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Stemningsbilleder fra Julen 2008. 

Julestuen hos Spejderne, var som altid godt besøgt. 

Kreative lokale afholdt Julemarked i Tved Gl. Købmandsbutik med stor 
succes. 
Her var det også mulighed for en tur i hestevogn i Tved Plantage og det 
var der rigtig mange, der benyttede sig af. 

6. klasse opførte under ledelse af Ellen Alstrup en musical i kirken i for-
bindelse med julecafeen på skolen. Efterfølgende var der Luciaoptog og 
julehygge på skolen. 

Nors Børnehus havde lavet flotte ting til juletræet hos Merko, her invite-
rede Sanne og Carsten børnene på juice og æbleskiver som tak. 

Mange har sikkert også været på hyggetur i skoven, der var pyntet i 
anledningen af julen. 

Her er blot et lille udpluk af, hvad der er sket i julemåneden. Der har været mange flere arrangementer, 
som vi desværre ikke har billeder fra. - Dette gælder f.eks. Basar på plejehjemmet og den store julefro-
kost, der blev afholdt i Nors Hallen, hvor der var ca. 600 gæster. En kæmpe succes arrangeret af bold-
klubben. Der er gået mange positive rygter om den fest, godt gået - den vender vel tilbage i år??... 
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Indledning. 
Endnu et år er gået...vi skriver nu 2009 og man-
ge tænkte sikkert nytårsaften på, hvad der skete i 
2008. Var det et godt år, - og hvad byder 2009 
på… 
Jeg håber alle er kommet rigtig godt ind i 2009 
og det vil blive et lykkebringende år.  
 
I slutningen af 2008, blev der udsendt girokort ud 
til de erhverv, foreninger og institutioner, der er 
med til at dække udgifterne for at ”Tværs samar-
bejdet” i Nors-Tved fortsat kan køre. D.v.s. Nors-
Tved Tidende, Norsby.dk og velkomstfolder. Hel-
digvis har næsten alle betalt og vi håber også de 
sidste par stykker, der endnu ikke har betalt sta-
dig vil være med. - Samtidig har vi fået et nyt 
medlem. Det er Østbyens Fodklinik ved Dorthe 
H. Nielsen, der var omtalt i sidste Tidende. Hun 
har startet klinik op på Ranselvej 1, hvor hun nu 
er hver torsdag, for at gøre det lettere for kunder-
ne her på egnen. - Støt Dorthe i Fodklinikken. Du 
kan se nærmere omkring telefonnr. og tidsbestil-
ling inde i bladet, hvor hun nu har fået en annon-
ce nederst på siden blandt de andre sponsorer. 
 
Bladet bliver jo delt ud af vore flittige vejformænd. 
Her er der også kommet et par nye: Det er nu 
Jytte Westergaard, der deler blade ud på Hin-
dingvej land og Mona Søe-Larsen deler ud på 
Kirkebyvej. TAK for det og også til alle jer andre 
vejformænd, der trofast kommer og går en tur 
med Tidende hver anden måned… 
Denne gang er der ekstra arbejde, da Borgerfor-
eningen har girokort med til husstandene. Vi hå-
ber selvfølgelig på endnu en medlemsrekord i år, 
så skynd dig at få betalt girokortet, så du er med-
lem af Borgerforeningen. Har du ikke fået giro-
kort, så henvend dig til Peter på tlf. 24919506 el-
ler peter@boghthoft.dk.  
 
Er du medlem af Borgerforeningen kan du også 
komme til Generalforsamlingen den 3. marts på 
Nors Kro og deltage i diskussionen om vores lo-
kalsamfund og samtidig have stemmeret ved evt. 
afstemninger. Sidste år var der samlet ca. 40 til 

generalforsamlingen og det kunne da være rart 
at se mindst lige så mange i år. - Dette gælder 
selvfølgelig også til alle de andre generalforsam-
linger, der vil blive afholdt i de forskellige forenin-
ger i byen. Så trop op og støt op om dit lokalsam-
fund. DU kan også give et nap med til, at vi bibe-
holder den gode foreningskultur vi har her i områ-
det...Der er altid brug for nye kræfter og ideer i 
enhver forening. 
 
For at vende tilbage til nytårsaften, er der selvføl-
gelig altid nogle der er ude og lave løjer. Det hø-
rer sig også til nytårsaften og der har denne nyt-
årsaften ikke været meldinger om det vilde hær-
værk. - Dog er der flere steder man har været 
ude for, at der er stoppet noget i låsesystemet, 
så man ikke kan sætte nøglen i. - Det var vi selv 
ude for, men heldigvis var det først stoppet i efter 
vi var kommet hjem. Men et par dage efter kom 
vore lejere hjem. De kunne ikke komme ind og vi 
måtte have fat i en låsesmed og det er faktisk ik-
ke helt billigt… Samtidig er det også frustrerende 
ikke at kunne komme ind i sit eget hus. Nytårsaf-
ten 2007 hørte vi om nogle, der var udsat for det 
samme og som havde en hund til at være i huset, 
som man selvfølgelig skulle ind til. De måtte også 
have hjælp fra låsesmeden nytårsnat…  
Det kan godt være man synes det er en lille og 
uskyldig nytårsløje, men tænk lige over dem det 
går ud over - det kunne også være nogle, der 
stod med små børn og ikke kunne komme ind i 
eget hus. - Så find lige på noget andet næste nyt-
år, for selvfølgelig skal der være plads til nytårs-
løjer. Men det må godt holde sig til de mere god-
modige former for løjer. 
 

Deadline for næste  
Tidende er  

20. februar 2009.  
 

Susanne Søe-Larsen 

Godt 
Nytår 



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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Spritfabrikken  
Thylandia –  
Kirkebyvej 4 

Nors 
 

Thys nye stolthed -  
med smag af Nationalpark 

  
Vi har lejet et kontor hos i Nors erhvervscenter, 
som vi bruger i dagligdagen. Tanken om at an-
dre virksomheder vil leje sig ind i en form for 
kontorfællesskab, finder vi super godt. 
Ellers vil vi være meget mobile i den næste tid. 
 
Thy Nationalpark. Hver gang de store medier 
sender navnet ud i hele landet har det en rekla-
meværdi, der ikke kan betales med penge. Thy 
er blevet et ”brand” som man siger. På linje med 
Skagen og Fanø. 
Den har på sin vis altid ligget der, Nationalpar-
ken. Nu er den bare blevet berømt i hele landet. 
– Det skal vi udnytte på alle mulige måder for at 
lave reklame for vores egn og vore produkter, 
mener Morten Bang Andersen og Ole Larsen. 
De er selv klar med et produkt, der meget vel 
kan gå hen og blive Thys nye stolthed Thylandia 
Snaps, Bitter og Genever har store muligheder 
for at blive et smagsaktiv for egnen på linje med 
Thy Øl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Historiske dråber, destilleret på malt og tilsat in-
gredienser håndplukket i Danmarks første natio-
nalpark. For lokalkendte kan vi fortælle, at por-
sen til Thylandia Snaps er plukket ved ”Tvorup 
Hul”, klokkeblomst til Thylandia Bitter ved Jan-
nerup og enebær til Thylandia Genever plukkes i 
hele Nationalparken. Foreløbig er det de tre.  - 
Der vil komme flere til med tiden. 
Det har taget godt et års tid, inden de fandt den 
helt rigtige opskrift til tre nye smagsoplevelser 
fra Thy. Snapsene laves produktionsmæssigt på 
Destilleriet Braunstein i Køge, Danmarks første 
microdestilleri.  - Dels fordi vi kendte dem i for-
vejen og dels fordi de har samme passion for 
det som os. Vi dukker så med jævne mellemrum 
op med råvarerne/stamurt fra nationalparken. 
 
