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Cykelløb 21. juni 2009 
3. del af cykelløbet Post Cupen gik gennem Nors, men meget hurtigt. Et 
par minutter og så var ca. 100 af Danmarks bedste ryttere og rigtig 
mange følgevogne væk igen. 

Mange var ude ved vejen og heppe specielt på vores lokale Jimmi Sø-
rensen, der jo lige har vundet DM-U21 i enkeltstart. - Nede ved hallen 
havde Borgerforeningen sat en pølsevogn op i dagens anledning. - Man-
ge vendte forbi og det var rigtig hyggeligt, Heldige med vejret var man 
også til arrangementet.  

Også Jimmis mor Sonja var nede og heppe sammen med alle de andre 
og hun var meget rørt over, at så mange bakkede Jimmi op. Hun var 
også en tur på Ældrecenteret og hilse på alle de beboere, der havde sat 
sig ud til vejen med flag, for at heppe på cykelrytterne. 

 
Desværre udgik Jimmi senere på grund 
af styrt, men kom igen Jimmi. Du når helt 
sikkert langt specielt med enkeltstarten, 
som jo er favorit diciplinen. Også stort til 
lykke med studenterhuen.  

Pebersvend… 
 

Meget kan ske, når man fylder 30 år og 
stadig ikke er blevet gift… 
Det har Jens fra Gl. Skelsgård mellem 
Ræhr og Tved oplevet. - Venner og familie 
har kreeret disse køer af tønder og man 
må altså sige det er rigtig godt lavet. - 
Her er ikke overladt noget til fantasien. 
Jens ønskes et forsinket til lykke med de 
30 år herfra og opfordres til at lade kø-
erne stå, dog  i håb om, at de ikke laver 
for meget trafikkaos her i sommervar-
men på Hanstholmvej... 
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Indledning. 

Det har været dejlig sommervejr i et stykke tid 
nu. Heldigt for Thy Rock, der blev afviklet her i 
sidste weekend. - Endnu engang et vellykket ar-
rangement, som forhåbentlig denne gang giver 
en god gevinst til de arrangerende klubber, hvor 
Nors BK jo er blandt. 
 

Apropos Nors BK - Stort til lykke til klubben med 
oprykningen til serie 3. Samtidig er de videre i 
pokalkampene og skal næste gang møde Thi-
sted bedste herrer fra 1. division. Det sker i Nors 
torsdag den 13. august. Al mulig held og lykke 
med den kamp. Det bliver sikkert svært, men sejt 
vil det være, hvis det noget højere rangerede 
hold bliver nakket. 
Desværre ligger kampen samme aften, som der 
er bankospil i forbindelse med sommerfesten. - 
Der har været snak om at rykke bankospillet, 
men det er ikke på plads, så her i bladet og på 
plakaterne, der snart kommer op, vil der stadig 
stå bankospil på programmet. - Kommer der æn-
dringer til dette program, vil der blive skrevet om 
det på hjemmesiden norsby.dk - så hold øje 
der… 
Der opfordres til at studere programmet for Som-
merfesten nøje. Der er helt sikkert også noget 
for dig på pladsen, så mød op og støt en god 
sag alle dagene 13. - 15. august. Mange forenin-
ger tager en tørn i forbindelse med sommerfe-
sten. 
 
Nye Vejformænd: 
Gennem de sidste måneder er der sket ændrin-
ger omkring nogle veje, hvor nye vejformænd er 
trådt til, for at dele Tidende ud og tage imod ny-
tilflyttere. På Stationsvej er det nu Henning 
Bang, der er vejformand. På Ballerumvej er det 
Birgit Schultz, Kirkebyvej Mona Søe, Hindingvej 
Jytte Westergaard,  Sejlhøjvej Magna Andersen 
og endelig Klitmøllervej Kristian Kristensen. Tak 
til alle vejformænd, for det stykke arbejde i la-
ver…Se liste over vejformænd på norsby.dk 

