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Fastelavn er mit navn…

Allerførst var der kirkegang. Derefter blev der slået katten af tønden i
hallen til den store guldmedalje. 130 børn og voksne hyggede sig til fastelavnsfesten, der var arrangeret af Spejderne og Nors-Tved Borgerforening.
Det var provst Henning Sørensen og hans kone Lisbet, der skulle finde de
flotteste udklædte. Det var svært, da mange var rigtig flot klædt ud. Henning selv havde taget klovne næse på…
Efter kåringen af
kattedronninger og
konger, var der fastelavnsboller til
alle. Derefter kom
en araber og hans
kone på besøg med
en meget spændende kurv, hvor der
var en slange.
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Indledning.
Er der forårsfornemmelser… - marts er i hvert
fald en forårsmåned, men kan jo aldrig vide sig
sikker på, om der endnu kan nå at komme en
snestorm. Det har vi jo før haft i martsmåned.
Det vil dog være dejligt, hvis forårssolen nu får
magten, så vi kan få forårsgriller og lyst til at
komme i haven igen.
Vi har i Tværssamarbejdet måttet sige farvel til
et enkelt medlem. SA Maskinteknik har meldt
sig ud, men vi siger tusind tak for støtten de
sidste år. - Til gengæld har vi fået et nyt medlem, nemlig Bornerups DataCenter. Velkommen til dem. Husk at støtte alle de medlemmer
vi har. I kan jo se deres logoer nederst på alle
siderne.
Har du et erhverv her i området og er interesseret i at støtte blad og hjemmeside er du meget velkommen til at henvende dig. Der er altid
plads til flere…
Siden sidst er MidtVest Bredbånd gået i betalingsstandsning. Jeg har forsøgt at få lidt information om hvordan det går.
Iflg. deres hjemmeside har de fået en frist til 2.
april 2009 af Skifteretten i Holstebro. Bestyrelsen arbejder på at få en god og fremadrettet
løsning på problemet. - De opretholder stadig
den fulde drift og der er fortsat levering af
ydelser og support til alle kunder. - Vi håber
selvfølgelig de finder en løsning på problemerne, da der faktisk er rigtig mange kunder her

på egnen, der har bredbånd fra MidtVest. Samtidig støtter de også Tværssamarbejdet.
Den 3. marts er der generalforsamling i NorsTved Borgerforening. Mød op til denne aften,
hvor der efter generalforsamling er debat om
vores lokalsamfund. Vi plejer at have en rigtig
hyggelig aften, hvor vi får mange interessante
emner på bane.
Flere foreninger har afholdt generalforsamlinger, men det opfordres til at møde op til de
fremtidige. Jo flere folk der er til at støtte op om
foreningslivet, des bedre vil det også gå i byen.
Heldigvis har vi mange ildsjæle, der tager en
kæmpe tørn, men der kan altid bruges flere frivillige hænder til foreningslivet og de forskellige
arrangementer de nu står for. - Så væk fra
fjernsynet og kom til generalforsamling…
Vi har fået rigtig mange indslag til denne Tidende og det er så dejligt. Såfremt du oplever noget, som kunne være aktuelt at få med, er du
meget velkommen til at komme forbi Norsvej
54 eller maile det til
adressen nederst på
siden. Alt har interesse.
- Deadline for næste
nummer er 20. april.
Susanne
Søe-Larsen

Medlemskab af Borgerforeningen.
Såfremt du ikke har modtaget girokort til medlemskab i Borgerforeningen, kan
du indbetale til Sparekassen Thy reg.nr. 9081 konto nr. 05800 10687.
Husstande betaler kr. 120,00 og enkelt medlemskab er på kr. 60,00 om året. Husk at
skrive navn og adresse ved indbetalingen, så kassereren kan placere pengene.

Redaktion:
Dorte Lund – tlf. 41628895 mail dorteml@privat.dk
Lone Gregersen – tlf. 97981725 – e-mail
Fam-Gregersen@get2net.dk
Susanne Søe-Larsen – tlf. 97982023 –
e-mail info@norsby.dk

Layout: Mona Troelsgaard/Susanne SøeLarsen
Fotos: Oluf Immersen, Kristian Amby mfl.
Trykkeri: Friheden
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Indvielse af
nye faciliteter
ved Spejderhuset
på Holmevej.
Langt om længe kan KFUM Spejderne holde
indvielse af de nye moderne og handicapvenlige faciliteter ved spejderhuset.
Der har forinden været mange og lange overvejelser, brainstorm, samtaler, møder og ansøgninger, inden tilbygningen kunne gå i gang.
Uden tilsagn fra flere sponsorer, kunne det ikke
have ladet sig gøre.

Sådan så det ud 3. oktober 2007…
Her er huset
den 15. december 2007, og
rigtig meget
er selvfølgelig
sket siden da.

Der er gået oceaner af frivillige arbejdstimer i
projektet og til tider kunne det være gået lidt i
stå. Lige i tiden arbejdes der ihærdigt på de sidste ting, for at blive færdig til indvielsen den 28.
marts 2009, som vi gerne vil invitere til. Se annoncen andetsteds i bladet.
Med venlig hilsen
KFUM Spejderne i Nors

Den Gamle Købmandsbutik
i Tved
Æ’ Tve’s folk takker for den store opbakning
og de mange besøg i ’Den Gamle Købmandsbutik i Tved’. Vores mål var, at vise
den gamle købmandsbutik frem, at styrke
sammenholdet i Tved, at vise og sælge ting
som lokale selv har lavet og ikke mindst at
have det hyggeligt sammen.

Alt sammen opnåede vi de to week-end’er
butikken var genåbnet. Mange fine kreationer
skiftede hænder, og butikken summede af
hyggelig småsnakken. Vi glæder os over at
så mange kiggede forbi.
Hilsen
Helga, Lone, Nina og Bente

Ranselvej 1 tlf. 40275311
Byens Solcenter
Åben alle dage fra 7—22
Gode toiletforh. og gratis creme.

Zoneterapeut
Lisbeth Ubbesen
Exam. Zoneterapeut, massør og sygeplejerske. Åben når det passer dig.

Meget og hurtig trafik
på Nørbyvej i Tved.
Af Hanne Søe-Larsen
Nørbyvej, Tved.
Der er blevet mere trafik på Nørbyvej i Tved og
mange kører al for hurtigt gennem byen. - Derfor
er der foretaget underskriftsindsamling på vejen,
der er sendt ind til Teknisk Forvaltning.
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Fra Teknisk Forvaltning har man fået meddelelse
om, at man i løbet af april-maj måned vil udføre
en trafiktælling på vejen, for at få dokumentation
for faktisk trafikmængde, hastighed, trafiksammensætning m.v. Grundet risiko for tælleudstyret
udføres der helst ikke tællinger i vinterperioden.
Når Teknisk afdeling har udført tællingen vil de
vende tilbage. Forhåbentlig med en løsning på
problemet.

Nogle mener, at den stigende trafik bl.a. skyldes,
at mange fra Troldborgvej vælger at køre gennem Nørbyvej ud til Hanstholmvej, fordi der er
dårligt udsyn når man kommer fra Troldborgvej
ud til Hanstholmvej. Derfor har man bedt Teknisk
Forvaltning kigge på dette problem også.