 
En særlig gave 
Spritfabrikken Thylandia satser på hele landet. –
Vi håber selvfølgelig thyboerne og turister her 
tager vores produkt til sig. I Thy kan vore pro-
dukter købes hos købmand og i supermarkeder. 
De bliver distribueret gennem Thisted Bryghus. 
Uden for Thy bliver det kun i specialforretninger 
blandt andet flere steder i København. 
 
Det er en god gaveide eller minde fra ferien i 
Thy. Hvis man gerne vil give noget særligt til re-
ceptionen, som skiller sig lidt ud fra de mange 
rødvinsflasker. Et godt gæt er at det også bliver 
et samlerobjekt for snapseinteresserede. Og får 
en plads ved siden af den gode whisky i barska-
bet. 
Ud over en god smag er det også en smuk ople-
velse at få en lille én fra Spritfabrikken Thylan-
dia. Der er kælet for detaljerne. Den smukke eti-
kette er lavet af en af Thys allerdygtigste kunst-
nere Erland Knudssøn Madsen. Naturligvis med 
motiv fra Nationalparken. På bagsiden en lille 
forklaring om plante og nationalpark, der krydrer 
snapseoplevelsen. 
 



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

Tirsdag den 3. marts 09 
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:  
Martin Sørensen, 
Jette Berg (ønsker ikke genvalg),  
Eva Johansen (ønsker ikke genvalg) 
Så mangler vi en ekstra i bestyrelsen. 
6. Valg af to suppleanter. 
7. Valg af revisor - på valg er Niels Jørgen Dal-
gaard. 

 
 
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.  
 
Vi arbejder på et arrangement til generalforsamlin-
gen, mere i næste nummer. 
 

Vel mødt! 
Nors-Tved Borgerforening 

Fastelavnsfest 
 

Lørdag den 21. 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 komme 
ind til festen for både børn og voksne. For billetten 
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 hvert alderstrin. 
 
 

Vi glæder os til at se alle de fantasifulde og spæn-
dende ting i finder på. 
 
Vi slutter festen ca. kl. 12.00. 
 

Hilsen Arrangørerne 
Spejderne i Nors og Nors-Tved Borgerforening 



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

Nyt fra Nors  
Erhvervscenter. 

 
2009 bliver et spændende år for Nors Erhvervs-
center. 
 
Vi arbejder intenst på at få etableret et kontorfæl-
lesskab i de fantastisk flotte showrooms lokaler. 
Disse unikke lokaler kan uden tvivl, skabe nogle 
fantastiske rammer for store og mindre virksom-
heder i lokal området. I den forbindelse vil vi ger-
ne opfordre alle der kunne være interesseret i at 
skabe synergien på kryds og tværs, om at kon-
takte Kent Andersen på tlf. 40921915 for yderli-
ge informationer. 

Øverst Showroomet set udefra og nederst inde i lokalet. 

Hvis man i 2009 står og mangler plads (meget 
eller lidt) så er muligheden også tilstede. 
Vi har nemlig fået frigjort ca. 3000m2, som man 
vil have mulighed for at leje til yderst gode m2 
priser. Husk at man i forbindelse med leje i kon-
torfællesskabet også har mulighed for lagerleje. 

Ledige m2 i Nors Erhvervscenter. 
 
 
Vi ønsker alle et rigtig godt nytår. 
 

Med venlig hilsen 
Gitte & Kent 

Karen & Niels Jørgen 
Mads 

Sanne & Morten 
 

De Muntre Motionister. 
 

Et nyt år er begyndt og det er De Muntre Motionister 
også nu efter juleferien. Der var opstart i hallen tirs-
dag den 6. januar kl. 9.30. -  
 
Nåede du ikke at komme er vi der hver tirsdag fra 
kl. 9.30, hvor du har mulighed for at få rørt kroppen i 
form af badminton, gymnastik, motionscenter m.v. - 
ALLE kan være med, så tøv ikke. 

Derforuden er der også stadig mulighed for at kom-
me til krocket, hvor vi mødes på Vendbjerg tirsdage 
kl. 13,00 og torsdage kl. 9.00. 
 
Vi håber at se alle de gamle, men også nye med-
lemmer her i det nye år. 
 

Hilsen  
De Muntre Motionister 

Bent og Vita tlf. 97982664 
Sigurd og Ingrid tlf. 97981249 
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Sanne og Carsten  
Dalgaard 

 
Tlf. 97981050 

Nors Områdecenters aktivitetskalender                 
Januar:    
Onsdag den 07.01. kl. 14.00 Alm. klub.    
Onsdag den  14.01. kl. 14.00 Bankospil   
Onsdag den  21.01. kl. 14.00  Vi skal se filmen: 
”Hanstholm Havns Opbygning” af Jørgen Ve-
stergård. 
Onsdag den 28.01. Ingen klub p.g.a. diletant  
Torsdag den 29.01. kl. 19.00 Diletant ”Panik på 
Nettet” M/Tilsted beboerforening. Derefter vil 
Lions klub være vært med smørrebrød, øl og 
vand. Tilmelding nødvendigt på tlf.: 99174080. 
S.U. d. 27.1.09  
 
Februar:  
Onsdag den 04.02. kl. 14.00  Foredrag v/Ole 
Westergaard.    
Onsdag den 11.02. kl. 14.00  Fastelavn m/
tøndeslagning og fastelavnsboller til kaffen.  
Onsdag den 18.02. kl. 14.00  Folkedans.                      
En flok pensionister fra Thisted vil spille musik og 
danse  til. 
Onsdag den 25.02. kl. 14.30  Sammenkomst for 
ældre i Præstegården. 

                                   
Vindere på skrivebø-
ger ved basar den 
22.11.: 
Helle Madsen, Preben 
Dahlgaard, Karen Margre-
the Jensen, Chr. Sårup 
Andersen, Johannes San-
dahl, Lillian Larsen, Lis-

beth Sørensen, Lilly Jensen, Gudrun Nielsen, Karen 
Marie Kristensen, Emma Scytte, Åse Christensen, Mo-
na Klit, Margit Snebang, Gudrun Jacobsen, Emma 
Johansen, Eline Yde, Emma Pedersen, Ellen Ander-
sen, Víggo Sørensen, Stinne Knudsgaard, Åse Niel-
sen, Inga Vestergaard, Henry Kjær, Anne Marie Berg, 
Ellen Christensen, Lene Nielsen, Tove Asmussen, Lis 
Christiansen, Methe Hoxer, Valborg Oddershede, Pe-
der Christiansen, Benthe Christensen, Borg Ulfborg, 
Chr. Bak Madsen, Carla Larsen, Albert Møller, Grethe 
Jensen, Birgit Andersen, Ruth Andersen, Ingrid Sten-
toft, Hanne Westergaard, Carina Gade, Rigmor Thing-
gaard, Birgit Andersen, Gurli Christensen, Marie Mik-
kelsen. - Alle gevinster er afhentet. 

Tusind tak til alle der støttede vores basar, både 
med gaver og besøg den 22.november. 
Overskuddet fra basaren blev kr. 17.855,- 

GODT NYTÅR ønsker beboere og personale til 
alle der i 2008 støttede og deltog i vore arrange-
menter. 
 
 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! 
 

Årets gang på Nors Ældrecenter 2008 
Af Aksel Hedegaard 

 

Først på året havde centret 4 gange besøg af Mi-
chaela med 2   terapihunde, Anthon og Fafnia, 
som var trænet i at omgås ældre mennesker.  
 
30. januar viste Ole Westergaard film, og fortalte 
meget levende om en tur gennem Cambodia. Tu-
ren var arrangeret for ca. 30 motorcyklister. 

