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Byfest Tved 2007 
 

Lørdag den 1. september var der byfest i Tved. 
Kl. 12.00 startede vi på Karens Plads, hvor der 
var mange forskellige aktiviteter for børn og 
voksne, som vi hyggede os sammen om. Der 
var guldgravning for de mindste, cykelringrid-
ning for børn og voksne, tovtrækning, flødebol-
lekastning, hestekøretur i ponyvogn, konkurren-
ce i havetraktorkørsel, der kunne laves fugle-
kasser og kagekonkurrence, som blev solgt som 
smagsprøver. Øl, sodavand og pølser kunne 
også købes. 

En rigtig god eftermiddag med ca. 70 voksne og 
børn. Om aftenen var der spisning i Bette Jen-
ses garage med ca. 60 deltagere. 
 
Tak til arrangørerne 

Høstmarked  
Børnehaven. 

 
Børnehaven afholdt 
det årlige høstmar-
ked den 7. septem-
ber. - Trods kulde 
og blæst var der 
mødt rigtig mange 
op til arrangemen-
tet, der som altid 
var rigtig hyggeligt 
for både børn og 
voksne. 
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Indledning 
 

Så kom efteråret og dermed den mørke tid… Hel-
digvis har alle årstider sin charme og det er nu, 
der er tid til for alvor at hygge sig med stearinlys. 
Hele december går jo med juleri og inden vi får 
set os om er der forår... 
 
Vejformændene har denne gang girokort med ud 
til alle husstande til medlemskab til Borgerforenin-
gen. (TAK til Per Møller for tilretning og udskriv-
ning af girrokortene) - Vi håber alle får et girokort 
og håber selvfølgelig også, at alle vil betale. - 
Skulle du af en eller anden grund ikke have mod-
taget girokortet, men gerne vil være medlem af 
Borgerforeningen kan du indbetale på vores kon-
to i Sparekassen Thy: Registreringsnr. 9081 kon-
to nr.  05800 10687. Husk at skrive navn og 
adresse, så vores kasserer kan placere pengene. 
Det koster 120,00 kr. for en husstand og 60,00 kr. 
for enlige. 
 
Denne gang har der været en del henvendelser 
fra både foreninger og institutioner med stof til 
bladet. Det er rigtig godt, men det kan forhåbent-
lig bliver meget bedre. Også de erhverv der er 
medlem af ”Tværssamarbejdet” burde bruge Ti-
dende og hjemmesiden meget mere. Der er så 
mange muligheder for reklame for sin forening/
institution/erhverv. 
 
Også private kan gøre brug af bladet med en god 
historie eller nogle billeder. Eller hvis I har en ny-
hed som I gerne vil dele med os andre, så kom 
med den. - Det vil være rigtig dejlig, hvis vi kunne 
blive nogle flere på redaktionen til at skrive artik-
lerne og er der nogle, der gerne vil hjælpe med at 
sammensætte bladet vil det også være meget 
velkomment. - Jeg bliver af og til spurgt om, hvad 
der vil ske, hvis jeg bliver træt af det, hvem tager 
så over...Som det er nu ved jeg egentlig ikke 
hvem, derfor kunne det også være godt at få flere 
hænder med i arbejdet omkring både Tidende og 
Hjemmeside. Så henvend dig endelig, såfremt du 
skulle være interesseret i at hjælpe. Det er faktisk 

meget spændende og du kommer i berøring med 
mange forskellige mennesker. 
Vi går jo julemåneden i møde og derfor er der og-
så en del arrangementer med i dette blad. - Jeg 
håber, at rigtig mange vil støtte op omkring disse 
arrangementer, da det jo er lidt sjovere at arran-
gere, hvis der støttes op omkring det. Der er vist 
arrangementer for enhver smag uanset om man 
er gammel eller ung. Vi har faktisk mange gode 
foreninger og institutioner her på egnen. -  
Også erhvervene arrangerer kunne vi se et ek-
sempel på den 27. september, hvor Merko og Ar-
miga igen fik cirkus Mascot til byen. Også denne 
gang var der fuldt hus. Jeg har fået tilsendt bille-
der fra cirkusforestillingen. De er taget med mobil-
telefon og er derfor ikke superskarpe, men vi prø-
ver lige at tage et med alligevel. Her er det en fra 
publikum, der jonglerer sammen med klovnen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Deadline for næste Tidende er 20. december. 
Bladet udkommer i starten af det nye år. 
 
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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Nyt i Nors Lægehus. 
-------------------------------- 
Pr. 01.09.07  er læge Jens Ivan Madsen ophørt i 
Nors lægehus. 
Vi har forgæves forsøgt at få en ny læge og er der-
for underbemandet .Dette har forøget vores tilgæn-
geligheds problem. 
Vi vil derfor informere vores patienter om følgende 
muligheder for  kontakt til klinikken: 
 
E-MAIL KONSULTATION via hjemmeside 
www.min-laege.dk , som er  beregnet til kortere fo-
respørgsler samt til svar på undersøgelser. Du kan 
både sende e-mails til læger og sygeplejersker. På 
vores hjemmeside kan du finde information og ny-
heder om lægehuset. 
 
LÆGERNES TELEFONTID (97981288): kl. 8.00-
9.00  er forbeholdt korte forespørgsler ang. 
ukomplicerede sygdomme samt prøvesvar. 
Hvis du blot har brug for en tid samme dag pga. 
AKUT sygdom kan du taste nr. 1 og få en tid hos 
vagthavende læge via sekretæren. 
 
SYGEPLEJERSKERNES TELEFONTID : 13.00-
13.30 
Du kan få kvalificeret prøvesvar eller henvende dig 
ang. behandling af kroniske sygdomme 

(sukkersyge, forhøjet blodtryk, kronisk bronkitis, 
fedme, høj cholesterol, knogleskørhed, astma), 
vaccinationer, sår/vortebehandling m.m. 
 