STILLE VEJ
ØNSKES!!

Det man ønsker på Nørbyvej er fartbegrænsning
på vejen, så vejen bliver en stillevej.

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 Dalgaard.
8. Fastsættelse af kontingent.

9. Indkomne forslag.
10. Eventuelt.
Efter generalforsamlingen, vil der være kaffe med
brød til alle.
Derefter indleder Ole Christensen med sidste nyt
fra Byrådet. Desværre er Ole Westergaard måske
forhindret i at komme.
Og så er der fri debat om hvad der må røre sig i
vores lokalsamfund. Det kan være projekterne i
byen, byggegrunde eller hvad folk nu har af diskussionsemner.
Vi håber at rigtig mange vil deltage denne aften.
Vel mødt!
Nors-Tved Borgerforening

Leopardvej 11 Thisted
Tlf. 96187400
Fax: 96187415
mail: edb@bornerup.dk
www.bornerup.dk
Beskæftiger sig primært med salg, support og tilretninger af Microsoft-baserede ERP-løsninger til erhvervslivet. Se mere på hjemmesiden.

Side 6

Nyt i Nors lægehus
Sygemelding og telefontid
Læge Carsten Andreasen er sygemeldt fra
16.02.09. Forventet varighed 4 måneder.
Vores patienter oplever nu problemer med at
komme igennem i telefon tiden kl.8-9, da der kun
er 2 læger som tager telefonen.
Vi vil derfor opfordre alle patienter med akut
sygdom med ønske om konsultation samme dag
at ringe direkte til sekretær (Tryk1 når du ringer).
Øvrige patienter kan komme i kontakt med os via
e-mail på hjemmesiden www.min-laege.dk
Du kan hente informationspjece om hjemmesiden
ved skranken i lægehuset.
Ny sygeplejerske
Efter at praksis har ansat sygeplejerske Helen
Thomsen i efteråret 2008, har vi nu 3 sygeplejersker i Nors lægehus. Helen har mange års erfaring indenfor hjertemedicinsk område og har derfor ansvar for hjertepatienter. Som hidtil har sygeplejerske Lene Pujol ansvar for astma patienter
samt patienter med kronisk bronkitis, og Birthe
Petersen har ansvar for sukkersyge patienter.
Alle 3 sygeplejersker deles om de øvrige opgaver
som cholesterolkontrol , kost- og livsstilsvejledning, rygerstopvejledning, blodtrykskontrol, forebyggelse og behandling af knogleskørhed , sårbehandling ,vortebehandling , øreskylning ,vaccinationer m.m.

Vi vil opfordre alle vores patienter med kroniske
sygdomme som sukkersyge, hjertesygdomme,
blodtryksforhøjelse og for høj cholesterol komme
til kontrol ved sygeplejerske hver 6. måned, mens
patienter med astma, kronisk bronkitis og knogleskørhed bør kontrolleres årligt.
Har du nogle spørgsmål i forbindelse med ovenstående, er du velkommen til at kontakte sygeplejerskerne i deres telefontid mandag-torsdag
kl.13.-13.30.
Fredagsvagtring i Nordthy
Lægerne i Nors har i sidste år indgået aftale med
praktiserende læger Flemming Rasmussen,
Hanstholm samt Poul Gjerding, Tømmerby om
fælles vagtring om fredagen fra kl. 13-16.
Fredagsvagten går på skift mellem de 5 læger i
Nordthy, så patienter med akut sygdom skal henvende sig til vagthavende læge mellem kl.13-16.
Henvendelser ved ikke-akutte sygdomme samt
anmodning om medicin bestilling kan først ske
mandagen efter.
Årsagen til aftalen er den øgede arbejdsbelastning pga. lægemangel i Nors samt Tømmerby. Vi
er klar over at dette vil medføre service forringelse for nogen af vores patienter, men dette er en
nødvendighed for at sikre fremtidig lægebemanding i Nordthy.

Efterlysning!!! Fange 881688
Denne mand er sidst set sammen med Stein Bagger, så måske er han ude i noget snavs… - Man skal dog ikke være bange for ham. Han er slet ikke farlig. Bare
sig ”Hej Peter”, så smiler han og kan også godt virke helt venlig. Skulle du møde ham, så mind ham om, at der er generalforsamling i Nors-Tved
Borgerforening på Nors Kro den 3. marts kl. 19.00. - Mon ikke han dukker op der,
så han kan fortsætte som formand. Det håber vi. Møder du ham, må du for alt i
verden ikke fodre ham, men en kop kaffe eller et glas vand er ok.

Tlf. 97981622

Nordthy Bedemandsforretning
Else og BerthelRasmussen

www.vorringmaskinstation.dk

Bybakken 69
7730 Hanstholm
Tlf. 96550600
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Nors Områdecenters
aktivitetskalender

Reserver allerede nu d. 10 juni. Vi er i gang
med at arrangere årets udflugt.

Marts:
Onsdag den 04.03. kl. 14.00 Alm. klub.
Onsdag den 11.03. kl. 14.00 Bankospil
1 plade koster 10 kr. 3 plader koster 25 kr.
Onsdag den 18.03. kl. 12.00 Sildedag
Kr. 50 kr. Kom og vær med til en hyggelig
eftermiddag.
Torsdag den 19.03. kl. 13.00 Så går turen til
Nettotøj på Mors. Tøj i str. 34-54, gratis kaffe
og kage. Prisen er 35 kr. Tilmelding senest d.
17.3.
Onsdag den 25.03. kl. 14.00 Sangeftermiddag
m/Lillian & Jenny
Torsdag den 26.03. kl. 14.30 Gudstjeneste

April:
Onsdag den 01.04. kl. 13.30 Blå Tur
Nu har vi fået forårsfornemmelser, og vi vil ud
og se os omkring.
Turen går til ??? – ja prøv og gæt.

Kørsel til arrangementer:
Ring 99174080. Pris 10 kr. hver vej.
Næste møde i Aktivkomiteen: Onsdag d.15.4.
kl. 10.30.
Høreomsorgskonsulent Annie Bovbjerg kan
træffes på Nors Ældrecenter den 8.4. kl. 1011.30.

Åbningstider i Terapien:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

kl. 9 – 15
kl. 9 – 15
kl. 9 – 16.30 – klub 14 – 16.30
kl. 14.30 – 21
kl. 9 – 13.

Aktivitetsmedarbejder: Gerda Jacobsen
Her er du altid velkommen!

