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Dagplejen i Nors holdt julehygge i legestuen  
fredag den 21/12-07 

 
Den sidste dag inden juleferien holdt de 10 dagple-
jemødre Henny, Ellen, Ulla, "Lux" (Anniqa), Åse, vi-
kar Trine, Inger, Lene, Anni og Alice den årlige jule-
hygge hele dagen i legestuen med cirka 45 børn. 

 
Dagplejemødrene og børnene startede med formid-
dagskaffe og rundstykker ved ni tiden. Forældrene 
havde afleveret børnene i legestuen. Carolines mor-
far kom og spillede samt legede med dem. De dan-
sede om juletræ samt sang. Til frokost fik de million-
bøf og pasta samt ris a lá mande med kirsebærsovs. 
De små kom ud for at sove og nogle af de store ind 
på et værelse for at få en lille lur. Resten af børnene 
julehyggede med de voksne. De dyppede blandt an-
det clementin stykker i chokolade til senere. Der blev 
leget godt hele dagen. 

 
Kl. 14.30 var alle interesserede forældre inviteret. Vi 
startede med at danse om juletræ. Pludselig kom 
julemanden og han havde små pakker med til de 
små artige Nors børn. Bagefter var der kaffe og 
hjemmebagt kage - saftevand til børnene. 

Det var nogle trætte og tilpasse børn, der tog hjem 
med deres forældre for at holde juleferie. 
 
Det skal lige tilføjes, at dagplejen den 29. november 
ligeledes holdt bedsteforældre dag i legestuen for 
børnene. Der var stor opbakning og mange mødte 
op. Dagen startede med morgenkaffe og rundstyk-
ker. Bedsteforældrene hjalp børnene med at lave en 
adventskrans samt julepynt i form af en pyntet ap-
pelsin med nelliker. Dagen sluttede til frokost med 
æbleskiver. 

 
En stor tak til dagplejen i Nors for alle arrangemen-
terne. 
 
Godt nytår 
Mvh Antons mor  
Majbrit Musmann Andersen 



     Side 2 

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

Layout: Mona Troelsgaard/Susanne Søe-
Larsen 
Fotos: Oluf Immersen, Kristian Amby mfl. 
 
Trykkeri: Friheden 

Indledning: 
 

Så skriver vi 2008 og et nyt år er godt i gang...Gad 
vide hvad det nye år byder, sådan er der sikkert 
mange der tænkte, da vi skød nytåret velkommen 
den 31. december kl. 0.00. - Forhåbentlig er alle 
kommet godt ind i det nye år og mon ikke også der 
er mange, der har nytårsfortsætter? 
 
Vi skriver udenpå bladet 4. årgang - det er lidt svært 
at forstå og tiden flyver af sted, så det til tider er 
svært at følge med. - Vi har i næsten hvert blad op-
fordret til at sende gode historier og billeder ind og 
det er der heldigvis også mange, der er gode til. 
TAK for det, men det kan da blive meget bedre, så 
lad det lige blive en af nytårsfortsætterne, at hvis du 
oplever en sjov/speciel ting, eller bare noget du ger-
ne vil dele med os andre, så aflever det til redaktio-
nen i Nors-Tved Tidende. Vi vil gerne have historier/
billeder med fra hele vores område. 
 
Fra 1. marts kommer Kirkebladet ind under bladet 
og derfor udvides bladet med fire sider. Samtidig 
har vi brug for, at få lidt flere vejformænd på banen, 
da Kirkebladet plejer at komme ud på nogle veje på 
Ballerum, som vi normalt ikke har med i vores rute-
plan. Se inde i bladet hvilke veje det drejer sig om, 
måske var det lige en rute for dig. 
Det er meget glædeligt, at man i menighedsrådene 
har besluttet at få kirkebladet med ind under Tiden-
de og vi vil selvfølgelig gøre alt for, at det kommer til 
at køre tilfredsstillende for alle parter. - De fire eks-
tra sider, er ensbetydende med at vi også får ekstra 
plads nederst på siden til reklamer, som vi kører på 
nuværende tidspunkt på alle sider. Er der nogle er-
hverv, der gerne vil med i ”tværssamarbejdet” skal i 
endelig henvende jer.  
Vi vil dog lægge ud med at have reklamer med fra 
de forskellige foreninger, der er med i 
”tværssamarbejdet”, så interesserede og også nytil-
flyttere let kan finde en kontaktperson til hver for-
ening. For at være sikker på, at det nu er den rigtige 
kontaktperson vi får puttet ind, opfordres alle for-
eninger til at oplyse kontaktperson til redaktionen. 
Det er jo ikke nødvendigvis formanden for forenin-
gen, der er foreningens kontaktperson. Så husk lige  

at oplyse dette inden næste deadline, der er den 
20. februar 2008. 
 
Det er jo her i det tidlige forår, at mange foreninger 
har generalforsamlinger. Her kigges tilbage på året 
der gik og man får en snak om, hvad der måske kan 
gøres anderledes. - Vi håber i Borgerforeningens 
bestyrelse, at rigtig mange vil dukke op til vores ge-
neralforsamling den 4. marts 2008 kl. 19.00 på 
Nors Kro. - Kom og deltag i generalforsamlingen og 
den efterfølgende debat, som vore to lokale byråds-
medlemmer Ole Westergaard og Ole Christensen 
også deltager i. De lægger ud med at fortælle lidt 
om deres arbejde i den nye store Thisted kommu-
ne, som nu har et år på bagen. - Hvad er der sket af 
nye tiltag i kommunen og hvilken virkning har det på 
vores lokalsamfund…- Som mange sikkert allerede 
ved, har kommunen ikke for mange penge at gøre 
med, og derfor vurderes det i byrådet nøje, hvad 
der skal have kommunal støtte her i Thy. Kom og 
hør meget mere til Nors-Tved Borgerforenings ge-
neralforsamling. - Det opfordres også til at møde op 
til alle de andre generalforsamlinger, der finder sted 
her de næste par måneder. Mange gør et kæmpe 
stykke frivilligt arbejde, for at få en forening til at kø-
re, og det er ikke mindst takket være dem, at der 
skabes liv i lokalsamfundet. 
 
Det opfordres også til at møde op til de kommende 
arrangementer. Den 2. februar er der både faste-
lavnsfest og dilettant i hallen, hvor vi håber at se 
rigtig mange mennesker. Fastelavnsfesten starter i 
Nors Kirke, hvor udklædte børn kan komme til 
gudstjeneste sammen med forældrene, hvorefter vi 
så følges ad op i hallen, hvor vi slår katten af tøn-
den. 
Vore lokale dilettanter øver på liv og løs til forestil-
lingen den 2. februar og de har lagt et kæmpe ar-
bejde i årets stykke, der hedder ”Kuk i køje nr. 3”. 
Kom og få et ordentlig grin - det vil du helt sikkert 
ikke fortryde. Se annoncen omkring dilettant i bla-
det. 
 