ALMINDELIG TIDS OG MEDICINBESTILLING : 
kl.9.00-13.00 
 
MEDICINBESTILLING af vanlig medicin kan også 
foretages via denne klinikkens hjemmeside 
www.min-laege.dk  
 
INFLUENZA VACCINATION I NORS LÆGEHUS 
 
Sundhedsstyrelsen har udsendt nye retningslinier 
for influenza vaccination. 
Som noget nyt i år kan du blive vaccineret GRATIS 
hvis du: 
- er fyldt 65 år, 
- er  førtidspensionist, 
- lider af en af følgende sygdomme : sukkersyge 
med komplikationer, rygerlunger eller nedsat lunge-
funktion, kronisk hjertesygdom, hjertesvigt, nedsat 
immunforsvar pga. anden kronisk lidelse. 
 
Spørg din læge/sygeplejerske hvis du er i tvivl. 
 
Vi vaccinerer dagligt mellem kl.8-15 (fredag 8-14) 
uden tidsbestilling. 

Dilettanterne i gang… 
 

     Så er vore lokale dilet-
     tanter igen i gang med at 
     øve til næste forestilling, 
     der hedder ”Kuk i køje 
     nr. 3”. 
 
     Sæt allerede nu kryds i 
     kalenderen den  
     2. februar 2008,  
     hvor de opfører stykket i 
     Nors Hallen. -  
 
Her er Jette, Dorthe og Vagn i gang 
Med at øve… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bagerst fra venstre: Inge Marie Sekkelund, Jan Frimor, Vagn Kristensen, 
Else Kristensen, - foran fra venstre: Dorte Hove, Jette Berg, Anette Ne-
sager og Heidi Frimor. Siddende er det instruktør Jan Madsen og hans 
assistent Else Rasmussen. 



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

    Side 4 

 
 
Ny bestyrelse. 
 
 

 
Ved den ekstra ordinære generalforsamling i Ung-
domsklubben den 17. september blev en ny besty-
relse valgt. De har siden hen konstitueret sig: 

 
Formand: Vita B. Pedersen tlf. 97981865 
Næstformand/udlejning: Anders Christensen tlf. 
97982089 
Referent: Kristian Andersen 
Lene Yde 
Klubmedlem: ikke valgt endnu 
 
Kasserer: (udenfor bestyrelsen) Peter Pedersen. 
 
Klubleder: Svend Åge Nielsen og Jane Poulsen 

Nors Ungdomshus. 
 
Skal du holde konfirmation, reception, fødselsdag 
eller andet, er det muligt at leje lokalerne i Nors 
Ungdomshus. 
 
Husleje pr. døgn inkl. service mm. til 80 personer 
samt slutrengøring: 
 
Fra fredag kl. 18.00 - lørdag kl. 10.00 kr. 1.300,00 
Fra lørdag kl. 12.00 - søndag kl. 12.00 kr. 1.300,00 
Fra søndag kl. 12.00 - søndag kl. 21.00 kr. 
1.300,00 
 
Mod et tillæg på kr. 200,00 kan lokalerne stilles til 
rådighed dagen før et lejemål. 
Tillæg for at benytte TV-stue kr. 100,00 
 
Slush-ice maskine kan lejes for kr. 500,00 pr. døgn 
+ forbrug. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Henvendelse angående leje kan ske hos: 
 
Anders Christensen Skrænten 2 
Hverdage mellem kl. 16.30 og 19.00 tlf. 
97982089 

Stationsvej 39 

Bankospil. 
 

Onsdag den 7. november kl. 19.00 afholder Nors-
Tved Borgerforening det årlige bankospil på Nors 
Kro. 
 
Der er som sædvanlig flotte gevinster takket være 
vore gode sponsorer. 

 
Kaffe, brød, øl og vand kan 
købes. 
 
 VEL MØDT! 
Nors-Tved Borgerforening 



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

Nors Områdecenters  
          aktivitetskalender   

  
Arrangementer: 
 
November: 
    
Onsdag den 07.11. kl. 14.00  
Besøg af SENIOR SHOP m/modeopvisning. En 
god lejlighed til at forny garderoben. Kaffe m/brød 
8 kr. 
 
Onsdag den 14.11.  kl. 14.00 
Lysbilledforedrag v/Lisbeth Tjener ”Limfjorden 
rundt på 2 hjul fra Hals til Thyborøn”. 25 kr. for fo-
redrag & kaffe. 
 
Onsdag den 21.11. kl. 14.00 
Alm. klub m. bl.a. kortspil, andre spil og håndar-
bejde.  
    
Lørdag  den 24.11  kl. 10-16 
BASAR med skrivebøger, Amerikansk lotteri, tom-
bola og salgsbod. 
    
Vær med til at støtte en god sag. Overskuddet går 
ubeskåret til husets beboere og områdets pensio-
nister. 
Har du lyst til at give en hjælpende hånd denne 
dag, så ring på tlf. 99174080 og tal med Gerda. 
     
Onsdag den 28.11. kl. 14.00  
Sangeftermiddag. Vi synger advent ind v/Ejler 
Pedersen og Jenny spiller til.  
    
Torsdag den 29.11. kl. 14.30    
Gudstjeneste.  
   
Fredag den 30.11. kl. 10.00    
Indsamling af dekorationsmateriale i skoven                               
Pris for køretur og kaffe/ sandwich 25 kr.. 
 
 

December: 
 
Onsdag den 05.12. kl. 12.00  
JULEFROKOST m/underholdning. Amerikansk 
lotteri. (Nærmere opslag følger senere.) 
 
Onsdag den 12.12. kl. 14.30  
Sammenkomst for ældre i Præstegården. 
 
Onsdag den 19.12. kl. 14.00  
JULEAFSLUTNING m/pakkespil, æbleskiver & 
gløgg.og en julehistorie. Medbring en pakke til 20 
kr. 
 
Mandag den  24.12. kl. 10.30  
JULEGUDSTJENESTE 

Billedet er taget i 1960erne af et næsten nyt plejehjem. 
Venligst udlånt af Elly Holm. 
  
 Åbningstider i Terapien: 
  
 Mandag:  kl. 9 – 15 
 Tirsdag:   kl. 9 – 15 
 Onsdag:   kl. 9 – 16.30 – klub 14 – 16.30 
 Torsdag:  kl. 14.30 – 21 
 Fredag:    kl. 9 – 13.  
    