20. februar var der sildedag på Centret med me-
get godt fra havet + diverse, og til slut kaffe og 
ostemad. 

12. marts var vi på besøg på det nye Vibedal Æl-
drecenter. Der var ca. 40 deltagere, og det var 
virkelig interessant at se de lyse og rummelige 
forhold på det velanlagte center. Der var kaffe-
bord, og en aktivitetsmedarbejder fortalte om 
Centrets funktioner. 
 
        Fortsætter næste side 



Håndværkervej Hal 45-46   

Tlf. 97982518 www.armiga.dk 
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MOTORVEJEN ER KOMMET TIL NORS 
 
 
 
 
 
 

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

Fortsat fra sidste side… 
 
13. marts var vi ca. 15 på besøg på Restaurant 
”Bryggen” i Thisted, hvor vi spiste en god mid-
dag. En af indehaverne fortalte om deres 
”Mikrobryggeri”, og der var smagsprøver på Hu-
sets påskebryg. 
2. april gik årets første ”Blå tur” til ”Traant” i Hu-
rup, hvor vi drak kaffe, og så og hørte om de 
mange forskellige aktiviteter, der finder sted i den 
gl. Realskolebygning, som er samlingssted for 
ældre i Hurup. På hjemturen var vi ude ved ky-
sten ved Lyngby. 
9. april var årsdagen for Tyskernes besættelse 
af Danmark. Hartvig Johansen og Aksel Hede-
gaard fortalte om deres oplevelser under besæt-
telsen.  
7. maj ”Blå tur” til Bulbjerg, med medbragt efter-
middagskaffe.  
8. maj. Lille aftentur til Sønderhå plantage og 
Ove sø, en lille hyggelig tur i utroligt fint vejr. 

11. maj, fortalte S.S.H.-elev Merina om sin op-
vækst på Sri Lanka, hvortil hun stadig har stærk 
tilknytning, og vi fik en meget levende beskrivel-
se af det fjerne land. 

12. maj, var der køretur på absolut små grusveje 
omkring Kjelstrup, Sennels, Fårtoft o.s.v.  

12. juni gik aftenens køretur over Sjørring, 
Rosvang og Faddersbøl til Vorupør. 
Hjemturen gik over Vang og Kronens Hede. 
18. juni gik den årlige udflugt til Mariager. Turen 
var tilrettelagt af Hartvig Johansen og Gerda Ja-
cobsen. Den medbragte frokost blev spist i en 
idyllisk have hos Tækkemanden i True, der er 
Hartvigs søn Bjarne. Derefter var der rundtur i 
Mariager og Omegn med Byens Museumsleder 
som guide. 

22. juni fejrede vi ”Sankt Hans” med god grill-
mad, og under afbrænding af bålet, holdt Gerda 
båltalen. 

23. juni gik turen til ”Thy Gårdbutik” i Stagstrup, 
hvor vi fik alle de jordbær m. fløde vi kunne spi-
se, plus lidt flere. 

23. juli gik eftermiddagens tur til Skyum Bjerge 
med flot udsigt, og medbragt kaffe. Under turen 

så vi den store trængsel og alarm omkring Vild-
sundmarkedet. 
6. august gik turen østpå til Hannæs, hvor bl.a. 
Lund fjord blev betragtet fra flere sider.  
20. august var der den traditionelle blommetur 
hos Emma og Hartvig. 

21. august Ålegilde Østvildsund Færgekro. Gre-
the Hoxer underholdt på harmonika. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. september var der olympiade på Centret. Der 
blev vundet flere guldmedaljer end af de danske 
deltagere i Beijing. 
4. september var 16 af beboerne med på køre-
tur i veteranbiler. 
17. september var der høstfest på Ældrecentret 
med god mad og fin underholdning af Henning 
og Mogens på harmonika og violin. 
1. oktober var der eftermiddagstur til Kastanie-
gården i Snedsted. 
5. oktober blev der holdt loppemarked. Der var 
givet mange gode og pæne ting. Der var god 
stemning og god afsætning, og der blev solgt for 
godt 11.000 kr. som går til et nyt TV-apparat. 
22. oktober Sangeftermiddag, med Lillian Lar-
sen og Jenny ved klaveret. 
5. november var der fællesspisning med gule 
ærter + tilbehør. Efter spisningen var der valg til 
aktivkomiteen. Olga Dahlgaard og Hartvig Jo-
hansen blev genvalgt og Henning Thinggaard 
valgtes som suppleant. 
13. november fik Centret så sit nye 50 tommer 
fladskærms TV med DVD afspiller, harddisk, mm 
22. november afholdtes den årlige basar. Over-
skuddet blev på ca. 18.000 kr., som skal bruges 
til aktiviteter på -  og udenfor Centret. 



 
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 

26. november var der sangeftermiddag, hvor Lilli-
an Andersen og Jenny Larsen sang og spillede bå-
de solo- og fællessange. 
3. december var der julefrokost med masser af 
god mad  og god underholdning af Henning Andre-
asen på harmonika. 
 
Ved sidste års julefrokost startede man, som noget 
nyt med at udnævne årets frivillige hjælper. Sidste 
år blev det Sigrid Bang, og i år blev Anne Marie 
Svenningsen udnævnt. 
 
Vi samarbejder desuden med Menighedsrådet 
Nors/Tved, der arrangerer sammenkomster for æl-
dre i Præstegården 4 gange årligt, med forskellige 
temaer, bl.a. hestevognskørsel i Tved plantage.  

I øvrigt er tidligere års gode traditioner bibeholdt 
med f.eks. gudstjeneste én torsdag i hver måned, 
sangaften m. andagt hver mandag aften, alm. klub 
onsdag eftermiddag og mange torsdage hyggeaft-
ner med film, quiz, oplæsning o.s.v. 
 
Vi er heldige med, at organist Jenny Larsen er 
kommet til at bo så tæt ved centret. Jenny kommer 
særdeles velvilligt og spiller klaver ved givne lejlig-

heder.  
 
Ja, som det ses, er der 
liv, lyst og aktivitet på 
Nors Ældrecenter. 
 
Artiklen her er forkortet af redaktionen 

Siden sidst… 
 

Posthus og Apotkersalg holder flyttedag: 
Når du læser dette, er posthus og apotek allerede 
flyttet til den nye Merko butik. - Det er her du 
fremover skal sende pakker og hente medicin. - 
Det bliver en separat afdeling i købmandsbutik-
ken, som har åbningsdag den 6. januar.  
Norsvej har færre og færre butikker og er efter-
hånden blevet en stillevej. Dog har det sin fordel 
at have placeret indkøbsmulighederne ved Byker-
nen, der nu er Nors´s centrum, hvilket jo også var 
meningen med Bykernen, da denne i sin tid blev 
etableret. 
 
Merko ændrer navn: 
Da købmandskæden SuperGros har købt aktier-
ne i købmandskæden Danske Købmænd, kom-
mer Merko, der er en del af Danske Købmænd i 
starten af det nye år til at ændre navn. Det er 
endnu uvist om den bliver en Spar eller måske 
Super Spar butik. Under alle omstændigheder vil 
det være ensbetydende med, at der bliver en del 
arbejde hos købmanden med at skifte logoer mm 
ud. 

 
 
Stadig ingen byggegrunde i Nors: 
Det lyder stadig ikke til vi får udstykket kommuna-
le byggegrunde her i Nors. - Der er rygter om fle-
re, der er interesseret i byggegrunde i byen og 
derfor er det ærgerligt at vi faktisk ikke har flere 
grunde tilbage. Politikerne opfordrer til at private 
får udstykket nogle grunde, som man f.eks. har 
gjort i Sennels og andre byer. Denne opfordring 
gives hermed videre. Dog kunne det være inte-
ressant at få frem, hvor mange der egentlig er in-
teresserede i grunde. Det kunne være en ide at 
tage det op i norsby.dks debatforum.  
 