Onsdag den 15.04 kl. 14.00 Foredrag ved
Flemming Burgdorf, præsten i Vang. Han fortæller om sine oplevelser som feltpræst.
Torsdag den 16.04. kl. 18.00 FORÅRSFEST
nærmere opslag følger.
Onsdag den 22.04. kl. 14.00 Alm. klub.
Onsdag den 29.04. kl. 14.00 Alm. klub.
Torsdag den 30.04. kl. 14.30 Gudstjeneste

Sanne og Carsten
Dalgaard
Tlf. 97981050

Ældrecenteret/Frydebovej, set fra Nord.
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Jubilæum i Danmission i Nors
Så kom dagen, hvor vi fejrede 15-års fødselsdagsjubilæum for Nors Genbrug. Der blev i den
forbindelse holdt udsalg med 50 % rabat i hele
uge 4. Selve fødselsdagen onsdag d. 21. januar
blev fejret med kaffe og rundstykker for alle medarbejderne kl. 09.00. Festaftenen blev afholdt
fredag d. 23. januar i Nors Missionshus, hvor 62
mennesker mødte op. Sigfred bød velkommen,
og der var fælles-spisning. Herefter blev der
holdt tale ved Gerda Kobberød, som fortalte om
sit gensyn med Indien efter at have været væk
derfra i 38 år. Der var også tale ved konsulent
Bent Møller fra Holstebro. Han arbejder med
genbrugsbutikker i Nordvestjylland og støtter
med konsulenthjælp, hvor der er behov for det.
Aftenens musikalske underholdning var lagt i
hænderne på Åge Ringgård & Co fra Hurup.

Sidste nyt fra
Ungdomsklubben.
Generalforsamling:
Mandag den 9. marts kl. 19.00 afholdes generalforsamling i Ungdomshuset. - Vi håber på at se
rigtig mange forældre, så I kan få et indblik i,
hvad der sker i klubben og hvad de unge mennesker laver hernede.
Rotter på loftet:
Ungdomshuset har været så uheldige, at have
besøg af absolut ubudne gæster. Heldigvis har
rotterne nu forladt huset igen og alle skader er
udbedret. Derfor kan du nu rolig leje ung-

Tak til alle medarbejderne, som gennem årene
frivilligt har hjulpet til i Nors Genbrug gennem de
forgangne 15 år. Overskuddet fra butikken går til
Danmissions hjælpearbejde i Afrika, så kig endelig indenfor i Nors Genbrug, enten for at gøre en
god handel til et godt formål eller for at aflevere
noget, som andre kan få brug for.
På bestyrelsens vegne
Jytte Korsgaard Andersen

domshuset, hvis du skal holde fest. Du kan kontakte:
Anders Christensen tlf. 97982089
For yderligere info omkring leje af huset.
Vi vil godt samtidig sige tak til alle de lejere, der
har lejet huset det forløbne år. Det har været lejet ud rigtig mange gange og lejen går jo til et
godt formål, da det går til de unge mennesker,
der færdes i klubben.
Vi håber, at huset også i år vil blive lejet ud rigtig
mange gange.

Håndværkervej Hal 45-46

MOTORVEJEN ER KOMMET TIL NORS

Tlf. 97982518 www.armiga.dk

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

p.b.v.
Vita Pedersen
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Modeshow
Vi gentager succesen fra sidste år, og afholder
igen MODESHOW i Nors Hallen. Arrangementet forløber d. 25. marts 2009 Kl. 19:00, hvor
lokale butikker viser forårsmode for både børn,
damer og herrer.
Af butikker kan vi i år præsentere: Milla &
Smusen, New Look, Din TøjMand, Brillehuset,
Scoop, Shoppen og Intersport. Dertil har vi allieret os med vores lokale frisører, Klippe Studiet og Klip & Krøl, som vil vise kreativt hårmode. Og Lene Yde står for makeup af modeller.
I pausen vil der blive serveret kaffe/sodavand
og noget godt til ganen. Og efter showet vil der
være mulighed for at gense butikkernes tøj.
Nors Boldklub,
Håndbold afdelingen.

Arkivfoto fra tidligere modeshow.

Bilorienteringsløb

KFUM og KFUK afholder bilorienteringsløb
Tirsdag den 28. april kl. 19 fra Missionshuset
Der vil være levende poster og finurlige opgaver. Alle er velkommen.
Hilsen
KFUM og KFUK
Nors

Generalforsamling

Indre Mission afholder general forsamling i
Missionshuset Torsdag d. 26. Marts kl. 19.30.
Tage Grønkær indleder mødet.
Husk også:
Torsdag den 12. marts. Samtale møde hos
Jens Chr. Bojesen over Mattæus kap. 18.
Torsdag den 16. april Månedsmøde i Missionshuset. Henning Filipsen fra Koldby taler.
Torsdag d. 23. april. Bedemøde i Missionshuset kl. 19.00

V. Egon Andersen
Hindingvej 37, Nors
Tlf. 97981163

V. Hanne V. Nielsen
Norsvej 76
Tlf. 97981918
Lukket hver mandag –og lørdag i ulige uger.
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NORS-TVED
KIRKETIDENDE
MAR - APR 2009

GUDSTJENESTER
NORS
1.3 1. søndag i Fasten

10:30 *

8.3 2. søndag i Fasten
15.3 3. søndag i Fasten

9:00 Ydre-miss. O

22.3 Midfastesøndag

19:00

29.3 Marie Bebudelsesdag

10:30 *

TVED
10:30 PSH *
10:30
9:00

5.4 Palmesøndag

10:30 PSH

9.4 Skærtorsdag

19:00

10:30

10:30

-

10.4 Langfredag
12.4 Påskedag

9:00

13.4 2. Påskedag

10:30 *

19.4 1. søndag efter Påske

-

26.4 2. søndag efter Påske

11:00 Konf

3.5 3. søndag efter Påske

10:00 Konf

8.5 Bededag

9:00 K

10.5 4. søndag efter Påske

10:30 BH

-

10:30 *
19:00
9:30 Konf
10:30 *
-

Bemærk ændringer vedr. marts måned i forhold til sidste nummer af Kirketidende.
*) Kirkebil
For at benytte kirkebilen bedes man ringe til Thisted Taxa, 9792 0422, senest lørdag kl. 12.
K) Kirkekaffe.
Ved gudstjenesten d. 8. maj, Bededag, serveres
en kop kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.

Støtteforeningen
For nors bk
Nors Genbrug
Kai Stensgaard
Tlf. 97981236
Mail:
Ritaogkai@mvbmail.dk

Kontaktperson:
Viggo Jørgensen
mail:
norshallen@norshallen.dk

Kontaktperson:
Bertel Andersen
Tlf. 97981978 mail:
B.C.A@tdcadsl.dk
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GUDSTJENESTER
I NORS OG TVED KIRKER
I Nors og Tved kirker har vi 3 former for
gudstjenester, - højmessen, morgengudstjenesten
og eftermiddags- eller aftengudstjeneste.
Højmessen, der finder sted søndag formiddag kl. 10:30 er søndagens hovedgudstjeneste. Ved denne gudstjeneste læses der 3 tekster
og der synges 5 salmer. Ved højmessen er der
altergang og de fleste barnedåb finder sted dér.
Højmessen er i sin form og liturgi en festgudstjeneste, der varer fra 1 time til 5 kvarter.
Morgengudstjenesten finder sted kl. 9:00.
Der læses kun 2 tekster og synges 4 salmer.
Morgengudstjenesten varer omkring 50 minutter.
Den sene eftermiddagsgudstjeneste kl.
16:00 eller aftengudstjenesten kl. 19:00 er den
korteste gudstjeneste. Den varer omkring 40 minutter. Der læses kun 1 tekst, dagens evangelium, prædiketeksten, og der synges kun 3 salmer.
Efter salmen efter prædiken er der nogle øjeblikkes stilhed i kirken, hvor der intet sker, - nogle
øjeblikke til eftertanke og fordybelse. Umiddelbart efter stilheden i kirken spiller organisten
eller kirkesangeren synger et stykke musik eller
en salme.
Det er meningen, at disse eftermiddagsog aftengudstjeneste skal have en lidt mere stilfærdig og meditativ karakter i forhold til de øvrige gudstjenester.