  Aktivitetsmedarbejder: Gerda Jacobsen 
 
 Her er du altid velkommen!  
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Sanne og Carsten  
Dalgaard 

 
Tlf. 97981050 

Havrelandsfest 2007 
 

Lørdag den 1. september blev vores årlige Havre-
landsfest afholdt, i år hos Ingrid og Sigurd, der del-
tog 50 børn og voksne. Det er 11. gang beboerne, 
på Torshøjvej – Tråbakken – Bosbjergvej og Bjerget 

blev ind-
budt til 
gilde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I år startede festen allerede kl. 15.00, hvor hver 
husstand skulle medbringe en kage, som indgik i en 
kagekonkurrence. Så blev der ellers spist kage, for 
det var meningen, at man skulle nå, at smage på 
dem alle sammen, så man kunne stemme på de 2 
kager, man syntes bedst om. 
Efter kaffen var det tid til at få sig rørt lidt, især lat-
termusklerne. Der var æg-kastning, kartoffel-staffet, 

man dystede piger mod drenge. Så blev der hygge-
snakket, og verdenssituationen blev vendt. 
 
Klokken 18.30 var grillen klar, og man kunne grille 
sit medbragte kød, festudvalget havde lavet kartof-
ler og salatbord. Inden desserten, var der tid til lidt 
underholdning igen, kort-kast, knob-binding og sam-
ling af duplo-klodser, stadig piger mod drengene. 
Så blev der spist is, bagefter kaffe med rester fra 
kagebordet og man kunne endnu nå at stemme, 
hvis man ikke nåede at smage alle slags om efter-
middagen. 

 
Vinderen af kage-konkurrencen 
blev Else, som havde lavet en 
meget flot lagkage med marci-
pan, præmien var 2 piskeris. 
På anden pladsen kom Ulla, 
med en fantastisk kringle. 
Det var pigerne, der løb af med 
sejren, på de små konkurren-
cer, vi havde i løbet af dagen. 
 
Næste års festudvalg blev of-
fentligt gjort, det blev Lise og 
Kristian, Ester og Arnfred. 
 

Vi glæder os til næste år. 
Festudvalget. 

 
Hjemmenes Aften. 
 
 

Vi har den 19. november kl. 19.00 på skolen et 
foredrag med stor udstilling af skind, huskeråd, 
ting og sager fra Kirsten Barlets, Svankær mange 
år i Afrika. En aften jeg tror bliver vidtspændende. 
(Hun har også været på Grønland en tid). 
 
Onsdag den 5. december kl. 19.30 er der Ad-
ventsfest i Missionshuset. Pia Søgaard Hansen, 

Skjoldborg underholder og der er også luciaoptog 
og amerikansk lotteri. 
 
29. december kl. 19.30 er der Julefest i Missions-
huset. Tage Grønkær, Klitmøller taler og underhol-
der. 
 
Alle er altid meget velkommen til de aftener, de 
har lyst til. 
 
Hilsen  
Lillian Larsen 
Hjemmenes Aften 



Røgerivej  4  tlf. 97982518 

www.armiga.dk 
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Vidste du …  
 
AT  vi har fået nye medarbejdere i butikken, og at 
vi godt kan bruge flere som afløsere? 
 
AT  vi også har fået malet møbelafdelingen, så alt i 
alt har butikken nået standard 2007? 
 
AT  vi i de første 9 måneder af 2007 har solgt for 
177.000 kr.? 
 
AT  vi har været på besøg på Ældrecentret? 
Under et af vore møder blev det foreslået, at vi 
kunne tage ned på Nors Ældrecenter og vise, hvad 
vi har at byde på i  Nors Genbrug: tøj, tasker, 
smykker m.m. Der blev fulgt op på forslaget, og 
efter aftale med Gerda Jakobsen, som står for te-
rapien på ældrecentret, kunne vi komme på besøg 
onsdag den 29. august 2007. 
Det blev til en hyggelig eftermiddag med varepræ-
sentation og kaffe, hvor også mange udefra kom 
forbi for at kigge på. Pengene fra salget gik til Dan-
missions hjælpearbejde i Afrika, men det vigtigste 
for os som medhjælpere var, at de ældre på 
centret fik en hyggelig eftermiddag, og vi håber på 
et godt gensyn næste år. 
Jytte Korsgård Andersen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AT  Ydremissions-komiteen holder pakkefest på 
Nors skole tirsdag den 29. januar 2008 kl. 19,30 
med Gunnar Smed som auktionarius. 
 
AT  denne gang støttes Sudanmissionens projekt i 
Nigeria ”REMI Educational Foundation” – en skole 
for handikappede børn. 
 
AT  to unge piger fra vores område, Laura K. Jen-
sen, Vesløs, og Sanne Bisgaard, Thisted, arbejder 
netop nu på denne skole som volontører i 3 måne-
der. 
 
AT  Laura og Sanne kommer til Nors søndag den 
9. marts 2008 og fortæller om deres oplevelser i 
forbindelse med Ydremissions Sognedag. 
 
Stor hilsen 
Kai Stensgaard 

MOTORVEJEN ER KOMMET TIL NORS 
 
 
 
 
 
 

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

Pileflet. 
 

Lørdag den 17. november kl. 9.00 - ? er der igen 
kursus i pilefletning i Fj-Bygs værksted på Stati-
onsvej.  Denne gang ting til jul og fugl, hvor vi laver 
kræmmerhuse, juletræer, mejseophæng og kurve. 
Det er også denne gang Margrethe Berg, der un-
derviser. -  
Vi kører efter først til mølle princippet og har plads 
til ca. 15 personer. 

 
Tilmelding kan 
ske hos: 
 
Anne Marie 
Berg tlf. 
97981806 
(bedst aften) 
 
Hvis der er til-

slutning tager vi søndag d. 18. november med... 



 
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 

Indsamling til historisk udstilling i 
forbindelse med skolens jubilæum. 
Nors skole kan som bekendt fejre 50 års jubilæum i 
foråret 2008. 

I den anledning vil vi på skolen forsøge at lave en 
udstilling, der med billeder og effekter viser glimt fra 
den svundne tid. 

Vi har brug for hjælp fra dig, kære læser. 

