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3. kl. på besøg i Juniorklubben…

Efter ferien har 3. kl. mulighed for at
komme i juniorklubben, der lige nu tæller
45 børn. - Her havde de lige en chance,
for at se, hvad man kan lave i klubben…
Klubben har fået sponsoreret et spil nintendo wii af Nordea. Derforuden er der
adgang til motionscenteret, gymnastiksalen og hallen. - I møderummet er der alle
mulige forskellige spil, perler og meget
mere. Så der er er god mulighed for at
boltre sig i klubben.

Gymnastikopvisning marts 2009

Indledning.
Mon ikke alle har nydt den aprilmåned, som vi nu
er på vej ud af… - Der har helt sikkert været rigtig
dejligt vejr og det smitter af på humøret hos de
fleste. - Vi får mere lyst til alle ting og nyder at
være udendørs. - Vi må håbe, at vejrprofeternes
prognoser holder og vi får en rigtig god og lang
sommer. Det vil ikke være så ringe endda…
Jeg ved ikke om det er vejret, der har gjort det,
men denne gang skal vi sige velkommen til ikke
mindre end to nye erhverv, der ønsker at støtte
”tværssamarbejdet” i Nors. Det er Furn Consult
a/s og Nordvestjysk Paintball, der har henvendt
sig og ønsker at være med. DEJLIGT! - Håber I
bliver tilfredse med samarbejdet.
Denne gang er der også rigtig mange forskellige,
der har sendt artikler og billeder ind og det er bare så godt. - Det gør, at man får lidt ekstra blod
på tanden til at lave blad og hjemmeside.
Info fra foreninger mangler:
Noget der dog kan blive bedre er, at foreningerne
lige sender en mail eller et stykke papir med navnene på de nye i bestyrelsen her efter man har
afholdt generalforsamling. Så kan vi få ajourført
profilsiderne på norsby.dk og få de rigtige navne
ind som kontaktpersoner til de forskellige foreninger her i bladet. - En ide kunne måske være, at
en i hver bestyrelse er ansvarlig for kontakt til Tidende og norsby.dk, så vi kan få mere info ud til
borgerne her i området. Det er jo egentlig det,
der er meningen med dette blad...Håber at høre
fra ALLE foreninger inden næste Tidende udkommer, så eventuelle forkerte kontaktpersoner
kan blive rettet.
Det samme gælder erhverv. - Er man utilfreds
med f.eks. Logo her i bladet eller profilsiderne på
hjemmesiden, så send noget andet materiale/
billeder vi kan lægge ind. Det er erhverv, foreninger og institutioner, der selv bestemmer hvordan
profilsiderne skal se ud. Jo mere materiale vi får,
jo flottere kan vi lave jeres profilsider/
reklameblokke…

Redaktion:
Dorte Larsen
tlf. 41628895 dorteml@privat.dk
Susanne Søe-Larsen
tlf. 97982023
info@norsby.dk
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Den 11. maj afholdes borgermøde på Nors Kro
arrangeret af Borgerforeningen. - Det vil være
rigtig dejligt at se mange folk denne aften, da der
er nogle gode punkter på programmet. Nogle
projekter, der kan gøre en forskel for vores område. Hvem vil ikke gerne have en rigtig dejlig park
nede ved søen overfor Nors Auto. - Her har vi så
mange muligheder for at få et rigtig dejligt sted
for alle aldre. Også geocashingprojektet er rigtig
spændende og denne aften kan man prøve selv,
hvordan man kan finde en ”skat” med GPS. - Det
kan virkelig anbefales. Det er noget man kan blive bidt af og igen er det noget for alle aldre. - Jeg
var selv på geocashingjagt i Tved skov for et par
uger siden sammen med tre andre familier. Det
er en god måde at komme ud i naturen på og
man kan få nogle informationer om lokalsamfundene, som man måske ikke vidste i forvejen. Det
er netop sådan nogle områder man efterlyser til
den lokale geocashingjagt vi får. Hvor er der nogle gode historier og dejlige steder, som vi gerne
vil vise folk, der skal på jagt her? Gør dig selv den tjeneste og mød op til en garanteret hyggelig og indholdsrig aften. Det vil du helt
sikkert ikke fortryde.
Iflg. skoleinspektør Claus Bøegh er elevtallet på
Nors Skole nu oppe på 200. Det vil sige, der har
været en stigning af elevtallet i dette skoleår. Det
var jo ikke lige det prognosetallet ved sidste skolestrukturdebat viste. Her spåede man et kraftigt
fald på bl.a. Nors Skole. - Det er meget positivt
med flere elever på skolen og vi håber at endnu
flere tilflyttere med skolesøgende børn vil bosætte sig i skoledistriktet.
Deadline for næste Tidende er 20. juni. Det vil
være rigtig dejligt, hvis vi igen får en masse materiale at arbejde med, så vi kan få et godt og
spændende blad.
God sommer!
Susanne Søe-Larsen

Layout:
Mona Troelsgaard
Susanne Søe-Larsen

Fotos:
Oluf Immersen, Kristian Amby
mfl.

Trykket hos Friheden

Nors-Tved
Borgerforening
www.norsby.dk
Kontaktperson:
Peter Larsen
Tlf. 24 91 95 06
peter@boghthoft.dk

Side 4

Det gamle forsamlingshus væltes
og grunden sættes til salg…
Det er Blikkenslager Jens Ole Jensen, der ejer
det tidligere forsamlingshus. - Han har nu fået
fældet alle træerne omkring huset og er godt i
gang med at rive tag af og tage vinduer ud, inden
huset så til sidst bliver væltet.
Når det er sket, sættes grunden iflg. Jens Ole til
salg. Så er du interesseret i en byggegrund i
Nors, er her altså en mulighed. - Dem har vi jo
ikke ligefrem så mange af…
For folk, der har boet i og omkring Nors i mange
år, breder der sig lidt nostalgi omkring forsamlingshuset. - Mange har været til rigtig mange fester i det hus og selvfølgelig vil der være minder
herfra.
Lidt historie omkring forsamlingshuset:
Huset blev bygget i 1902 på opfordring af fortrinsvis større landbrugere, der følte sig tiltrukket af
Grundtvig og Kr. Kolds tanker. Mange af disse
havde været på højskole og var der blevet inspireret til et mere åbent livssyn.
Til at begynde med var der en foredragsforening,
hvor der bl.a. kom højskoleforstandere og holdt
foredrag. Dette resulterede i, at højskolen blev et
mere kendt begreb her på egnen også. - Samtidig
blev flere lederuddannede til gymnastik og derved
startede også gymnastikforeningen op i forsamlingshuset.
Gymnastikforeningen i Nors:
Denne blev stiftet i oktober 1902 og de første 55
år af foreningens levetid holdt de til i forsamlingshuset. Først da skolen blev bygget i 1957, blev
gymnastikken flyttet hertil.
Det var under ret kummerlige forhold gymnasterne holdt til i forsamlingshuset. - Når der skulle
være gymnastik i huset, blev der tændt op i kak-

