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Kemiske Karla på besøg i Juniorklubben… 
 
Nej, hun hed nu ikke Karla, men Anette Gregersen og er datter af klub-
leder Else. 
Anette underviser i kemi på en skole i Århus og kunne virkelig fange 
børnenes interesse i juniorklubben. - Hun lavede forsøg med flere for-
skellige syrer og baser og lavede bl.a. sølv i en kolbe, nylon og en trylle-
farve. - Samtidig svarede hun på alle børnenes spørgsmål.  
 
Heldigvis stod hallens cafeteria stadig, da hun var færdig med alle kemi-
forsøgene... 

Dilettant 2008 
Lattermusklerne blev rørt, da vore lokale dilettanter 
opførte ”Kuk i køje nr. 3” den 2. februar. - Til gene- 
ralprøven om eftermiddagen var der godt 100 tilsku-
ere og om aftenen var der samlet 120 til spisning, 
dilettant og dans. 
 
Skuespillerne gjorde det rigtig godt og vi håber de 
er klar igen næste år. 
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Indledning. 
 
Sidste år på dette tidspunkt havde vi lige haft sne-
storm. Det er ikke meget vi har set til vinteren i år, 
men den kan vel nå at komme endnu. Det var nu 
lidt hyggeligt sidste år, da vi var lukket inde og det 
kun var traktorer, der kørte rundt i Nors. - Men mon 
ikke de fleste godt kan undvære vintervejr nu og 
går og venter lidt på, at forårssolen skal få lidt 
magt. Det er nu altid en skøn tid, at gå foråret i 
møde, hvor alt grønnes og springer ud. 
 
Det er denne gang en udvidet Tidende med fire 
sider fra kirken. Så bladet fylder lidt mere denne 
gang og selvfølgelig også i fremtiden. Det  er 
100% kirken selv, d.v.s. vores provst Henning Sø-
rensen, der står for at sammensætte de fire sider 
de har med og det synes jeg da faktisk han har 
klaret rigtig godt. 
I forbindelse med, at kirkebladet er kommet med, 
skal bladet også deles ud på flere veje ude på Bal-
lerum. Gunnar Smed vil denne gang køre turen, 
men det letteste var da, hvis vi fandt en 
”vejformand” på de ekstra veje, der kommer med. 
Det drejer sig om Ballerumvej ud til Tanggårdvej, 
Tanggårdvej og Rimmehusvej ud til Skradekær. Så 
bor du der og har lyst til at være ”vejformand”, så 
sig lige til. Som vejformand skal man sørge for at 
dele bladet ud og holde øje med nytilflyttere på ve-
jen, der skal have en pose småkager og en vel-
komstfolder. 
 
Vi har stadig ikke problemer med at fylde bladet 
ud, men hvor kunne jeg da stadigvæk godt ønske 
mig, at flere ville skrive artikler til bladet. Jeg mø-
der af og til nogle, der siger, at det kunne da også 
være sjovt at prøve, men hører så aldrig mere. - 
Der er så mange gode historier i vores lokalsam-
fund, som man kan tage fat på og det er kun fanta-
sien, der sætter grænsen. - Unge kunne skrive om, 
hvordan de synes det er at bo i Nors, hvordan det 
sidst halbal var eller om en god tur med en af vore 
mange foreninger. - Mange ældre har helt sikkert 
nogle gode historier om dengang de var børn i 
Nors og om hvordan tingene så ud dengang, der 

var sne til tagryggen om vinteren og ingen biler. -  
Har du en god ide til en historie eller en du godt 
kunne tænke dig at fortælle om, så kom endelig 
med det. Meget gerne sammen med billeder. 
 
Det er jo generalforsamlingernes tid og mange for-
eninger har netop nu udskiftning i tropperne. Nogle 
tør ikke komme til disse generalforsamlinger for 
tænk hvis de blev valgt ind...Jeg er sikker på, at 
der ikke er nogle, der tvinges ind i en bestyrelse, 
så kom nu frem og mød op til de generalforsamlin-
ger der er. Det er da sjovest at sidde i en bestyrel-
se,  hvor der er lidt interesse omkring de ting man 
går og laver og der er faktisk mange, der laver et 
kæmpe stykke frivilligt arbejde her i Nors. MEN det 
er altså også nødvendig, hvis vi skal have et by-
samfund, der skal være dejligt at bo i. Vi har alle 
nogle krav til, at der skal være dit og dat, for at 
man vil bo i en by, men det er en nødvendighed, at 
der så også er nogle der gør noget. - Heldigvis har 
vi en by med mange ildsjæle - en foreningernes 
by, men det kan stadig blive bedre. 
Jeg opfordrer ALLE til at møde op til Borgerfore-
ningens generalforsamling den 4. marts kl. 19.00 
på Nors Kro. Her får vi jo også besøg af vore by-
rådskandidater Ole W. og C., som vil komme og 
fortælle om arbejdet i Thisted Kommune. Der vil 
være efterfølgende debat, hvor vi kan komme ind 
på hvad vi kan gøre bedre her i byen, for at følge 
med udviklingen. Så prik til naboen og kom ned og 
få en kop kaffe og deltag i debatten. Det er også 
DIN by… 
 
 
 
Næste Tidende for maj-
juni er der deadline på 
den 20. april. Husk også 
at besøge 
www.norsby.dk. 
 
Forårshilsen 
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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”Klip og Krøl” har fået nyt inventar… 
 
Hanne V. Nielsen blev udlært frisør den 1. maj 1980 
hos en frisør i Thisted. Allerede 1. juli samme år 
overtog Hanne som kun 19 årig salonen og kørte 
den videre indtil 1983, hvor hun flyttede til sin nuvæ-
rende bopæl i Nors. 
Hanne har gennem de sidste 25 år været i bestyrel-
sen i Thisted Frisørlaug og har siddet som formand 
de seneste 14 år. 
Foruden salon og frisørlaug er Hanne på kurser og 
frisuredemonstrationer i både ind– og udland flere 
gange hvert år. I fritiden har hun gennem mange år 
også brugt mange timer på borgerforeningsarbejde. 
 

Hanne valgte at bruge sin juleferie på at få renoveret 
salonen på Norsvej. Det hele har fået en ordentlig 
omgang og det er blevet et noget mere lyst lokale, 
der virker større. Der er kommet nyt inventar ind og 
deriblandt er der en massage-vaskestol. Den giver 
simpelthen massage i ryggen, når man sidder ved 
vasken og skal have skyllet håret. - Hanne bruger 
den også til kunderne, såfremt der lige er fem minut-
ters ventetid og stolen er faldet i rigtig god jord i salo-
nen. Man kan også vælge mellem at  sidde og ligge 
ned, når man skal have vasket håret. 

Blandt inventaret i den nyrenoverede salon er dog 
fortsat elefanten fra Bon-Bon Land, som børnene er 
meget glade for at sidde på når de skal klippes og 
selvfølgelig er det stadig muligt at få forskellige var-
me drikke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foruden alt i hårprodukter har ”Klip og Krøl” også et 
stort udvalg i smykker og hårpynt. 
 