GODT NYTÅR TIL ALLE! 
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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Merkos nybygning på Skellet. 
 
Der har været licitation den 11. december på Mer-
kos nybyggeri, der kommer til at ligge på grunden 
mellem Skellet og Bykernen. Det bliver Skinnerup 
Tømrer, der kommer til at stå for byggeriet. 
 
I starten af det nye år påbegyndes arbejdet og det 
er planen, at butikken skal stå færdig den 1. maj 
2008. Det bliver en butik på i alt 830 m2 og heraf 
150 m2 lager. Det er en del mere end de nuværen-
de 250 m2, så der vil blive plads til mange flere par-
tivarer og også andre varer, som man på nuværen-
de tidspunkt ikke har plads til i butikken på Norsvej. 
- Derforuden vil det også være betydelig lettere for 
personalet, når de får det store lager i enden af bu-
tikken. I øjeblikket er man nødt til at have lagerplads 
ude i byen, for at kunne have alle varer. 
 
Carsten og Sanne vil gerne have solgt den nuvæ-
rende butik, der som før skrevet er på 250 m2. 
Ovenpå er der en lejlighed på ca. 140 m2. Carsten 
kan godt se ideen i, at det forbliver en butik og næv-
ner selv, at der måske kunne være en butik med 
brugskunst, blomster eller måske noget helt andet. 
Han håber, der er nogle, der har en ide til huset og 
man er meget velkommen til at henvende sig til 
ham, såfremt man er interesseret i butikken. 

 

Ovenfor ses en tegning af den nye butik. Der vil væ-
re 33 parkeringspladser og som noget nyt kommer 
der også flaskeautomat i forbindelse med butikken. 
Carsten fortæller også, at der er planer om en afde-
ling, hvor man kan købe ”Fast-food”, kaffe mv., så vi 
har flere ting at glæde os til i vores store nye køb-
mandsbutik, der nu også bliver mere centralt place-
ret mellem Stations– og Kirkeby. 
 

Bykernen 

Skellet 

Lager og Merkobutik 

 

Missionsuge i Nors. 

 

Mandag den 4. februar kl. 19.00 
Bedemøde i Missionshuset. 

Tirsdag den 5. februar kl. 19.30. 
Møde i Missionshuset. Tale og underholdning ved 
Benny Kusk, Frederikshavn. 

Onsdag den 6. februar kl. 19.30. 
Møde i Missionshuset. Tale og underholdning ved 
missionær Grethe Friberg. 

Torsdag den 7. februar kl. 19.30. 
Gudstjeneste i Nors Kirke v. Jørgen Erbs, Hund-
borg. 

Alle er velkommen alle aftener 

Arrangør: Indre Mission i Nors. 



S/A Smede og  
maskinteknik  
Ved 
Søren Andersen 
Ballerumvej 307, Tved 
 
Tlf. 97981790 
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Nors-Tved 
(kirke-) Tiden-

de. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menighedsrådene i Nors og Tved Sogne, har hidtil 
udgivet et kirkeblad distribueret af Postvæsenet. - 
Her fra januar træder nye ændringer i kraft vedr. 
adresseløse forsendelser. Postvæsenet har varslet 
portoforhøjelse, og vil desuden som udgangspunkt 
ikke mere uddele adresseløse forsendelser med 
mindre oplaget  er på 3.000 stk.. Oplagstallet for 

Kirkebladet er på ca. 800. Vi vil dog mod en væ-
sentlig merpris fortsat kunne på Kirkebladet omdelt 
med Postvæsenet, hvis vi vil sidde og klistre en 
adresselabel på hvert eneste blad. 
 
Vi har derfor i menighedsrådene besluttet at indlede 
et samarbejde med Nors-Tved Tidende, således at 
vi fremover vil lade Kirkebladet udkomme som en 
del af Nors-Tved Tidende, der, som vi har bemær-
ket, er blevet et meget velskrevet blad, der med for-
ventning modtages og læses. 
Desuden har vi i menighedsrådene bestemt snarest 
at få en hjemmeside. Vi har derfor nedsat et udvalg, 
der skal tage sig af både Kirkebladet i Nors-Tved 
Tidende samt den nye hjemmeside. Udvalget be-
står af Alex Dahl Jensen, Kristian Amby, Alice 
Grønhøj, Lilian Andersen samt undertegnede. 
 
Vi glæder os til samarbejdet med Nors-Tved Tiden-
de og forventer at være med i det næste nummer af 
bladet, der udkommer 1. marts. 
 
Henning Sørensen 
Hindingvej 1 

Generalforsamling 
Nors-Tved Borgerforening 

Tirsdag den 4. marts 08 
Kl. 19.00 på Nors Kro 

 
Dagsorden: 
1. Valg af stemmetællere 
2. Valg af dirigent 
3. Formandsberetning 
4. Fremlæggelse af regnskab 
5. Valg af bestyrelse.  På valg er: Henning Pe-

dersen (ønsker ikke genvalg), Leif Stefansen 
(ønsker ikke genvalg), Svend Erik Borggaard 
(ønsker ikke genvalg) og Susanne Søe-Larsen 
(ønsker ikke genvalg) 

6. Valg af to suppleanter 
7. Valg af revisor. På valg er Hartvig Johansen. 

8. Fastsættelse af kontingent. 
9. Indkomne forslag. 
10. Eventuelt. 
 
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde 
senest 8 dage inden generalforsamlingen. 
 
Efter generalforsamlingen, vil der være kaffe med 
brød til alle. Herefter har vi inviteret byrådsmedlem-
mer Ole Westergaard og Ole Christensen, der vil 
fortælle om arbejdet i kommunen og hvad det inde-
bærer for vores lokalsamfund. Bagefter er der de-
bat , hvor der også vil være mulighed for at stille 
spørgsmål til de to gange Ole. 
 
Vel mødt! 
Nors-Tved Borgerforening 
Susanne Søe-Larsen 



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

Side 5 

Tlf. 97981622 

Nors Bageri. 
 

Hvis du ønsker at bestille noget hos bageren, kan 
det sagtens lade sig gøre. Da vi jo som bekendt 
har lukket butikken i hverdagene, bliver der et be-
grænset tidsrum, hvor vi modtager bestillinger. Du 
har følgende muligheder: 
 
Fax 97981003 døgnet rundt. Vigtigt! Husk at påfø-
re dit tlf. nr., hvis vi har spørgsmål omkring bestil-
lingen. 
 