kelovnen i den ene ende af salen, så der kunne
være lidt varme når gymnasterne kom. Sommetider var salen dog så tilrøget, så man måttet have
døre og vinduer op, for at få luftet ud.
Der var heller ingen omklædningsrum. Al omklædning foregik i salen. - Såfremt man havde
brug for at bad efter gymnastikken foregik det i et
skur omme mellem træerne, hvor der var en bruser med koldt vand. - Senere blev der dog bygget
baderum i kælderen, men stadig kun med koldt
vand. Ofte var der også store frøer i baderummet,
som specielt pigerne ikke havde lyst til at bade
med…
Gymnastikforeningen holdt også rigtig gammeldags forsamlingshusbal, hvor pigerne sad i den
ene ende af salen og mændene i den anden ende. Entreen til en sådan aften var 2-3 kr.
Der blev også afholdt dilettant i huset og mange
husker sikkert senere, at mange private lejede
huset, når der skulle fejres fødselsdag, bryllup
eller lign.
Oplysningerne er fundet i bogen Nors Tved fortid
og nutid. Her kan du læse meget mere. Har du
ikke bogen, kan du købe den for kun 150,00 kr.
hos Susanne Norsvej 54, tlf. 97982023.

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.
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Borgermøde mandag den 11. maj kl. 18.30
På Nors Kro.
Vi har i Borgerforeningen flere punkter, som vi
gerne vil have taget op, hvor DIN mening og ide
kunne være en kæmpe hjælp. Derfor indkaldes
til dette borgermøde, hvor vi håber at se rigtig
mange af byens borgere.

Program:
1.

Nors og Tved skal have sin egen GPS
Jagt:
Vi starter aftenen med at finde en skat i Nors
under kyndig vejledning af Jens Ole Hald. Herefter vil vi gerne have dine ideer til,
hvad der er værd at vise frem eller
fortælle om i Nors-Tved området
og omkring søen.
Turistchef Ole Riis Christensen
indleder brainstormen, der gerne
skulle få idéerne til at blomstre.
Idéerne kan fx tage udgangspunkt
i destinationen for din yndlings gåtur, eller et sted du er stolt af. Det
er Borgerforeningen
, der i samarbejde med Thy Turistbureau står for projektet.

2.
Projekt Park overfor Nors Auto:
Vi har fået tildelt et stort areal ved søen nord for
Nors. Her er oceaner af muligheder og vi har
allerede fået flere gode forslag.
Vi vil kort fortælle om området og de forslag, der
er indkommet og så kan DU komme med dine
ideer til området.- Sidst, men ikke mindst skal
der nedlægges et udvalg, der arbejder videre
med de ideer, der kommer ind. - Der er allerede
flere navne, der er interesseret i at være med i
udvalget.

3.
Julepynt i byerne:
Dette er et emne med mange meninger. - Vi har
flere gange efterlyst folk, der gerne vil med i et
udvalg, der skal stå for ideer og indkøb til nyt
julepynt. - Desværre har der ingen henvendelser
været. - Vi håber denne aften, at kunne få nogle
ideer på bordet og er stadigvæk optimistiske
med hensyn til, at få et udvalg op at stå.

4.
Sankt Hans fest i byen igen:
Tidligere afholdte Borgerforeningen Skt. Hans
Fest hvert år. Vi har drøftet om det måske var
en ide at tage op igen. - Hvordan er stemningen
for dette?? Skal det være en traditionel aften
med bål og tale, eller har DU en ide til, hvordan
man måske kunne lave en lidt mere utraditionel
aften.
5.

Fri diskussion, hvor andre emner kan
tages op.

Mød op og vær med til at komme med ideer og
meninger omkring nogle punkter, der er meget
vigtige for vores lokalsamfund.
Der vil være kaffe og brød sponsoreret af Nors
Kro.
Med venlig hilsen
Nors-Tved Borgerforening

HÅNDVÆRKERVEJ 9, NORS
TLF. 96177400

WWW.FURNCONSULT.DK
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Nors MC
køreklar.

05.06. Evt. week-end telt-tur.
17.06. Afgang kl. 18.00 - Bemærk onsdag –
Skive Havn
30.06. Tur ved Arne Andersen

Så er det efter kalenderen forår og vi er nogle
folk her i byen (både mænd og kvinder i alle aldre) der synes det er sjovt at køre motorcykel.
Vi kører tirsdage i ulige uger fra 1.2.3. Statoil,
Nors kl. 18.30.
Har du lyst til at køre med, møder du bare op.

Juli:
14.07 Tur (bestemmes af de fremmødte p.g.a.
sommerferie)
15.07. Skagen Træf
28.07 Tur (bestemmes af de fremmødte p.g.a.
sommerferie)

Kørselskalender for 2009
Maj:
05.05. Tur ved Carsten Krogsgaard
19.05. Tur ved Niels Peter Hove
Juni:
02.06. Afgang kl. 18.00 - Tur til Haverslev
(mellem Aggersund og Brovst) ved Henning
Bang

Tlf. 97981622

August:
07.08. Thy Træf
11.08 Tur ved Thora og Anders Jensen
25.08. Tur ved Lasse Jørgensen
08.09. Tur ved Dorte og Ole Møller
22.09. Tur ved Esther og Arnfred T. Larsen
06.10 Tur ved Ole Westergaard
Vi ses!
Hilsen
Nors MC

Nordthy Bedemandsforretning
Else og BerthelRasmussen
Bybakken 69
7730 Hanstholm
Tlf. 96550600

www.vorringmaskinstation.dk

Vi kan denne gang sige velkommen til Furn
Consult, der nu også er med i
”Tværssamarbejdet” og derved støtter Tidende
og norsby.dk. –
Mange her på
egnen ved alt
Fra venstre: Anna,
om, hvad Furn
Anni og Keld
Consult er,
men der er helt
sikkert også
nogle der ikke
aner, hvad det
står for. – Det
er en importvirksomhed,
der køber
møbler hjem
primært fra Fjernøsten og Østeuropa til grossister og fabrikker i Danmark – d.v.s. der er ikke
salg til private. – Her i Danmark er der 4 ansatte
i hovedafdelingen på Håndværkervej 9. Benny
er Direktør i selskabet. Derforuden er der Anni,
der står for logistik, Anna for bogholderiet og
Kjeld for indkøb. – Udover kontoret her i Nors er
der også kontorer og ansatte i Kina, Malaysia og
Litauen er der i alt 14
ansatte.
Benny
Det var tilbage i 2001
Benny Sørensen og Niels Jørgen Andersen
startede virksomheden
op. Dengang havde de
til huse i det tidligere
Carlsberg Depot i Thisted. – Her holdt de til
indtil 2003, hvor de
overtog SJ Fragts bygninger på Håndværkervej 9 i Nors.