 

 
Salonen har lukket hver søndag og mandag og lør-
dage i ulige uger er ligeledes lukket. Ellers kan man 
alle andre dage bestille tid på tlf. 97981918 eller kig-
ge ind på Norsvej 76. 

TILBUD lige nu! 

Bonacure Men: 1Shampoo + 1gele.   
Normalpris 238 kr. Nu kun 99kr. 

Bonacure color Save: 1Shampoo, 1Spray Conditio-
ner, 1Conditioner og 1Hårkur.  
Normal 476 kr. Nu kun 199kr. 

Silhouette Gele, mousse el. lak: 2 stk.  
Normal 178kr. Nu kun 99kr. 

ID voks og shampoo: 3 Stk. Normal 357kr. Nu kun 
250kr. 



S/A Smede og  
maskinteknik  
Ved 
Søren Andersen 
Ballerumvej 307, Tved 
 
Tlf. 97981790 
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Vildt Aften på Nors Kro. 
 
Der er stadig ledige pladser til årets Vildtaften den 8. 
marts kl. 18.30. - Ring og bestil pladser hurtigst mu-
ligt. 
 

 
Åbningstider på kroen. 

 
Da der har været spørgsmål om vore åbningstider 
på kroen, vil vi godt informere om, hvornår vi kan 
træffes: 
 
Krostuen holder i vintersæsonen (januar-april) lukket 
søndage, mandage og tirsdage. Krostuen holder 
åbent onsdage og torsdage 12-18 og fredage 12-19. 
Lørdage 13-19. Såfremt der er fest på kroen er der 
også åbent i krostuen. 
 
Selve kroen har som sædvanligt åben hele ugen, 
hvor du kan træffe os på tlf. 97981069. 
 
Venlig hilsen 
Gitte og Hans 
Nors Kro 

 
Merkobyggeriet går planmæssigt. 

 
Iflg. købmand Carsten Dalgaard går det godt med 
byggeriet på Skellet. Man har været heldige med 
vejret og har undgået hårdt frost og har derfor kun-
net klø på med anlægsarbejdet. 
 
Dog bliver butikken ikke 100% klar til åbning før om-
kring Sankt Hans, men man satser på rejsegilde al-
lerede i uge 11 eller 12. 
 
Der vil komme 
opslag i butik-
ken, når man 
ved den nøjagti-
ge dato på rejse-
gildet, så hold 
øje der. 



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

Nors Områdecenters  
                   aktivitetskalender    

   
                                     
Marts: 
    
Onsdag den 05.03. kl. 14.00  
Bankospil 5,00 kr. pr. plade. 
    
Torsdag den 06.03. kl. 13.00  
Besøge Nettotøj på Mors     
35 kr. for kaffe & bus. 
 
Onsdag den  12.03. kl. 13.30   
Bemærk tidspunkt!      
Besøg på det nye Center Vibedal i Thisted. 
Rundvisning, kaffe og bustur 50 kr. 
 
Onsdag den 26.03 kl. 14.30   
Sammenkomst for ældre i Præstegården. 
  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
April:  

    
Onsdag den 02.04. kl. 13.30    
Årets første BLÅ TUR  
Vi drikker kaffe på Traant i Hurup 
Pris -  Kaffe og bustur 50 kr. 
 
Torsdag den 03.04. kl. 14.30    
Gudstjeneste. 
     

                                      
Onsdag den 09.04. kl. 14.00    
To lokale mænd Hartvig Johansen                 
& Aksel Hedegaard fortæller om                         
deres oplevelser under besættelsen. 
                           
Onsdag den 16.04. kl. 14.00    
Alm. klub.     
  
Onsdag den 23.04. kl. 18.00    
FORÅRSFEST                                                      
Glæd jer til en hyggelig aften med                 
dejlig mad og god musik.                          
Nærmere opslag følger senere. 
 
Onsdag den 30.04. kl. 14.00    
Vi får besøg af Pasgaards Tøjservice.  
Kom og få fornyet garderoben.                    
  
 
                          

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.  
  
 Tlf.: 99174080 
  
  Aktivitetsmedarbejder: Gerda Jacobsen 
 Her er du altid velkommen! 
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Sanne og Carsten  
Dalgaard 

 
Tlf. 97981050 

”Vi gentager 
succesen” 

 
 

Igen i år afholder Nors Boldklub MODESHOW i 

Nors Hallen. Arrangementet er fastsat til  

 

Onsdag den 2. april 2008 Kl. 19:00,  

 

hvor lokale butikker viser forårsmode for både 

børn, damer og herrer. Af butikker kan vi nævne 

Milla, New Look, Wagner, Seeds, Mikkel, Brillehu-

set, Shoppen og Sportigan, Nyk. Dertil har vi allie-

ret os med vores lokale frisører, Klip & Krøl, v/

Hanne Nielsen og Klippe Studiet v/Rita Andersen, 

som med deres kreativitet vil vise hårmoden.  

I pausen serveres der kaffe/sodavand og sand-

wich. 

Efter showet vil der være mulighed for at gense 

butikkernes tøj. 

 

Nors Boldklub, 
Håndbold afdelingen 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Forårsfest 
Torsdag den 27. marts kl. 19.30  

i Nors Missionshus 
 

Oluf Therkildsen, Finnerup taler. 
 
Alle er velkommen. 
 
Arrangør: 
Nors KFUM og KFUK 

Arkivfoto fra 
sidste års 
show. 



Røgerivej  4  tlf. 97982518 

www.armiga.dk 
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Vidste du… 
 
AT  Nors Genbrug har udsalg i uge 13 fra tirsdag 
den 25. marts til og med lørdag den 29. marts? 
 
AT  vi har årsmøde – generalforsamling – i Nors 
Genbrug den 27. marts, hvor vi får besøg af vo-
res genbrugs-konsulent Bent Møller, Holstebro? 
 
AT  vi den 25. april holder vores årlige genbrugs-
fest med en af Danmissions medarbejdere, Bodil 
Lindgaard, som sammen med sin mand har væ-
ret i Cambodja? – Hun vil fortælle om deres ar-
bejde der. 
 
AT  Teamwork er også mission – at kunne sam-
arbejde med den lokale befolkning – skabe tillid 
– efter det mest skræmmende styre, de røde 
khmerer,  -  med Pol Pots forsøg på at skabe det 
perfekte bondesamfund? –Det er noget af det, 
Bodil vil fortælle om. 
 
AT  ” pigerne” i bestyrelsen selv vil stå for under-
holdningen denne aften? 
 
AT  Ydre Missions Komiteen holder årets Ydre 

Missions Sognedag søndag den 9. marts med 
gudstjeneste i Nors Kirke kl. 9,00 ved provst 
Henning Sørensen.? Efter Gudstjenesten indby-
des til kirkekaffe i Nors Missionshus. 
 