Gang i hushandlen her i Nors: 
Selv om der er krise i verden er der heldigvis sta-
dig gang  i hushandlen her i Nors. Inde på nors-
by.dk kan du se hvilke huse, der er til salg i byen. 
Der er lige nu en del, men mange er også blevet 
solgt. Det er en fryd at se, at flere huse lige nu er 
ved at blive renoveret. Det er klart et plus for byen 
at undgå al for mange tomme huse og frem for alt 
også undgå, at de bliver opkøbt af Låsby Svend-
sen typer... 
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Nors Genbrug 
Kai Stensgaard 
Tlf. 97981236 
Mail:  
Ritaogkai@mvbmail.dk 

Kontaktperson: 
Viggo Jørgensen 
mail:  
norshallen@norshallen.dk 

Støtteforeningen 
For nors bk 

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

 
 NORS-TVED 

KIRKETIDENDE 
 

JAN - FEB 2009 

 
 

 GUDSTJENESTER 

  NORS  TVED  

1.1 Nytårsdag -  16:00  

4.1 Hellig 3 Kongers søndag 9:00 - K 10:30 * 

11.1 1. s. e. Hellig 3 Konger 10:30 PHP -  

18.1 2. s. e. Hellig 3 Konger 10:30 

25.1 3. s. e. Hellig 3 Konger -  10:30 PSH 

1.2 Sidste s. e. Hellig 3 Konger 16:00 AH -  

2.2 Kyndelmisse 19:00 O -  

8.2 Septuagesima 9:00  10:30 * 

15.2 Sexagesima 10:30 * -  

21.2 Fastelavnsgudstj. for børn 9:00 O -  

22.2 Fastelavnssøndag 10:30  16:00  

1.3 1. søndag i Fasten 10:30  -  

8.3 2. søndag i Fasten -  10:30 * PSH 

15.3 3. søndag i Fasten 10:30  -  

22.3 Midfastesøndag 10:30 * 16:00  

* AJ -  

29.3 Marie Bebudelsesdag -  10:30 PHP 

      
*) Kirkebil 
For at benytte kirkebilen bedes man ringe til Thi-
sted Taxa, 9792 0422, senest lørdag kl. 12. 
 
K) Kirkekaffe. 
Ved gudstjenesten d. 4. januar serveres en kop 
kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten. 
 
O) Se omtale på de næste sider. 

PHP: Poul Henning Poulsen 
PSH: Pia Søgaard Hansen 
AJ: Arne Jensby 
AH: Asger Hørving 
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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 

 
 NORS-TVED 

KIRKETIDENDE 
 

JAN - FEB 2009 

KYNDELMISSEGUDSTJENESTE 
NORS KIRKE 

MANDAG D. 2. FEBRUAR KL. 
19:00. 

Kyndelmisse er en gammel dansk hellig-
dag, der falder hvert år den 2. februar. Kyndel-
misse er fordanskning af det latinske ord for 
lysmesse: kyndel = candelarum, altså lys og 
missa altså messe. 

Det er dagen, hvor det markeres at halvde-
len af vinteren er gået, og i den katolske kirke 
fejres dagen stadig med en stor lysmesse, hvor 
de lys, som skal bruges i det kommende år, vel-
signes.  

Mange traditioner og varsler er knyttet til 
kyndelmisse. Frugttræer piskes med ris for at 
sikre en god høst, rituelle pløjninger skulle også 
sikre god høst. Flæsk skulle spises for at forhin-
dre hunger og vejret på denne dag kunne spå om 
forårets komme. F.eks. hvis det blæser så meget 
at 18 kællinger ikke kunne holde den 19. ved 
jorden så vil foråret snart være på vej og Kjør-
mes tø er så godt som 100 læs hø. Man sagde 
også at Skt. Peter smed den varme sten i vandet 

denne dag, så isen kunne smelte og foråret kom-
me, idet dagen regnes for årets koldeste. En tom-
melfingerregel for bønder var, at de skulle have 
halvdelen af foderet til dyrene tilbage, da dyrene 
først kunne komme på græs i maj måned. 

 
I den senere tid arrangeres der flere og 

flere steder kyndelmissegudstjeneste, - ikke for 
at indvi lysene som i katolsk tid, ej heller for 
m.h.t. vinterfoderet at markere vinterens midte, 
men for i den mørke tid at samles om et symbol, 
der er tilgængelig og fælles for alle, nemlig ly-
set. 

Lyset som symbol taler til det allerdybeste 
i os. Det er noget urmenneskeligt, at det, som er 
godt, er lyst, - i modsætning til det onde, der er 
mørkt. Lyset er det stærkeste symbol for det 
bedste for os alle. 

 
Nors kirke vil ved denne kyndelmisse-

gudstjeneste være oplyst af mange levende lys. 
Salmerne og teksterne vil knytte til ved lyset, 
ved det lys, der er stærkere end mørket. 

Efter gudstjenesten er der kaffe i præste-
gården, hvor vi kan fortsætte med at synge for-
årssange. 

 

Fastelavnsgudstjeneste 
for børn 

Nors kirke 
lørdag d. 21. februar kl. 9:00. 

 
Også i år indbyder er der fastelavnsgudstjeneste 
for børn forud for fastelavnsfesten for børn, som 
Borgerforeningen indbyder til i Nors Hallen lør-
dag d. 21. februar umiddelbart efter gudstjene-
sten. 
Alle børn er velkomne, - især de udklædte. 

 
SAMMENKOMST FOR ÆLDRE. 

 
NORS PRÆSTEGÅRD 

ONSDAG D. 25.2. KL. 14:30. 
 
Tage Andersen, Tilsted, og Karlo Hundahl Jen-
sen, Sennels, synger, spiller og underholder. 
Alle er velkomne. 
Angående kørsel, - ring til Snedsted Turistfart, 
97934192. 
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Nors juniorklub 
Man. 12.30-15.00 
Tors. 13.00-15.30 
 

Nors boldklub 
info@norsbk.dk 
Www.norsbk.dk 

Kontaktperson: 
Helle Madsen  
tlf. 30642249 
mail: Warming@mvb.net 

Kontaktperson 
Else Gregersen 
Tlf. 97981965 

Www. 
teutonia-
workout.com 

Kontaktperson 
Jesper Christensen 
Tlf. 97981596 
kroer@post10.tele.dk 

 NORS-TVED 
KIRKETIDENDE 

 
JAN - FEB 2009 

 
”INDEN FOR MURENE” 

SOGNEMØDE I NORS PRÆSTEGÅRD, 
ONSDAG D. 21. JANUAR KL. 19:30. 
FOREDRAG VED FÆNGSELSPRÆST 

DORTE ØRTVED. 
 

 I foredraget vil Dorte Ørtved, fængsels-
præst i Statsfængslet ved Sdr. Omme gennem de 
sidste 22 år, fortælle om livet i et åbent fængsel 
og hvilken rolle kirken og præsten spiller i 
fængslets og de indsattes liv. 
 Selv om fængslet ikke ligger gemt bag 
pigtrådshegn og tykke mure, er man også i et 
åbent fængsel ”inden for murene”. Et fængsels-
ophold er et stort indgreb i det enkelte menne-
skes liv, og dermed også meget belastende for 
såvel den indsatte som dennes familie. 
 Kirken i fængslet har stor betydning af 
mange grunde, men måske især fordi den ikke er 
en del af systemet. Ligeledes møder de indsatte 
præsten med stor velvilje og forventning, fordi 
præsten som den eneste i systemet har absolut 
tavshedspligt også overfor systemet 
 At kirken og præsten har en vigtig funkti-
on i fængslet kommer ikke blot frem, når der 
holdes gudstjeneste i fængslets kirke, som de 
indsatte selv har bygget, men naturligvis også i 
de mange samtaler, som præsten fører med den 
enkelte indsatte om hans problemer. Det kom-
mer ligeledes frem i forbindelse med de forskel-
lige folkelige aktiviteter, som præsten etablerer i 
fængslet i lighed med det, som finder sted uden 
for i de almindelige sogne. 
 Men først og fremmest står kirken og præ-
sten som garant for, at der er andet og mere at 
sige om et menneske end det, som straffeattesten 
kan udsige. Der findes en anden måde at bedøm-
me på en den, som den borgerlige lov kender. 