Sanne og Carsten
Dalgaard
Tlf. 97981050
Nu også posthus og
apotekerudsalg
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Benny har boet her i Nors på Nellikevej siden
1991. Oprindeligt kommer han fra Sjørring. Han
er gift med Birgitte, der stammer fra Hanstholm.
– Grunden til de flyttede til Nors er, at de begge
var ansatte på Licentia. – Benny som værkfører
og Birgitte på kontoret. – Sammen har de børnene Peter 14 år, der også er arbejdsdreng i
Furn Consult og Stine på 11 år. Både Benny og
Birgitte gør også et stykke arbejde i Nors BK,
hvor Benny står for den nystiftede erhvervsklub.
Derforuden cykler og løber han også meget og
har planer om at deltage i Thy Marathon til efteråret.

Såfremt du ud fra dette er blevet lidt mere interesseret i Furn Consult, kan du besøge deres
hjemmeside på adressen: furnconsult.dk. – Her
kan du se flere billeder af de typer af møbler,
som virksomheden importerer og få flere oplysninger omkring virksomheden.
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Årsmøde i Nors Genbrug
Nors Genbrug har haft det første årsmøde d.
25. marts 2009, hvor ca. 20 – 25 medarbejdere var mødt op.
Sigfred Kristensen bød velkommen, og herefter skulle der vælges dirigent og stemmetællere. Leif K. Andersen blev valgt som dirigent, og
Ragna Gregersen blev valgt som stemmetæller sammen med Else Pedersen.
Formand Kaj Stensgård fremlagde bestyrelsens beretning og omtalte konsulent Bent Møllers arbejdsområde i Jylland, den vellykkede
15-års jubilæumsfest i januar måned, butikkens udsalg og loppemarked, sommerfesten
og salgsdemonstrationen på Nors Ældrecenter. Kaj takkede for den frivillige arbejdsindsats
i årets løb. Der var blevet taget afsked med 3
medarbejdere.
Herefter var der valg til bestyrelsen, og følgende blev genvalgt: Kaj Stensgård og Jytte K.
Andersen. Ragna Gregersen modtog ikke genvalg, og som nyvalgt blev Rita Engelbreth. Der

var genvalg til de 2 revisorer Elly Holm og Edel
Kjær.
Efter valgene fremkom Jytte K. Andersen med
nogle idéer til forøget salg, ligesom hun understregede betydningen af velvære og god atmosfære for de frivillige i butikken.
Så var det tid til at se en film af Else Højvang
om Danmissions arbejde i Tanzania.
Mødet sluttede med kaffe og hjemmebagt kage i en hyggelig atmosfære.
På bestyrelsens vegne
Jytte K. Andersen

Efterlysning!!
Har du lyst til at træne glade gymnaster i Nors Hallen, så er det dig vi mangler. Vi tilbyder gratis inspirations-/ træner-kursus.
Kontakt Karl Kristian Iversen for nærmere information på tlf. 24 86 66 75.
Venlig hilsen
bestyrelsen i Nors Gymnastikforening

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...
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Motionister på Trampestien ved Skinnerup.
Som afslutning på vinterens motionshold ved Kirsten Kær, havde hun foreslået en motionstur på
Trampestien i Skinnerup.

Alle på holdet var overrasket over så spændende
en vandretur, så tæt på hvor vi bor, og tænk vi var
14 piger som var mødt op, og ikke en havde prøvet turen før.
Tirsdag den 31. marts klokken 18.30 startede vi
ved Skinnerup kirke, og her gik vi så ca. 5 km. Det
var en utrolig varieret og spændende tur. Der er
bakket terræn, der er grusvej, der er en strækning
hvor vi går på den nedlagte Fjerritslev bane, og vi
møder Kvindehøjen hvor der altid står
vand ned midt i højen. Vi kom også til en plads
med sheltehytte, bålplads, spisested , vand og toilet i Baun Plantage.

Som afslutning på det hele var Kirsten vært med
kaffe, kage, dejlig frisk frugt, og en masse hyggelig samvær.
Til alle som læser dette, kan vi varmt anbefale en
tur på Trampestien.
God sommerferie til alle
Åse Christensen

Tusind Tak for opmærksomheden til spejderne
i forbindelse med vores indvielse.
Med venlig hilsen
KFUM spejderne Nors

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
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GUDSTJENESTER
3.5 3. søndag efter påske

10:00 Konfirm

8.5 Store bededag

9:00 K

10:30 *

10.5 4. søndag efter påske

10:30 BH

17.5 5. søndag efter påske

19:00

10:30

21.5 Kristi Himmelfartsdag

10:30

-

24.5 6. søndag efter påske

9:00

10:30

10:30 *

9:00

31.5 Pinsedag
1.6 2. pinsedag

-

Friluftsgudstjeneste kl. 11:00 ved Nors sø, Nebel. 0)

7.6 Trinitatatissøndag

9:00

14.6 1. søndag efter Trinitatis

10:30 PSH *

21.6 2. søndag efter Trinitatis

-

28.6 3. søndag efter Trinitatis

10:30

5.7 4. søndag efter Trinitatis

-

12.7 5. søndag efter Trinitatis

10:30
10:30 BH *
9:00
19:00 BH

10:30 PSH *

19.7 6. søndag efter Trinitatis

-

26.7 7. søndag efter Trinitatis

9:00 K

2.8 8. søndag efter Trinitatis

*) 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.

-

9:00 PSH
10:30 *

19:00

_
PSH: Pia Søgaard Hansen,
BH: Benne Holwerda
Sognepræst, provst, Henning Bjørndal Sørensen, Hindingvej 1, Nors, tlf. 9798 1030.
hebs@km.dk. - Træffes bedst mellem kl.
11:30 og 12:30.
Jeg har ferie fra d. 29/6 - 19/7. Henvendelser
bedes rettet til pastor Pia Søgaard Hansen,