Kom ind i bageriet om morgenen. 
 
Ring 97981003 om morgenen, dog ingen garanti 
for svar. 

Tlf. 21543198 fra kl. 
15-17. Bemærk! Vi 
modtager ikke på 
telefonsvarer. 
 
Derudover har vi sta-
dig åbent i weeken-
den, som normalt, 
hvor du selvfølgelig 
kan bestille som du 
plejer. 
 
Med venlig hilsen 
Nors Bageri 

 
Vildtaften på  

Nors Kro. 
 
Så er vi igen klar til årets Vildt 
Aften 
 
Den 8. marts kl. 18.30-2.00 
Baren har åben fra kl. 18.00 
 
 
Forret: Røget laks på salatbund med frisk aspar-
ges og rævedressing. 
Stort eventyrligt vildtbord med alt hvad hjertet be-
gærer. 
 
Pris pr. couvert kr. 269,00 
 
Musikken leveres af de kendte Forever. 
 
 

 
 
 
 
Først til mølle. Max 150 gæster. 
Telefonbestilling på 97981069 
 
De vildeste hilsner 
Gitte og Hans 
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Sanne og Carsten  
Dalgaard 

 
Tlf. 97981050 

MidtVest Bredbånd  
passer godt på dine skatte 

 
Du kender den sikkert godt. Tanken om, hvad der 
sker, hvis din computer går ned, bliver stjålet eller 
værst af alt: Hvis huset brænder. 
 
Det er ubehagelige tanker, som man hurtigt sky-
der fra sig igen. Men tilbage står spørgsmålet om, 
hvad der sker med dine billeder af familien og an-
dre vigtige dokumenter på computeren, hvis et 
værste skulle ske. 
 
Hvis du er flittig til at tage back-up på en ekstern 
harddisk ved siden af computeren sker der ikke så 
meget. Med mindre den eksterne harddisk også 
bliver stjålet eller bliver ødelagt. 
 
Men tilhører du den gruppe, der ikke lige når at få 
taget back-up i det daglige, så har du et problem. 
Med mindre, du har fiberbredbånd fra MidtVest 
Bredbånd. Så har du nemlig mulighed for at tilkø-
be et såkaldt mDrev.  
 
På din computer har du i forvejen et C Drev. Det 
er din harddisk. Du har sikkert også et D Drev der 
er til CD-rommer og måske også et A Drev, der er 
til disketter. 
 
Et mDrev er et ekstra sted, hvor du kan gemme 
dine billeder og andre dokumenter, når du sidder 
og arbejde. I stedet for at gemme dem på din 
egen computer, gemmer du det hele på en meget 
stor computer, som står hos MidtVest Bredbånd i 
Holstebro. 
 
Et mDrev er noget helt nyt – og noget, som du kun 
kan få fra MidtVest Bredbånd. 
 
Med almindeligt bredbånd ville det være en lang-
sommelig affære at sende billeder og andre tunge 
filer ud på internettet. For hastigheden til at sende 
filer med almindeligt bredbånd er typisk meget lil-
le.  

 
Hos MidtVest Bredbånd er hastigheden markant 
højere – men det er ikke hele hemmeligheden. For 
har du fiberbredbånd i boligen har du nemlig en 
forbindelse på hele 100 megabit – begge veje. Og 
uanset, hvor høj internethastighed, du har valgt fra 
MidtVest Bredbånd, så sender og henter du filer til 
og fra dit mDrev med 100 megabit i sekundet. 
 
Du vil ganske enkelt ikke mærke, at du gemmer 
filerne i Holstebro i stedet for på din egen compu-
ter i Nors. Går din computer ned, bliver den stjålet 
eller ødelagt, så er dit mDrev selvfølgelig også til-
gængelig fra din nye computer. Og dine skatte - ja 
dem passer vi godt på i Holstebro. Og vi tager 
selvfølgelig back-up hele tiden.  
 
Prisen for et mDrev er kun 10 kr. i måneden. Du 
kan se mere om mDrev på www.mvb.dk 
 
MidtVest Bredbånd har rigtig mange kunder i 
Nors, som alle kan få glæde af et mDrev. Har du 
endnu ikke bestilt kan det gøres direkte på 
www.mvb.dk. Har du spørgsmål kan du kontakte 
os på: 
 
Kundecenter privat tlf. 70300 600 - åbent mandag 
til fredag 9.00-20.00 - lørdage 10.00-14.00 
 
Kundecenter erhverv tlf. 70300 650 - åbent man-
dag til fredag 9.00-20.00 - lørdage 10.00-14.00. 
 
Godt og sikkert nytår. 
 
Venlig hilsen 
MidtVest Bredbånd  

 
 



Røgerivej  4  tlf. 97982518 

www.armiga.dk 
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Vidste du….. 
 
• At ved medarbejdermødet i Nors Genbrug 
sidst i november blev vist en DVD om Fremtids-
børn i Bangladesh? -  For 75 kr. om måneden kan 
du – kære læser - give et fattigt barn i Bangladesh 
skolegang – og dermed en bedre fremtid. – Vil du 
hjælpe? 
• At fremtidsbørn er anonyme? Ved ikke at have 
direkte kontakt undgås forskelsbehandling, misun-
delse og en masse administration. 
• At ved samme medarbejdermøde viste Jytte 
en DVD om hendes og Ragnas kursusophold på 
Silkeborg Højskole: ”Liv i Kludene.”? 
• At Sigfred kunne fortælle om Butikkens økono-
mi, at fra 1.1 - 1.11.2007 var omsætningen på 
202.710 kr.? -  Til sammenligning indtil 1.11.2006  
199.926 kr. 
• At alene oktober måned 2007 viste en omsæt-
ning på 25.578 kr.? - Til sammenligning med okto-
ber 2006 – 19.782 kr. – Så de bange anelser, vi 
havde om omfartsvejens indflydelse på omsætnin-
gen er gjort til skamme. – 1000 TAK til alle medar-
bejderne for året 2007. 
• At Else kunne berette om butiksledermøde i 
Holstebro den 30/10? Vi var fire fra Nors, der del-
tog. 
• At vi også fik at vide, at alle Genbrugsbutikker 
på et eller andet tidspunkt ville få besøg af ar-

bejdsmarkedsstyrelsen? – Det gælder også Nors 
Genbrug. – Derfor har bestyrelsen også indført en 
såkaldt rygepolitik i butikken. 
At vi fra genbrugsbutikken var til Thisted by Night? 
– Vi havde stand uden for Thisted Kirkecenter, 
hvor vi solgte lys - ting og sager – flotte juledeko-
rationer, som Bodil Lund havde lavet til os. – 
Overskud: lige præcis 2.000 kr. 
 
