil begynde hos Merko omkring den 
20. september. Husk at være hurtig. Sidste år 
var der totalt udsolgt. 

Michael Sørensen, Armiga og Carsten Dalgaard fra Merko, der har 
bestilt Cirkus igen. (arkivfoto) 
 

 
 

Opel Træf 
 
 

Er du til gamle biler, eller i det hele taget til biler! - 
Så kig ned til Opel Træf 
 

Lørdag den 15. september  
fra kl. 9.00 - resten af dagen 

 
Det sker ved Nors Erhvervscenter bag NJAs 
Showroom. 
 
Det er en Opel klub, der står for arrangementet, 
hvor der kommer køretøjer fra udlandet også. Så vil 
man kunne se, hvad udstillerne har gjort ved deres 
biler og hvilke ideer de har. 
 
Der vil være salg af pølser, øl og vand ved arrange-
mentet og alle er velkommen. 

Hjertesuk fra byfesten. 
 
Jeg kom i bil kørende lige da starten var gået til 
sponsorløbet for alle de glade og utrolig ivrige børn. 
 
Stor glæde havde jeg ved at se børnene, men skuf-

felse over, at mange cyklede uden cykelhjelm, hvil-
ket forældrene og arrangørerne havde ”glemt” som 
noget meget vigtigt. - Håber I husker det til næste 
år. 
 
Lillian Larsen 
Vendbjerg 17 



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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 Nors 
     Gymnastikforening 
      Sæsonen 2007 – 2008 

 
 

Mandag d. 10. september 2007: 
Kl. 17.00 – 18.00 Mor, far og barn 
 18.00 – 19.30 Junior Mix (7. kl. - ?) 
 19.30 – 21.00 Aerobic 
 
Tirsdag d. 11. september 2007: 
Kl. 17.00 – 18.00 Puslinge (3-6 år) 
 18.00 – 19.30 Mixhold (4. kl. - ?) 
 19.30 – 21.00  Volley – kun for sjov 
 
Onsdag d. 12. september 2007: 
Kl. 17.30 – 19.00 Hip Hop / Funk (4. kl. - ?) 
 
Torsdag d. 13. september 2007: 
KL.  17.00 – 18.30 Pigespring (Bh.kl. – 3. kl.) 
 18.30 – 19.30 Drengespring (Bh.kl. – 3. kl.) 
 19.30 – 21.00 Unge piger (8. kl. - ?) 
 
Fredag d. 14. september 2007: 
KL.  16.00 – 17.00 Små rytmepiger (Bh.kl. – 2. kl.) 
 17.00 – 18.00 Store rytmepiger (3. kl. – 5. kl.) 

Hoppeborg udlejes 
 

Borgerforeningens nyindkøbte hoppeborg, blev rigtig 
indviet til sommerfesten. Den er primært til børn fra 1-4 
år. Vil du leje den for en dag er prisen kr. 300,00 og for 
en weekend kr. 500,00. - Der følger motoriseret pumpe 
med. Borgen er sikret med net hele vejen rundt. 
 
Henvendelse  
Mads Nesager tlf. 23956619 
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Sydhavnsvej 5 
 
Tlf. 99199300 
 
thisted@de-bergske.dk 

 
De Muntre  

Motionister. 
 
Vi begynder efter ferien 
igen i Nors Hallen 
 
tirsdag den 28. august 
kl. 9.00. 
 

De Muntre Motionister er en klub for pensionister/
efterlønnere, der samles i hallen fra kl. 9.00-10.30 
for at motionere. Vi starter med opvarmning i ca. 
20 min. Derefter er der mulighed for badminton, 
motionsrum (redskaber), boccia, stolegymnastik og 
andet efter ønske. Der afsluttes med afspænding.   

 
 
I øvrigt er der indlagt kaffepause, så det sociale 
samvær også tilgodeses. Vi betaler 175,00 kr. pr. 
person hvert halve år. Før ferien var vi 57 motioni-
ster, men vi vil gerne have flere med. Mød op og 
kom i form. 
 