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

Kontaktperson:
Viggo Jørgensen
mail:
norshallen@norshallen.dk

Kontaktperson:
Preben Graversen
Tlf. 97982046
Pr.gravesen@sol.dk
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Tvivleren Thomas tiden efter den første påske.
De første dage efter påske var for disciplene præget af forvirring, mismod, tvivl, angst og
usikkerhed. Alle var bange for at begive sig
udenfor en dør af angst for, at også de skulle
blive taget til fange og lide samme skæbne som
Jesus af Nazareth.
Derfor holdt de sig inde bag lukkede døre.
Det gjorde de helt konkret, - men lukkede døre
kan være så meget. Der er så meget, vi kan lukke os inde bag. Det er ofte det nemmeste at lukke sig inde og andre ude. Spærre vejen, lukke
døren, så jeg ikke behøver at tage stilling, bekymre mig om noget, være fri for at skulle give
mig i kast med det, der vanskeligt og svært.
For disciplene var spørgsmålet: Hvad var
det her for noget, - det som nogen sagde, at han
var opstået fra de døde. Nogen troede det, og
dem var der så andre, der ikke troede på. Nej, vi
lukker døren, det er slet ikke til at overskue eller
for utroværdigt at forlade sig på.
Blandt dem, der ikke troede, var Thomas,
- tvivleren, er han siden hen blevet kaldt. - Han
vidste ikke, hvad han skulle tro, - og kom til den
overbevisning, at før han skulle tro noget som
helst, ville han se beviser, - før skulle han ikke
have lukket nogen dør op.
Hvorfor nævnes Thomas på dette centrale
sted ganske få dage efter Jesu død og opstandelse, - i forbindelse med de afgørende scener, hvor
disciplene møder den opstandne for første gang.
Thomas, - ham, det drejer sig om i dag, er med som trøst og opmuntring for os andre
tvivlere, - os, der ligner Thomas et langt stykke
af vejen.
Det, der skete for Thomas er evangeliet
for os. For vel havde han lukket sig rigtigt godt

og grundigt inde ved at afvise at åbne op for noget som helst, før han fik beviser, - men hvad
skete der, - der skete det, at Vorherre gik gennem de lukkede døre, også de lukkede døre, som
Thomas, med sine krav om beviser, gemte sig
bag. Vorherre kom ham i møde og rakte de
naglegennemstukne hænder frem, - men inden
Thomas fik mærket efter, noget som helst, udbrød han: ”Min herre og min Gud”.
Tvivleren Thomas kom til tro, - ikke fordi
han fik beviser, men fordi han mødte Vorherre,
der var gået lige igennem alle de lukkede døre,
som Thomas havde stillet op for ikke at komme
til at tro. Disse grænser sprængte Vorherre. Han
lukkede op for Thomas, lukkede ham ind i en
verden, uden for eller ud over de grænser, som
kravet om beviser lukkede Thomas inde i.
Tro er ikke noget, man beslutter sig for,
men det er noget, man får, når man møder en
man oplever som troværdig - som Thomas gjorde det i mødet med den opstandne.
At tro er dernæst at give slip, - give slip
på den uimodståelige trang, vi har efter altid at
have styr på alt i tilværelsen, - og for at få det,
mener vi, at det er bedst at lukke os inde bag
lukkede døre, - eller kun lukke op, når vi selv
har fundet ud af det hele.
At tro, det er at acceptere ens utilstrækkelighed, acceptere at man er en del af, lever på og
af det ubegribelige, - og at det afgørende her i
livet kun kan favnes og opnås gennem kærlighed, - menneskers og Vorherres.
At tro, er at turde modtage og hænge ens
liv op på det, som vi ikke kan fatte eller overskue, som åbner for os døre, vi aldrig har været
igennem, - giver os et udsyn mod noget, som vi
aldrig har skuet, - tænder lys for os dér, hvor
mørket ellers truer med at tage magten.

Foredrag
Musik
hygge
Kontaktperson:
Lilian Larsen
Tlf. 97981626

HBS

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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Friluftsgudstjeneste.
Igen i år afholdes der 2. pinsedag fælles for
alle sogne i Thisted provsti en friluftsgudstjeneste ved Nebel på sydsiden af Nors Sø mandag d.1.juni - 2.pinsedag kl.11.00. Alle provstiets præster arbejder sammen om gennemførelse af denne gudstjeneste.
Prædikant ved gudstjenesten er i år sognepræst
Mariann Amby, Tilsted.
Thisted kirkes Drenge- og Mandskor samt
Thisted FDF musikkorps medvirker.
Fin mulighed for frokost i det grønne efter
gudstjenesten! Medbring selv madkurv! -og
klapstol!
Scenen flyttes i år tæt ind under skoven, således der skulle være bedre læforhold. Men vi
forventer i øvrigt, at det i år vil være varmt i
vejret, solskin og vindstille.

Sammenkomst
for ældre.
Onsdag d. 13. maj indbydes til sammenkomst
for ældre i Nors præstegård kl. 14:30.
Johan Svaneborg, Vust, kommer med underholdning, oplæsning og sangtime.
Alle er velkomne. Angående kørsel: ring til
Snedsted Turistbusser tlf. 9793 4057.

(- tidligere Sudanmissionen ).
Mandag d. 18. maj kl 14:00 hos Ingeborg Nielsen,
Guldstjernevej 10
Mandag d. 16. juni kl. 14:00 hos Ejnar Madsen,
Søholtvej 4, V. Vandet.

Kontaktperson
Else Gregersen
Tlf. 97981965

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
Lasse Vestergaard Sørensen, Skellet 25.

Nors og Tved kirkegårde.
Nors.
Graver: Jørgen Christiansen, Søbakken 2.
tlf: 97981431, 24900808.
Kirkeværge: Agnes Dahl, Hindingvej 46,
tlf: 97981723
Tved:
Graver: Erling Overgaard, Torshøjvej 11
tlf: 97981489, 40287389.
Kirkeværge: Anders Andersen, Ballerumvej
305, tlf: 97981607.

Indsamlinger.

Mission Afrika

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

Konfirmation

Igen i år d. 1. marts samlede Nors menighedsråd ind til Folkekirkens nødhjælps fasteindsamling til verdens stigende sultproblem.
I år blev der samlet kr. 5.865,75, - det største
beløb, der hidtil er samlet ind her i Nors til
dette formål.

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
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Studietur for konfirmanderne
fra Nors og Hillerslev.
Tirsdag d. 17 marts var Benne Holwerda
og jeg med konfirmanderne fra Hillerslev og
Nors på studietur til Aalborg.
1. stop var ved Frejlev kirke sydvest for
Aalborg, - en gammel middelalderkirke, der
for nyligt er blevet gennemrestaureret og
kunstnerisk udsmykket af Per Kirkeby. Udsmykningen af kirkens loft, bænke og kor er
meget bastant både i farvevalg og motiver,
f.eks. loftet med mange røde streger, der illustrerer blodet, der løb ned af Jesu kors. Bænkene var malet meget gule. Alteret, døbefont,
lysestager er udført i bronze. Ude på kirkegården var en 3 m. høj bronzefigur.
”Opstandelse”, udformet som stenen for Jesu
grav.
Næste stop var ved Nordjyllands kunstmuseum. Konfirmanderne havde på museets
hjemmeside forinden turen fundet 4 billeder
med religiøse motiver. Konfirmanderne var
delt op i grupper, der skulle præsentere de enkelte billeder for de øvrige konfirmander. Det
var de i øvrigt meget gode til.
Derefter gik turen til domkirken, Budolfi kirke, stiftets største kirke. Kirken er stor og
flot og rummer megen udsmykning og historie.
Efter besøget i Budolfi kirke havde børnene fri en time, inden vi igen kørte videre til
Skalborg kirke, - en ny og moderne kirke. Efterhånden, som børnene fik fortalt om kirkens
historie, kirkerummet og inventaret samt de
mange andre lokaler i forbindelse med kirken,
syntes de fleste om den.