Alle ønskes et velsignet nytår med Lars Busk Sø-
rensens salme nr. 370 vers 2. 
 
Du skal bringe verden fred, 
dagligt brød og kærlighed. 
Livets Gud har ingen hænder, 
derfor er det dig han sender, 
når din næste lider nød. 
 
Stor hilsen 
Kai Stensgaard 

MOTORVEJEN ER KOMMET TIL NORS 
 
 
 
 
 
 

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

Når du skal handle, så tænk lige over, om ikke du kan købe varerne lokalt. - Støt 
de lokale erhvervsdrivende, så vi kan beholde dem og meget gerne få flere til by-
en... 



 
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 

Spejderne i Nors. 

Vi siger tak for den store opbakning til vores jule-
stue, hvor vi nød godt af de ydre rammer i vores 
nye tilbygning. 

Byggeriet er nu så langt, at vi regner med at kunne 
holde indvielse til foråret/sommeren. - Det ydre er 
ved at være færdigt, men vi mangler alt det indven-
dige, så som skillerum, indvendig beklædning og 
loft. Mere herom senere. 

Husk vores nytårsparade den 6. januar 2008. Vi 
begynder kl. 10.30 i Nors kirke og efter kirkegan-
gen er der kirkekaffe i spejderhuset. 

Hilsen 
Spejderne i Nors 

 

Amerikansk Lotteri fra 
Spejdernes Julestue. 

 
Orange H      nr. 7       Lysestage 
Lysegrøn C  nr. 97      Skruetrækkere 
Hvid F           nr. 51     Tastatur 
Blå H            nr. 2        Piratskib 
Grøn G         nr. 83      Oliestager 
Gul C            nr. 29      Lastbil 
 
Gevinsterne kan afhentes:  
Hanstholmvej 68 
Tlf. 60191077 

Vejformænd søges… 
 
I forbindelse med, at vi får kirkebladet med i Tiden-
de næste gang, kommer vi til at mangle nogle flere 
vejformænd, da kirkebladet har større opland. Job-
bet består i at uddele Tidende på vejen og sørge for 
småkager og velkomstfolder til nytilflyttere. 
 
Det er på følgende veje vi mangler uddelere: 

Ballerumvej ud til Tanggårdvej 
Tanggårdvej 
Rimmehusvej ud til Skradekær 
Derforuden mangler vi en vejformand til Lækærvej. 
 
Er du interesseret kan du kontakte en fra redaktio-
nen - se telefon og mailadresser forrest i bladet. 
Gerne henvendelse hurtigst muligt, så vi kan få det 
på plads inden næste Tidende udkommer. 
 



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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Nyt fra Nors 
Ungdoms-

klub. 
 
 

Vi synes vi er kommet godt i gang, men vi mangler 
også meget at få styr på endnu. Der er 38 med-
lemmer. Vi har åbent tirsdage og torsdage samt 
nogle enkelte weekender. 
Der er blevet lavet et klubråd. De er i gang med at 
lave et klubblad. De unge er kommet med deres 
ønsker om, hvad der skal ske i klubben og hvilke 
aktiviteter de synes om. 
Der har været et møde i klubben, hvor Ellen Al-
strup og Claus Bøegh deltog sammen med nogle 
forældre, der har tilbudt at være med til at sætte 
aktiviteter i gang. Ud fra det klubrådet ønsker, vil 
der blive taget kontakt til de forældre, som har til-
budt deres hjælp. - Det var et dejligt møde og vi 
siger mange tak til de forældre, der bakker op. Det 
varmer meget at vide, der er interesser og at vi ik-
ke står alene omkring de unge mennesker. Er der 
nogle som sidder derhjemme og gerne vil være 
med eller har ideer, er i velkommen til at kontakte 
os. 
 
Vi håber på, at der kommer flere medlemmer. Vi 
mangler nogle flere piger, vi ser da også gerne 
drenge. Husk på at det må være bedre at være i 
klubben og så have medbestemmelse og præge 
klubben også som forældre til de unge. Husk på 
vores generalforsamlinger, der er det vigtigt, at i 
som forældre møder op og tager et ansvar for un-
ge og klubben. Vi, der sidder i bestyrelsen, vil ger-
ne høre fra jer, så vi kan gøre det bedre. Alle som 
har en interesse i klubben, er altid velkommen til at 
kikke ind. Der er altid kaffe på kanden. 
 
Vi har på vores bestyrelsesmøder drøftet hvilket 
ansvar lederne har. Det gør sig gældende i forhold 
til når de unge kommer i klubben. Lederne har an-
svaret, når de er inde i klubben, men ikke udenfor  

 
klubben. - Svend Åge er der tirsdage og torsdage  
og Jane er der hver tirsdag.. Hvis der er nogle, der 
skal hjælpe i klubben, vil vi i bestyrelsen underret-
tes om dette. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vi er også enige om, at der skal være plads til et 
ungt menneske, som er kommet ud i et misbrug. 
Her skal det unge menneske dog være i behand-
ling/stoffri, og der skal ligge nogle klare regler, som 
er i samråd med forældre, lederne og formanden i 
bestyrelsen. Dem, der er leder/hjælper må ikke ha-
ve et misbrug. Vi har alle et ansvar som menne-
ske, der færdes blandt unge og som forældre. 
 
Der vil blive afholdt et møde, der hedder ”Trivslen 
og mistrivslen”. Det henvender sig til de unge, for-
ældre og lederne. Jeg ved, der har været nogle 
møder omkring emnet, men her synes jeg, der er 
den forskel, at vi alle hører det sammen og kan 
derfra snakke sammen også i klubberne. Jeg hå-
ber, at alle klubberne vil være med til dette møde. 
Det er trods alt de samme unge mennesker vi har 
med at gøre, og er der nogle, der kommer ud for et 
misbrug eller den unge sidder med en viden om-
kring en ven, vil vi jo gerne give den bedste hjælp. 
Er der stoffer i Nors, har vi alle et ansvar og vi hå-
ber der kommer mange til mødet. Skulle der være 
klubber, der ved at de kommer mange, vil vi gerne 
have en tilmelding. Der kan ringes på 97981865. 
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Sydhavnsvej 5 
 
Tlf. 99199300 
 
thisted@de-bergske.dk 

Inden klubben lukkes sidst i april, vil jeg prøve på 
at få en eller to til at fortælle om, hvordan det er at 
have et misbrug og hvordan man kommer ud af 
dette. Jeg vil høre om Leif Brogaard kan anbefale 
nogle. Dette møde vil kun være for de unge. 
 