Vi opfordrer dig, der har haft kontakt til skolen på et 
tidspunkt, til at udlåne billeder og effekter, som kan 
indgå i sådan en udstilling. 

Vi vil love at passe godt på tingene. Og for at sikre, 
at billederne/tingene kommer tilbage til rette ejer-
mand, 

er det meget vigtigt, at du så vidt muligt forsyner 
hver enkelt genstand med tydelig navn og adres-
se . 

Derudover vil vi sætte stor pris på oplysninger om 
den "historiske ting": Hvem er med på billedet, år-
gang/årstal, begivenhed, anvendelse ect. 

En næsten nybygget skole, bemærk jernbanen foran og eleverne der dan-
ner Nors-Tved i skolegården. Billedet er lånt af Elly Holm. 

Bidragene kan indleveres på Nors skole, kontoret. 
Deadline for indlevering er 1. februar. 

Udstillingen forventes at være åben de første 14 da-
ge i april måned. 

Tilbageleveringen vil være afsluttet omkring 1. maj. 

Venlig hilsen 
Jubilæumsudvalget, Nors skole. 
tlf. 9917 3350 
Marie Gade 

Skolejubilæum. 
 

Så har vi rundet godt 400 tilmeldte 
til ”Den store klassefest” der afhol-
des den 5. april 2008. 
 
Vi har stadig nogle ”problem-år”, 
hvor der er få eller ingen tilmeldte. 
Det er : årgang 1966, 1976, 1960 
og 1985. Hører du til en af disse 
årgange eller kender nogen, der 
gør, så vågn lige op inden det er 
for sent. - Der mangler kontaktper-
soner for følgende klasser: 1943-
46, 1948-50, 1952, 1957, 1958, 
1960, 1967, 1969, 1974, 1976, 
1982, 1985. Meld dig som kontakt-

person til en fra festudvalget. Se 
nærmere på www.norsby.dk, 
hvor du også kan læse meget me-
re om festen. 
 
Skulle du have lyst til at hjælpe 
med selve arrangementet, hvor vi 
har brug for rigtig mange frivillige, 
kan du ligeledes kontakte en fra 
festudvalget. 
 
Har du ikke tilmeldt dig endnu, så 
gør det NU. Indbetal kr. 295,00 til 
reg. nr. 9090 kt. nr. 000 125 
1414. Husk at skrive navn, efter-
navn og årgang. 
 

Det er nu også vedtaget, at tidlige-
re medlemmer i skolebestyrelsen 
er velkommen. De kan ligeledes 
tilmelde sig til ovennævnte konto. 
Sammen med navn skrives besty-
relse, så vi kan placere alle rigtigt.
 
Skolen markerer jubilæet den 9. 
januar for nuværende elver og an-
satte. Den 4. april bliver der så af-
holdt et mere officielt arrangement 
på skolen og 5. april er der åben 
hus om eftermiddagen inden fe-
sten. Meget mere herom senere. 
 
Hilsen Festudvalget 



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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Få det godt. 
 
 
 
 

Nors Gymnastik Forening arbejder for tiden på at få 
startet et hold op til januar 2008, hvor mottoet vil 
være ”Få det godt”. 
 
Vi vil tilbyde en ugentlig træning i gymnastiksalen 
og motion centret med instruktører. 
Dagene er ikke fastsat, men planen er, at der skal 
være mulighed for at komme i motionscenteret flere 
forskellige dage i ugen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uover den ugentlig træning vil der tilbydes motions 
weekender, hvor man kan tage familien med ud og 
løbe, cykle eller få pulsen op med en gang stav-
gang. 
Der er selvfølgelig en instruktør til at hjælpe dig og 
din familie godt i gang. 
De forskellige aktiviteter vil have længder, så der er 
plads til de øvede og de små i familien. 
 
Udover motionen vil der blive et par gange, hvor en 
kostvejleder vil fortælle om sund mad og vise jer, 
hvordan I skal tilberede den. Så I får prøvet at lave 
og smage maden. 
 
Foredragsaftener med emnet ”en sund livs stil”, er 
også noget vi tilbyder. 
Dette vil være offentligt, så der er mulighed for, at 
andre også kan høre med. 
 
Der vil komme mere information omkring holdet, 
når vi komme nærmere datoen. 
 
Med venlig hilsen: 
Nors Gymnastik Forening. 
 

Aktiviteter på Nors Ældrecenter. 
 

Nors Ældrecenter har i årets løb budt på mange 
aktiviteter, både på – og ud fra huset. Foruden be-
boerne har også mange af byens ældre taget del i 
arrangementerne. 
 
Den årlige heldagsudflugt gik i sommer til de gamle 
brunkulslejre ved Søby. 
Undervejs fik deltagerne kaffe med rundstykker i 
bussen, og ved ankomsten til Søby kl. 12.00, fik 
man en dejlig medbragt frokost i brunkulsmuseets 
spiseskur. 
 
Her kom også en guide og fortalte meget livligt og 
interessant om lejrens historie, 

og det specielle liv og miljø blandt de 1500 – 2000 
arbejdere, der til stadighed arbejdede i de 30 -  40 
lejre, der i sin tid var, i og omkring Søby. 
Derefter var guiden med på en køretur i bussen 
rundt blandt de gamle lejre, og han fortalte meget 
uddybende, om de enorme sanddynger og store 
dybe vand- 
grave som brunkulsudvindingen havde efterladt. 
 
På hjemturen var der eftermiddagskaffe på Vild-
bjerg Hotel. Der var 42 deltagere på turen incl. le-
der af turen – aktivitetsmedarbejder Gerda Jacob-
sen – 2 hjælpere fra Ældrecentret og øl- og soda-
vandsslæber – Peder. Der var hjemkomst kl. 18.00 
efter en virkelig skøn tur, som trods længden be-
stemt ikke var trættende.               Fortsættes næste side... 
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Sydhavnsvej 5 
 
Tlf. 99199300 
 
thisted@de-bergske.dk 

Derudover har der været mange eftermiddags- og 
aftenture – ”Ud i det blå”. 
 