en opgave at skulle referere turen. Vi bringer
nogle citater.
Frejlev kirke:
… en udsmykning der er meget ny og anderledes i forhold til andre kirker. Personligt synes
jeg, den er grim inden i, så gik vi udenfor og
så en stor sten der skulle forestille den sten
som man satte for Jesu grav.
… blod i loftet og bænkene var malet skrigende gul, som ikke så pænt ud .
… smukt og kunstnerisk udført.
Kunstmuseet:
… måtte gå frit rundt og se på de mange spændende ting.
Budolfi kirke:
… lidt mærkeligt at der var et køkken i kirken.
… stor og flot.
… stor og flot med mange guld smykker.
Skalborg kirke:
… meget anderledes, de havde sand i gulvet.
… inde på en moderne kirke den var meget
stor men lidt kedelig at se på men sådan skulle
det være … jeg tror faktisk at jeg hellere vil gå
i sådan en kirke end en almindelig kirke.
… vi var der i lang tid, men det var ikke sådan
at det var meget kedeligt, fordi det var anderledes og sådan.
… et meget godt alternativ til de meget traditionelle og nogle gange lidt kedelige kirke
… lignede ikke en rigtig kirke.

Da børnene kom hjem fik de på skolen

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

HBS

Spejderne
i nors
holmevej

Kontaktperson:
Rikke rasmussen
Tlf. 97982520
rlr@pc.dk
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Fællesweekend med
spejderne i Nors

Fredag den 17. april drog 30 ulve, spejdere og
ledere på spejderlejr. Vi skulle på fællestur for
alle spejdere i Nors Gruppe.
Det var med store forventninger, at spejderne
tog afsked med forældrene, og for nogle var
det især spændende; de nye ulve skulle nemlig
på spejderlejr for første gang.

Vi skulle til Græshytten i Hanstholm og mange
spændende aktiviteter var i sigte. Først skulle
der pakkes ud, soveposerne skulle findes frem
og slikposerne åbnes.
De store spejdere skulle slå telte op til natten,
mens ulvene fandt sig en køje i hytten.
Efter en god gang kødsovs og pastaskruer
skulle vi på løb med aktiviteter som sækkeløb,
vandpistolskydning, tvillingekrocket, bål, bueskydning, smage-kims m.v. Løbet varede helt
til det var blevet mørkt.

På enhver spejderlejr hører sig et lejrbål til,
men da det var mørkt og koldt, holdt vi det inde
i hytten. Vi sang et par spejdersange, og fik
læst godnathistorie – en lidt uhyggelig troldehistorie, som heldigvis endte godt!
Vi sluttede af med saftevand og kage og så var
det tid til at krybe i soveposerne – troede vi
…..men Tonny fortalte, at der havde været indbrud i en bunker og politiet havde spurgt om vi
kunne hjælpe med at fange tyvene. Det kunne
vi selvfølgelig, selvom vi var lidt bange. Med
lommelygter og hinanden i hænderne begav vi
os ud i mørket og ned i bunkers for at jagte
banditter. Vi fandt dem og det viste sig at banditterne var Rasmus, Tim og Svenni. Banditterne blev fanget i skoven og bundet og så kunne
alle gå hjem i seng.
Ulvene fik lov at sove resten af natten, men
spejderne fik blot et par timers søvn, før de
igen blev kaldt ud fra teltene – de skulle nemlig
på nat o-løb.
De nåede dog aldrig at komme af sted på oløb, da Henrik blev ringet op fra sit arbejde, om
at der var uromagere ude ved klitterne.
O-løbet blev aflyst, så spejderne kunne hjælpe
Henrik med at undersøge, hvad der foregik ude
ved havet. Det viste sig at blive en mere end
spændende oplevelse, hvor der bl.a. blev fundet våben og narkotika. Pludselig gik en spejder i en snuble-tråd og en alarm startede nede
i den mørke bunker. Og så kan det nok være,
at spejderne fik travlt med at komme tilbage til
bilerne og hjem til græshytten. På vejen hjem
så de måske banditternes bil. Det hele blev
rapporteret til politiet.
Da det atter blev lyst var der flaghejsning og
morgenmad med efterfølende spontan
”brændestafet” – spejderne stod i en lang række og transporterede brænde fra skuret ned til
bålpladsen – det var yderst effektivt!
Nogle fik også tid til lidt morgengymnastik i
form af fangeleg, kolbøtter og kraftspring.

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

Side 15
Efter en fælles gang rundbold var det tid til at lave frokosten. Alle spejdere skulle lave sin egen
mad; kartofler, gulerødder, hvidkål og pølser i en
foliebakke på bålet. Maden smagte fantastisk og
alle spiste med stor velbehag.

Det var så den tur – nogle trætte og beskidte,
men seje ulve og spejdere kunne afhentes i Nors
Spejderhus lørdag eftermiddag.
Tak for en rigtig god tur, vi glæder os alle til årets
sommerlejre!
På ledernes vegne,
Tina Bak

Der blev også tid en gåtur ud og se på bunkers
og de var ikke helt så uhyggelige i dagslys som
midt om natten!!

KFUM og KFUK i Nors holder
Sankt Hans Fest Tirsdag d. 23.
Juni kl. 19.30 hos Egon og
Lilian Andersen, Hindingvej 37

Der afholdes Kredsmøde i
Hillerslev Tirsdag d. 5. Maj v/
Missionær Mogens Aaen,
Strandby
Husk også:
Torsdag d. 14. Maj Månedsmøde i Hillerslev v/
Egon Johansen, Hørdum
Torsdag d. 28. Maj Samtalemøde hos Lillian Larsen
Torsdag d. 11. Juni Samtalemøde hos Christian
Frost.
Torsdag d. 18. Juni Månedsmøder i Hillerslev,
hvor taler endnu ikke er oplyst.

Provst Henning Sørensen Taler, hvorefter der er
familieløb med sjove poster. Så er der kaffe
(medbring selv kaffekurv)
Der er snobrødsbål til børnene og der kan købes
pølser og sodavand. Efter kaffen tændes det store
bål.
Alle er velkomne.

Sydhavnsvej 5
Tlf. 99199300
thisted@de-bergske.dk
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Krocket
Vi er nogle der spille krocket på Vendbjerg tirsdag eftermiddag og torsdag formiddag.
Hvis du har lyst til at prove, er du meget velkommen, vi vil gerne have nogle flere med både m og
k.
Krocket - er et spil med slav i, kan spilles af alle
uanset alder og køn.
Krocket - er et makkerspil som kræver samarbejde,
Krocket - er for hjernen, humøret og helbredet.
Krocket - spilles overalt i Danmark og det sociale
samvær er det væsentlige.