Hilsen  
De Muntre Motionister 
 
Bent Thomsen 
Tlf. 97982664 
Sigurd Stentoft 
Tlf. 97981249 

 
Crocket. 

 
 
 
 

Fra 1. september har vi nye spilletider på Vend-
bjerg Tirsdag 13.00-16.00, torsdag 9.00-12.00, lør-
dag 9.00-12.00. 

 
Du er meget velkommen til at prøve om det er no-
get for dig. Vi har det meget sjovt, så mød bare op. 
V i har crocketkøller, der kan lånes. 
 
Hilsen 
De Muntre Motionister 
Crocketafdelingen 

 
Høstfest. 

 
Onsdag den 12. september 
kl. 19.30 i Missionshuset. 
 
 

Taler: Benne Taekele Holwerda, Hillerslev 
Klub 19 deltager denne aften. - Alle er velkommen. 
 
Arrangør: Indre Mission 

 
Efterårsfest. 

 
 

Torsdag den 25. oktober kl. 19.30 i Missionshu-
set. Tale v. Pastor Ejler Winkel Hjortdal over em-
net  ”kristendom og humor” 
 
Alle er Velkomne. 
 
Arrangør: KFUM og K 



     V. Halla Palm 
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Kims  
Gulvservice 
 
Tlf. 97911851 
Mobil 20261851 

Nors Skole 50 års Jubilæum 
Store klassefest 

 
Det strømmer stadig ind med tilmeldinger til Den 
Store Klassefest, der bliver afholdt den 5. april 
2008 i Nors Hallen. 
 
Vi er nu et pænt stykke over de 300 tilmeldte, og 
vi har et max på 600, så hvor længe tør du ven-
te??? 
 
Der mangler stadig kontaktpersoner til følgende 
årgange: 
1943-46, 1948-50, 1952, 1957-60, 1966, 67, 69, 
1974, 76, 1982, 84 og 85. 
 
Hører du til de årgange, så vågn lige op og meld 
dig som kontaktperson. Nogle årgange er mere 
aktive end andre og det har vist, at dem, der virke-
lig gør et arbejde i at finde den gamle klasse også 
har flest tilmeldte. 

 
 
Årgang 1951 topper i øjeblikket med 16 tilmeldte, 
men mange følger lige efter. 
 
Man tilmelder sig til festen ved at indbetale kr. 
295,00 til: 
 
Sparekassen Thy  
Reg. nr. 9090 kt. Nr. 000 125 1414 
 
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 et par 
gange i ugen. Her kan du også  se yderligere op-
lysninger og nyheder omkring Jubilæumsfesten. 
 
Hilsen Festudvalget 

 
 

De første kunder er nu  
på det hurtige fibernet. 

 
Det kører derudaf med fibernettet i Nors. Det blev 
afprøvet til computerparty i Ungdomsklubben i feri-
en, hvor over 50 unge mennesker kørte på 100 
megabit forbindelse en hel weekend. - Det sponso-
rerede MidtVest Bredbånd. 
 

De første private er nu også koblet på forbindelsen 
og der arbejdes på højtryk på at få resten koblet 
på. 
Man får et brev fra Vilsund El, der melder klar til at 
komme til din adresse. De får installeret boksen i 
huset og derefter får man nærmere besked fra 
MidtVest Bredbånd, når opkobling til fibernettet 
kan ske. 
Bliv ikke frustreret, hvis naboen har fået lagt ind 
uden du selv har hørt fra Vilsund El. Man tager ik-
ke gade for gade, men springer lidt rundt i hele by-
en. Din tur skal nok komme. 

 
 
Gode historier/ bille-
der efterlyses. 
 
 

 
I forbindelse med skolejubilæet kunne det være 
sjovt at få nogle historier om første skoledag på 
den nye skole i januar 1958. - Har du nogle speci-
elle minder eller billeder fra denne dag, så hen-
vend dig lige til redaktionen på Nors-Tved Tidende. 