ingen morgengudstjeneste i Tved kirke. Derfor
er der i denne periode kun gudstjeneste i Tved
hver 2. søndag

LANGFREDAG
Gudstjenesten Langfredag i Nors kirke kl.
10:30 er traditionen tro en gudstjeneste, der forløber anderledes i forhold til de almindelige søndags- og helligdagsgudstjenester.
Gudstjenesten er præget af det, der skete
den første Langfredag: Jesu tilfangetagelse, forhør, tortur og korsfæstelse.
Dagen er en sørgedag. Derfor er flaget på
halv stang, der er ingen lys eller blomster på alteret og der er hverken barnedåb eller altergang
denne dag.
Den eneste tekst der læses, er salmebogens lange fortælling ”Lidelseshistorien”. Den
læses i afsnit, afbrudt af korte salmer eller enkelte salmevers, der knytter til ved det læste. Samtidigt vises på et lærred i kirken fortløbende under
læsningen af Lidelseshistorien en række af verdenskunstens billeder af Langfredagens begivenheder.

KONFIRMATIONSDATOER
Der er fastsat følgende datoer for konfirmationer
de næste 2 år:
2010: 2. maj
2011: 8. maj for b-klassen og 15. maj for aklassen.

I vinterhalvåret fra oktober til marts er der

Foredrag
Musik
hygge
Kontaktperson:
Lilian Larsen
Tlf. 97981626

Stationsvej 39
Tirsdag+
torsdag 19-22
Kontaktperson:
Alex Dahl jensen
Tlf. 97982507
Mail: alexdj@mail.tele.dk

Kontaktperson:
Vita b. pedersen tlf. 97981865
Udlejning:
Anders Christensen tlf. 97982089
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TAIZÉ GUDSTJENESTE, HVAD ER DET?

Gudstjenesten er tilrettelagt af Pia Søgaard Hansen, Skjoldborg og Benne Holwerda, Hillerslev.
Gudstjenesten er for alle i Nordthy, - alle er velkomne.

Taizé er ikke navnet på en ny kampsport
men en by i Sydfrankrig, der siden 1940 har huset et tværkirkeligt broderfællesskab. Klosteret
besøges hvert år af mange tusinde unge fra hele
verden. Her har man gennem årene udviklet en
gudstjenesteform med vægt på stilhed, fordybelse, bøn og meditative sange. Taizé-gudstjenesten
i Danmark er inspireret af denne tradition og
indeholder blandt andet følgende elementer:
Taizé-sange - som synges først og fremmest på dansk, men også engelsk, latin, fransk
eller tysk. Teksterne er meget enkle og musikken er simpel men smuk. Versene gentages mange gange for at opnå fordybelse, indre ro og fred
hos deltagerne.
Læsninger - fra både Det Nye og Det
Gamle Testamente. Læsningerne tjener til refleksion over tilværelsen og inspiration til at leve
livet i Guds nærhed.
Stilhed - er en vigtig del af Taizégudstjenesterne. Stilheden varer ofte op til 10
minutter og du kan bruge tiden på at bede, tænke, mediterer eller på bare at nyde stilheden og
freden! I stilheden finder man hvile og ro samt
tid til at erfare Guds nærhed og forstå hans kærlighed.
Bønner - er direkte ”samtaler” med Gud.
Ved Taizé-gudstjenesten bedes som regel en
fælles forbøn, fadervor samt en fælles afsluttende bøn.

”VILDSUNDMØDET” 2009

Der indbydes hermed til Taizé gudstjeneste i
Hillerslev kirke onsdag d. 4. marts kl. 19:30.
Bjerget Efterskoles kor medvirker.

Nors juniorklub
Man. 12.30-15.00
Tors. 13.00-15.30

Kontaktperson
Else Gregersen
Tlf. 97981965

Onsdag 10 juni, kl.19,30,
lektor ved præsteuddannelsen i Århus,

Erling Andersen
Emne: Folkekirkens udfordringer.
Torsdag 11 juni, kl.19,30,
sognepræst i Thisted,
Marianne Christiansen.
Emne: Mission og diakoni i salmebogen.
Indsamlingsoverskud går til Danmission.
Mødested : Hotel Vildsund Strand
Medbring salmebog
Alle er velkomne

Siden sidst.
Døbte:
Laura Kusk Larsen, Skinnerup Mark 2
Linus Kusk Larsen, Skinnerup Mark 2
Nicolai Poulsen Sørensen, Frydebovej 61
Ida Bojesen, Torshøjvej 7
Tillykke!

Døde/begravede
Erik Aksel Pedersen, Kirkebyvej 38
Karen Cecilie Kloster, Kirkebyvej 18
Gerda Nielsen, Tømmerbyvej 162 Vesløs
Jørgen Kortegaard Jensen, Tangrimme 6 1202
Dorthea Marie Andersen, Kirkebyvej 18
Ære være deres minde!

Www.
teutoniaworkout.com

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

Nors boldklub
info@norsbk.dk
Www.norsbk.dk
Kontaktperson
Jesper Christensen
Tlf. 97981596
kroer@post10.tele.dk

Side 13

NORS-TVED
KIRKETIDENDE
MAR - APR 2009

NYE MENIGHEDSRÅD
Nors menighedsråd:
Gunnar Smed, formand; Else Rasmussen, næstformand; Agnes Dahl, kirkeværge; Leif Korsgaard, kontaktperson; Karen Berg, sekretær og
Lene Westergaard. Kasserer er Jens Peter Søndergaard, valgt udenfor menighedsrådet.
Tved menighedsråd:
Jørgen Miltersen, formand; Mette Frøkjær Andersen, næstformand; Anders Andersen, kirkeværge; Anne Munk, kontaktperson, og Søren
Andersen. Kasserer er Jens Peter Søndergaard,
valgt udenfor menighedsrådet.
Præstegårdsudvalget:
Jørgen Miltersen, formand, Gunnar Smed, Agnes Dahl, Leif Korsgaard, Anders Andersen,
Anne Munk og Søren Andersen.