Du er meget velkommen til at prøve om det er
noget for dig, vi har det meget sjovt, så mød bare
op. Vi har krocketkøller, der kan lånes.
Hilsen
DE MUNTRE MOTIONISTER
Evt. spørgsmål. Martin tlf. 97981692
Bent tlf. 97982664

Krocket kan dyrkes som ren motion, man kan gå
med i konkurrence og tage med ud til turneringer
og stævner og møde ligesindede spillere.

SØGES:
Nye instruktører til Nors Hallens motionscenter.
Jobbet indebærer, at du har lyst til at bruge et
par timer om ugen på andre mennesker.
Vi tilbyder oplæring i form af kursus i maskinerne, programlægning, førstehjælpskursus, fri træning og instruktørtøj.
Yderligere oplysninger fåes ved undertegnede
Henvendelse til
Anna-Grethe
28977598
Nors Hallen
Norshallen@norshallen.dk

Kims
Gulvservice
Tlf. 97911851
Mobil 20261851
V. Halla Palm
Håndværkervej 18

Side 17

Tro.
Jeg hedder Oluf Immersen er 47 år far til fire
og bogtrykker.
Min opvækst var på en
bondegård i Stagstrup,
her boede jeg sammen
med mine forældre til
jeg var 13 år gammel.
Min ældste bror Jørgen
overtog da gården, der
i dag hedder Thy gårdbutik/ bondegårdsferie.
Engang da jeg hjalp min far i stalden var jeg ude
for en ubehagelig oplevelse. Efter malkningen
skulle jeg genne køerne ud på græs. Med et lille
spark ville jeg hjælpe en ko som ikke gad at gå
ud. Med den ene fod højt oppe i luften på koens
bagdel og den anden glidende i en frisklavet kokage gik det helt galt, jeg endte pladask på ryggen i grævlingen der var fyldt med komøj- der lå
jeg så og havde det rigtigt træls. Min far, som så
hvad der skete, kom mig hurtigt til undsætning,
han hjalp mig op, tog sin lommekniv og gav mig
førstehjælp ved at skrabe det friske møj af mig fra
top til tå!-derefter blev jeg sendt ind til min mor,
lortetøjet blev taget af og jeg kom i badekar. Rent
og tørt tøj blev fundet frem og det var bare dejligt
at komme i det!
Da min ældste bror Jørgen blev forlovet , var min
far igen redningsmand! Jørgen havde tabt sin
guldring uden at vide hvor eller hvornår. Han opdagede det først efter at vi havde været til bordtennis i Stagstrup skole sent om aftenen. Jeg
hjalp ham med at lede alle de steder han mente
at have været den dag, det var blevet mørkt og vi
brugte lommelygter, ved midnats tid opgav vi eftersøgningen, da det var en håbløst opgave. Næste morgen kom min far på banen, han havde fået

den ide`at Jørgen måske kunne have tabt den da
han vaskede en ko´s ene bagben i sæbevand.
Trillebøren blev fundet frem, far skovlede al halm
og komøj op rundt om koen og det fra grævlingen
ved de nærmeste køer, dernæst fyldte han trillebøren op med vand, rullede ærmerne op og søgte
så i ”suppen” efter ringen! Efter kort tids søgen
skete miraklet, han fandt ringen! I kan tro Jørgen
blev glad.
Grunden til jeg fortæller disse to sandfærdige historier er at jeg gerne vil fortælle at før jeg tog
imod Jesus som min frelser, havde jeg det indeni
på samme måde som da jeg væltede rundt i
grævlingen, møjet var alt det jeg havde gjort forkert den synd som adskilte mig fra Gud, jeg søgte
Gud sådan som min far søgte og fandt guldringen, Jesus siger søg og du skal finde! Jeg søgte
og jeg fandt ud af at Jesus virkelig var den som
han sagde i bibelen han var, han elskede mig og
ønskede at jeg skulle have et godt liv og starte på
en frisk. Som 18 årig sagde jeg ja i Snedsted kirke til at følge Jesus og blive fyldt med Helligånden. Det forvandlede mit liv fuldstændigt, jeg blev
fyldt af en uforklarlig glæde og fred, ja jeg blev så
fuld at jeg næsten ikke kunne stå på mine ben.
Det skete også på pinsedagen da Helligånden
kom over disciplene ,de dinglede rundt og folk troede de havde drukket sød vin. Det havde de ikke
de var blevet fyldt med Guds Ånd. Nu må du ikke
tro at mit liv har været et langt omdinglende lykkerus langtfra! Men når jeg har søgt Gud har jeg
sejret i alle de omstændigheder der er kommet
imod mig. Jesus er ikke død han er opstået og
han lever og vil give alle som vil tro på ham et helt
nyt forvandlet liv. Gud elskede verden så meget
at han gav sin elskede søn Jesus for at alle dem
der tror og tager imod ham, ikke skal gå fortabt,
men have et evigt liv!
Vil du vide mere om det nye liv Jesus vil give og
hvordan du finder ham, så er du velkommen til at
kontakte mig!

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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Nors Områdecenters
aktivitetskalender

Onsdag den 17.06. kl. 14.00 Alm. klub.
Onsdag den 24.06. kl. 14.00 Sankt Hans fest

Maj:

Torsdag den 25.06. kl. 14.30 Gudstjeneste.

Onsdag den 06.05. kl. 14.00 Sangeftermiddag
med Lillian og Jenny Kaffe m/brød 15 kr.
Onsdag den 13.05. kl. 14.30 Sammenkomst
for ældre i Præstegården.
.
Onsdag den 20.05. kl. 13.30 Blå Tur
Onsdag den 27.05. kl. 14.00 Besøg fra Pasgaard Tøjservice. Få forårsgarderoben suppleret eller fornyet.
Torsdag den 28.03. kl 14.30 Gudstjeneste.

Husk der er kørsel til alle arrangementer i forbindelse med klubben onsdag. – Pris 10 kr. hver
vej. henvendelse på tlf. 99174080. (Gerda).
Næste møde i Aktivkomiteen: Onsdag d.17.6.
kl. 10.30.
Høreomsorgskonsulent Annie Bovbjerg kan
træffes på Nors Ældrecenter den 20.5. kl. 1011.30.
Åbningstider i Terapien:

Juni:
Onsdag den 03.06. kl. 14.00 Alm. klub.
Onsdag den 10.06. kl. 09.30 Sommerudflugt
til Søndergaards Have v/Kjellerup. Pris pr. person 250 kr. som inkluderer køretur i moderne
langtursbus (handicapvenlig).
Entre til Søndergaards have –
Rundstykker og kaffe i bussen. Medbragt frokost
vi spiser i haven. Kaffe og kage.

Husk
avisindsamling ved
Spejderne
mandag den 11. maj! Aviserne sættes i kasser ud til
vejen, hvor de afhentes.

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!