 
SOGNETS 

YDRE-MISSIONSPROJEKT. 
 
 I år har vi valgt at støtte et projekt, som 
Else Højvang fra Danmission er engageret i i 
Tanzania sammen med 3 andre fra den lokale 
kirke. Projektet hedder ”Mayaja – fyld Tanzani-
as spisekammer”. 
 Else Højvang er en af Danmissions trofa-
ste medarbejdere. Hun har tidligere arbejde i 14 
år for kvinders selvstændiggørelse og levevilkår 
på Ntoma husholdningsskole. Hun var blot tilba-
ge i Danmark i 2 år, inden hun i 2004 vendte 
tilbage for at arbejde for den lutherske kirke i 
Tanzania i et meget fattigt område. I hverdagen 
kæmper de med fattigdom, sygdom, et dårligt 
sundhedssystem, høj børnedødelighed, mangel 
på rent drikkevand, osv. 
 Vi støtter projekt dels ved en pakkefest og 
en Ydre-Missionsdag. 
 Pakkefesten er d. 14. januar kl. 19:30 på 
Nors skkole, hvor auktionsudbyttet ubeskåret 
går til projektet. Alle bedes medbringe en pakke 
af en værdi på mindst kr. 25. Der serveres gratis 
kaffe. Henning Sørensen introducerer projektet. 
Der vises en kort filmsekvens om Else Højvang. 
Gunnar Smed er igen i år auktionarius. 
 Ydre-Missionsdagen er fastlagt til søndag 
d. 15. marts. Derom yderligere i næste nummer 
af Nors-Tved kirketidende. 
 

Danmission 
Torsdag d. 26. februar kl. 17:00 i Nors missions-
hus: Generalforsamling for Nordthy Distrikt. 
Kl. 19:30 offentligt møde ved sognepræst Ruth 
Folmersen, Helligsø, der vil fortælle om de pro-
jekter, der betales af penge fra indsamlingerne til 
”Fremtidsbørn” 
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Nors 
Gymnastik 

forening 

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

Nors-tved 
Borgerforening 
Www.norsby.dk 

Kontaktperson: 
Peter Larsen 
Tlf. 24 91 95 06 
 peter@boghthoft.dk 

Spejderne  
i nors 

holmevej 

Kontaktperson: 
Rikke rasmussen 
Tlf. 97982520 
rlr@pc.dk 

 NORS-TVED 
KIRKETIDENDE 
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Hansted kirkes pigekor, Klitmøller kirkekor og solister  under ledelse af Irene Søndergaard Christen-
sen medvirkede ved julekoncerten i Nors kirke d. 15. dec. 

 

SIDEN SIDST 
Døbte: 
Liva Artmann Andersen, Hybenvej 20, Jægers-
pris Mads Emil Harkjær Tim, Violvej 8, Ran-
ders. Enya Sloth, Vænget 18. Malthe Borggaard 
Løgsted, Poppelvej 24, Thisted. Kathrine Røj-
bæk Gravesen, Ranselvej 18. Thea Kathrine 
Skov Odgaard, Lerhøjvej 2. Magnus Mygind 
Svendsen, Norsvej 43. Aksel Rimmer Sørensen, 
Simons Bakke 84, Thisted Amanda Eriksen Hyl-
dahl, Taborvej 8. Niklas Vandet Trauelsen, Bjer-
get 13. - Tillykke! 
 
Døde/begravede: 
Jens Kjær, Ranselvej 4 
Bernt Karlsen, Vendbjerg 5 
 Ære være deres minde! 

 
www.nors-tved-kirker.dk 

  
 Nors og Tved kirker og sogne får nu egen 
hjemmeside. Siden vil indeholde informationer 
om gudstjenester, menighedsrådet, møder m.m; 
oplysninger om personregistrering; billeder fra 
kirkerne; navne på ansatte m.m. 
 Hjemmesiden redigeres af webmaster 
Alex Dahl Jensen, Hindingvej 2, 9798 1006. 
 Siden vil i de næste måneder være under 
opbygning og redigering, men man er allerede 
nu velkommen til at kigge indenfor. 
 

 

Godt nytår 



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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L.E.T massage og  
vild med dans  
på Nellikevej. 

 
 

Det er altid godt at få nogle aktive folk til byen. 
Det må man sige, at både Brian og Rikke Kloster 
Saustrup, Nellikevej 64 er. – De har nu boet på 
Nellikevej i et par år og er glade for at bo der. Bri-
an kommer oprindeligt fra Skjoldborg og Rikke fra 
Østerild. Da de sammen skulle have hus faldt de 
for huset på Nellikevej, selv om de egentlig ikke 
havde noget tilhørsforhold til Nors, men det var 
bare ønske huset. 
 
 

Brian på 26 år er i det daglige på Tican i skinkeaf-
delingen. Samtidig med arbejdet, har han taget 
uddannelsen som massør i Aalborg, hvor han 
blev færdig i december 2007. I november 2008 
åbnede han så klinikken i hjemmet på Nellikevej, 
hvor han allerede har flere kunder. Der er flere 
forskellige massageformer. Der er fysiurgisk mas-
sage, der er god til muskelsmerter og spændin-
ger. Så er der Hot Stone massage, hvor der bru-
ges varme lavasten. De varme sten giver en unik 
oplevelse og er med til at fjerne spændinger i 
kroppen. Endelig er der mulighed for ansigts- og 
hovedbundsmassage. Dette er godt for spændin-
ger i ansigtet.  
 
L.E.T står til orientering for Livs- Energi Tilføren-
de. Vil du vide mere omkring massagen kan Brian 
kontaktes på mobil: 60 713 731. Han har telefon-
tid mandage og fredage mellem kl. 16 og 17. Eller 
man kan lægge en besked, hvis ikke der svares. 
Man kan også kigge på Brians hjemmeside, der 
hedder www.letmassage.dk. Her står yderligere 

oplysninger om massageformerne og priser. Der 
er åbent i klinikken på onsdage og torsdage mel-
lem 15.00 og 19.00 eller efter aftale. 
 
Rikke er 25 år og arbejder på Thisted Kommune i 
pension/boligstøtte afdelingen. Samtidig hjælper 
hun Brian med papirarbejde og andet praktisk ar-
bejde i klinikken. –  
 

Sammen har de også en lidenskab for standard- 
og latindans, som vi kender fra ”Vild med dans”. – 
 
Brian har danset siden han var 8 år, og dansede 
på eliteplan. Da han mødte Rikke holdte han en 
pause fra dansen. Rikke havde aldrig danset og 
efter kort tid begyndte de at danse sammen. Rik-
ke var lærenem og hurtig dansede de på elite-
plan. Efter nogle år med dansen valgte de at 
stoppe.  
 
I dag er de instruktører to aftener i ugen i Østerild 
Danseforening, som de har været med til at starte 
op i samarbejde med Multicenter Østerild. Derfor-
uden tager de også ud til arrangementer og viser 
deres dans. 
 