Vognmand 
Henning Pedersen 
Norsvej 6, 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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Ekstra Ordinær 
Generalforsam-
ling i Nors Ung-

domsklub. 
 

På grund af uoverensstemmelse omkring den dag-
lige ledelse af Nors Ungdomsklub indkaldes her-
med til ekstraordinær Generalforsamling. 

 
Onsdag den 19. september kl. 19.00 
I ungdomsklubbens lokaler på Stationsvej 39 
Dagsorden ifølge vedtægter. 
 
Mød op som forælder, hvis du er interesseret i 
klubbens fremtid. 
 
Peter Troelsgaard 
Formand for bestyrelsen 

Nors Ungdomsklub. 
Hvad med fremtiden? 

 
Flere forskellige ting er årsag til, at der nu indkal-
des til ekstra ordinær generalforsamling i Nors 
Ungdomsklub. - Stoffer florerer i byen og der er 
delte meninger om i bestyrelsen/blandt klubmedar-
bejdere, hvorvidt det skal tages alvorligt, at der til 
klubaftener bliver røget ”skæv tobak” på børneha-
vens område og at der også har været mindst en 
stofpåvirket i klubbens lokaler til klubaftener, uden 
der bliver fulgt op på dette. Der findes sågar en 
person, der sælger stoffer. Selvsamme person har 
fungeret som klubmedarbejder og holdt foredrag 
omkring stoffer i klubben. Samme person har fyldt 
stoffer i mindst to 7. klasses piger og efterfølgende 
misbrugt dem… 
 - Flere forældre har henvendt sig og sagt, at nu er 
det nok - deres børn er nægtet adgang til klubben 
bl.a. på grund af ovennævnte omstændigheder. Vi 
er flere i bestyrelsen, der også synes, at det er 
kommet for vidt.   
 
MEN hvor er de unge medlemmers forældre til 
klubbens generalforsamling. Ikke en eneste foræl-
der var mødt op udover den siddende bestyrelse. - 
Ønsker man at klubben fortsætter? -  
Man er i gang med en større undersøgelse om-
kring stofferne og prøver at finde bagmændene fra 
politiets side. MEN er det ikke en ide at få ryddet 
op i ungdomsklubben først, så man kan sende sine 
børn herned uden bekymringer? 

I Snedsted ungdomsklub kom det så vidt, at det 
var to narkosælgere der styrede klubben. Umiddel-
bart to sympatiske fyre, der gjorde en kæmpe ind-
sats for klubben, men efterfølgende fandt man ud 
af, at der var en bagtanke. Det var i klubben de 
kunne afsætte deres stoffer til unge, nysgerrige og 
ofte lette ofre. - Politiet fandt frem til, at de havde 
solgt til ikke mindre end 92 navngivne personer, 
der alle får et retsligt efterspil. Det er ikke kun sæl-
gerne, men også de personer der køber stofferne, 
der vil blive retsforfulgt. (Læs mere om Snedsted-
sagen på www.snedsted.dk). 
Episoden i Snedsted kan klart drages parallelt med 
det der er ved at ske i Nors Ungdomsklub og stop-
pes det ikke nu, vil det helt sikkert få konsekven-
ser. En af de implicerede i Snedsted-sagen blev 
grebet til Nors Bal, hvor vedkommende forsøgte at 
sælge stoffer. Heldigvis er man vågne til halballer-
ne i Nors, så her vil det blive svært at få solgt stof-
fer. 
 
Nors Ungdomsklub er et dejligt værested for de 
unge mennesker og forhåbentlig er der nogle for-
ældre , der er klar til at give et nap med i klubarbej-
det og bestyrelsesarbejdet , så vore unge fortsat vil 
kunne have deres hyggelige værested i fremtiden. 
Vi håber på fuldt hus til den ekstra ordinære gene-
ralforsamling. Det gælder jeres børns fremtid. 
 