Den 18. april var der fugletur til Vejlerne. Knud Erik 
Kristensen Nors, fortalte meget interessant om det 
rige fugleliv på Vejlerne, og underholdt ligeledes un-
der  turen med, at fortælle om landskaberne og ste-
derne, vi kørte igennem. 
 
Den 23. maj havde Gerda arrangeret tur ad små og 
ukendte veje på Nordmors, og med medbragt kaffe 
på Salgerhøj.  
 
27. juni havde Peder Christiansen planlagt turen, 
der gik til Sydmors, bl.a. med  besøg på Fuglereser-
vatet Agerø og medbragt kaffe i stuerne i 
”Batikladen” – en forretning med masser af virkelig 
pæne ting i brugskunst. 
 
Den 19. september havde Rigmor og Henning 
Thinggaard arrangeret ”Blå Tur”, denne gik igen 
rundt på Mors ad små idylliske veje, bl.a. forbi 
Jesperhus, Sallingsund og Højris Slot. Vi fik efter-
middagskaffe hos Rigmor og Hennings datter og 
svigersøn i ”Toves Køkken” i Fjallerslev. ”Toves 
Køkken” er deres virksomhed med ”mad ud af hu-
set”. 
 
9. august var vi til ålegilde på Østvildsund Fær-
gekro, hvor alle forspiste sig. Grethe Hoxer under-
holdt med sin harmonika. 
 
Den årlige traditionelle blommetur hos Emma og 
Hartvig, fandt sted den 22. august. 
 
Blandt sommerens mange aftenture, gik èn til Sten-
bjerg Klitplantage, hvor klitplantør Henrik Kristen-
sen, under en rundtur i plantagen, fortalte meget 
uddybende om, bl.a. den del af plantagen, som for 
år tilbage blev raseret af en meget kraftig brand. 
En anden aftentur gik til Sønderhå plantage, hvor vi 
plukkede lyng og nød en flot udsigt udover Ove Sø. 
 
Mange andre aftenture har der været kørt rundt i 

Thy, som regel ad små og ukendte veje. 
 
Mange af ældrecentrets beboere er også med i 
præstegården, når menighedsrådet inviterer til sam-
menkomst for ældre, og mange var med, da Rådet 
inviterede til hestevognskøretur i Tved Plantage. 
Turen startede med kaffe i ”opholdsstuen” i maskin-
huset, og mod slutningen af turen var der dejlig 
varm kantarelsuppe m. flutes ved Nors Sø. 
 
Af arrangementer indenfor ”hjemmets fire vægge” 
har der været forårsfest i maj måned med spisning 
og underholdning af ”Basta Duo”. I juli grillfest med 
underholdning af Grethe Hoxer. I september høst-
fest med spisning og underholdning af ”Ballerum Gl
Tærskeværk”. 

 
Grethe Hoxer, der ofte underholder 
på Ældrecenteret og altid kan sætte 
liv i det... 
 
 
 
 
 
 
 

Årets julefrokost er planlagt til onsdag den 12. de-
cember. 
 
En torsdag eftermiddag i hver måned, er der guds-
tjeneste, og hver mandag aften er der sangaften 
med andagt, hvor Jenny som regel spiller til sange-
ne. 
 
Onsdag eftermiddag er der alm. klub med forskelli-
ge spil el. banko o.lign., og mange torsdag aftner er 
der hyggeaften med film, quiz, oplæsning o.s.v. 
 
Jo, der er liv og lyst og aktivitet på Nors Ældrecen-
ter. 
 
 
                      Aksel Hedegaard.



     V. Halla Palm 
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Kims  
Gulvservice 
 
Tlf. 97911851 
Mobil 20261851 

Spejdernes Julestue. 
 

 
 
 
Kom og oplev rigtig julehygge hos Spejderne på 
Holmevej til julestuen 
 
Søndag den 25. november fra kl. 10.00 
 
Som sædvanlig er der masser af dekorationer og 
julepynt og mange andre juleting, som kan købes. 
Derforuden er der også kaffe, gløgg og æbleskiver 
mm. 
 
Samtidig kan du jo også se, hvor langt vi er nået 
med tilbygningen til spejderhuset. VEL MØDT! 
 
Hilsen 
Spejderne 

Kreative damer i Nors og omegn. 
 
Så er vi atter i fuld gang. 
Vi kører som sædvanlig hver tirsdag kl. 19.00 til 
kl. 21.30 i skolens håndarbejdslokaler. 
 
Alle former for håndarbejde er velkommen. Det 
kan være strikke - hækle - sy - brodere - kniple el-
ler bare kikke ind til os for at se, hvad der rører sig 
i det kreative hjørne af Nors. 
 
Vi slapper også af med en kop kaffe, eller  med det 
man nu har medbragt. 
 
Der vil altid være nogen til stede, som ved noget 
om patchwork og andet håndarbejde. 
  
Tirsdag den 6. nov. vil der blive opfodret til, at 
man fremviser alle former for julepatchwork, så vi 
kan nå at fremstille noget. 
  
Tirsdag den 8. jan. vil undertegnede fremvise 
hvordan vi kan sy ting i krympestof, bl. a. "krøllede 
hjerter" 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det er gratis at deltage. 
 
Fra en som ikke kan undvære håndarbejde og det 
sociale med andre. 
 
Med venlig hilsen   
Åse Christensen. 



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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Nors Slagtehus/thykød. 
 
Det er nu muligt at bestille kødpakker over nettet 
hos Nors Slagtehus. Gå ind på deres hjemmeside 
www.thykoed.dk og se alle de muligheder der er af 
kødpakker. 
 
Er du ikke til nettet kan det også stadig lade sig gøre 
at bestille pr. telefon. 
Ring på tlf.  97981777 torsdag og fredag 8-15 
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Nors Slagtehus v. Lars Jacobsen 
Tlf. 97981777 www.thykoed.dk 

Nors Mejeri - der var engang… 
 
Nors Mejeri startede op 1. oktober 1917. Allerede 
den 1. juni 1915 var der indkaldt til møde på Nors 
Kro, hvor 75 deltagere enedes om at få oprettet et 
andelsmejeri ved Nors Station. Byggeudvalget kom 
til at bestå af: Karl Munk, Hinding, Henrik Tilsted, 
Nors Havreland, Otto Gasbjerg, Ballerum, A. Knud-
sen, Tved, A. Larsen, Vorring, Poul Nørgaard, Nors 
og Martin Vilsbøll, Nors. 
Målet var at mejeriet stod færdig 1. oktober 1917 og 
det lykkedes. Det færdige mejeri med grund, byg-
ninger og maskiner kostede i alt kr.69.061,00. 