DANMISSION:
Sognets Ydre-Missions Dag søndag d. 15.
marts. Dagen begynder med gudstjeneste i Nors
Kirke kl. 9:00 v/ provst Henning Sørensen.
I forbindelse med pakkefesten i januar
blev der indsamlet 4.733,00 kr. TAK for det! Vi
fortsætter indsamlingen til årets ydremissionsprojekt: ”Mayaja – fyld Tanzanias spisekammer.” Det er et projekt, der går ud på at gøre
dette frugtbare område i den nordvestlige del af
Tanzania selvforsynende med fødevarer. Bønderne lærer enkle regler om dyrkning af urter og
grønsager. De får nye og bedre ydende frøsorter.
Alt sammen ud fra den opfattelse, at undervisning, sygdomsbekæmpelse o.lign. er omsonst på
en tom mave. Projektet, der især henvender sig
til kvinderne, gennemføres af Danmission med
Else Højvang som drivkraften.
Efter gudstjenesten indbydes til kirkekaffe
i Nors Missionshus, hvor Niels Vesterbæk Niel-

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

sen, Silkeborg, vil fortælle om projektet. Niels
har været et år hos Else Højvang som volontør.
Alle er meget velkommen
Ydre-Missions komiteen

SUDANMISSIONEN:
Mandag d. 9. marts kl. 14:00 hos Erna Bak,
Skrænten 8.
mandag d. 20. april hos Anna Bang, Frydebovej
27.

KONFIRMATIONER 2009
Tved kirke, søndag d. 26. april kl. 9:30:
Andreas Frøkjær Nicolajsen, Troldborgvej 8
Lasse Clausen, Nørbyvej 7
Nors kirke, søndag d. 26. april kl. 11:00:
Ebbe Fuglsang Andersen, Nellikievej 20
Ninna Skovsgaard Andersen, Klitmøllervej 28
Peter Kjær Fisker, Kåstrupvej 3
Mathias Stentoft Gravesen, Holmevej 3
Caroline Omand Grønhøj, Diget 1
Pernille Tousgaard Hundahl, Stationsvej 9
Michael Hvid Kjær, Nors Møllevej 5
Ann-Christina Lægaaard Pedersen, Violvej 7
Maria Pretszmann Sekkelund, Norsvej 9
Nors kirke, søndag d. 3.maj kl. 10:00:
Thor Kanstrup Andersen, Buskkjærvej 9
Sofie Krogh Christensen, Lerhøjvej 1
Matias Christiansen, Søbakken 2
Cecilie Kvejborg Frimor, Dalen 15,
Jacob Bak Gasberg, Skellet 19
Pernille Hedegaard Jensen, Gærdet 6
Jeanette Kjær Kristensen, Hindingvej 6
Martin Søe Kristensen, Frydebovej 26
Louise Harkjær Møller, Norsvej 71
Emil Nesager, Bakken 3
Ditte Stentoft Pedersen, Vænget 16
Mads Førby Pedersen, Frydebovej 67

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
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Vorring
Maskinstation

På den nye hjemmeside vorringmaskinstation.dk
som Ingerlis selv har designet, kan man se meget
mere om, hvilke maskiner og arbejdsopgaver, der
udføres af Maskinstationen.
Den nye værksstedsbygning.

Helt op ad Tved Klitplantage ligger Vorring Maskinstation. Her Har Ove og Ingerlis drevet maskinstationen siden de overtog ejendommen af Oves forældre Johanne og Kaj Gøttrup i 1979. Forældrene
havde boet på ejendommen siden 1955.
Maskinstationen startede faktisk allerede i 1974,
da Ove blev færdig som soldat. Dengang lejede de
ejendommen, hvor der nu er Blå Lagersalg og Atlas Malerværksted og drev derfra firmaet.

Ove og Ingerlis
ved indgangen til
maskinhallen

Flere af maskinerne har man i fællesskab med
Dollerup Maskinstation og har også en del samarbejde med dem. Bl.a. har de ansatte begge steder,
lige været en tur i Tyskland, hvor de var nede og
se maskinstationer, kulminer i Ruhrdisktriket og på
besøg på John Deeres Traktorfabrik i Manheim.
Af og til er Ove også en tur i Polen, hvor han sammen med tre andre har købt en gård. Der er ingen
besætning på gården, der bestyres af en polak.
Derimod er det planteavl som korn, raps og boghvede, der dyrkes på det 630 hektar store areal.

I starten var der kun Ove selv, der kørte ud, men
efterhånden blev der to fuldtidsansatte og derforuden en mekaniker, der hver fredag er på værkstedet og gå maskinerne efter. Desuden er der i høst
mange, der bruger deres ferie på at hjælpe til med
markarbejdet.
Med tiden er det dog ikke kun markarbejde og entreprenørarbejde, der bliver udført, men gennem
de sidste år har også nedbrydning været en del af
arbejdet.

I øjeblikket har man travlt med at bygge ny værkstedsbygning på 350 m2. Samtidig er jorden omkring bygningerne blevet drænet, da man døjede
meget med vand på grunden. En ny vej er også
blevet etableret, så der er bedre mulighed for at
køre med de store maskiner.
Når værkstedsbygningen står færdig er planen, at
der skal bygges nyt frokostrum og vaskerum til de
ansatte og samtidig skal der også laves ny garage.
Fortsættes næste side...

S-J Fragt A/S
Thyparken 16
7700 Thisted
Tlf. 96194500
www.thistedforsikring.dk
- din tryghed

V/ Søren L. Pedersen
Leopardvej 26A
Tlf. 97981802
Webbside://www.sjfragt.dk
E-mail:
sjfragt@fragt.dk
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Til sommer, når det hele forhåbentlig står færdig,
har man så planer om at lave åbent hus, så interesserede kan komme og se maskinstationen.
Ingerlis passer telefonen i virksomheden og laver
alt bogholderi og regnskabsarbejde. Her har været
nok at se til med disse arbejdsopgaver siden de
flyttede til Vorring i 1979. Hun er oprindelig udlært
i en tøjbutik i Thisted. - Sønnen Jesper, 20 år
hjælper også sommetider til i maskinstationen,
men han har ellers nok at se til, da han er kommet
i lære på lageret ved Jørgen Hundahl i Tilsted.
De har tidligere haft kvæg på ejendommen, men
den eneste besætning nu er en hund med ikke
mindre en syv hvalpe på næsten 8 uger. Alle hvalpene er afsat, skulle lige tilføjes, såfremt I får lyst
til en, efter at have set billederne af dem…

telefon 97981622 eller
mail vorring-maskinstation@mail.dk.
Du kan jo altså også se meget mere på den nye
hjemmeside:

Har du derimod brug for noget mark– eller entreprenørarbejde, eller måske nedbrydning, kan Vorring Maskinstation træffes på:

Foredrag og
generalforsamling
Hjemmenes Aften

www.vorringmaskinstation.dk

Tirsdag den 24. marts kl. 19.30
i Missionshuset:
Hyggeaften med generalforsamling. - Vi synger,
spiller spil, drikker kaffe med lækre kager m.m. til.

Alle er velkommen til
aftnerne!

Mandag den 16. marts kl. 19.30
i Missionshuset:

Hilsen Lillian

Knud Bonde Nielsen, Snedsted vil
fortælle over emnet ”Det sidder i
hænderne”.
Jeg tror det bliver en spændende
aften med stor bredde.