Som det kører på nuværende tidspunkt, ønsker 
formand Peter Troelsgaard, Dorte Hove og Eva 
Johansen at trække sig ud af bestyrelsen. 
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Thy Kød v. Lars Jacobsen 
Tlf. 97981777 www.thykoed.dk 

 Så sker der no-
get i Nors igen 

    
Dilettant Start. 

 
 

Nu er vi igen på banen. Vi skal igen i år opføre en 
forrygende farce fyldt med sjov og latter. 
 
Har du mod og lyst og brænder du for at vise dine 
evner på de skrå brædder. 
 
Er du ung eller gammel , mand eller kvinde, øvet 
eller uøvet , er vi alle lige  
Så kan du afse tid til nogle sjove og hyggelige af-
tener her i vinter i øvelokalet 

 
Så holder vi introduktions aften i Nors ungdoms-
hus  
 

Onsdag d 03/10-07 kl. 19.00 
  
Hvor vi glæder os til at se netop dig. 
 
Har du spørgsmål angående ovenstående er du 
velkommen til at ringe til: 
 
Jan Madsen 22487068. eller  Else Rasmussen 
4068146 
 
PS. Stykket opføres Lørdag d.  02/02 -08 
 
Med venlig hilsen   
Dilettant Udvalget.     

5. klasse på cykeltur. 

Proviant pakkes i Toves bil. 
 
5. klasse og klasselæreren Torben Grønhøj og 
matematiklærer Helle Hvidbjerg var for nylig på cy-
keltur ud til shelteret, der ligger mellem Søgård 
Mark og Nebel. 
Peters Mor Tove, havde alt proviant med i bil til lej-
ren, medens de selv måtte cykle med resten af ba-
gagen. 

Ved shelteret skulle de slå lejr og lave huler de 
skulle overnatte i. 
 
Fra lejrpladsen cyklede de videre til Vandet Sø, 
hvor naturvejleder Henrik Bak havde dem med i 
speedbåd og fortalte om søen og naturen. 
 

Her er 5. klasse klar til afgang fra Nors Skole, med Helle Hvidbjerg i 
front. 
 



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 

Billeder fra Befrielsen maj 1945  
i Nors. 

Vi har fået oplyst, at det er tidligere mejeribestyrer Holm, der står 
til venstre på billedet ovenfor. De passer på mælken udenfor mejeri-
et sidst i besættelsestiden. 
 
Rosa Jensby var for kort tid siden ved at rydde 
op i sine billeder og fandt nogle gamle billeder 
fra bl.a. maj 1945, hvor 2. Verdenskrig endte i 
Danmark og jo altså også i Nors. 
 
Det er iflg. Rosa - Arthur Didriksen, der har taget 
billederne. Mon ikke der er nogle, der kan kende 
nogle af de personer, der er på disse gamle bil-
leder? 

På toppen af ”Isbjerget” ved Nors Sø kan man i dag se, der har væ-
ret støbt. Her har været en radarstation under krigen. 

Ovenfor ses billeder 
fra befrielsen på 
Hanstholmvej i Nors. 
De tyske soldater 
havde en meget lang 
tur hjem efterføl-
gende. 
 
 

Håbet om at få et lokalt historisk arkiv  Nors, er 
der stadigvæk. Derfor gemmes alle de gamle 
billeder vi får ind. Billederne vil så senere blive 
sorteret og sat i mapper/rammer i arkivet. - Lig-
ger du inde med gamle billeder, så smid dem 
endelig ikke væk. Og allerbedst er det, hvis der 
følger en historie med billederne og, at man ved, 
hvem der er på billederne. 
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               Nyt fra 

   Borgerforeningen 
 
 

Flagstænger: 
Vi har fået yderligere to store flagstænger sat op 
ved Tråbakken/Holmevej. - De blev indviet i forbin-
delse med Sommerfesten. 
Derforuden er der besluttet at sætte tre flagstæn-
ger op ved indgangen til Nors ved det nye park-
areal ved  Hillerslevvej. 
På Norsvej har vi i forbindelse med renoveringen 
fået fliselæggerne til at sætte nye flagstangsholde-
re ned. Så fremover vil flagstængerne stå mere 
stabilt her. 
 