Mejeriets første bestyrer var Hans Vogensen, der 
kom fra Egtved. Han fortsatte indtil 1. juli 1953, hvor 
han stoppede p.g.a. sygdom. Han døde allerede 
den 3. august samme år. 

 
Her ses Holm ved 
trækernen med 
smør. Bag ham ses 
dritler til smørret. 
 
 
 
 
 

Fra venstre 
Hans Vogensen, 
Gretschen 
(hollandsk pleje-
barn), Anna 
Vogensen, Meje-
rist Holm og 
Anna Nørgaard 
foran lysthuset i 
mejeriets gård. 
 
 
 

Vogensens efterfølger blev Johannes Nørgaard 
Holm, der havde været første mejerist i Nors fra 1. 
november 1944. Holm blev færdiguddannet mejerist 
i 1939 ved Hjarup Mejeri ved Kolding efter at have 
været i lære siden 1936, hvor han startede på Vang 
Mejeri og senere Hørdum mejeri, for at lære regn-
skab. Efter at have været på flere forskellige mejeri-
er og skoler ville Holm gerne tilbage i nærheden af 
Thy p.g.a. krigen. Han kom først til Korsholm mejeri 
ved Fjerritslev og kom så til Nors i 1944. 
Hos sin storesøster i Thisted mødte han Elly, som 
han senere blev gift med. Elly stammer fra Nors 
Havreland datter af Oluf og Petrine Christensen, der 
boede hvor Erling Overgaard bor i dag på Thorshøj-
vej. I 1944 flyttede forældrene til Hindingvej til 
”Søvang”, hvor Carsten Krogsgaard bor i dag. Sam-
men fik Elly og Johannes Holm børnene Helle i 
1951, Niels Ole i 1954, der døde 5 dage gammel, 
Anette i 1956, Birgitte i 1958, Charlotte i 1962 og 
Frederik i 1971. - Birgitte er den eneste af børnene, 
der i dag bor i Nors. 
 
Holm videreførte den linje, der var lagt fra mejeriets 
start og det gik rigtig godt. På et tidspunkt var der 
ikke mindre end 201 leverandører til mejeriet. Det 
var dengang der var mange landbrug. Den højeste 
mælkemængde, der var indleveret på et enkelt år 
var godt 5 millioner kilo. 
Holm var bestyrer på Nors Mejeri indtil lukningen 1. 
november 1982. Så i de 65 år mejeriet kørte var der 
kun to bestyrere. 



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 

Da bageren i Nors fik bil. 
 

Den 28. juli i år var der i Thisted Dagblad nogle bil-
leder og en artikel om et hollandsk ægtepar, der fe-
rierede i Danmark med deres FORD T årgang 
1923. Det gav anledning til følgende historie fortalt 
af Anna Jensby i Nors. 
Annas far Andreas Nørgaard Christensen var ejer 
af Nors Bageri. I 1924, da Anna var 6 år købte hen-
des far en ny bil en FORD T, nøjagtig til modellen i 
avisartiklen. Det var naturligvis en stor sensation i 
det lille landsbysamfund, hvor det ellers kun var 
doktor Græsbøl og dyrlæge Kappel, der var bilejere. 

 
Bilen skulle 
gøre gavn 
som 
”firmabil”, 
så bager 
Nørgaard 
fik mølle-
byggeren i 
Hillerslev til 
at lave en 
stor træ-

kasse, som kunne spændes på bagenden af bilen, 
når kalechen blev taget af, så kunne bilen bruges til 
landturene, som blev kørt på alle hverdage i områ-
det Nors, Ræhr, Hanstholm, Vigsø, Bjerre og Hjar-
demål klit. 
Før bilen kom ind i billedet var disse ture blevet 
gennemført med hestevogn, så det var virkelig luk-
sus, at man nu var motoriseret. En landtur startede 
først ved 16 tiden, når bageren havde fået sin mid-
dagssøvn. Som regel kom han først hjem igen ved 
midnatstid, hvor han så fik serveret varm mad og en 
øl. Børnene fik sommetider lov til at være oppe til 
far kom hjem, og så var det meget spændende at 
overvære, når han åbnede den store kræmmerpung 
og talte alle mønterne op. 
Der var også lige bogen, der skulle føres over de 
kunder, der i løbet af dagen havde fået kredit. Det 
blev først noteret når bageren kom hjem. Han var 
god mod de fattigste ude i ”æ klit”, så dem ”glemte” 
han tit at føre til protokols. 

 
Bagerforretningen lukkede først kl. ca. 23, så Annas 
mor Nicoline måtte passe både forretning, hus og 
børn, men alligevel formåede hun i de sene aftensti-
mer at sy og brodere det fineste tøj til alle de små. 
Meget af det blev syet af hvide melsække. 
 
Søndag eftermiddag efter bagerens middagssøvn, 
kunne det hænde, at forretningens handel blev 
overladt til husets tjenestepige. Så kørte far, mor og 
en fem-seks børn på familiebesøg i den fine , nye 
bil. Brødkassen blev spændt af og kalechen sat på 
og af sted gik det på de støvede grusveje. 
 
Selv om der efterhånden var 9 børn i familien og 
bageren ofte ydede økonomisk hjælp til trængende 
familier, så må det have været en givtig bagervirk-
somhed, for i 1928 solgte Andreas FORD Tén og 
købte to nye biler på én gang. En ny chevrolet og 
en brødbil. 
S 1005 var chevrolettens indregistrerings nr.. Den 
var bare rigtig flot og blev kun brugt til personkørsel. 
Under 2. verdenskrig, da man hverken kunne få 
benzin eller dæk blev den opstaldet, men så snart 
det blev gode tider, kom den igen på banen og tjen-
te familien i adskillige år. 
 