Sydhavnsvej 5
Tlf. 99199300
thisted@de-bergske.dk
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Udbringning af Tidende.
Vi har nogle gode, trofaste vejfomænd, der deler
Tidende ud hver gang. - Desværre er der et par
veje, hvor man ikke er helt så trofast, men vi skal
jo stadig huske på, at det er ulønnet frivilligt arbejde…
Dog er det skønnest hvis Tidende kommer ud
hurtigst muligt og allersenest den 5. i måneden,
så alle kan nå at se de aktiviteter der måske er
først på måneden. Derfor søges en vejformand
til Sejlhøjvej og de første huse på Ballerumvej
fra Tved-siden. - Bor du her eller har du bare lyst
til lidt motion, der hver anden måned når Tidende kommer vil det være dejligt. Så henvend dig
på tlf. 97982023 eller mail info@norsby.dk. Når de fleste af bladene er afhentet, bliver der
lagt en dynge blade ned til Merko, så man kan
afhente bladene der. Er her ikke nogle ligger der
altid nogle ekstra i forgangen på Norsvej 54,
hvor man også er velkommen til at hente.
Man kan jo også se bladet på www.norsby.dk
under punktet ”om Nors”. Her ligger de sidste

mange eksemplarer af Tidende inde i PDF format.
Ellers er der stor ros til vejformændene, der altså
i det store hele er rigtig gode til at få delt bladet
ud. Nogle har 6 husstande, medens andre er
helt oppe på over 70 husstande, at dele ud til. Er du i tvivl om, hvem der deler ud på din vej,
kan du se en oversigt over det på hjemmesiden
norsby.dk også under punktet ”om Nors”. Har du
lyst til at være behjælpelig på din vej,
kan du jo kontakte
vejformanden og blive afløser. Det bruger man på flere veje, hvor andre er klar
til at tage over, hvis
vejformanden er forhindret. - Husk også
at minde jeres vejformand om eventuelle
nye beboere på vejen, så de kan få en
velkomstfolder og en
pose småkager.

Gymnastikopvisning
Nors Gymnastikforening afholder gymnastikopvisning
i Nors Hallen fredag d. 20. marts 2009 kl. 18.30
med 9 deltagende hold samt Lyngs Idrætsefterskole.
Derefter kan der købes kaffe. Musik og leg med Joanna.
Alle er velkomne.
Med Venlig hilsen
Nors Gymnastikforening

Kims
Gulvservice
Tlf. 97911851
Mobil 20261851
V. Halla Palm
Håndværkervej 18
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Nors og Tved skal være et sted,
hvor man gerne vil være
og flytte til.
Af Bo Immersen
Det var udgangspunktet for den projektansøgning
med titlen ”Nors, Tved, søen og nationalparken”
som borgerforeningen med flere indsendte til Thisted Kommunes og Realdanias udviklingsprojekt
”Mulighedernes land” tilbage i september 2007.
Formålet med projektet var at gøre området omkring Nors og Tved til et sted, hvor man gerne vil
blive for lokalbefolkningen, tilflyttere og turister.
Idéen var at præsentere og formidle lokalområdets og Nors søs natur, historie og kultur.
Historierne skal tage udgangspunkt i lokale borgere, og formidles til målgrupperne gennem brug
af ”ny” teknologi i forbindelse med vandre- og evt.
også cykelture i lokalområdet, så Nors og Tved
sammenkobles med Nors sø og nationalparken.
Nors sø og naturen omkring den er enestående,
og søen har potentialet til at være en drivkraft i
forhold til at gøre Nors attraktiv for tilflyttere, og vi
lokale borgere kan få meget mere glæde af søen
og naturen omkring den, hvis den bliver mere
synlig og tilgængelig.
Hvis vi kan skabe nogle incitamenter for at
”udforske” søen og naturen omkring den, kan vi
trække søen og alle dets positive elementer tættere til Nors.

En motivationsfaktor i forhold til at gå en tur i området kunne være muligheden for at finde en
”skat”, som man gør i geocaching. (Geocaching
er betegnelsen for skattejagt med GPS navigator.
Læs evt. mere på www.geocaching.dk)
Med afsæt i geocaching var målet, at der med lokalbefolkningens hjælp skulle udvikles og placeres mindst 15 ”skatte” i Nors-Tved området med
tilknytning til hver sin fortælling om lokal natur,
kultur eller historie.
Projektet havde et budget på ca. 120.000 kr.,
men borgerforeningen og Nors skole samt Thy
Turistbureau, der også var medunderskrivere på
projektet, fik desværre ikke tilsagn om støtte fra
kommunen. Friluftsrådet har imidlertid givet tilsagn om 15.000 kr. Men da det ikke var tilstrækkeligt, har projektet ligget stille siden.
Nyt forsøg
I erkendelse af at 15.000 kr. også er en god slat
penge, vil borgerforeningen i den kommende tid
forsøge at sparke nyt liv i projektet. Første skridt
er et afklaringsmøde med Thy Turistbureau, og
måske er der allerede nyt at fortælle til borgerforeningens generalforsamling den 3. marts.
Hele projektbeskrivelsen kan læses på norsby.dk.

Merko bliver til Super Spar
Så er det snart tiden for vores overgang til Super Spar.
Skiftet sker fra uge 12 og vi håber på en god og
smertefri overgangs fase.
Glæd jer til ca. 300 gul pris varer til meget skarpe priser.
Glæd jer også til frisk slagter kød, med mulighed
for specielle udskæringer.

Hold godt øje med Super Spar avisen.

OBS: Nye åbningstider i posthuset, se
opslag i butikken…

Nors VVS - og
Blikkenslagerforretning

Vognmand
Henning Pedersen
Norsvej 6, Nors
Tlf. 97981216 Mobil 20991216
E-mail hp-transport@mail.dk

Jens Ole Jensen - Kirkebyvej 22, Nors
7700 Thisted
Tlf. 97981273 - mobil 20851273
SE. Nr. DK 54476728

Levering af sand, grus, harpet jord,
skovflis—containerudlejning
Kran/grab service
kørsel med gummiged.
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Tro
Af Lisbeth Jespersen, Nors Bageri
Hejsa! - Efter jeg skrev i bladet sidste gang, blev
jeg inviteret til et bedemøde i missionshuset. Det
var faktisk vældig interessant. Det var godt nok
ene ældre mennesker, der var der den aften, men
de har levet et helt liv på godt og ondt og har gang
på gang oplevet, at troen på Jesus har båret dem
igennem alt muligt. Det kunne jeg fornemme, da
jeg mærkede deres stærke tro. Efter mødet blev vi
inviteret hjem til et ældre ægtepar, og der kom jeg
til at snakke med Jørgen. Han havde noget, han
gerne ville fortælle om flere tilfælde, hvor han tror,
at Gud eller en engel har reddet ham.
Jørgen Vestergaard er gift med
Inga og har boet i Nors siden
1962. Sammen har de 3 børn.
Indtil 1968 arbejdede han som
landmand på egen gård. De solgte gården, og Jørgen hjalp derefter med at bygge licentia. Da byggeriet var færdigt, manglede de
arbejdere på licentia, og han tog
så arbejde der et par år. Resten
af hans arbejdstid foregik på joranbor i Thisted.
Det allersidste år arbejdede han dog på en anden
fabrik i Thisted kaldet HM Mortensen.
Jørgen fortæller: Da jeg var omkring 10 år, boede
jeg på Holmevej 9. En dag ville jeg cykle til stationsbyen i Nors. Jeg bestemte mig for at cykle
med banen, da den vej var kortere. På et stykke
langs med banen, var der blevet sat pigtrådshegn
op. Jeg var uheldig at komme ned i en slags furre,
hvor andre cykler også havde kørt, og det gjorde
at jeg væltede med cyklen. Da jeg faldt, passede
det lige med, at min hals ville ramme ned i pigtråden og blive revet op; men lige inden jeg rammer
pigtråden trækker en kraft mig tilbage og rejser
min cykel op igen, og jeg kan cykle videre. Det var
som om tyngdekraften pludselig ikke virkede.
En anden gang var i 1945, da krigen lige var slut.
Jeg var i 20erne og arbejdede på en gård på Fyn.
Ca 14 dage efter krigens slutning, fik en engelsk
hærafdeling hovedkvarter på gården. 2 engelske