Velkommen til Rikke og Brian i Nors, vi håber I vil 
være med til at holde gang i byen. 
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Sydhavnsvej 5 
 
Tlf. 99199300 
 
thisted@de-bergske.dk 

 
Dilettant 2009. 

 
Så er dilettanterne igen i 
fuld sving med at øve til 
årets stykke. Stykket hed-
der ”Sæt aldrig din kone på 
spil i poker” af Knud Erik 
Meyer Ibsen. 
 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 14. febru-
ar, hvor stykket opføres i Nors Hallens gymnastik-
sal. 
 
Kl. 14.00 Generalprøve - entre kr. 25,00. 
 
Kl. 18.30 Aftenen starter med spisning, der består 
af buffet fra Nors Kro. Herefter ca. kl. 20.00 opfø-
rer dilettanterne stykket. 
Entre incl. Spisning kr. 200,00 
Entre uden spisning kr. 125,00 
 
Billetter til om aftenen kan købes fra 26. januar 
hos: 
Martin og Mona Holmevej 36 tlf. 97981989 - 
22176322 
eller Hanne, Klip og Krøl tlf. 97981918 
Billetterne skal betales ved tilmeldingen. 
 
Efter dilettantstykket vil der være musik af HP 
Duo, der spiller op til dans indtil kl. 2.00 

Dilettantholdet består i år af: 
Fra venstre Mogens Christensen, Inge Marie Sek-
kelund, Jette Berg, Jørgen Christiansen, instruktør 
Jan Madsen, Rikke Rasmussen, Else Kristensen 
og Michael Sørensen. Fraværende var Bjarne Pe-
dersen, Else Rasmussen, der er instruktørassi-
stent og Niels Jørgen Pedersen, der er sufflør. 
 
Dilettanterne håber at se rigtig mange folk til opfø-
relsen af stykket, hvor der som altid vil være gang 
i den og mulighed for at få lattermusklerne rørt. 
 
Vel mødt! 
Hilsen Arrangørerne 
Dilettantforeningen, Nors BK og  
Nors-Tved Borgerforening 

 
 

Hjemmenes Aften 
 
 
 

19. januar 2009 kl. 19.30 i Missionshuset. 
Lone Olsen, Vesløs over emnet ”Tak skæbne”. 
 

16. februar kl. 19.30 i Missionshuset. 
Johan Thastum, Thisted taler over emnet 
”Præsteliv i Thy”. 
 
16. marts kl. 19.30 i Missionshuset. 
Knud Bonde Nielsen, Snedsted. Emnet er ”Det 
sidder i hænderne”. 
 
ALLE er velkommen til foredragene. 
Hilsen Lillian Larsen 
 



     V. Halla Palm 
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Kims  
Gulvservice 
 
Tlf. 97911851 
Mobil 20261851 

Håndværkervej 18 

Påsketuren går i år til Berlin. 
 

Der vil være afgang fra Kirkebyvej onsdag den 8. 
april sidst på dagen. Herfra går turen så til Berlin, 
der af mange opfattes som Europas kulturcen-
trum. Vi skal bo på City Hotel Ansbach, der er 
centralt beliggende, tæt på attraktioner og indkøb 
og ved siden af U-Bahn Station.  
 

Vi stopper op ved 
grænsen på vejen 
nedad, hvor man 
kan gøre en handel  
i indkøbscentrene. 
I Berlin starter vi ud 
med en guidet tur 
rundt i byen, så 
man ud fra det kan 
se hvilke attraktio-
ner man er interes-
seret i. 

Brandenburger Tor. 
 
Vi er tilbage i Nors igen søndag den 12. april 
sidst på dagen. 
 

Er du interesseret i at komme med, kan du kon-
takte Mona på tlf. 61461675/97981214 for yderli-
gere information omkring pris mm. - Det er også 
hos Mona den endelige tilmelding/betaling skal 
finde sted. - Der køres efter først til mølle princip-
pet, så er du interesseret skal du ikke vente for 
længe... 

 
Generalforsamling 

KFUM og KFUK 

 
Mandag d. 23. Februar kl. 19.30  
hos Emma og Mogens Pedersen, Diget 4. 

 
Indre Mission. 

 
 
 

Bedeuge: 
11. 13. og 15. januar kl. 19.30 i Missionshuset. 
 
Missionsuge: 
3. februar kl. 19.30 - Keld Østergaard fra Bedsted 
taler i Missionshuset. 
4. februar kl. 19.30 - Kirsten og Eskild Agger, Thi-
sted taler i Missionshuset. 

5. februar kl. 19.30 - Gudstjeneste i Nors Kirke 
ved Præsten fra Stagstrup Fritz Erik Jensen 
 
HUSK OGSÅ: 
 
Månedsmøde i Hillerslev Missionshus Torsdag d. 
29. Januar. Bent Hansen fra Lemvig taler. 
 
Generalforsamling den 26. marts kl. 19.30 i mis-
sionshuset, hvor Tage Grønkjær indleder. 
 

Hilsen 
Alex Dahl Jensen 

Indre Mission 



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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Det Blå Lagersalg udvidet  
med maleafdeling. 

 
Som noget nyt, kan man nu også købe alver-
dens malerartikler til konkurrencedygtige priser. 
Der er alle former for maling og tapet og tilbehør 
i form af pensler m.v. - Malingen er af højeste 
kvalitet, idet det er Beck og Jørgensen maling, 
der leverer maling til mange malermestre her i 
Thy, heriblandt til Hans Palms kone Halla, der 
har Atlas Malerfirma. 

Man kan få blandet lige nøjagtig den farve man 
ønsker ved hjælp af computer og blandemaski-
nen, så har du noget maling du skal have sup-
pleret op, er det muligt at finde nøjagtig den 
samme farve. 

Foruden malerartiklerne er der også mulighed 
for at købe artikler til kunstmalere. Så drømmer 
du om at blive den nye Rembrandt eller Van 
Gogh, er der maling, pensler og lærreder i alle 
prisklasser. 
 
På billederne på forsiden kan man se maling i 
alle afskygninger. Derforuden står Hans med 
vægdekorationer til at udsmykke væggene med. 
De kan sættes på væggen og kan flyttes, hvis 
man ønsker det, da det er muligt at genbruge 
dem andre steder. - Der findes vægdekorationer 
i alle afskygninger i både farverige og mere neu-
trale farver. 
 
Hans håber man vil kigge ned, når man står og 
mangler maling, tapet og artikler hertil. Han har 
jo også en professionel ekspert ved sin side, da 
Halla kender alt til malerartiklerne og også selv 
er kunstmaler i sin sparsomme fritid, så her er 
hjælp at hente, hvis ikke han selv kan svare på 
kundernes spørgsmål. 
 
Foruden malerartiklerne kører man fortsat videre 
med møbler, tøj og alle mulige småartikler i Det 
Blå Lagersalg.  Der er åbent på Håndværkervej 
18: tirsdag-torsdag 10-17, fredag 10-18 og lør-
dag 9-13. Hans kan også træffes på tlf. 3058 
3058. 
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Thy Kød  v. Lars Jacobsen 
Tlf. 97981777       BESTIL KØD PÅ 
NETTET!  - www.thykoed.dk 

Gud… - findes han?? 
 
Hej! Mit navn er Lisbeth. Jeg bor i Nors og er gift 
med Rene. Sammen har vi Nors bageri.  
 

I denne tid hvor vi væl-
ter os rundt i materialis-
me og dyrker os selv 
som aldrig før, kommer 
der et tidspunkt, hvor vi 
ikke er os selv tilstræk-
kelige. Mange søger da 
Gud; men hvem er 
Han? Eksisterer Han 
overhovedet? Er der 
nogen der oplever no-
get med Ham? 
 