Projekt park ved bassin: 
Jeg er blevet kontaktet af kommunen omkring 
det areal, hvor vi skal have lavet park. - Desvær-
re har de haft lidt rod i papirerne på kommunen, 
men de har da heldigvis fundet frem til nu, at 
Borgerforeningen virkelig blev bevilget arealet 
for to år siden. Dog er der lige nogle formaliteter, 
der skal på plads, så det afventer vi fra kommu-
nens side nu. - Vi er jo ellers langt henne i plan-
lægningen og nogle fonde er blevet søgt. Derfor-
uden har Niels Lodahl fra Widahls lavet en teg-
ning over beplantning på området ved bassinet 
og Ove fra Vorring Maskinstation har også styr 
på, hvordan området skal planeres, græssåning 
og etablering af parkeringsplads. - Dog afventer 
vi altså det endelige grønne lys fra kommunen… 
Mere info heromkring i næste blad. 
 
MidtVest Bredbånd overtaget. 
Så er der kommet en afklaring omkring MidtVest 
Bredbånd. Det er Thy-Mors Energi, der nu har 
indgået en aftale med norske Altibox. Dette bety-
der, at alle kunderne nu er sikret adgang til flere 
og endnu bedre produkter end før. - Har du lyst 
til at  vide lidt mere omkring det, kan du kigge på 
hjemmesiden altibox.dk.  
 
Ellers skal der lyde en tak til dem, der er kommet 
med artikler til dette blad og som hver gang op-
fordres til, at alle der har lyst bidrager til bladet 
med gode historier og billeder. - Det samme 
gælder til hjemmesiden norsby.dk. - Jo mere 
materiale vi får ind, des bedre bliver både blad 
og hjemmeside. 
Deadline næste blad er 20. august. 

 
Alle ønskes en rigtig god 
sommer/ferie. 
 
Susanne Søe-Larsen 
 



Zoneterapeut 
Lisbeth Ubbesen 

Exam. Zoneterapeut, massør og sy-
geplejerske. Åben når det passer dig. 

Ranselvej 1 tlf. 40275311 
 

Byens Solcenter 
Åben alle dage fra 7—22 
Gode toiletforh. og gratis creme. 
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Varmeplanlægning i  
Thisted Kommune. 

af Byrådsmedlem Ole Christensen Nors 
. 

Der har i noget tid været tanker 
fremme, om en større satsning på 
fjernvarme i Thy. Ideen er at få fjern-
varmenettet via en ringforbindelse til 

alle byer og få koblet en række af de decentrale 
varmeproducerede varmeværker på samme net. 
Brændslet/ varmekilderne til det fælles net vil væ-
re: Affald, Geotermi, Biomasse som flis og træ 
samt Biogas. 
 

Hermed kan kommunen få forsynet størstedelen 
af kommunens borgere med fjernvarme fra ved-
varende energi og der kan opnås en styrings-
mæssig gevinst, som vil være til fordel for såvel 
driftsøkonomien samt klimaet. 
 

Der har været afholdt møder med Naturgas Midt- 
Nord for diskussion af, hvordan en udfasning af 
naturgassen kan finde sted. Det er en komplice-
ret proces, og der arbejdes p.t. på at finde en vej 

frem, som er farbar både for naturgasselskabet 
og kommunen. 
 

Når fjernvarmenettet skal ringforbindes vil der 
komme en ledning forbi Nors, og der synes jeg 
det vil være en ide om ikke vi skal kobles på net-
tet. 
Vore gaskedler er snart 20 år og der begynder at 
komme omkostninger på anlæggene og når vi 
sammenligner prisen på gas og den pris som de 
giver i Thisted og nu i Hillerslev, mener jeg ikke 
der er tvivl om, at det er en ide at overveje det. 
På en møde på Nors kro, hvor emnet var Energi-
ske Thyboer, rejste jeg spørgsmålet om Nors 
kunne komme med på nettet. - Otto Lægård, som 
er projektleder for Energiske Thyboer anbefale-
de, at vi i Nors etablerede en arbejdsgruppe som 
kommunen kunne være i dialog med. 
Formanden for borgerforeningen og undertegne-
de vil være dem, der har de første samtaler med 
kommunen. 
 

Synes i at ideen er god vil jeg gerne høre fra jer 
og det kan gøres på mail olec@thisted.dk . 