Der er blevet lavet en del ved ungdomshuset og vi 
er heller ikke færdige endnu. Huset bliver lejet me-
get mere ud og det er dejligt, at der er kommet 
gang i dette. Vi håber det fortsætter.  
 
En bøn til jer alle! Hvis i synes, der er problemer 
med klubben, så kontakt formanden. Så vil vi prø-
ve at løse problemerne. Husk det hjælper ikke at 
gå andre steder hen med problemet. Fortæl det til 
dem, der kan være med til at løse det. 

Vi håber, at alle er kommet godt ind i det nye år og 
at vi alle må få et godt 2008. 
 
Venlig hilsen 
Formand Vita B. Pedersen  
og bestyrelsen 
 
OBS! -  
 
Aktivitetskalender for klubben er lagt ind i aktivi-
tetskalenderen bagerst i dette blad.  
 
Er du interesseret i at leje ungdomshuset kan du 
kontakte Anders Christensen Skrænten 2 hverda-
ge mellem 16.30 og 19.00 på tlf. 97982089. 

Fastelavnsfest 
 
Lørdag den 2. februar  kl. 9.00 mødes alle ud-
klædte børn i kirken, hvor der er fastelavnsgudstje-
neste. Man må gerne have far og mor med. 
 
Efter gudstjenesten følges vi ad op til hallen, hvor 
der er fastelavnsfest. Det koster 30,00 kr. at kom-
me ind til festen for både børn og voksne. For billet-
ten får man sodavand og fastelavnsbolle og der er 
kaffe og fastelavnsbolle til de voksne. 
 
I hallen slår vi katten af tønden og der vil være 8 
tønder i alt, så børnene deles op efter alderstrin. 
Der vil være en pakke til de to bedst udklædte og til 
kattekonger og dronninger i hver alderstrin. 

 
 
 

 
 
 

 

 
Vi glæder os til at se alle prinsesser, frøer, Turtles, 
cowboymænd og hvad i nu finder på at være ud-
klædte som. 
 
Vi slutter festen ca. kl. 12.00. 
 
Fastelavnshilsen 
Spejderne i Nors og Nors-Tved Borgerforening 

Da vi synes det er synd at 
putte en kat i tønden - har 
vi valgt at fylde tønderne 
med slik i stedet for…. 



     V. Halla Palm 
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Kims  
Gulvservice 
 
Tlf. 97911851 
Mobil 20261851 

Håndværkervej 18 7700 Thisted 

 
 

Dilettant 2008 
 
 
 

 
Så er der tid til dilettant med stykket  
”Kuk i køje nr. 3”.  
 

lørdag den 2. februar 2008 
I Norshallens gymnastiksal 

 
Generalprøve kl. 14.00: 
Der vil være generalprøve lørdag eftermiddag kl. 
14.00, hvor du kan komme ind og se stykket ”Kuk i 
køje nr. 3” for kr. 40,00.Her sælges billetter ved ind-
gangen. Om eftermiddagen vil der kunne købes øl 
og vand i forbindelse med forestillingen. 
 
Fællesspisning, dilettant og musik: 
Om aftenen prøver vi i år noget helt nyt. Vi starter 
med fællesspisning kl. 18.00, hvor Nors Kro leve-
rer buffet. Pris for mad og dilettant er kr. 200,00, 
som betales ved tilmeldingen. 
 
Man kan også komme ned til selve dilettant forestil-
lingen, der begynder kl. 20.00. Prisen for dilettant 
uden mad er kr. 125,00, der betales ved tilmeldin-
gen. 
 
Vi har kun plads til i alt 165 personer, så det er 
først til mølleprincippet vi kører efter. Og bemærk, 
der sælges ingen billetter ved indgangen i år. Alle 
billetter sælges i forsalg. 
 
Billetter til om aftenen kan købes fra 16. januar 
hos: 
 
Martin Holmevej 36 tlf. 97981989 - 22176322 
Sanne Norsvej 54 tlf. 97982023 
 

 
Efter dilettant stykket kommer duoen ”Forever” og 
stiller deres instrumenter op, hvorefter de spiller op 
til dans frem til kl. 2.00. 
 

Dilettantholdet bagerst fra venstre: Inge Marie Sekkelund, Jan Frimor, 
Vagn Kristensen, Else Kristensen. Forrest fra venstre: Dorte Hove, Jette 
Berg, Anette Nesager og Heidi Frimor. Siddende forrest er det instruk-
tør Jan Madsen og assistent Else Rasmussen. Men mon du kan kende 
dem den 2. februar i deres kostumer? - Det bliver måske svært... 
 
 
Dilettanterne har øvet hele vinteren og glæder sig 
til at skulle fremvise stykket, som de påstår er sjo-
vere end sidste år. Kan det virkelig passe? Køb bil-
let og kom ned og se… 
 
Vi glæder os til at se jer. 
 
Hilsen 
Dilettantforeningen, Nors BK og  
Borgerforeningen 



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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Aktivitetskalender  
       Nors Ældrecenter.   

                              
Januar:  
   
Onsdag den 02.01. kl. 14.00 Alm. klub.  
    
Onsdag den  09.01. kl. 14.00 Sangeftermiddag
   
   
Onsdag den  16.01. kl. 14.00  Helle H. Tøj kom-
mer med sin ”Tøjbus”.  Udsalg – 50% rabatl. 
    
Onsdag den 23.01. kl. 14.00 Bankospil.  
     
Onsdag den 30.01. kl. 14.00 Foredrag 
 
Torsdag den 31.01. kl. 14.30  Gudstjeneste   
    
Februar:  
    
Onsdag den 06.02. kl. 14.00  Fastelavn – kom 
gerne udklædt. Vi slår katten af tønden og får fa-
stelavnsboller til kaffen.      
   
Onsdag den 13.02. kl. 14.30   Sammenkomst for 
ældre i præstegården.                        
   
Onsdag den 20.02. kl. 12.00   SILDEDAG                                     
Nærmere invitation følger.     
 
Onsdag den 27.02. kl. 14.00   Bankospil       
  
Torsdag den 28.02. kl. 14.30  Gudstjeneste   
 
 
 
 
 
 
 
                                                  
  

Vindere på skrivebøger ved basar den 24.11.: 
  
Bodil Sørensen, Hans Mikkel Frydensgaard, Karin 
Christensen, Bodil Odgaard, Ove Thygesen, Rag-
na Gregersen, Marina Riisager, Gerda Nielsen, 
Jens Mikkelsen, Aksel Hedegaard, Stinne Greger-
sen, Erna Larsen, Ellen Sørensen, Preben Grave-
sen, Karen Marie Christensen, Ole Christensen, 
Ruth Andersen, ”Bogi”, Yrsa Pedersen, Hartvig 
Johansen, Ester Godiksen, Anna Kristensen, Em-
ma Pedersen, Lajla Gade, Pia Laursen, Ruth An-
dersen, Anne Munk, Alice Gravesen, Lillian Lar-
sen, Benthe Nielsen, Martha Bang, Pia Jensen, 
Inger Obel, Valborg Oddershede, Lone Poulsen, 
Svend Larsen, Solveig Sørensen, Christian We-
stergaard, Phillip Sofus Christrup, Olga Dahl-
gaard, Christian Frost, Vanja Ejdesgaard, Edith 
Svendsen, Nina Ubbesen, Johannes Sandahl, 
Sigfred Christensen, Hanne Johansen, Katrine 
Frydenskov, Lene Hoxer. 
 