Sommerfest: 
Tak til Spejderne og Teutonia for godt samarbejde 
i forbindelse med sommerfesten. Vi håber, at I er 
klar til næste år også, måske sammen med andre 
foreninger, så vi er flere til at trække læsset. 
 
Parkareal overfor Nors Auto: 
Vi har nu fået et kort over området, hvor Stadsgart-
ner Jaques Gustin har lavet et forslag til arealet. - 
Her er beplantninger, gang/løbesti, shelters, borde-
bænkesæt, beachvolley, legeplads og meget me-
re. - Det er et kæmpe areal og det vil koste ar-
bejdskraft fra frivillige. Vi skal have lavet budget 
over, hvad de forskellige ting koster, så vi kan få 
søgt Realdania og andre fonde til projektet. - Vi har 
planer om, at lave en informationsaften omkring 
området, hvor interesserede kan møde op. Planen 
er at lave nogle arbejdsgrupper, hvor nogle står for 
plantedelen, andre for shelters, nogle for legeplads 
o.s.v. Er du interesseret i at komme i en af disse 
arbejdsgrupper, skal du endelig henvende dig. Des 
flere vi kan få med, jo mere overskueligt vil projek-
tet være. - Følg med på norsby.dk for yderligere 
info omkring projektet. 
Husk tegningen er et forslag til arealet. Måske er 
der nogle, der har endnu bedre ideer og dem vil vi 
utrolig gerne høre, så hold dig ikke tilbage. 

Beach-      Bålplads   Shelters 
volley 
 

 
Gang/løbesti         Parkeringsplads      Overflade-
          bassin 
 
Overfladebassinet har kommunen været ved at 
stabilisere, så det bedre skulle kunne holde på 
vandet. 
Vi håber på rigtig mange henvendelser fra folk, der 
gerne vil give en hånd med til området. Der er så 
mange muligheder i dette område og vi kan få en 
rigtig dejlig park til glæde for alle, men det kræver 
noget arbejdskraft… 
 
Nors-Tved Borgerforening 
Susanne Søe-Larsen 

Ranselvej 

Hillerslevvej 
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Kunstneren Erland  
Knudssøn Madsen  

udstiller på Heltborg Museum. 
 

Som 25 årig flyttede Erland Knudssøn Madsen til 
Hinding sammen med sin kone Helga Kusk. Der er 
nu gået 40 år og de bor stadig i idylen op ad Tved 
Klitplantage på Døjholtvej. - Et godt sted for en 
kunstner, der i den grad har sat sit præg på kun-
sten og kunstlivet i Thy. Erland har været aktiv 
medspiller og initiativtager til kunstudstillinger. 
 
Foruden kunsten har Erland også været fodbold-
træner i Nors BK og han og Helga har brugt man-
ge timer på Vendbjerg med deres tre børn, der var 
og stadig er aktive fodboldspillere. 
Mads, der i dag er 35 år, er bosat i København, 
hvor han er bibliotekar og i sin fritid sidder i hoved-
bestyrelsen i Fodboldklubben B93. Han skriver og-
så en del digte. 
Kræsten er 31 år og ligeledes bosiddende i Køben-
havn sammen med sin kone Anani og datteren Ella 
på 1 år. Kræsten er cand mag i film og medievi-
denskab med kunsthistorie som bifag. Han har la-
vet flere film og har en drøm om at komme til at 
leve som filminstruktør. Kræsten har lavet flere 
skulpturer. 
Signe er 25 år og bor i Odense, hvor hun er dyre-
passerelev i Odense Zoo. Hun gør i sin fritid en del 
indenfor teaterverdenen. 
Man må sige børnene har fået kulturen med i ba-
gagen og alle tre er kulturelt engagerede og Erland 
påpeger, at det absolut ikke kun er ham, men også 
Helga de er blevet inspireret af. Helga går meget 
op i planter, der formklippes og det er en labyrint af 
en have, de har derude på Døjholtvej. Specielt 
formklippede bøgetræer, der danner ramme om 
flere af Erlands skulpturer. 
 