AT  dagen er et led i projektet for handicappede 
børn på en skole i den lutherske kirke i Nigeria, - 
hvor provstivolontørerne Laura K. Jensen og 
Sanne Bisgaard har været i tre måneder? De vil  
fortælle om det, de har oplevet på skolen. 
 
AT  ved en pakkefest på Nors skole i januar fik vi 
3.940,00 kr. i overskud til projektet? 
 
Stor hilsen 
Kai Stensgaard 
 

MOTORVEJEN ER KOMMET TIL NORS 
 
 
 
 
 
 

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

Generalforsamling  
Indre Mission 

13. marts kl. 19.30  
i Missionshuset 

 
Mødet indledes af fritidsforkynder Ruth Birgit Worm, 
Nykøbing 

Dagsorden iflg. vedtægterne. 

Husk også disse møder: 

6. marts Kredsmøde i Thisted Ole Dahl, Skive 
taler 
10. april Samtalemøde hos Lilian Larsen Matt. 
Kap. 11. 
23. april Månedsmøde i Hillerslev, Peter 
Østerby Jørgensen, Galtrup taler. 
6. maj Kredsmøde i Nors Rene Brorson Sønd-
bjerg Ungdomsskole taler. 



 
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 

 
Nors spejder  
kanokursus. 

 
 
 
 
 

Lørdag formiddag alle er klar til nors spejderens 
første kano kursus. Da man i flere år har haft kano-
er i gruppen, med et sponsorat fra Tuborg fonden, 
og en god handel hos Brødrene Vestergaard i Thi-
sted, var det blevet muligt at købe 2 nye alumini-
ums kanoer og nye svømmevest samt 3 nye pad-
ler, var det nu blevet til tid til at afholde et kanokur-
sus med at stramt program som bestod af 4 dele. 
 
Spejderne, senior og leder blev blandet og delt op i 
to grupper, den ene gruppe startede med første-
hjælp, hvor den blandt andet stod på aflåst sidele-
je, kunstig åndedræt og røverhistorier fra det virke-
lige liv, en stor tak til Morten Olsen fra redningssta-
tionen i Hanstholm, som sprang til i sidste øjeblik 
da vores førstehjælps instruktør blev syg. 

 
Den anden del var i vandet hvor de skulle igennem 
de sidste 3 dele: 
 
1 del. 
svømmeprøve 200m svømning med badetøj, der-
efter 2 x 50m med tøj /regntøj og redningsvest, for 
at se hvor mange kræfter og hvor svært det er at 
svømme med tøj og regntøj på, selvom man har 
redningsvest på. 

2. del. 
Havde til formål at lære spejderne ved kæntring, 
hvordan man kommer op i kanoen igen ved egen 
hjælp mens man er på vandet. 
 
3. del. 
Havde til formål at lære spejderne at lave en X 
tømning ,som går ud på at man som redningskano 
skal få bjærget og tømt den kæntrede kano for 
vand og få reddet de forulykkede op af vandet, så 
de kan padle eller bugseres ind til land og få tørt 
tøj på igen. 
 
Der blev også tid til leg med kanoen hvor balancen 
blev afprøvet, hvor længe går der før kanoen væl-
ter når man står op og vipper i den og for seniorer-
ne hvordan man selv kan tømme en kano for vand, 
uden andres hjælp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter en spændende og lærerig dag i Thy hallen 
var det tid til at komme tilbage til Nors hvor pro-
grammet endnu ikke var slut, men aftenen og nat-
ten bød på endnu flere sjove aktiviteter blandt an-
det, karaoke, lejrbål og klokken 2 om natten, et 
smugler/cykel orienteringsnatløb som sluttede med 
boller og varm kakao og en stor tak til Rasmus 
Sommer for med stor omhu og iver at stå for nat-
maden. 
Weekenden sluttede stille og roligt af søndag med 
morgenmad, oprydning og en evaluering og med 
en positiv oplevelse i rygsækken tog spejderne 
trætte men glade hjem. 

 Jesper Tilsted 
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Nors Genbrug 
Kontaktperson: 
Kai Stensgaard 
Tlf. 97981236 
Mail: Ritaogkai@mvb.net 

Kontaktperson: 
Ivan Johansen 
mail:  
norshallen@norshallen.dk 

Støtteforeningen 
For nors bk 

 
 
Kontaktperson: 
Bertel Andersen 
Tlf. 97981978 mail: 
B.C.A@tdcadsl.dk 

  NORS-TVED 
KIRKETIDENDE 

 
MARTS-APRIL 2008 

 
 

 GUDSTJENESTER 
   Nors  Tved  

2.3    Midfastesøndag 10:30  9:00  

9.3    Maria Bebudelsesdag 9:00 O    -          

16.3    Palmesøndag -  10:30 PSH * 

20.3    Skærtorsdag 19:00  10:30  

21.3    Langfredag -  10:30  

23.3    Påskedag 10:30 * 9:00  

24.3    2. Påskedag -    10:30  

30.3    1. søndag efter Påske 9:00 PSH -  

6.4    2. s. e. Påske 10:30  9:00  

13.4    3. s. e. Påske 9:00 K 10:30  

18.4    Bededag 10:30 BH * -  

20.4    4. s. e. Påske 10:30  16:00 BH O 

27.4    5. s. e. Påske -  10:30 * 

1.5    Kristi Himmelfartsdag 9:00 PSH -  

4.5    6. s. e. Påske Konfirmation kl 9:00 og 11:00 -  

11.5    Pinsedag 10:30 *    9:00  

12.5    2. Pinsedag 

18.5    Trinitatissøndag -  9:00 BH 

25.5    1. søndag efter Trinitatis 9:00 K 10:30 * 

Friluftsgudstjeneste, Nors sø ved Nebel, kl. 11:00  

 
O): Se omtalen på s. 10 og 11 
K): Kirkekaffe 
B): For at benytte kirkebilen bedes man ringe 
til Thisted Taxa, 9792 0422, senest lørdag kl. 
12.  

Sognepræst, provst Henning Sørensen, Hin-
dingvej 1, Nors, tlf. 9798 1030, hebs@km.dk 
træffes bedst hverdage mellem kl. 12 og 13. 
 
PSH: Pia Søgaard Hansen, Skjoldborg 
BH: Benne Taekele Holwerda, Hillerslev. 
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Kontaktperson: 
Lilian Larsen 
Tlf. 97981626 

Foredrag 
Musik 
hygge 

Kontaktperson: 
Alex Dahl jensen 
Tlf. 97982507 
Mail: alexdj@mail.tele.dk 

Stationsvej 39 
Tirsdag+ 
torsdag 19-22 

Kontaktperson: 
Vita b. pedersen tlf. 97981865 
Udlejning: 
Anders Christensen tlf. 97982089 

For mange hundrede år siden samlede beboer-
ne i Tved Sogn sten til en kirke. Hvor de store 
kvadre til udvendige mure er kommet fra, står 
hen i det uvisse, men der er ingen tvivl om, at 
de marksten, der findes i indvendige mure, 
blev samlet af sognets beboere. 
Da først bygningen stod der, var det en for-
holdsvis let opgave at holde den ved lige. Det 
har skiftende menighedsråd sørget for. Nu om 
stunder klares opgaven ved, at man bestiller 
håndværkere til at udføre arbejdet.  