Hus/lejlighed i Nors søges:
Skal være på mindst 100 m2 og må gerne være med have.
Henvendelse:
Tlf. 28305596
Bedst mellem 18.00 og 20.00

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

Side 19

Sommerfest
13. - 15. august 2009
På pladsen ved hallen.

Lørdag den 15. august:

Torsdag den 13. august:
Kl. 19.00 Bankospil i teltet med flotte gevinster.
Fredag den 14. august:
Kl. 17.00 Gøglerbaren og pølsevognen åbner.
Kl. 17.00 Masser af motorcykler og veteranbiler på pladsen. Mulighed for at prøve en tur...
Kl. 18.00 Norsløbet v. Gymnastikforeningen.
Kl. 19.00-22.30 Alkoholfrit diskotek i sangsalen på skolen.
Kl. 20.00 - 1.00 Levende musik i Gøglerbaren
og besøg af Swingdansere.

Info sommerfest…
Det skal pointeres, at ovennævnte er et midlertidigt program med ret til ændringer. Det endelige
program kommer med i næste Tidende.
Der er i år lejet en ekstra hoppeborg til større
børn sammen med Borgerforeningens lille hoppeborg til de små. - Disse vil være på pladsen
både fredag og lørdag.
Som noget nyt vil der fredag aften være levende
musik med gratis adgang. Det håber vi på kan
trække endnu flere folk til.
Er der lidt kræmmer i dig og har du lyst til at
komme med en stand af varer, kan du allerede
nu melde dig til en stadeplads på tlf. 31756386
eller mail kj-musik@hotmail.com. Det vil koste
ca. 100,00 kr. afhængig af størrelse på standen.
- Samtidig med kræmmerne vil der også være
børneloppemarked, hvilket er gratis og her er
tilmelding unødvendig.

Kl. 9.00 Gudstjeneste i teltet
med provst Henning Sørensen
og Ballerum Tæskværk.
Kl. 9.30 Kaffe og rundstykker i teltet.
Kl. 10.00 Cykelsponsorløb børn v. Støtteforeningen.
Kl. 10.00 Kræmmere og børneloppemarked
åbner. Hoppepuder på pladsen.
Kl. 12.00 Ringridning på cykel og hest.
13.00 Cykelsponsorløb voksne
Kl. 13.30 Holddyst med 5-mandshold. - Holdene skal forhåndstilmeldes.
Kl. 15.00 Kaffebord v. Støtteforeningen.
Kl. 15.00 Taekwondoopvisning i teltet.
Kl. 16.00 Finale holddyst.
Kl. 18.00 - 2.00 Fællesspisning med helstegt
pattegris m. tilbehør og musik i teltet.

Lørdag prøves som noget nyt holddyst. Et hold
består af 5 mand. Der vil være forskellige konkurrencer disse hold skal igennem. - Holdene
skal forhåndstilmeldes, men lidt mere om det
kommer i næste Tidende. MEN tænk allerede
nu over at stable nogle hold på benene. Det kan
være naboer, gode venner, kollegaer eller noget
helt andet. Find på et sjovt navn til holdet og tilmeld jer. Det er kun personer over 18 år, der
kan være med. Der vil selvfølgelig være præmie
til vinderne af holddysten.
Vi håber at rigtig mange vil sætte kryds i kalenderen denne weekend og komme ned til de aktiviteter, der er på pladsen. Eventuel overskud
går til foreninger i byen.
Sommerlige hilsner
Sommerfestudvalget
Spejderne, Borgerforeningen og Teutonia
m. hjælp fra Støtteforeningen NBK
og Gymnastikforeningen

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.
Så ser det ud til sommeren kom til
Nors/Tved. Solen skinner, folk er
kommet ud i deres haver, dejligt, det
er nu vi kan komme vore naboer ved.
Ny bestyrelse:
Vi har siden sidst afholdt generalforsamling,
hvor der kom nye ind i bestyrelsen. Bestyrelsen
består nu af:
Martin Sørensen, Eva Madsen, Poul Møller
Madsen, Tina Jensen (ny), Aslak Holler-Jensen
(ny), Egon Hedegaard (ny) og endelig undertegnede, som de igen har valgt til formand ;-) Suppleanter er Svend Erik Borggaard og Susanne
Søe-Larsen.
Sommerfest:
Så er vi ved at være færdig med planlægningen
af sommerfesten 2009, vi kan dog stadig bruge
frivillige, gerne en som vil tage sig af vores økonomi til sommerfesten, så brænder du for at
hjælpe vil vi da gerne høre fra dig. Evt. på peter@boghthoft.dk.
Vi vil i år prøve at lave en dyst hvor borgerne i
Nors/Tved kan stille op i hold af 5, så vi håber i
støtter op omkring dette projekt. Vi lover det bliver sjove opgaver som ikke kræver du er atlet
eller Supermand. Se programmet andet sted i
bladet.
Vi har i år, lavet en drejebog, som skal gøre det
væsentlig nemmere i fremtiden.
Flagstænger:
Vedr. flagstænger arbejder vi på at lave stationære rør igennem hele byen, så vi ikke skal
sætte noget oven på jorden, når flagstængerne
skal op. Dette vil gøre arbejdet meget lettere i
fremtiden.

Er DU medlem af
Borgerforeningen?
- Hvis ikke kan du nå det endnu. Indbetal til
Spk. Thy reg.nr. 9081 konto nr. 05800 10687.

Multibane ved skolen/hallen:
Multibanen har vi indhentet tilbud på, der er priser i alle størrelser fra 90.000,- til 400.000,- men
vi arbejder videre med flere muligheder.
Petanque banen, mangler en som kan tegne
pladsen foran kirken op, så vi kan få tilladelser
fra kommunen, de muntre motionister, har selv
taget en del af projektet over, men Borgerforeningen, er som lovet med, også økonomisk.
Kasserer søges:
Borgerforeningen vil også gerne høre om der
skulle være en i Nors/Tved som vil hjælpe os
som kasserer, så kontakt venligst Peter på peter@boghthoft.dk
Den gamle stationsbygning:
Ole Christensen har lovet at hjælpe med at skrive til kommunen vedr. den gamle stations bygning, så det håber vi sætter skred i tingene.
Borgermøde den 11. maj på kroen:.
Vi holder borgermøde vedr. projekt med Geocashing, der vil også komme emner op som julepynt, Park-projektet overfor Nors Auto og skal
også høre om, der er stemning for, at vi holder
fælles Skt. Hans i Nors fra 2010.
Borgerforeningen kan altid kontaktes, hvis du
har ideer, ros, ris eller lign. På mail peter@boghthoft.dk eller 24 91 95 06.
Fortsat god sommer.
Hilsen
Peter Bøgh Larsen
Nors-Tved Borgerforening

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.
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Bornerups DataCenter kom med i Tværssamarbejdet i forbindelse med sidste udgivelse af Tidende. Dermed støtter de også Tidende og norsby.dk.
Her er en kort profil over, hvad DataCenteret arbejder med. Se flere oplysninger på deres hjemmeside: bornerup.dk