Alle gevinster er afhentet. 
  
Tak til alle der støttede vores basar, både for 
hjælp og besøg. 
 
 
 
 
 
 
 
  

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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Nors Slagtehus v. Lars Jacobsen 
Tlf. 97981777 
www.norsslagtehus.dk 

Atlas Malerfirma og Det Blå Lager-
salg i gang med byggeri. 

 
Halla og Hans Palm købte i efteråret Håndværker-
vej 18. Der er sket rigtig meget på grunden siden. 
Parret er i fuld gang med at renovere stuehuset 
indvendigt. Samtidig er de gamle udebygninger 
væltet og der er støbt sokkel til nybyggerier. 
 
Nybygningen kommer til at rumme 1007 m2 hal til 
det nye Blå Lagersalg. Her vil der bliver lager i den 
ene ende. - Atlas Malerfirma får nyt malerværksted 
på 177 m2. Mellem de to haller vil der være fælles-
faciliteter bestående af kantine, bad og toiletfor-
hold. - Spærene rejses i uge 2 og bygningerne vil 
så stå færdige i løbet af 2008. 
 

Familien bor i øjeblikket i deres sommerhus i Am-
toft. Her har de boet siden maj 2007 sammen med 
børnene Sebastian 6 år og Linda 5 år. De glæder 
sig rigtig meget til at kunne flytte ind på Håndvær-
kervej og med tiden få både familie og erhverv 
samlet på et sted. Der har været mange køreture i 
løbet af det sidste halve årstid og det bliver dejligt 
at slippe for det. 
Sommerhuset der kun er ca. to år gammel bliver 
herefter sat til salg. Huset er på 124 m2 og ligger 
ikke langt fra Limfjorden i Amtoft. - Det har været 

en dejlig base for familien i forbindelse med, at de 
fik solgt huset på Norsvej ret hurtigt, samtidig med 
overtagelsen af Håndværkervej 18. Ja, der er sket 
meget for familien Palm i løbet af de sidste måne-
der. 
 
Både Atlas Malerfirma og Det Blå Lagersalg bliver 
mere synlige, når hallerne står færdige. Hans håber 
at kunne trække kunder til ude fra omfartsvejen og 
har også planer om at udvide åbningstiden, så der 
ind imellem vil være åbent om søndagen også. - 
Han får nu også let adgang til at kunne sprøjtemale 
nogle af de fyretræesmøbler han sælger og det at 
have erhvervene samlet giver mange fordele. 
 
Hans glæder sig også til at få mere lagerplads, så 
han kan nøjes med at have udstillingen i den store 
nye hal. Møblerne og alle de andre varer han har 
vil tage sig flottere ud, og det vil være mere over-
skueligt for kunderne at se hvilke varer han har. - 
Foruden møbler i mange forskellige træsorter, har 
han nu også fået flere forskellige sofagrupper og 
sofaborde hjem. - Derforuden har han tøj i alle stør-
relser og et hav af mange andre ting. 
 
Det Blå Lagersalg holder fortsat åbent på den nu-
værende beliggenhed i Nors Erhvervscenter. Her 
kan du handle torsdag og fredage fra 10-18 og lør-
dage fra 9-13. 



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 

Nors skoles 50 års 
jubilæum. 

 
Tiden nærmer sig nu da 
det allerede er den 9. janu-
ar skolen har 50 års jubilæ-
um. Denne dag markeres 
på skolen for de nuværen-
de ansatte og elever. 
 

Åbent hus på Nors skole 4. og 5. april. 
Den 4. april er der åbent hus på skolen for offentlig-
heden, hvor man fejrer jubilæet. Dagen efter den 5. 
april er der ligeledes åbent hus fra kl. 14-17, hvor 
alle tidligere elever og ansatte er velkommen. Det 
er skolebestyrelsen, der står for dagen, hvor der vil 
være udstilling af billeder og mulighed for at købe 
øl, vand og kaffe. Skolen vil blive delt ind i årgange, 
så man kan hygge sig med netop den årgang man 
selv hører til. 
 
Har du billeder eller noget andet materiale som du 
mener skolen kan gøre brug af til udstillingen, er du 
meget velkommen til at sende/levere det på skolen. 
Deadline for indlevering er den 1. februar. 
Det er vigtigt at du forsyner dine billeder/effekter 
med tydeligt navn og adresse, så skolen kan levere 
det tilbage til rette ejer. - Derudover sættes stor pris 
på oplysninger om den ”historiske ting”. Hvem er 
med på billedet, årgang, årstal, begivenhed, anven-
delse osv. 
 

 
Udstilling forventes at være 
åben de første 14 dage i 
april måned og tilbageleve-
ring af billeder/effekter vil 
være afsluttet omkring 1. 
maj. 
Vil du i kontakt med Jubi-
læumsudvalget på Nors 
Skole, kan Marie Gade 
træffes på tlf. 9917 3350. 

Jubilæumsfest den 5. april. 
Der er ved at være fuldt hus til festen i hallen den 
5. april. Vi er i skrivende stund på 562 tilmeldte. Vi 
har et loft der siger 600, så vil du med skal du skyn-
de dig! - Når man det ikke, kan man skrives op på 
venteliste, da der måske bliver et par afbud. - Til-
melding sker ved at indbetale kr. 295,00 til reg. nr. 
9090 konto nr. 000 125 1414. Husk at skrive navn, 
efternavn og årgang, så vi kan placere dig rigtigt. - 
Tjek lige www.norsby.dk inden du sender penge, 
da det muligvis er for sent... 