Efterhånden  som børnene voksede til, skulle de 
store blive hjemme for at arbejde, når far og mor 
kørte på familiebesøg med de mindste. Der var ri-
geligt at lave i hus, bageri og butik med bagersven-
de og lærlinge på fuld kost og logi. 
Mejeriet lå lige overfor bageriet, så hver dag kom 
mælkkudskene over i bageriet og fik kaffe og varme 
rundstykker, og skulle så have bestilt brød med til-
bage til gårdene. 
 
Folkestuen i bageriet var et yndet samlingssted for 
byens ungdom. Her søgte man til, når arbejdsdagen 
var forbi. Der var kaffe på kanden og altid brød nok. 
- Der blev fortalt mange historier og udtænkt mange 
skarnsstreger ved det bord. - Det var også her de 
første planer om en fodboldklub i Nors (NBK) blev 
grundlagt. 
    Fortalt af Anna Jensby til Inga J. 
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   Sidste nyt  

                  Borgerforeningen. 
 
 
 

Julepynt: 
Udvalget, der tager sig af indkøb af nyt julepynt er 
godt i gang og håber selvfølgelig at få noget hjem 
inden jul…- Vi køber lidt efterhånden som økono-
mien tillader det, så vær tålmodig. 
 
Medlemskab: 
Vi håber selvfølgelig at kunne slå medlemsrekord 
endnu engang. Så ALLE opfordres til at betale det 
medsendte girokort. Skulle du af en eller anden 
grund ikke have modtaget girokortet, kan du betale 
for medlemskab på: 
  
reg. nr. 9081 konto nr.  05800 10687 
 
Husk at skrive navn og adresse, så vi kan placere 
pengene. Det koster kun kr. 120,00 for en hus-
stand og kr. 60,00 for enlige. 
 
Banko: 
Husk at møde op den 7. november kl. 19.00 på 
Nors Kro til vores bankospil. Vi er godt i gang med 
at samle flotte præmier hjem fra alle de gode, gav-
milde sponsorer. 
 
Realdania projekter: 
 
Nors, Tved, søen og nationalparken (Kobling af 
natur, mennesker og teknologi omkring Nors). 
 
Bo Immersen har indsendt sit projekt og det må 
siges at være en rigtig god ide han der har fået. 
Det kan de da kun betale penge til. Foruden Bor-
gerforeningen, er det også i samarbejde med Nors 
Skole, Thy Turistbureau og til dels Skov og Natur-
styrelsen. 
 

Projektet går ud på at finde forskellige seværdighe-
der og gode historier i området Nors-Tved og sim-
pelthen lave en rute, som man kan vælge at tage 
på cykel eller til fods. På den måde kommer man 
rundt i området og hører lokale fortælle historien 
om f.eks. Nors Sø, Isbjerget eller en anden sevær-
dighed/god historie i området. 
De forskellige seværdigheder er ”skatte”, som man 
skal kunne finde ved hjælp GPS teknologi og hver 
”skats” historie skal indtales af lokale og evt. over-
sættes til engelsk og tysk, så også turister kan få 
glæde af ruten.  
Nors sø og naturen omkring den er enestående, 
men indtil videre har kun få oplevet den, og de lo-
kale borgere kan også få meget mere glæde af sø-
en og naturen omkring den, hvis den bliver mere 
synlig og tilgængelig.  En motivationsfaktor i for-
hold til at gå en tur i området, kunne være mulighe-
den for at finde netop en ”skat”, som man gør i 
geocaching. (Geocaching er betegnelsen for skat-
tejagt med GPS navigator).  
 
 
Park ved overfladebassin. 
 
I sidste Tidende var der oversigt over den forhå-
bentlig kommende park. - Projektet er nu sendt ind 
til Realdania. Vi fik hjælp til at lave budgettet af 
Stadsgartner Jacques Gustin. Såfremt vi udeluk-
kende bruger fagfolk hele vejen igennem lyder pro-
jektet på ca. 1,7 mio. inkl. materialer og arbejdsløn. 
- Ideen er dog at opdele projektet i 2-3 etapper, 
hvor vi starter med området omkring overfladebas-
sinet og får det gjort flot. 
Vi håber også at kunne få nogle lokale arbejds-
kræfter, der gerne vil give et nap med, så det på 
den måde kan blive lidt billigere. MEN det vender 
vi tilbage til. 
 
Foruden Realdania har vi også søgt andre fonde til 
begge projekter, og nu er det så bare at vente på, 
om ikke de skulle være gavmilde… 
 
Nors-Tved Borgerforening 
Susanne Søe-Larsen 
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Nors Spejderne bygger til huset  
på Holmevej. 

 
Skønt det er baseret på næsten ene frivillig arbejds-
kraft, går det meget hurtigt med tilbygningen til spej-
derhuset. 
 
Eneste entreprenør på byggeriet er Thisted Tømrer 
og Snedker Forretning, der i øjeblikket er ved at 
sætte skelettet op på tilbygningen. Her arbejder to, 
der har været meget aktive spejdere i Nors. Det er 
Jan Kristensen, der nu bor i Sennels og Brian Pe-
dersen, der bor ved Sjørring, men stadig er aktiv 
ved spejderne. Han er både gruppeleder og trople-
der i Nors. 
 
Grupperådsformand Lars Lund, står selv for murer-
arbejdet. Han synes det er gået rigtig godt med byg-
geriet og er glad for alle de kræfter, der er at trække 
på. Der er et rigtigt godt samarbejde og mange er 
villige til at bruge weekenderne på arbejdet også. - 
Det er Brians far Bent Pedersen, der er byggeleder 
for projektet, så der på den måde er en, der har det 
overordnede overblik. 

Fra venstre ses Brian Pedersen, Lars Lund og Jan Kristensen foran den 
nye tilbygning. 
 
Efter planen skulle der helst være tag på midt i no-
vember, så man kan stå indendørs og lave advents-
kranse og dekorationer til julestuen den 25. novem-
ber. 
Tilbygningen vil, hvis alt fortsat går planmæssigt 
være færdig til foråret.  
 

Julefrokost Nors Kro. 
 