Da centralskolen i Nors blev bygget i 1958, 
blev Tved Skole nedlagt, og det lykkedes ikke 
at bevare den som friskole. I dag er kirken det 
sidste, vi har at samles om i Tved.  
Flere steder er menighedsråd i et pastorat gået 
sammen om et fælles menighedsråd. Forhå-
bentlig vil der fortsat være interesse for et selv-
stændigt menighedsråd for Tved Sogn.  Vi 
samarbejder med Nors på flere områder, bl. a. 
om sognemøder i vores fælles præstegård, og 
samarbejdet kan udvides, uden at det berører 
vor opgave med at vedligeholde Tved Kirke.  
Siden 1964 har jeg haft jord i Tved, og jeg fø-
ler mig meget knyttet til sognet og kirken. 
Skulle det til efteråret blive vanskeligt at skaffe 
medlemmer til et nyt menighedsråd, vil jeg 
være parat til at gå fra dør til dør, indtil jeg har 
fået tilsagn fra tilstrækkeligt mange, der vil 
være med til at vedligeholde vor kirke. 
Det skylder vi dem, der for århundreder siden 
gik ud på markerne og samlede sten. 
 

Jørgen Miltersen 
 

 

Valg til menighedsråd 

 Gudstjeneste med konfirmander i Tved den 20. april kl.16.00 

De sidste ti, tolv gange vi har konfirmandun-
dervisning, arbejder alle konfirmanderne med 
gudstjenesten, hver især på sin egen måde.I 
øjeblikket tømres, males, bages og skrives der 
på livet løs. Vi arbejder hen imod en gudstje-
neste, hvor de får lov til at sætte deres præg 
både på formen og indholdet, ligesom mange 
generationer før os har sat deres præg på både 
kirkebygningen og gudstjenesten. Gudstjene-
sten bliver forhåbentlig kronen på værket efter 
mange gode torsdag formiddage og er tænkt, 

som en slags afslutning på dem inden selve 
konfirmationen. Gudstjenesten holdes søndag 
den 20. april kl. 16.00 i Tved Kirke. Selv om 
det er konfirmanderne, der har forberedt denne 
gudstjeneste er den bestemt ikke tænkt som en 
konfirmandgudstjeneste, men netop som en 
‘almindelig’ højmesse for hele sognet. Vi reg-
ner derfor med, at mange, både gamle og unge 
og dem derimellem møder op så der knyttes 
bånd mellem de forskellige generationer.  

Benne Holwerda 

Sammenkomst for ældre 

Det tidligere annoncerede møde onsdag d. 13. 
februar måtte vi desværre aflyse. I stedet ind-

bydes igen  til onsdag d. 12. marts k. 14:30 
med oplæsning af Gunnar Smed og Henning 
Sørensen. Olga og Gerhard Jeppesen, Ræhr, 
står for den musikalske underholdning. 
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Nors juniorklub 
Man. 12.30-15.00 
Tors. 13.00-15.30 
 

Nors boldklub 
 
Kontaktperson 
Jørgen kragh 
Tlf. 97981644 
mail: 
info@norsbk.dk 
Www.norsbk.dk 

Kontaktperson: 
Helle Madsen tlf. 40152949 
mail: 
hwm@madsen.tdcadsl.dk 

Kontaktperson 
Else Gregersen 
Tlf. 97981965 

Www. 
teutonia-
workout.com 

  

Lisbeth Smedegaard An-
dersen, København, er 
cand. theol. fra Århus Uni-
versitet 1979 og har kunst-

historie som bifag. Efter at have virket inden 
for Sømandsmissionen i Amerika, blev hun 
præst i Risskov, og fra 1990 var hun sogne-
præst ved Holmens Kirke i København. 
Blandt de salmer, hun har med i den nye sal-
mebog er den kendte: ”I dag er hveden mo-
den”, - en af de nye salmer, som er blevet me-
get afholdt. 

”Det åbenbarede ansigt” 
Lisbeth Smedegaard Andersen  har skrevet 
flere bøger om kunst og begynder sogneaften i 
Nors kirke med et lysbilledforedrag: ”Det 
åbenbarede ansigt”, der er en gennemgang af 
Kristusportrætter. Af praktiske grunde er det 
henlagt til Nors Kirke, og det begynder allere-
de kl. 19.00 
Om sit foredrag skriver Lisbeth Smedegaard 
Andersen: ”Gud selv er skjult, men Kristus er 

hans billede på jorden. Det er baggrunden for, 
at den kristne kirke har billeder af ham. Selv-
om ingen ved, hvordan Kristus så ud, har men-
nesker skildret hans ansigt i århundreder, også 
i billeder, der som f.eks. de byzantinske ikoner 
nærmer sig egentlige portrætter. Hvilke tanker 
og hvilken teologi ligger der i forskellige tider 
bag sådanne billeder? Og hvorfor er det så 
svært at male billeder af Kristus i dag? Fore-
draget, der er et lysbilledforedrag, er en gen-
nemgang af Kristusportrætter helt tilbage fra 
kirkens første århundreder og op til vore dages 
danske kirkekunst.” 

”Nye salmer” 
Efter foredraget er der kaffe i Nors præstegård, 
hvor Lisbeth Smedegaard Andersen fortsætter 
med et mindre foredrag om nye salmer. Hun 
har skrevet i alt ?  af de nye salmer i den nye 
salmebog. Lisbeth Smedegaard Andersen vil 
gennemgå nogen af dem og fortælle om det at 
skrive salmer på modernitetens præmisser. 

Jørgen Miltersen 

Ydre Missionsdag i Nors søndag d. 9. marts. 

Dagen begynder med gudstjeneste i Nors kirke 
kl. 9,00 ved provst Henning Sørensen. 
Dagen har til formål at orientere om Ydre Mis-
sion, samt - i år - at indsamle midler til en sko-
le for handicappede børn i den lutherske kirke i 
Nigeria, som Sudanmissionen er med til at dri-
ve og finansiere. 
Efter gudstjenesten indbydes til kirkekaffe i 
Nors  missionshus, hvor provsti-volontørerne 

Laura K. Jensen og Sanne Bisgaard vil fortælle 
om deres oplevelser på skolen, hvor de har ar-
bejdet i 3 måneder. 
Alle er meget velkommen til en dag, der skal 
skærpe interessen for og bevidstheden om Yd-
re Mission. 
På Ydre Missionskomiteens vegne 
 

Kai Stensgaard 

Sudanmissionens møder: 
 

9. marts: Sognets Ydremissionsdag, 
Nors kirke kl. 9:00. 
14. april kl. 19:30 møde hos Elly Holm, 
Nors Møllevej 4. 