 

Hjælpere efterlyses. 
Er du en af dem, der ikke skal til jubilæum og har 
lyst til at give en hjælpende hånd i forbindelse med 
festen i hallen, er du meget velkommen til at kon-
takte en fra festudvalget: 
 
Anette Pedersen tlf. 97982002 mail anet-
te.pedersen@private.dk 
Kim Borg tlf.  97911851 mail 
kims.gulvservice@mail.dk 
Lars B. Bertelsen tlf. 61124685 mail 
lars.bang.bertelsen@nordjyske.dk 
Henning Pedersen tlf. 97981216 mail HP-
transport@mail.dk 
Jette Berg tlf. 97982038 mail jette.berg@mvb.net 
Susanne Søe-Larsen  tlf. 97982023 mail in-
fo@norsby.dk 
 
Ring/mail hellere i dag end i morgen, så vi kan få 
lavet nogle arbejdshold til alle de arbejdsopgaver, 
der er i forbindelse med arrangementet. 
Se ellers www.norsby.dk for yderligere oplysninger. 
 
Hilsen Festudvalget 
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 Nyt fra  
     Borgerforeningen 

 
 
 

Banko. 
Tusinde tak til alle erhverv og private for gevinster 
til vores bankospil i november. Det var nogle rigtig 
flotte gevinster, som de spilleglade gæster kunne 
vinde. Også tak til jer der deltog i bankospillet. 
 
Medlemskab i Borgerforening. 
Vi havde sidst Nors-Tved Tidende blev uddelt gi-
rokort med til dækning af medlemskab i borgerfor-
eningen. Mange har betalt, men vi mangler stadig 
en del indbetalinger. Har du ved en fejl ikke mod-
taget girokortet kan du indbetale på reg. nr. 9081 
konto nr. 05800 10687. Husk at skrive navn og 
adresse, så vi kan placerer pengene. Det koster 
kun 120,00 kr. for en husstand og 60,00 kr. for en-
lige. 
 
Julepynt. 
Vores julepyntsudvalg fik købt lidt nyt pynt til byen 
og mere skulle helst følge i år, så byerne rigtig bli-
ver pyntet til jul. Vi fik også denne gang 4 flotte 
juletræer af Jan Kristensen fra Tved. Tusinde tak 
for det. - Skulle nogle have gode ideer til julepynt 
så giv lige Borgerforeningens bestyrelse besked. 
Vi har opfordret til det tidligere uden dog at have 
modtaget nogle ideer. Vi har i bestyrelsen et jule-
pyntudvalg, der har valgt at indkøbe de nye ting 
som var oppe i julen 2007 og personligt synes jeg 
vores julepyntsudvalg har klaret det godt. - Hvad 
angår julepynt har vi i bestyrelsen erfaret, at der 
næsten er ligeså mange meninger som der er bor-
gere, så det er meget svært at gøre alle tilfredse. 
 
Info fra Thisted Kommune. 
Kommunale grunde: 
Man er ifølge vores lokale byrådsmedlem Ole We-
stergaard opmærksomme på, at der mangler 
grunde i Nors og det bliver taget op i begyndelsen 

af det nye år. Det bliver formentlig på arealet vest 
for Skellet, at der kan blive tale om nye grunde. 
 
Skibstedgård: 
Man har nu jævnet alle udebygninger ved gården 
og er også begyndt at fælde træer. Stuehuset bli-
ver også fjernet, så der med tiden kan blive ud-
stykket til industri. Ifølge Ole Westergaard har der 
været flere henvendelser vedr. området. Man for-
venter, at der udarbejdes en lokalplan for området 
i løbet af 2008. 

Stationsvej: 
Der var i kommunens budget afsat et større beløb 
til renovering af Stationsvej i løbet af 2008, men 
på grund af kommunens nuværende stramme 
budgetter, er der ingen planer om renovering af 
vejen. - 
Der har lokalt været en del snak om bedre sikker-
hed i krydset Stationsvej/Bykernen/Skellet, da der 
uden tvivl vil komme en del mere trafik i dette om-
råde, når Merko flytter ned på Skellet. - Krydset er 
også et farligt sted for skolebørnene, da der er 
dårligt udsyn her, så vi må håbe krydset her bliver 
forbedret. 
 
Generalforsamling: 
Vi har generalforsamling den 4. marts kl. 19.00 på 
Nors Kro. Vi håber selvfølgelig på stor tilslutning, 
så sæt allerede nu kryds i kalenderen. Se Dagsor-
den her i bladet. 
 
Godt Nytår! 
Susanne Søe-Larsen 
Nors-Tved Borgerforening 
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Ny erhvervsklub i Nors 
 

På opfordring fra mange af de lokaleerhvervsdri-
vende i nærområdet omkring Nors, har Nors Bold-
klub etableret deres egen erhvervsklub. Vi vil med 
denne erhvervsklub skabe et fællesskab i vor nær-
område blandt de lokale erhvervsdrivende, de skal 
have et større kendskab til hinandens virksomhe-
der og til hvordan vi kan bruge og hjælpe hinanden. 
 
Erhvervsklubben er kommet rigtig godt fra start, og 
i skrivende stund har over 30 erhvervsdrivende til-
meldt sig erhvervsklubben. Der er afholdt et op-
startsarrangement på Nors Kro, hvor Carsten Thy-
gesen (sportschef, Skjern Håndbold) var inviteret 
som foredragsholder. Carsten har rigtig mange års 
erfaring omkring brug af erhvervsklubber, så han 
var et naturlig valg. Han fortalte hvordan vi som 
medlemmer af erhvervsklubben kan gøre brug af 
netværket, og de rammer en erhvervsklub skaber. 
Foredraget faldt rigtig godt i tråd med erhvervsklub-
bens målsætninger. 
 

Erhvervsklubben vil 1-2 gange om året samle sine 
medlemmer til nogle nærmere fastsatte arrange-
menter. Arrangementerne vil variere fra gang til 
gang, det er vigtig at der er noget for en hver smag 
så alle vore medlemmer føler vi gør en indsats for 
dem. 
Næste samling bliver en rundvisning i Sparekassen 
Thys lokaler i Thisted, hvor investeringschef, Ivan 
Jensen vil fortælle omkring investering for er-
hvervsdrivende. 
 
Vi er en aktiv erhvervsklub hvilket vore medlemmer 
allerede har følt. De er blevet tilbudt billetter til SAS 
ligafodbold hos FC Midtjylland, medlemmerne er 
inviteret til julefrokost i Hanstholm Hallen og der er 
tilbudt billetter til koncert med Erik Grib. 
 
Alle er velkomne i vor erhvervsklub, de nuværende 
medlemmer er fordelt på mange forskellige bran-
cher lige fra murer til landmand. Er man interesse-
ret i at høre mere omkring erhvervsklubben kan for-
mand Benny Sørensen tlf. 40 32 23 92 kontaktes.  
 

 
 

Generalforsamling 
Nors Boldklub. 