Jeg selv, personlig, er ikke et øjeblik i tvivl om 
Guds eksistens. Han betyder alt for mig, og det er 
fantastisk at kende Ham. Jeg ønsker i dette, og 
de kommende blade, at bringe dit vidnesbyrd. 
Kender du Gud? Hvordan lærte du ham at kende, 
og hvad har det betydet for dig? Eller hvad har 
Han gjort for dig? 

Det er blevet alt for ualmindeligt at tale om Gud. 
De fleste får døbt deres børn og bliver konfirme-
ret, men næsten ingen vover at tale om Ham. Der 
er noget galt! Lad os få Gud på banen igen. 
Spring ud af busken, kontakt mig, så skriver jeg 
din historie. 
 
Jeg er selv opvokset i Ydby i Sydthy. Mine foræl-
dre har altid oplært mig i den kristne tro; men det 
er ikke bare noget jeg tror er virkeligt. Jeg har op-
levet at det virker. Jeg bruger Gud og Hans ord til 
alt, hvad jeg foretager mig. Jeg har gjort mange 
fejltagelser i mit liv, men alle gange jeg har været 
dybt fortvivlet og ingen udvej kunne se, råbte jeg 
til Ham. Altid har Han været trofast og hjulpet mig 
ud i frihed. Han kendte vejen ud. Jeg sad fast i et 
meget dårligt ægteskab og havde en kæmpe 
gæld. I dag er jeg gældfri og har fået mig en dejlig 
mand og 2 dejlige børn + 2 dejlige bonusbørn. 
Min situation er fuldstændig vendt takket være 
Gud. Sidder du fast i en umulig situation? Gud er 
den samme for dig som for mig. 
Jeg vil endnu engang opfordre dig til at fortælle 
din historie. Kontakt mig,- også hvis du har 
spørgsmål til det der med Gud 
 

Husk et besøg på hjemmesiden og  
kom gerne med nyheder hertil. 

 
Hjemmesiden er stadig godt besøgt. - Og det er 
dejligt, fordi så er man også interesseret i, at den 
skal køre godt og hele tiden lægge nogle nyheder 
ind. Dog mangler der stadig nyheder rundt om-

kring fra, så ligger du inde med noget du synes 
kunne være godt at få ind på hjemmesiden så 
kom endelig med det enten på Norsvej 54 eller 
info@norsby.dk. - Det samme gælder arrange-
menter til aktivitetskalenderen. Jo mere vi kan få 
ind her, des mere interessant er siden. - Kig lige 
en tur forbi norsby.dk -  og kom endelig med ma-
teriale hertil. Det vil bår´  vær` dæjlig... 



Entreprenør  
Søren Nielsen 

Alt entreprenør arbejde har interesse. 
Ring og få en snak. 
Udlejning af pladevibrator, jordstam-
per og nivelleringslaser uden fører. 
 
 
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. 
Håndværkervej 18. 
Åbent tir.– tors.. 10-17  Fre. 10-18  
lør. 9-13.      Tlf. 30583058 

 
 

Spejderne i Nors. 
 
 
 

Det har været et travlt efterår i Nors Spejder-
hus; 
I efterårsferien afholdt vi bankospil i Norshallen 
med mange gode præmier og med et fint over-
skud til Spejderne. 
Senere i oktober havde vi en flittig arbejdsdag, 
hvor der blev ryddet op, lavet hylder, sat i sy-
stem, flyttet i det nye køkken, isoleret loftet og 
meget mere. 
I november var der vanen tro skovtur efter ma-
terialer til juledekorationer, efterfølgende avis-
indsamling og så selvfølgelig julestue den før-
ste søndag i advent. Julestuen var godt besøgt 
og om end indkomsten var lavere end sidste år, 
så var det et pænt beløb, der kom ind til gavn 
for spejderarbejdet i Nors. 

Mandag den 15/12 holdt spejderne fælles jule-
afslutning med sang, dans om juletræet (også 
en tur rundt om juletræet nede ved Kirken), ri-
sengrød og selvfølgelig besøg af julemanden, 
der delte pakker ud. Det var en dejlig aften, 
som senior’ne havde planlagt. 

Jeg vil til sidst sige mange tak til alle, som har 
gjort efteråret i Nors Spejderhus fantastisk; Tak 
til de spejdere, ledere og forældre der har lagt 
arbejdskraft i at få det hele til at køre. Og tak til 
dem, der med stor omhu producerede fine jule-
ting til julestuen. Også en stor tak til alle der har 
sponsoreret præmier både til bankospillet og til 
julestuen. 
 
Tina Bak, gruppeleder. 
 
PS. Lørdag den 31/1 holder Nors Spejderhus 
indvielse af nybyggeriet. 

 
Der er stadig lidt uafhentede gevinster fra jule-
stuen – disse kan hentes mandage kl. 19-21 i 
januar måned, ellers vil præmierne blive brugt 
til næste års banko eller julestue. 
 
Serie grå C nr. 98 Taske 
 
Serie rød G nr. 03 Legetøjsplæneklip-
     per 
 
Serie grå G nr. 18 Skruetrækkere 
 
Serie grå G nr. 81 2 pakker kaffe 
 
Serie pink H nr. 12 IQ-puzzle 
 
Serie pink H nr. 23 Taske 
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Nyt fra  
Borgerforeningen. 

 
VELKOMMEN I 2009 

 
 
Tilbageblik på slutningen af 2008: 
 
Sikke en masse flotte juleafslutninger og arrange-
menter, der afholdes i Nors-Tved, tak til alle for det. 
 
I Starten af december 2008 fik Teutonia 2 Danske 
mestre i Bænkpres, samt en anden plads, det betød 
at kluppen blev den tredje bedste klub i Danmark på 
trods af størrelsen. Til lykke til den lokale klub. 
 
Vi arbejder stadig videre på at få lavet et fælles are-
al, i fællesskab med skolen Claus Bøgh og De 
muntre motionister. 
 
Borgerforeningen har kontaktet Thisted fjernvarme 
anlæg for at høre om Nors indgår i nogle planer 
vedr. dette, der oplyses at der i øjeblikket fra Hanst-
holm og Thisted fjernvarme anlæg om en sammen-
lægning, så der vil blive trukket rør hele vejen fra 
Thisted til Hanstholm, der i indgår alle mindre byer 
der i mellem, altså også Nors og Tved. 
Til modstandere af dette kan det oplyses det kom-
mer ud i en høring ved alle borgere, så vidt vi har 
fået oplyst. 

I Starten af 2009: 
 

14. februar Afholdes der jo igen Dilettant. Se artikel 
her i bladet. 
 

21. februar er der fastelavnsfest, se annoncen her i 
bladet, for dagsorden. 
 

3. marts er der General forsamling i Nors-Tved Bor-
gerforening, som sædvanen tro foregår på kroen, 
her håber vi på lige så stor opbakning som sidste 
år. Vi vil arbejde på at lave et indslag denne dag, 
det kommer der mere om i næste nummer. 
Går du med en drøm om at hjælpe til i lokalområ-
det, mangler vi interesserede til bestyrelsen i Bor-
gerforeningen. 
 
Vi håber selvfølgelig, at I tager godt imod girokorte-
ne, så vi får masser af medlemmer i Borgerforenin-
gen. Det vil være fint med endnu en rekordmed-
lemsliste... 
 
Håber i alle havde en god jul og kom godt ind i det 
nye år. 
 
Borgerforeningen kan altid kontaktes, hvis du har 
ideer, ros, ris eller lign. På mail peter@boghthoft.dk 
eller 24 91 95 06 
 
 

Hilsen 
Peter Bøgh Larsen 

Nors-Tved Borgerforening 

Hærværk på Julepynt. 
 