korporaler fik lov til at bo hos karlene, der boede i
værelset ved siden af mit. De havde 6-løbere, som
vi ofte morede os med at skyde ud af vinduet med.
En dag da jeg var alene på mit værelse, kom en af
karlene fra naboværelset, ind og sigtede direkte
på mig med en 6-løber.Han begyndte at skyde.
Det føltes nærmest som om, han lavede russisk
roulette med mig. De første skud var uden kugle,
men pludselig fløj en kugle lige mellem mine ben.
Jeg forstår ikke, at han ikke ramte mig, da han kun
stod ca. 2 meter fra mig. End ikke mit tøj ramte
den. Karlen blev meget bleg og skyndte sig væk.
Jeg tror, at hver gang han skød, sænkedes hans
hånd. For mig var det, som om en engel beskyttede mig.
Det sidste jeg vil fortælle foregik 2-3 år efter i
1948. Da havde jeg plads på Sjælland. En nabokarl, en arbejdskammerat og jeg, var blevet enige
om, at vi ville leje en bil for at ta en tur til Møns
Klint. Da vi var ankommet, prøvede vi flere steder
at gå ned, men hver gang måtte vi vende om igen,
da det sidste stykke var for stejlt. Pludselig var vi
fanget midt på en skrænt, da det var ligeså farligt
at gå tilbage som at fortsætte. Jeg kiggede ned på
de store sten og forestillede mig, hvad der ville
ske, hvis jeg faldt derned. Jeg blev grebet af angst
og rystede over hele kroppen. Jeg tænkte på Gud,
om jeg skulle love at tjene ham resten af mit liv,
hvis Han ville rede mig men vovede ikke at love
ham noget, som jeg ikke vidste, om jeg kunne holde fuldt ud. Pludselig, inden jeg nåede at bede,
blev min krop fuldstændig rolig, og min angst var
væk. Da kunne jeg langsomt kravle tilbage, og min
ven hjalp de sidste par meter. Min arbejdskammerat kunne ikke kravle tilbage. Han gled i en rende
vandet havde lavet, og vi måtte sende bud efter
falck. Da han kom op bandede han meget. Han
skulle hellere ha' takket Gud for at han var blevet
reddet.
Jeg ved der sidder mange rundt omkring, som også har oplevet noget med Gud. Vær venlig ikke at
holde det for dig selv. Vi er mange der gerne vil
høre det. Jeg skal nok skrive det for dig og sørge
for, at det kommer i dette blad, hvis det holder dig
tilbage.

Thy Kød v. Lars Jacobsen
Tlf. 97981777 BESTIL KØD PÅ
NETTET! - www.thykoed.dk

Nyt fra Spejderne
i Nors.
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gå-ben og stødte undervejs på div. forhindringer.
Spejderne overnattede på halmloftet ved Karl
Ove Klit og for at få morgenmad, måtte spejderne deltage i morgenmalkningen og andre praktiske opgaver.

af Tina Bak

Endnu engang kan der berettes om nogle travle
måneder siden jul.
Ulvene mødes hver tirsdag og laver mange sjove ting. De har bl.a. skilt en vaskemaskine ad og
bygget fantasidyr af delene fra vaskemaskinen.
De har lavet fastelavnsris og gulerods-mænd.
De har også været ude og kælke.
Ulvene glæder sig nu til det begynder at blive
mere lyst, så de kan være mere ude igen.
Og så skal de jo snart på fællesweekend med de
store spejdere med overnatning i Hanstholm.
Mon ikke mange ulve-unger glæder sig til det?

Frokosten bød på ”misk-mask” i foliebakker over
bål og krabbekløer. Derpå kunne en trop glade,
men trætte spejdere vandre hjem til spejderhuset igen.

Spejderne har taget
”askemærket”. For at
kunne få det, skal man
kunne de grundlæggende spejderfærdigheder;
lave bål, vide noget om
naturens kredsløb,
knob, pionering, m.v.
Spejdermøderne har bl.a. budt på
en del eksperimenter vel udført af
”Brødrene Lieberkind”. De har
f.eks. lavet eksperimenter med
vandrensningsanlæg og vulkaner
til stor inspiration og også megen
morskab for spejderne.

Strømmaskine.

Dr. Lieberkind.
I januar var spejderne på overlevelses-tur. Heldigvis overlevede alle spejderne uden de store
problemer. Spejderne blev sendt ud i mørket på

Seniorerne har især travlt med at indrette deres
nye senior-lokale oppe på loftet af den nye tilbygning. Det er et stort arbejde, da det skal laves helt fra bunden af med isolering, beklædning
osv. Men de er nogle seje unge mennesker, der
knokler på med det og bruger mange timer på
det. De har dog også tid til andre gøremål, som
at lave lejr-båls-stole og sågar lejr-båls-sofa. De
har også været på udflugt til Hanstholm, hvor
bunkers blev intens undersøgt i bælg-mørke.

Det Blå Lagersalg
V. Hans Palm
Alt i møbler, tøj, værktøj, fiskegrej, hobbyartikler og mange andre ting.
Håndværkervej 18.
Åbent tir.- fre. 10-18 lør. 9-13.
Tlf. 30583058

Entreprenør
Søren Nielsen
Alt entreprenør arbejde har interesse.
Ring og få en snak.
Udlejning af pladevibrator, jordstamper og nivelleringslaser uden fører.