 
 
 

 
Generalforsamlingen bliver afholdt: 
 

Fredag den 15. februar 2008 kl. 19.00 
i klubhuset på Vendbjerg 

 
Kim Borg, Per Bertelsen og Jørgen Kragh er på 
valg til hovedbestyrelsen. Har du forslag eller nye 
emner til bestyrelsen, som ønskes behandlet til ge-
neralforsamlingen, så kontakt Jørgen Kragh tlf.  

 
 
 
97981644 eller mail til jktool@teliamail.dk senest 
12. februar. 
 
Samme aften afholder Nors Boldklub Støttefor-
ening også generalforsamling. 
 
Jeg vil gerne opfordre til at møde op og husk, man 
kan ikke blive valgt til bestyrelse denne aften, hvis 
man ikke er forslået senest 3 dage før generalfor-
samlingen. I 2007 havde vi en rigtig god general-
forsamling, så lad os gentage det igen den 15. fe-
bruar. 
 
Jørgen Kragh 
Formand 



februar  2008 
ma ti on to fr lø sø 

    1 2  Fastelavn -  
Dilettant 

3 

4 IM Bedemøde i 
Missionshuset kl. 
19.00 

5 IM Missionsuge kl. 19.30 i Missionshu-
set.— UK bolsjer 

6 IM Missionsuge kl. 19.30 
i Missionshuset. 

7 IM Missionsuge kl. 19.30 i Nors 
Kirke. UK alm. klubaften 

8 9 10 

11 12 UK bowling for egne penge. 13 14 UK alm. Klubaften. 15 Nors BK generalfor-
samling kl. 19.00 

16 17 

18 19 Generalforsamling KFUM og KFUK hos 
Emma og Mogens Pedersen 19.30 UK syning 
af bukser - køb selv stof. 

20 Klub 19 - Klubmester-
skaber. 

21UK - alm. Klubaften. 22 23 24 

25 26 UK laserkrig. 27 Klub 19 - Maleaften. 28 IM - samtalemøde hos Christian 
Frost kl. 19.30. UK alm. Klubaften. 

29 UK Computer-
videoaften. 

  

januar  2008 
ma ti on to fr lø sø 

 1 2 3 Ungdomsklubben - alm. 
Klubaften. 

4 5 6Nors BK hjemmestævne i hallen 

7 IM Bedeuge 8 IM Bedeuge. UK bordten-
nisturnering. 

9 Klub 19 - biograftur - 
17.30.         IM Bedeuge 

10 IM Bedeuge - UK knallert-
aften. 

11 UK Computerparty 12 13 

14 15 UK makeup og frisørkur-
sus. 

16 Klub 19 - Stearin-
lysdrypning. - Valg til 
håndboldudvalget i Nors 

17 IM Månedsmøde 19.30 
Missionshuset - UK alm. 
klubaften 

18 19 20 Nors BK hjemmestævne i hallen. 

21 22 23 Klub 19 - Model for 
en dag. 

24 25 26 27 UK Fotografering til modelbilleder.  
Nors BK hjemmestævne i hallen. 

28 29 Ydre Mission  afholder 
pakkespil 19.30 på skolen. UK 

30 Klub 19 - Faste-
lavnsfest. 

31 Samtalemøde IM hos 
Mary Andersen 19.30—UK 

   

Side 17 

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... 

Forkortelser: IM = Indre Mission - UK = UngdomsKlubben -  

I næste Tidende, vil der komme fire ekstra sider, 
og derfor vil der være plads til reklame for din 
forening i en rubrik magen til denne. Oplys kon-
taktperson til din forening til redaktionen af Ti-
dende, så vi kan gøre det let for interesserede 
og nytilflyttere at finde frem til de forskellige 
foreninger vi har i området. - Foreningen skal 
være medlem af ”Tværssamarbejdet”. 



   Side 18 

 
Hos Merko var det igen i år muligt at hænge sin julesok 
op over butikkens frysedisk. Det havde rigtig mange børn 
benyttet sig af og mon ikke Merko-julemanden havde 
fyldt julegodter i sokkerne? 

Muntre Motionister fejrede 10 års ju-
bilæum sammen med juleafslutnin-
gen. 
 

Den 18. november 1997 tog man initiativet til at stif-
te foreningen ”De Muntre Motionister”. I begyndel-
sen var det knapt, at man kunne samle de ti perso-
ner man skal være, for at kunne kalde sig en for-
ening under DGI Nordvest. Det var svært at få folk 
hjemmefra. MEN efter 10 år må man sige det er lyk-
kedes at få folk med. Og det forstår man godt. Bare 
at være sammen med de muntre motionister, så bli-
ver man i godt humør, når man ser, hvordan de for-
står at hygge sig og sprede latter. 

Den 11. december blev 10 års jubilæet  markeret 
sammen med juleafslutningen. - Godt 60 menne-
sker var samlet i Nors Hallen, hvor man begyndte 
med en overraskelse, da syngepigerne ”Dur og Mol” 
optrådte i gymnastiksalen. Selv om man i dag hav-
de ladet motionstøjet blive hjemme, blev der allige-
vel tid til at røre sig, når man gyngede i takt til de 
forskellige bakkeviser. - Der blev også delt blomster 
ud og det var Thora Jensen, der fik tjansen som 
blomsterpige. - Thora var en af initiativtagerne til 
stiftelsen af ”De Muntre Motionister” og har gennem 
alle 10 år været foreningens revisor. 

Initiativtagerne: Thora Jensen, Ove Sørensen, Olga Dahlgaard og Birthe 
Jensen modtager gaver… 

Efter underholdningen var der smørrebrød mm. Og 
tid til hygge. - Formanden for bestyrelsen Sigurd 
Stentoft kunne fortælle, at man i dag tæller 53 med-
lemmer og at flere forventes i det nye år. 

Har du lyst, så er der opstart igen den 8. januar kl. 
9.00 i Nors Hallen, hvor der er gymnastik, motions-
center, badminton og meget mere. - Hver mandag 
går man en tur et sted i Thy. Det er Emma og Hart-
vig Johansen, der står for det. Derforuden er der 
også crocketklub og stavgang, så der er noget for 
enhver smag. Er du interesseret i at høre mere, kan 
du kontakte: 
 
Sigurd Stentoft tlf. 97981249 
Bent Thomsen tlf. 97982664 



M æ r k e d a g e 

  

Christian Søe-Larsen 50 år. 
 
Du ønskes et stort til lykke med de 50 år den 7. januar. Tak for din måde at være på og alt 
mulig held og lykke i fremtiden. 
 
Hilsen familien 

Godt Nytår! - Deadline næste Tidende   
20. februar 2008 

Solopgang en morgen mellem jul og nytår 2007. - Vi håber solen vil vise sig mange dage i løbet af 2008... 