Siden sidst 
Døbte: 
Malte Jun Yong Frydenshøj, Torshøjvej 1. 
Raven Guldhammer Nguyen, Vietnam.  
Sander Vestergaard Stefansen, Kåstrupvej 1 
 Tillykke 

Sognemøde 
kunsthistorikeren , præsten og salmedigteren 

Lisbeth Smedegaard Andersen 
onsdag d. 5. marts kl. 19:00 i Nors kirke og præstegård 
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Nors 
Gymnastik 

forening 

Kontaktperson: 
Karl Kristian Iversen 
Tlf. 24866675 
KK_Iversen@hotmail.dk 

Nors-tved 
borgerforening 

Kontaktperson: 
Susanne søe-larsen 
Tlf. 97982023 
mail: info@norsby.dk 

Spejderne  
i nors 

holmevej 

Kontaktperson: 
Lars lund larsen  
tlf. 97982230 mail 
larslundnors@mail.tele.dk 

I senmiddel-
alderen måt-
te enhver 
kirke med 
respekt for 
sig selv have 
et relikvie-
skrin. Det 
havde og har 
Nors kirke 
også. 
Et relikvie-
skrin, - eller 
et relikvie-
gemme - er 
et gemme, 
en æske til 
opbevaring 

af hellige ting, f.eks. dele af hellige mænds 
eller kvinders tøj, brugsgenstande, - ja sågar 
små dele af en helgens knogle. Ting, der f.eks. 
kunne være bragt med hjem fra en pilgrimsrej-
se til Det hellige Land. Det mest optimale ville 
være hvad man kunne hævde var en lille 
træsplint af Jesu kors. 
I middelalderen spillede relikvier en stor rolle 
ud fra en overbevisning om, at et helligt men-
neskes åndelige kraft kunne fastholdes i dets 
fysiske rester. Efter døden søgte man på den 
måde at fastholde den afdøde hellige person i 
de levendes fællesskab. 
Luther tog udtrykkelig afstand fra såvel helge-
ner som relikvier. 
Alterbordet i Nors kirke er muret op af store 
granitkvadre. Selve bordpladen består ligeledes 
af tilhuggede granitsten, hvori der i den store 

midterste sten er udhugget et hul, hvor reli-
kvieskrinet er gemt i. Hullet er dækket af en 
tilmuret marmorplade, så vi desværre ikke kan 
skrinet, der efter Nationalmuseets optegnelser 
skulle bestå af 7 bensplinter sammen med nog-
le mønter fra 1500-tallet. 
 
Alterbordet med de store tilhuggede sten frem-
træder med et rustikt, smukt og fyldigt udtryk. 
Derfor har menighedsrådet besluttet i en for-
søgsperiode, at undvære en dug på bordet. Dog 
vil den imurede marmorplade være dækket af 
en lille hørdug. 
 
 

Viede: 
Thao Thi Phuong Nguyen og Johnny Guld-
hammer Sørensen, Vietnam. 
 Tillykke 
  
Døde: 
Gunnar Stenfeldt, Ranselvej 8. 
Jenny Kathrine Hinding, Kirkebyvej 18. 
Lillian Ravnkilde Bjerre, Norsvej 62. 

Anna Kirstine Stensgaard, Kirkebyvej 18. 
Christian Vestergaard Kristensen, Violvej 4. 
Magnus Lund Andersen, Skellet 15. 
Alma Overgaard, Kirkebyvej 40. 
Caroline Marie Pedersen, Nellikevej 1. 
Inger Kirstine Møller, Kirkebyvej 18. 
Elva Skaarup Petersen, Kirkebyvej 18 
Erna Larsen, Violvej 5. 
 Æret være deres minde! 

Relikvieskrin i alterbordet i Nors kirke 



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 
 
 

H U S K ! 
 

 

Gymnastikopvisning  
fredag den 14. marts kl. 18. 30 i Nors Hallen. 
 
Generalforsamling 
27. marts kl. 19.30 i Nors Hallen. 
 
Sommergymnastik 
- for børn fra børnehaveklassen til 7. klasse. Op-
start torsdag den 3. april kl. 17.00-18.30 i Nors 
Hallen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Siden sidst 
 
Vi har måttet sige farvel til Heidi og Svend Åge 
som ledere i klubben. Vi siger tak for den tid de 
har været i klubben. 
Vi er glade for, at Jane vil fortsætte som leder en 
aften i ugen. Hun har også gjort et godt stykke ar-
bejde. Jan Frimor starter som ny leder og hermed 
et stort velkommen til ham. 
 
Vi nyder godt af de mange frivillige, som kommer 
og hjælper i klubben. De er her altid sammen med 
en leder eller en fra bestyrelsen. Mange tak for 
jeres store opbakning. 
 
Ungdomshuset bliver fortsat lejet ud mere og me-
re. Er du interesseret i at leje huset, kan du hen-
vende dig til Anders Christensen hverdage mellem 
16.30 og 19.00 på tlf. 97982089 
 

 
 
 
Trivsel/mistrivsel 
 
 
 
 
Det er omkring trivsel og mistrivsel vi afholder mø-
de/debataften torsdag den 10. april 2008. - Det er 
Leif Brogård, der kommer med et oplæg. - Alle har 
brug for et fællesskab og værktøjer til at løse kon-
flikter. - Denne aften henvender sig til de unge, 
men også til forældre, foreninger og alle de ledere, 
der har med de unge mennesker at gøre. Vi håber 
vi kan få en god dialog og nogle gode ideer til et 
godt fællesskab. - Det er aldrig sjovt at stå uden-
for. 
Leif vil sende noget mere omkring emnet, og når 
vi har dette, vil det komme ud til foreningerne og vi 
vil sætte et opslag hos købmanden. Materialet vil 
også kunne hentes i klubben. 
Såfremt der er nogle af foreningerne, der ved, at 
de kommer flere end ti deltagere til denne aften, 
vil vi gerne have en tilmelding på mail til:  
vita_bak@mail.dk 
Vi håber selvfølgelig at rigtig mange vil møde op. 
 
Vita B. Pedersen 
Nors Ungdomsklub 
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Sydhavnsvej 5 
 
Tlf. 99199300 
 
thisted@de-bergske.dk 

 
 
 

Spejderne  
i Nors. 

 
 
 
 

 
 

Husk at der afholdes spejderfest med grupperådsvalg 
 

 mandag den 3. marts kl. 18.30 
i skolens sangsal 

 
Vel mødt til en hyggelig aften. 
 
Hilsen 
Spejderne i Nors 
 

 
Hop i Vinterferien. 

 
Som sædvanligt var der rigtig mange 
børn, der havde fundet ned i hallen i vin-
terferien. Gymnastikforeningen havde 
igen lejet verdens største mobile hoppe-
borg, som børnene rigtig kunne boltre sig 
på. 
 