Dog er meget af Erlands kunst fjernet fra hjemmet i 
disse dage. Han har ikke mindre end 240 genstan-
de på udstilling på Heltborg Museum, hvor han har 
kørt udstilling siden 16. juni. 
 

På udstillingen er værker fra hans 40 år som 
kunstner i Thy. Der er malerier, akvareller, skulptu-
rer og bøger. Det er Sydthy Kunstforening og Mu-
seet for Thy og Vester Hanherred, der står for ud-
stillingen og de samme har udgivet en bog om Er-
land Knudssøn Madsen og hans liv i Thy gennem 
fire årtier. 
Udstillingen er åben hver dag fra 12-16 og slutter 
den 16. september. 
Er du interesseret i at komme ned og se Er-
lands værker og med Erland selv som rundvi-
ser, holder Museet i Heltborg åbent specielt for 
folk fra Nors og Omegn. Det sker: 
 
Onsdag den 12. september kl. 19.30 
 
Rundvisningen vil tage godt en times tid og deref-
ter er Nors-Tved Borgerforening vært ved kaffe og 
brød på museet. Vi ser os dog nødsaget til at have 
tilmelding til aftenen og du kan tilmelde dig på tlf. 
97982023 eller mail info@norsby.dk. Sidste frist er 
den 8. september. 
Det koster 15,00 kr. pr. person at komme ind på 
museet. 
Har du ikke selv bil eller kørelejlighed, men er inte-
resseret i denne aften, så tilmeld dig alligevel. Vi 
prøver at finde ud af noget fælles kørsel til Helt-
borg i private biler med afgang fra Stationen kl. 
19.00. 
 



oktober  2007 
ma ti on to fr lø sø 

1 2 3 Klub 19 - Udendørs 
legeaften. Dilettantmøde. 

4 5 6 7 

8 9 10 Ældremøde i Præste-
gården. Klub 19 - Fortælleaf-
ten. 

11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 Klub 19 - Sangaften. 25 Efterårsfest i Missions-
huset kl. 19.00 

26 27 28 

29 30 31 Sognemøde i præste-
gården. Klub 19 - Bowling. 

    

september  2007 
ma ti on to fr lø sø 

     1 2 

3 Opstart Badminton. 4 IM Bedemøde kl. 19.00 i 
missionshuset. 

5 Klub 19 - besøg af børne-
bilen. 

6 7 8 Halbal i Nors. 9 

10 11 12 Klub 19 - Høstfest. 
Udstilling Heltbor - se artikel 

13 14 15 Opel Træf Erhvervscen-
teret. 

16 

17 Sognemøde i Præste-
gården. 

18 19 Klub 19 - Lodseddelsalg. 
Ekstra Ordinær Generalfors. 
I Ungdomsklubben 19.00. 

20 Møderækken i Nors.  
 
 

21 22 23 

24 25 26 Klub 19 - Spille-
hyggeaften. 

27 Cirkus Mascot 18.00. Sam-
talemøde IM J. Bojesen 19.00 

28 Nors Cup. 29 Nors Cup. 30 Nors Cup. 
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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... 



   Side 18 

Sommerfest 2007. 
 
 
 

 
Fredag:  
Traktortræk, hoppeborg, 
pølsevogn, alkoholfrit disko-
tek, Gøglerkroen. 

Lørdag:  
Gudstjeneste i teltet, Ballerum-
tæskværk, regn fra morgenen af. 



Sommerfest. 
Cykelsponsorløb, Spejderliv, Kræm-
mermarked, Børneloppemarked, 
Taekwondo, Asbjørn Riis, Kendiskon-
kurrence og meget andet... 