Som alle sikkert har bemærket har det lige været 
jul... – Her i Nors har der været pyntet mange ste-
der med lys og gran og det er da med til at holde 
lys og liv her i den kolde tid. – Jeg er også en af 
dem, der godt kan lide lidt ”spræl” til jul med 
lyskæder og nisser. MEN hvor er det dog ærger-
ligt, at man ikke bare kan få lov at have tingene i 
fred. I julen blev flere af vores ting smadret og no-
get er også helt væk. Kan det passe, at man ikke 
kan have pyntet lidt op uden der er nogle, der la-
ver hærværk og stjæler??  

Jeg har set flere steder i byen, der ligeledes har 
været ude for hærværk af julepynt. Derfor lige 
denne lille opfordring om, at lade tingene være og 
behandl vores pynt, ja også andre ting ordentligt 
her i Nors, ellers er der ingen der mere vil gøre 
noget for at byen ser hyggelig ud til jul. Jeg håber 
det bliver bedre i 2009… 
 

Godt Nytår 
 

Hilsen 
Jan Trauelsen 
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Vildt Aften  

på Nors Kro. 
 

Traditionen tro indbyder Nors 
Kro til vildt aften. Det er  

 
Lørdag den 7. marts kl. 18.30 

Baren åbner 18.00 
 

Som altid vil der være vildtretter i lange baner 
med lækkert tilbehør. Efter spisningen vil der 
være musik og dans. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tilmeldingerne er allerede begyndt at strømme 
ind, så henvend dig på tlf. 97981069 og tilmeld 
dig til årets vildt aften. Vi kører efter først til møl-
leprincippet, så vent ikke for længe... 
 

 Hilsen 
Gitte og Hans 

Nors Kro 
 
OBS - der må stadig ryges i krostuen. 

Havreland – Skovtur 
 

Søndag den 7. december 2008 blev der for første 
gang, arrangeret travetur for beboerne samt de-
res børn – svigerbørn – børnebørn - oldebørn og 
tipoldebørn i Nors Havreland. Vi mødtes kl. 13.00 
på parkeringspladsen i Hinding, og travede af 
sted i knap et par timer og fandt ting til juledeko-
rationer. 
Bagefter tog vi tilbage til Havreland, i Arnfreds 
maskinhus og drak gløgg og spiste æbleskiver. 
Det var rigtig dejlig, at der dukkede så mange op. 
Vi var 45 børn og voksne. Så det er måske noget 
vi skal lave til en tradition. 

 
Hilsen 

Esther og 
Hanne 



februar  2009 
ma ti on to fr lø sø 

      1 

2 3 Missiosuge IM. 4  Missionsuge IM. 5 Missionsuge IM. 6 7 8 

9 Skolernes Vinterferie 
hele uge 7... 

10 11 12 13 14 Dilettant kl. 14.00 og 
18.30 

15 

16 Hjemmenes Aften kl. 
19.30 i Missionshuset. 

17 18 Klub 19 - fastelavns-
fest. 

19 20 21 Fastelavn kl. 9.00 Nors 
Kirke herefter hallen. 

22 Hjemmestævne hånd-
bold. 

23 Generalfors. KFUM og 
KFUK. 

24 25 Generalforsamling 
Nors Hallen.-  Klub 19 
Spille-hygge aften. 

26 27 28  

januar  2009 
ma ti on to fr lø sø 

   1 2 3 4 

5 6 Opstart Muntre Motio-
nister i hallen 9.30 

7 Klub 19- Nytårsdisko. 8 9 10 11 Hjemmestævne hånd-
bold. 

12 Bedeuge IM 13 Bedeuge IM 14 Klub 19 - Stearindryp-
ning. 

15 Valg til håndboldudval-
get kl. 20.00 Nors Hallen. 
Bedeuge IM. 

16 17 Medhjælperfest NBK i 
hallens gymn.sal kl. 18.30 

18 

19 Hjemmenes Aften kl. 
19.30 i Missionshuset. 

20 21  Klub 19 - biograftur. 22 23 24 25 Hjemmestævne hånd-
bold. 

26 27 28 Klub 19 - klubmester-
skaber. 

29 IM månedsmøde 
Hillerslev. 

30 31 Indvielse Spejderhus 
Holmevej. 
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Marts: 
3. Generalforsamling Nors-Tved Borgerforening kl.19.00 på Nors Kro. 
7. Vildtaften på Nors Kro kl. 18.30. 
7.-8. Basar i Nors Hallen v. Nors BK. 
16. kl. 19.30 Hjemmenes Aften afholder foredrag i Missionshuset m. Knud Bonde Nielsen, Snedsted. 
26. Generalforsamling Indre Mission 19.30 i Missionshuset. 

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

Byens Fodklinik v. Dorthe Nielsen 
Nu også på Ranselvej 1 i 

Nors hver torsdag. 
Tidsbestilling på tlf. 

21447454 mellem 8-9 
 

Klinikken tilbyder alt i fodpleje samt 
fjernelse af uønsket hårvækst. - Og-
så mulighed for fodpleje i eget hjem. 
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Guld og sølv ved DM i bænkpres. 
 

Vores lokale vægttræningscenter kunne her for 
nylig hente ikke mindre end tre medaljer ved DM i 
Bænkpres i Rødby. 

Fra venstre: Jan Trauelsen, Søren Pedersen, Matthias Pedersen, Fre-
derik Lund og Peter Mørk Hove. 

Matthias i dyb koncentration i træningslokalet på Kirkebyvej. 
 
 
 
Frederik Lund, Nors 15 år fik guld i hans klasse, 
hvor han samtidig forøgede både personlig og 
dansk rekord. Han løftede 60 kg. Frederik har 
trænet i 3-4 år. 
 

Matthias Blankholm Pedersen er 19 år og kom-
mer fra Nykøbing. Han har tidligere trænet under 
Asbjørn Riis på Mors, men valgte for et halvt år 
siden, at komme til Nors og træne. Matthias vandt 
ligeledes guld med et løft på 190 kg. Til daglig er 
Matthias i lære som smed. 

Søren Pedersen i gang i træningslokalet. 
 
Jan Trauelsen 60 år, her fra Nors vandt sølv i 
hans klasse med et løft på 175 kg. 
 
Foruden de tre medaljetagere deltog også Søren 
Pedersen på 16 år og Peter Mørk Hove på 15 år, 
begge fra Nors. 

 
Fra venstre: Jan Trauelsen, Matthias Pedersen, Frederik Lund, Søren 
Pedersen og Peter Mørk Hove. 
Forrest hjælperne Peter Bøgh Larsen og Gert Jensen. 
 
Når styrkeløfterne er ude til konkurrencer har de 
hjælpere med og her er Peter og Gert med som 
”anstandsdamer”, da deltagerne skal have en 
speciel dragt på ved løftene. Denne dragt kræver 
en hjælpende hånd... Peter og Gert træner også 
selv i Teutonia, hvor der en del medlemmer.  
 
Til foråret er der nye konkurrencer, så al mulig 
held og lykke til deltagerne der og stort til lykke 
med medaljerne ved DM. 



Godt nytår til alle! 

Deadline for tidende marts-april er 20. februar. 

 

Ja, sådan så det faktisk 
ud over Nors ved mid-
natstid nytårsaften. Det 
var rigtig flot og der blev 
skudt af for mange tusin-
de kroner. - Fandt dog ud 
af, at det er svært at tage 
billeder af fyrværkeri… 
Billederne er  fra himlen 
over Kirkebyvej…  

”Benzinsøen” kalder Ole Harkjær Møller dette billede, som 
han har taget 2. januar 2009. Der var søen tilfrosset. 