Der var ca. 150 børn i næsten alle stør-
relser i hallen. Foruden den store borg, 
var der en lidt mindre, hvor de yngste 
kunne hoppe. - Mon ikke der var nogle 
trætte ben efterfølgende... 



     V. Halla Palm 
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Kims  
Gulvservice 
 
Tlf. 97911851 
Mobil 20261851 

NORS SKOLE 50 ÅRS JUBILÆUM 
ÅBENT HUS OG ”STORE KLASSEFEST”  

5. APRIL 2008 
 
 
 Kl. 14-17  Åbent Hus på skolen, hvor der vil være salg af kaffe, øl og vand. 
    Udstilling af billeder og effekter fra de forgangne 50 år. -  
    Skolen vil være delt op i årgange, så man har mulighed for at finde  
    sine  tidligere klassekammerater. -  
    ALLE er velkommen. 
 
 Kl. 17.00  Åbent i hallen for alle tilmeldte til ”Den Store Klassefest”. -  
    Baren har åben. 
 
 Kl. 17.30  ”Den Store Klassefest”. med flot buffet fra Nors Kro og musik af 
    Bandet ”Spinning Wheels” 

”Den Store Klassefest”. 
 

Så nærmer tiden sig den 5. april… - Vi har i festud-
valget også mere og mere styr på tingene, så mon 
ikke det går...I hvert fald kommer der ikke mindre 
end ca. 700 forhåbentlig festklædte og glade tidli-
gere elever og ansatte til festen, så der skal nok 
blive liv og kulør i Nors Hallen. 
 
På grund af den endelige planlægning har vi nu 
stoppet for tilmeldinger, så har du ikke fået meldt 
dig til, så er det synd. - Du kan dog stadig nå at 
melde dig til som hjælper. Selv om vi er oppe på et 
stort antal allerede nu, kan vi altid bruge en ekstra 
hjælpende hånd. Specielt mangler vi nogle opryd-
dere til efter festen. Det vil sige fra ca. kl. 2.00 og et 
par timer frem. Så er du en rigtig natteravn og har 
lyst til lidt legemlig arbejde, så giv endelig besked 
( tlf. 97982023 eller info@norsby.dk). 
 

Er du tilmeldt fe-
sten, men er ble-
vet forhindret i at 
komme, vil vi og-
så gerne vide 
besked af hen-
syn til bordpla-
nen. På nuvæ-
rende sene tids-
punkt gives pengene ikke tilbage, da vi har bestilt til 
det antal, der er tilmeldt nu. 
 
Ellers håber vi fra festudvalget, at det bliver en rig-
tig dejlig og minderig dag den 5. april. 
 
Omkring skolens mere officielle åbent hus den 4. 
april, vender de selv tilbage med nærmere besked i 
medierne.  
 
Hilsen Festudvalget 



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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Generalforsamling  

26. marts 2008 kl. 19.00  
lærerværelset Nors skole 

 
 
 

 
Dagsorden: 
 
1. Valg af stemmetællere 
2. Valg af dirigent 
3. Formandens beretning (Gitte Andersen) 
4. Regnskabsaflæggelse (Pia Laursen) 
5. Behandling af indkomne forslag 
6. Fastsættelse af kontingent 
7. Godkendelse af budget 
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 
9. Valg af revisor og revisorsuppleant 
10. evt. 
 

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog såle-
des at 1 af de forældrevalgte er på valg i ulige år, 
og 2 er valg i lige år. Det vil sige at Mette Frøkjær 
og Gitte Andersen er på valg. 
 
Mette Frøkjær modtager ikke genvalg 
Gitte Andersen modtager ikke genvalg 
Pia Laursen er ikke på valg 
Ellen Alstrup er skolens repræsentant i SSP sam-
menhæng. 
 
Indkomne forslag er meget velkomne og kan afle-
veres til formanden Gitte Andersen. 
 
Ingen kan blive valgt på generalforsamlingen, 
uden at være indstillet. Så mød op og vis inte-
resse. 
Der bliver serveret kaffe/te og brød fra (en af 
vores sponsorer)  Nors bager! 
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen for Nors Juniorklub 
 

Konfirmationer i Nors Kirke  
den 4. maj 2008 kl. 9.00 

 
Christian Damgaard Balle, Frydebovej 32, Nors 
Camilla Krogsgaard Enevoldsen, Brinken 3, Nors 
Christian Dalgaard Gregersen, Taborvej 3, Nors 
Jørgen Dalgaard Gregersen, Taborvej 3, Nors 
Dres Johansen, Nors Møllevej 6 
Mia Klit Langgaard, Nellikevej 19, Nors 
Christine Wadmann Larsen, Nellikevej 41, Nors 
Jesper Nielsen, Gl. Ranselvej 3 
Peter Thorsø Sigh Pedersen, Nellikevej 33, Nors 
Jacob Toft Poulsen, Holmevej 4 
Peter Brandi Sørensen, Nellikevej 18, Nors 
Niels Stouby Troelsgaard, Nors Møllevej 13 
 
 

Konfirmationer  i Nors Kirke  
den 4. maj 2008 kl. 11.00 

 
Line Kortegaard Andersen, Sejlhøjvej 11 
Elisabeth Ulf Christensen, Kirkebyvej 29, Nors 
Mille Munk Christensen, Døjholtvej 18  
Simon Vie Christensen, Skrænten 2, Nors 
Malene Gravesen, Gl. Ranselvej 5 
Jette Møller Jensen, Sejlhøjvej 3 
Bjørn Sommer Johannesen, Troldborgvej 9, Tved 
Helle Hvid Kjær, Nors Møllevej 5 
Ida Kathrine Kristensen,Norsvej 72 01, Nors 
Marie Nordensgaard, Holmevej 9 
Melissa Prieto Rodriguez, Skellet 23, Nors 
Niels Jørgen Westergaard, Hindingvej 36 
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Nors Slagtehus v. Lars Jacobsen 
Tlf. 97981777 
www.norsslagtehus.dk 

Påsketur til Polen. 
 
Igen i år er vi en flok, der drager ud i Europa 
i påsken, denne gang til Poznan i Polen. 
Bussen kører fra Kirkebyvej onsdag den 19. 
marts kl. 16.00 og vi er hjemme i Nors igen 
mandag den 24. marts  først på dagen. 
Det er næsten kun folk fra Nors og omegn, 
der er med bussen. Det er kun få pladser vi 
har tilbage, så er du interesseret, skal du 
henvende dig snarest. 
 
Forhør nærmere om turen hos Mona og 
Christian på tlf. 97981214 efter kl. 16. 

 
Poznan stammer fra 
ca. år 800, hvor byen 
opstod på øen Os-
strow Turnski, der 
dengang var omgivet 
af en vold med træ-
mure. - Dengang var 
Poznan også Polens 
hovedstad indtil lan-
det blev udvidet og 
Krakow blev hoved-
stad. -  

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 

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

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

sen. 
8. Fastsættelse af kontingent. 
9. Indkomne forslag. 
10. Eventuelt. 