Bornerups DataCenter
en lokal, landdækkende
virksomhed baseret på
Microsoft C5 og Navision
Software til administrative løsninger indenfor erhvervslivet er hovedprodukterne i datacentret,
som gennem mere end 25 år har været med i hele udviklingen fra PC Plus, til Concorde fra Damgaard Data og nu Microsoft Dynamics C5 og Dynamics NAV (Navision)
Bornerups DataCenter a/s har i Thisted til huse
på Leopardvej 11 og i Aalborg i Forskerparken
Novi, hvor medarbejderne primært servicerer virksomhedens Nordjyske Microsoft C5 og Navision
kunder.
I foråret 2008 etableredes en Viborg afdeling i Erhvervenes hus, Skottenborg 12 – 14, hvor medarbejderne primært servicerer de Midtjyske Microsoft C5 og Navision kunder.
Med henblik på et fremtidigt generationsskifte og
for at styrke virksomhedens position blev ejerkredsen pr.1. januar 2008 udvidet idet en mangeårig medarbejder, Chr. Søe-Larsen indtrådte som
medejer af virksomheden.

En af Danmarks 6 C5 servicepartnere
– specielt udvalgt af Microsoft
Bornerups DataCenter en af Danmarks 6 C5 Servicepartnere. Disse servicepartnere er specielt
udvalgt af Microsoft på baggrund af en række
strenge krav til kompetenceniveau, for at imødekomme C5 kundernes ønsker om en mere kvalificeret og hurtigere support.
De 6 C5 ServicePartnere repræsenterer i dag
over 25% af samtlige C5 licenser i Danmark og i
kraft af dette antal licenser vil C5 ServicePartnernes adgang til dialog med Microsoft være væsentlig bedre end det er tilfældet for mange andre
It-huse.
Software-giganten kan eksempelvis på bare ét
fællesmøde med os, komme i kontakt med service-leverandørerne bag mere end en fjerdedel af
landets Dynamics C5 licenser, hvilket Microsoft
ofte benytter
Kompetencer
Gennem en målrettet medarbejderuddannelse,
har Bornerups DataCenter opnået en lang række
kompetencer, og har i dag bl.a. følgende certificeringer.
• Microsoft Gold Certified Partner.
ο Dynamics NAV (Navision)
ο MBS XAL
ο Microsoft C5
ο Microsoft Uddannelsespartner
Microsoft C5 ServicePartner
Ingen krisestemning.
Hos Bornerups Datacenter er der ingen krisestemning og man har endnu ikke mærket nogen
form for afmatning. Indtil nu har mange virksomheder benyttet en måske lidt mere stille periode til
at få optimeret deres edb systemer, således at
administrationen bliver endnu mere automatiseret
og effektiv, således at man er helt klar når konjunkturerne vender og der igen bliver rigtig travlt.
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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.

Polterabend / Firma arrangement / Familietur
Indendørs og stor udendørs skovbane.
150HK RIB båd m/banan, vandski, tubes m.m.

Tlf : 40328215
www.nordvestjyskpaintball.dk

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.
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Uden at have et
nøjagtigt tal, mener vi, at der var
omkring 150 besøgende i spejderhuset den
dag. Vi er utroligt
glade og stolte
over den store

Indvielse af spejderhuset
d. 28/3 2009
Lørdag d. 28/3 var dagen, hvor vi holdt indvielse af
vores nye tilbygning til spejderhuset.
Det blev en fantastisk dag. Aktiviteten i spejderhuset
startede allerede kl. 10.00 (nogen endnu tidligere)
hvor vi fik stillet borde og stole an, begyndte at modtage de lækre kager, og få gjort det sidste pionering
færdig etc.
Da vi startede med
flaghejsning kl. 14,
og derefter fik den
røde snor hugget
over, fulgte nogle
dejlige timer, som
viste glade spejdere
og forældre, bysbørn og
”spejderkolleger”
som tilkendegav deres glæde over det fine resultat,
som ombygningen har givet.

opbakning vi har fået.

Vi vil gerne sige en STOR STOR TAK, for al den
hjælp og opmærksomhed alle har givet spejderne,
både i form af praktisk hjælp, og som gaver.
På KFUM spejdernes vegne
Rikke L. Rasmussen

Ligeså kunne man se veltilfredse blikke, når deltagerne havde været ved det store flotte kagebord og
forsyne sig, og folk kunne nyde kagen og lytte til musik leveret af to ”gamle spejderdrenge”. Hver især
kunne med god samvittighed, være gået til kagebordet flere gange. Der var kage i rigelige mængder.
Det har spejderne efterfølgende nydt godt af.

Sangfuglen fra Hinding synger i Koncertsalen
på Kirsten Kjærs Museum.
Lilian Andersen, gift med Egon Hinding Auto, har altid elsket at synge. – Hun blev i
2000 afløser som kirkesanger både i Nors og Tved kirker. – Allerede året efter den 1.
Juli, blev hun fastansat.
Parallelt hermed har hun modtaget sangundervisning hos Ellen Juul Sørensen og siden hos Henrik Svane. Hun synger i Nordvestkoret men deler også sin glæde ved
sangen med beboerne på Kastaniegården i Snedsted, hvor hun arbejder til dagligt.
Godnatsange for beboerne eller medvirken ved fællesarrangementer falder hende helt naturligt.
For nylig foreslog Lilian Henrik Svane, at de måske kunne prøve kræfter med en lille koncert i Nors kirke.
Ideen fængede, men koncertprogrammet egner sig ikke til orgelledsagelse, så i stedet er koncerten henlagt
til Kirsten Kjærs Museums nye og smukke kammermusiksal lørdag den 30. Maj kl. 16.00.
Programmet er endnu ikke helt fastlagt, men det bliver et klassisk program med engelske arier af Purcel og
Händel, tyske lieder af Franz Schubert samt sange af Carl Nielsen. Endvidere fællessange fra Højskolesangbogen. Der er gratis adgang til koncerten.
Det er første gang Lilian skal synge på denne måde og er selvfølgelig spændt på dette arrangement. Hun
håber på lokal opbakning til koncerten og nævner, at man jo kan gøre en lille udflugt ud af det. Det er spændende at gøre et besøg i det dejlige område, hvor Museet ligger og selve Museet er absolut også et besøg
værd. Det kan du læse lidt mere om på hjemmesiden www.kkmuseum.dk, hvor udstillingerne på museet også er nærmere beskrevet.

Søen overfor Nors Auto er taget i brug. Her er det Sebastian,
der sejler med sin motorbåd, mens Linda kigger på. HUSK at
komme til borgermødet den 11. maj på kroen, hvor vi bl.a. skal
snakke om, hvad vi vil have i området omkring søen...

Flot ser det ud, når det danske flag
er hejst gennem byen.

Husk deadline næste Tidende er 20. juni.