Skal du have firmajulefrokost, eller måske 
have samlet nogle venner eller familie? Så 
er der mulighed for at afholde årets julefro-
kost på Nors Kro lørdag den 8. december 
18.30-1.30.- Musikken leveres af Forever, 
der i øjeblikket ligger nr. 1 på Dansktoplisten. 
 
Tilmelding på tlf. 97981069 
 

Efter de nye rygeregler er trådt i kraft, har 
man på kroen været ved at lave lidt om, så 
man fortsat kan ryge indendørs. Det eneste 
sted man må ryge er i krostuen, men Nors 
Kro er faktisk en af de få kroer, hvor man ik-
ke skal ud i kulden og ryge. 
Samtidig har Hans og Gitte også fået shinet 
et nyt rum op, hvor der er plads til flere spi-
sende gæster og et af toiletterne er lavet til 
handicaptoilet. 



december  2007 
ma ti on to fr lø sø 

     1 2 

3 4 5 Hjemmenes Aften advents-
fest 19.30 Missionshuset 

6 7 8 Julefrokost Nors Kro 
18.30 

9 

10 11 12 Ældremøde Præstegården. 13 14 15 16 

17 18 19 20 21 Faxe Cup 22 Faxe Cup 23 Faxe Cup 

24 25 26 27 Halbal 28 29 Juletræesfest IM 19.30 
i Missionshuset.. 

30 

31 GODT NYTÅR       

november  2007 
ma ti on to fr lø sø 

   1 2 3 4 

5 6 7 Banko Nors Kro 19.00 
Klub 19 Spille-hyggeaften. 

8 9 10 Halbal. 
Avisindsamling v. spejderne. 

11 

12 13 14 Klub 19 - Fortælle 
legeaften. 

15 16 17 Pileflet. 18 

19 Hjemmenes Aften kl. 19.00 
Nors Skole - Kirsten Barlet 
fortælller om Afrika mm. 

20 21 Klub 19 - quis aften. 22 23 24 Basar Nors Ældrecen-
ter. Julefrokost Hanstholm-
hallen. 

25 Julestue Spejderhuset 
Holmevej 10.00 

26 27 28 Klub 19 - film aften 
Hindingvej 2. 

29 30   
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Følg med på aktivitetskalenderen på 
www.norsby.dk. - Her lægges alle de aktiviteter 
ind, som vi bliver bekendt med. - Husk de en-
kelte foreninger mv. har ansvaret for at bekendt-
gøre arrangementerne. Indsend jeres aktiviteter 
til info@norsby.dk. 

Her er plads til DIT logo -  det kan 
godt betale sig at være med i 
”Tværssamarbejdet”…  
 
- kontakt redaktionen... 

HUSK! 
 

2. februar 2008 Fastelavn og Dilettant 
 
4. marts 2008 
Generalforsamling Nors-Tved Borgerforening 

 
5. marts 2008 
Sognemøde i præstegården med Lisbeth Smede-
gaard Andersen. 
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Bedsteforældredag i skoven. 
 
Skov– og naturstyrelsen bød igen i år til en tur i 
Tved Plantage for bedsteforældre og børnebørn 
den 16. oktober. 
Ca. 60 børn og voksne deltog i et godt og vellykket 
arrangement. 

Naturvejleder Henrik Bak og Skovløber Svend 
Egon Odgård stod klar ved Tved Kirke kl. 10.00 og 
turen kunne starte. 
 
Ved første stop kunne vi lave en fløjte af pil, græs-
blade og elastikbånd. Snart lød der fløjtetoner gen-
nem skoven. Vi stoppede mange gange og der var 
også tid til spørgsmål og svar. 
 
Troldehistorier fra Henriks mund blev vi ikke snydt 
for. To gamle grantræer (Eva og Adam) blev om-
favnet af 5 børn og fik et klap med på vejen. En 
dejlig travetur i silende regn. 

 
Da vi nåede tilbage til legepladsen var bålet tændt 
og kunne nyde vores medbragte mad i tørt vejr. 
 
Tusinde tak for en dejlig skovtur 
Hilsen en Bedste 

Erland Knudssøn Madsens 
 udstilling i Heltborg. 

 
Godt 30 folk var med i Heltborg og se udstilling 
den 12. september. Erland og hans kone Helga 
var med og Erland 
fortalte meget livligt 
om de enkelte værker 
og i hvilken forbindel-
se værket var lavet. 
En rigtig god aften, 
der sluttede af med 
kaffe og brød fra Bor-
gerforeningen.  



M æ r k e d a g e 

  

Stinne Gregersen Nors Mølle-
vej 90 år den 14. november. 
 
Stinne går gerne en tur mindst et par 
gange om dagen, for at holde sig i 
form. En af turene går i hverdagene til 
Nors Kro, hvor middagsmaden indta-
ges. Du ønskes et stort til lykke med 
dagen, håber du får en dejlig dag. 
 
Hilsen hele familien 

 
Inger Madsen 80 år. 
 
Inger ønskes et forsinket til lykke med fød-
selsdagen i oktober. Inger Madsen har tid-
ligere kørt som hjemmesygeplejerske i 
Nors og omegn. Hun kører fortsat ud til æl-
dre og enlige og er altid god for en historie 
og en latter, samtidig er der også en hjæl-
pende hånd at hente. 
Den runde dag blev markeret på Nors Kro, 
hvor ca. 100 gæster var samlet. 

 
Gunnar Smed 70 år. 
 
Gunnar ønskes et forsinket til lykke med 
fødselsdagen. Han er egnens ildsjæl, som 
sammen med Karen altid er klar med en 
hjælpende hånd til diverse arrangementer. 
Er fast opråber til alle bankospil i området og 
har været aktiv indenfor både Borgerfore-
ning, Spejderi, Venstre og Menighedsrådet, 
hvor han nu er formand. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anne-Mette og Carsten 
Bang Dieckmann 
 
Blev velsignet i Tved Kirke den 
8. september. Her ses de med 
drengene. Stort til lykke. 

God Jul og Godt nytår til alle! 
Næste nummer af tidende kommer i starten af det nye år! 

Kristian Amby har været ved Nors sø og 
tage efterårsbilleder i tågen. Se også bil-
ledet på forsiden. 