 
Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hæn-
de senest 8 dage inden generalforsamlingen. 
 
Efter generalforsamlingen, vil der være kaffe 
med brød til alle. Herefter har vi inviteret by-
rådsmedlemmer Ole Westergaard og Ole Chri-
stensen, der vil fortælle om arbejdet i kommu-
nen og hvad det indebærer for vores lokalsam-
fund. Bagefter er der debat , hvor der også vil 
være mulighed for at stille spørgsmål til de to 
gange Ole. 
 
Vel mødt! 
Nors-Tved Borgerforening 
Susanne Søe-Larsen 
 
OBS - det er ikke farligt at møde op - vi 
har flere, der gerne vil ind i bestyrelsen, 
men selvfølgelig kan der også blive plads 
til dig, hvis du gerne selv vil!! 



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 

 

Nyt i lægehuset 
 

Nedtrapning af vanedannende  
beroligende medicin og sovemedicin. 

 
Lægerne i Nors, sammen med alle andre prakti-
serende læger i Thy, har besluttet at nedtrappe 
behandling med ovennævnte medicin fra 
01.03.08. 
 
Baggrunden til beslutningen er Sundhedsstyrel-
sens cirkulære fra juni 2007 om ordination af af-
hængighedsskabende lægemidler, heraf det 
fremgår at langtidsbehnadling med vannedan-
nende beroligende og sovemedicin bør undgås. 
 
Det drejer sig om følgende midler : 

 

I Nors lægehus har vi ca.350-400 patienter som 
er i behandling med ovenstående midler. 
Alle disse patienter ved næste medicin bestilling 
bliver tilbudt lægesamtale omkring baggrunden 
til de nye regler, langsom individuel nedtrap-
ningsplan samt månedlige støttende samtaler 
ved vore sygeplejersker. 
For mere information se  www.benzoinfo.dk eller 
hent en pjece i lægehuset eller læs på vores 
hjemmeside www.min-laege.dk . 
  
Vi håber på et godt samarbejde med vores pati-
enter.  
 
Med venlig hilsen 
Lægerne i Nors 

Alopam, Alprazolam, Alprox, Apozepam, 
Apodorm, Bromam, Diazepam, Halcion, 
Hexalid, Klopoxid, Lexotan, Lorabenz, 
Nitrazepam,Oxabenz, Oxapax, Oxaze-
pam, Pacisyn, Risolid, Rivotril, Rohyp-
nol, Stesolid, Stiloct, Tafil, Valaxona, 
Valium, Imovane, Imozop.   

Lerkar fundet i Tved.  
Lerkarret er fundet i 1937 ved ”Grågård” Trold-
borgvej 6 i Tved. Karret er nu udstillet på museet 
for Thy og Vester Hanherred. 
Karret er beskrevet som lille kar med knop og me-
nes at være fra ældre jernalder d.v.s. ca. 2.000 år 
gammel. 
 
 
Vi har modtaget billede og oplysninger fra Ruth Frøkjær, der stammer 
fra Troldborgvej, hvor karret blev fundet. 



Side 20 

 
 

Sidste nyt fra  
Borgerforeningen 

 
 
 

Medlemskab: 
Vi er på nuværende tidspunkt oppe på ca. 500 
medlemmer i Borgerforeningen. I forhold til sidste 
år er det ca. 40-50 flere, så det er jo rigtig godt, at 
vi for tredje år i træk har medlemsfremgang, men 
det kan vel stadig blive bedre??.  Jer der ikke har 
betalt, kan selvfølgelig nå det endnu. Man kan ind-
betale til reg. nr. 9081 konto nr. 05800 10687. Husk 
at skrive navn og adresse, så vores kasserer kan 
placere pengene. En husstand koster 120,00 kr. og 
enlige koster 60,00 kr. 
Vi i bestyrelsen prøver at bruge pengene på bedste 
vis til begge byers tilfredsstillelse, men som der og-
så blev omtalt i sidste Tidende, vil der altid være 
forskellige meninger om f. eks. julepynt. Jeg synes 
det er rigtig godt, at man i debatforummet på 
www.norsby.dk har taget fat på dette emne, så vi 
kan få nogle synspunkter frem og ud fra det kan 
julepyntsudvalget så tage stilling til, om der måske 
skal ske en ændring til næste jul. MEN det nytter 
ikke, at fordi man er utilfreds med noget, så nægter 
at betale til foreningen. Borgerforeningen er altså 
andet end julepynt. Men kom for alt i verden med 
jeres meninger og ideer, så bestyrelsen har noget 
at arbejde videre med. 
 
Generalforsamling: 
Vi har jo som bekendt generalforsamling i forenin-
gen den 4. marts kl. 19.00 på Nors Kro. Her hå-
ber vi på en rigtig god tilslutning, så vi kan få en 
hyggelig og givtig aften. Jeg er blevet kontaktet af 
en del, der tror der er krise i foreningen, fordi vi er 
fire, der stopper på en gang. Det er der absolut ik-
ke. Vi fire, der stopper har hver vores grund til at 
holde, men går på ingen måde p.g.a. problemer. - 
Vi har allerede flere, der gerne vil ind i bestyrelsen 

og gøre et stykke arbejde, så jeg tror heller ikke vi 
får problemer med at få en ny bestyrelse op at stå. 
- Har DU lyst til foreningsarbejde, kan jeg varmt an-
befale at komme ind i borgerforeningens bestyrel-
se. Der er faktisk mange spændende og interes-
sante arbejdsopgaver at løse i en sådan forening, 
så tænk lige over om ikke det vil være noget for 
dig. - Under alle omstændigheder, så mød op til 
generalforsamlingen. Jeg kan love, at ingen bliver 
tvunget ind i bestyrelsen, så det er på ingen måde 
farligt at møde op. 

 
Tilskudsmuligheder: 
Borgerforeningen er medlem af Landsbygruppen 
Thy. - Landsbygruppen er en forening, der arbejder 
for, at vi skal følge med tiden og prøve at arbejde 
sammen på kryds og tværs her i ”det mørke Vest-
jylland”. - En af tovholderne bag Landsbygruppen 
er Thorkild Jensen. Han har gjort et kæmpe stykke 
arbejde og er rigtig godt inde i alle regler om til-
skudsordninger til diverse projekter. - Jeg får af og 
til en nyhedsmail fra ham om landdistriktspuljer, der 
nu er givet fri og hvilke muligheder det giver. Den 
sidste mail jeg har fået er omkring 
”Landdisriktsprogram 2007-13”. - Her har bl.a. Fø-
devareministeriet afsat 15 millioner kr. til at fremme 
kulturtilbud og aktiviteter for børn i landdistrikterne. 
Det er jo lige nøjagtig os!! - Så er der nogle, der vil 
bruge noget tid på at ansøge om midler til et projekt 
i en forening her i omegnen, så vil Thorkild Jensen 
gerne være behjælpelig med at søge og give gode 
råd. 
 