Tlf. 97982183/40782183
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Sidste nyt fra
Borgerforeningen

Vil indlede med at takke de frivillige vejformænd, som flittigt har uddelt tidende samt girokort. Der er flere af jer, der har spurgt til nogle girokort til enkelte borgere her i Nors. Da det
er kommet mig for øre det er en besværlig proces at lave de giro kort, kan husstande, der
ikke har fået et girokort indsætte beløbet på
Sparekassen Thy reg.nr. 9081 konto nr.
05800 10687. Husstande betaler kr. 120,00
og enkelt medlemskab er på kr. 60,00 om
året.
Apropos girokort skal der også lyde en stor tak
til Per Elektriker Møller samt til Christian SøeLarsen for det store arbejde med at lave girokortene, samt finde navnene på alle vi borgere.
Vi har efter samtale med Skole inspektør
Claus Bøegh lavet om på projektet, med grunden overfor missionshuset. På dette stykke vil
vi prøve at skaffe kapital til en multibane, som
vi vil placere på den grund. På en sådan multibane vil der blive mulighed for fodbold, hockey
på rulleskøjter samt basketball, så alt i alt en
spændende bane.
Til dette projekt vil vi håbe nogle af byens firmaer kunne tænke sig at tegne sig for en reklame på en sådan bane, dette er tænkt som
et engangstilskud, altså ikke noget løbende.
Vi har fastsat at lave 2 Petanque baner nede

ved kirken. Her følger en nærmere oplysning
om hvornår, da vi altid kan bruge frivillige til
sådanne projekter.
Vi har også besluttet os for at vi vil arbejde videre med en del af projektet omkring søen. Vi
laver så kun en lille del af det, men håber det
bliver attraktivt. Her vil vi også gerne have frivillige med.
Vi har så lige holdt en dejlig fastelavnsfest i
hallen. Her vil vi gerne takke de frivillige, spejderne samt de fantastiske medarbejdere i hallen. En særlig tak til Præsten og fruen for en
flot gudstjeneste samt hjælp til udvælgelse af
flotteste kostumer og præmieoverrækning.
Vil da også takke børnene samt deres forældre, som igen støttede op om projekterne her i
Nors -dejligt at se jer alle sammen.
HUSK at komme til generalforsamlingen
den 3. marts kl. 19.00 på Nors Kro. Her vil
være debat omkring vores lokalsamfund. Mød
op og deltag i en hyggelig aften.
Nu kan vi endelig se vintergækkerne, erantis
og krokusserne spirer op af jorden, så foråret
er nær.
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
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En venlig opfordring
til Nors borgere:
Tag en lille pose med når i går tur i
vores by. Saml vinterens papir og
plastaffald, der ubetænksomt er
droppet.
Vi må have en ren by at færdes i til
forår og sommer.
Venlig hilsen
Leif Korsgaard Andersen

Generalforsamling
Gymnastikforeningen.
Afholdes i Nors Hallen
Torsdag den 26. marts kl. 20.00
Dagsorden i.h.t. vedtægterne.
Alle interesserede er velkommen!
Venlig hilsen
Gymnastikforeningen

Projekt park.
Der er flere, der har spurgt omkring parkområdet
over for Nors Auto.
Projektet er absolut ikke glemt, men der mangler
penge og flere fonde skal søges.
Det er primært området omkring søen, der er
planlagt at starte med. Her skal sås græs omkring
søen og plantes træer, så der bliver lidt mere læ.
Samtidig skal der sættes borde og bænke op.
Det kunne jo også være rigtig hyggeligt at få nogle ænder derned man kan fodre. Er der nogle der
ved, hvad man gør for at tiltrække ænder?
Såfremt du kunne tænke dig at være med i en
projektgruppe er du meget velkommen til at henvende dig. - Det kan gøres til et rigtig attraktivt
område og vi har plantegning for hele området
helt over til Ranselvej, så nu er det egentlig bare
at komme i gang med at lave en plan over, hvad
der skal laves på området hvert år. - Der er bl.a.

foreslået et indhegnet område til luftning af hund.
Dette kunne jo også være en god ide.
MEN lad os få lavet en plan og er du interesseret
i at være med i en projektgruppe, så henvend dig
hurtigst muligt til:
Peter tlf. 24919506 eller
Sanne tlf. 97982023
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2 Spejderfest for ulve og
spejdere

3 Generalfors. 19.00 Borgerforening.

4 Klub 19 - Modeshow

5

6

7 Vildt Aften Nors Kro.
Basar Hallen fra 13.00

8 Basar Hallen fra 10.00

9 Generalfors. Ungdomsklub 10
19.00.

11 Klub 19 - Fortælleaften.

12 IM Samtalemøde hos Chr.
Bojesen 19.30

13

14

15

16 Hjemmenes aften Knud
Bonde Nielsen 19.30 Missionshuset.

17

18 Klub 19 - ”Døren går op,
hvem kommer ind?”

19

20 Gymnastikopv. Nors
Hallen.

21

22 Gymnastik - børnestævne.

23

24 Hjemmenes Aften Generalforsamling og hygge
kl. 19.30 Missionshuset.

25 Klub 19 - Legeaften
Modeshow Hallen 19.00

26 Generalfors. Gymnastikfor. 20.00 hallen.
Generalfors. IM 19.30

27

28 Indvielse af Spejderhuset 29
14.00.

30
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1 Klub 19 - Spille-hyggeaften

2

3

4

5

april 2009
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9

10

11

12

13

14

15 Klub 19 - Billøb

16 IM Månedsmøde 19.30.

17

18

19

20

21

22 Klub 19 - Dragebygning.

23 IM bedemøde 19.30

24

25

26

27

28 Bilorienteringsløb 19.00
fra Missionshuset.

29 Klub 19 - Udendørs
legeaften.

30

Maj:
6. Klub 19 Fisketur.
11. Avisindsamling v. spejderne
13. Klub 19 Video øveaften.
21. Kristi Himmelfartsløb for alle ulve.

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. - Også mulighed for fodpleje i eget hjem.

Husk at sende arrangementer ind til
kalenderen.
Følg også med på norsby.dk, hvor der er
aktivitetskalender.

Her er plads til DIT logo - det kan
godt betale sig at være med i
”Tværssamarbejdet”…
- kontakt redaktionen...
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F a s t e l a v n s m a n d a g p å N o r s S k o l e.
Og - der blev også danset lidt…

Dagen startede i sangsalen på skolen, hvor Claus Bøegh - jo det var
vist ham, der bød velkommen…
Herefter var der masser af fastelavnssange…

5. klasse havde også øvet sammen med Ellen på instrumenterne…

Efter morgensangene skulle
alle elever
over i hallen
og slå katten
af tønden og
derefter hygge
sig i klasseværelserne med
saft og fastelavnsboller. Og mon ikke
nogle af dem
skulle ud og
rasle senere
på dagen...

Bryllup.
Lørdag den 21. marts skal vores mor og far giftes. De hedder Maria Mygind Poulsen og
Christian Svendsen og bor Norsvej 43. Samme dag har far fødselsdag, HURRA - så er han
jo også sikker på at kunne huske bryllupsdagen
- tihi…
Til lykke mor og far! Vi glæder os til festen.
Hilsen Chris og Magnus

Indvielse
Vi er blevet færdige med vores tilbygning
til spejderhuset, og i den anledning vil vi gerne
invitere til officiel indvielse
Lørdag den 28. marts 2009 Kl. 14.00
i Spejderhuset Holmevej 19
Med venlig hilsen
KFUM Spejderne Nors
Hundene fra Vorring Maskinstation
fortjener en farveplads…- og nej desværre, alle syv er altså afsat...

Husk: deadline for maj-juni nummeret er den 20. april 2009