Det har vist sig, at det godt kan betale sig at ansø-
ge diverse fonde om penge. - Vi har i Borgerfore-
ningen lige fået tilsagn om, at Friluftsrådet vil give 
penge til både projekt ”Nors Sø rundt” (Bo Immer-
sens ide) og projekt ”park” ved overfladebassinet. - 
Tager vi fondene fra en ende af, kan vi få bevilget 
penge til rigtig mange ting, MEN det koster tid og 
kræfter på at lægge en plan for sådanne projekter, 
men hvor kunne det dog være godt, hvis der er 
nogle, der vil bruge tid og kræfter på dette til gavn 
for vores bysamfund. 
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Afslutningsvis vil jeg godt sige tak for godt samar-
bejde til de personer jeg har siddet med i Borger-
foreningens bestyrelse. Jeg har haft tre rigtig go-
de år i bestyrelsen og giver heller ikke helt slip nu. 
- Jeg fortsætter med at lave Nors-Tved Tidende 
og hjemmesiden www.norsby.dk. - Det er dog sid-
ste gang, at jeg informerer om sidste nyt fra Bor-
gerforeningen. Næste gang vil det være den nye 
formand for foreningen, der skal informere jer om 
nyhederne. 

Husk nu at møde op til vores generalforsamling 
og vær med til at gøre en forskel. Vi får jo også 
besøg af vore to byrådsmedlemmer Ole Christen-
sen og Ole Westergaard, der vil fortælle om deres 
arbejde i Thisted Kommune. Derefter vil der være 
debat og mulighed for at stille spørgsmål til de to 
gange Ole. VI SES!! 
 
Susanne Søe-Larsen 
Nors-Tved Borgerforening 

 
Siden sidst… 
 
Ny halinspektør: 
Ivan Johansen har opsagt sin stilling som ha-
linspektør ved Nors Hallen.  
Ny halinspektør bliver Viggo Jørgensen, der 
har været Ivans assistent gennem flere år og 
derfor kender alt til hallen og driften heraf. 
Der vil til efteråret blive ansat en assistent til 
at hjælpe Viggo. 
 
 
Nye huse på Vænget: 
Iflg. mæglerfirmaet HOME opføres der tre 
nøglefærdige boliger på det grønne areal 
nord for stationsbygningen. Byggeriet påbe-
gyndes i marts og man forventer, at husene 
står færdige til efteråret. - Iflg. Regionsdirek-
tør Bent Knudsen fra HOME, er et af husene 
allerede solgt inden det første spadestik er 
taget. 
 
Boligerne bliver i vedligeholdelsesfrit materia-
le og med carport. Boligarealet bliver 111 m2 
og grundarealet på 540 m2. - Man kan se 
yderligere oplysninger på HOMEs hjemme-
side www.home.dk under sag 826-1800. 
 

www.norsby.dk 
 
Husk på alle de muligheder du har på denne side.  
Der er: 
 
- Debatforum 
- Loppemarked 
- Aktivitetskalender 
- Info om erhverv, foreninger og institutioner 
- nyheder 
- links 
 
Og meget mere. Og det hele er helt gratis. 
 
Du kan selv være med til at præge siden, ved at 
sende nyheder og billeder til info@norsby.dk. Jo 
flere ting vi får ind - jo mere liv bliver der på siden. 
 
På nuværende tidspunkt er der ca. 180 besøgen-
de i gennemsnit pr. dag, så hjemmesiden bliver 
flittigt besøgt. -  
 



apr i l  2008 
ma ti on to fr lø sø 

 1 2 Klub 19 - Spille og hygge-
aften. 
 Modeshow kl. 19 i hallen. 

3 Sommergymnastik op-
start kl. 17.00. 

4 Åben Hus Nors Skole 5 ”Store Klassefest” 6 

7 8 9 Klub 19 - lagkageløb. 10 IM samtalemøde hos 
Lilian Larsen kl. 19.30. 
Trivselmøde Ungdomskl. 

11 12 13 

14 Sudan Mission møde 
hos Elly Holm kl. 19.30. 

15 16 Klub 19 - fortælleaften. 17 18 19 20 

21 22 23 Klub 19 - spille og 
hyggeaften. IM månedsmøde. 

24 25 26 27 

28 29 30 Klub 19 - filmmaraton 
fortsætter til torsdag. 

    

marts  2008 
ma ti on to fr lø sø 

     1 Basar Nors hallen 2 Basar Nors Hallen 

3 Grupperådsvalg Spejder-
ne kl. 18.30 skolen. 
 

4 Generalforsamling Nors-
Tved Borgerforening kl. 
19.00 Nors Kro. 

5 Klub 19 - Stjerne for en 
aften. Foredrag Nors Kirke 
kl. 19.00 

6 IM Kredsmøde i Skive. 7 8 Vildt Aften Nors Kro. 9 YM – sognedag - Gudstje-
neste kl. 9.00 - derefter 
Kirkekaffe 

10 11 12 Klub 19 - Besøg fra 
Nigeria. 

13 Generalforsamling IM kl. 
19.30 

14 Gymnastikopvisning 
Nors Hallen 18.30 

15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 Generalforsamling 
Juniorklub kl. 19.00. 
 Klub 19 -  legeaften. 

27 KFUM og K Forårsfest 
kl. 19.30 missionshuset. 
Generalforsamling Gymn. 

28 29 30 

31       
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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... 

IM = Indre Mission 
 
Se også arrangementer fra Ældrecenteret, 
Kirken med mere i bladet. Ikke alle arrange-
menter er lagt ind i ovennævnte kalender. 
 
 

Kommende Arrangementer: 
 
4. maj Konfirmation Nors Kirke 
26. maj Spejderne samler aviser ind. 
14.-16. august Sommerfest 
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Fastelavn 2008 

Godt 150 børn og forældre var samlet i hallen lør-
dag den 2. februar til fastelavnsfest. Mange af de 
udklædte børn havde forinden været til fastelavns-
gudstjeneste i Nors Kirke. 

Vores Provst Henning Sørensen og hans kone Lis-
bet var også med i hallen, hvor de kårede de to 
bedste udklædte og alle kattekonger og dronninger. 



M æ r k e d a g e 

  

Mona Søe-Larsen 50 år. 
 
Stort til lykke med det halve 
hundrede år den 14. marts. 
 
Hilsen Familien 

Foråret står for døren. Myrerne har allerede travlt ude i skoven med at bygge bo. Da billederne blev taget havde der endda været lidt natte-
frost, men tuen havde en plads i forårssolen. - Der er altid dejligt ude i skoven uanset årstid, men foråret er nu den allerskønneste tid, hvor alt 
begynder at pible op af jorden og løvtræerne bliver grønne. - Tag en tur i skoven - det er helt gratis at komme ind... 