Forældre til Juniorklubbørn. 
 

Forældremøde på Nors Skole den 20. august fra 19.00-20.00.  
Kom og deltag. 

 

Hilsen Bestyrelsen for Juniorklubben 

Nors Børnehus. 
 

Børnehuset tæller lige 
nu ca. 60 børn, hvortil 
der er ansat 10 pæda-

goger og medhjælpere. Her en af dagene bliver 
det afklaret, hvem der skal være leder i Børnehu-
set efter Bodil Jonsson er gået på efterløn. Bodil 
har været leder i alle de år huset har eksisteret 
siden 1. februar 1988. 
 

Man har i Børnehuset desværre været udsat for 

en del hærværk det sidste stykke tid. - Bl.a. har 
de været ude for to gange, at blomsterkrukker er 
stjålet. - For nylig var hele indgangspartiet og 
kældertrappen fyldt med jord og et solsejl på le-
gepladsen var sprættet op. 
 

Derfor opfordres nu til, at man på sin aftentur går 
en forbi børnehuset og dets legeplads, så der 
kan holdes øje med, hvem der færdes her og 
ødelægger tingene. - Det er jo ikke fordi man ikke 
må bruge legepladsen efter lukketid, men man 
må godt efterlade området i opryddet stand. 
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HÅNDVÆRKERVEJ 9, NORS 

TLF. 96177400 
 

WWW.FURNCONSULT.DK 

Indre mission holder 
månedsmøde Tors-
dag 27. August 
kl.19.30 i Missionshu-
set. Kredsmissionær 
Grethe Friberg Taler 

  
Husk også Samtalemøde d. 3. sep-
tember hos Lillian Larsen over Matt. 
Kap. 21. 

 
Spejder for et døgn!  
       Tør du det???  

 
Kom og vær med på en  
lille spejderlejr i Nors. 

Fredag 31. juli – lørdag 1. august 
 

Fredag kl. 18.30 vil seniorspejderne være at finde 
på legepladsen ved kirken. De vil lave bål og hyg-
ge sig og de vil overnatte i telt om natten.  
Om lørdagen vil der blive lavet rigtig bålmad og 
lidt forskellige spejderaktiviteter.  

Lejren slutter lørdag 1. august kl. 15.00. 
Hvis du går i 4. klasse eller derover har du en ene-
stående mulighed for at deltage i denne spejder-
lejr.  
 
Det koster en 20’er og tilmelding er ikke nødven-
digt. Forældres underskrift er nødvendig – blanket 
udfyldes, når du kommer. 

 
Vi håber mange børn eller 
unge fra Nors vil kigge forbi 
og opleve hvad rigtige spej-
dere laver. Børn under 4. 
klasse er også velkomne 
sammen med en voksen – 
dog uden overnatning. 

Børneklubben Klub 19. Starter op efter ferien 
Onsdag. d.19. August, hvor vi har vores eget 
OL i Alternative og sjove sportsgrene. Det fore-
går i og omkring Missionshuset fra kl. 19. til 21. 
 Den. 26 august står der Tour de Cykel på pro-

grammet, så der er det en god ide at medbringe en cykel 
  
Til September Starter KFUM og KFUK nye tilbud til Teenager/
Unge og voksne, Læs mere om dette i næste nr. af Nors-Tved 
Tidende eller tag et smugkik på www.nors.kfum-kfuk.dk 

Nors Hallen søger: 
 
 

Personale til pasning af Hallens Cafeteria og lettere rengøring: 
Unge under 18 år til weekendarbejde. 
Personer over 18 år til aften- og weekendarbejde. 
Jobbet kan søges af både kvinder og mænd. 
Vi mangler også stadig et par instruktører til motionscentret 
Yderligere oplysninger på 40 79 15 49. 
 
Ansøgning sendes senest 1. August 2009 på mail: Norshallen@norshallen.dk eller til Nellikevej 39. 



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

www.vorringmaskinstation.dk  

 
 
 
 
Vi siger velkommen til Nordvestjysk Paintball, 
der kom med i Tværssamarbejdet i forbindelse 
med sidste blad… 

Det er Martin Rotbøll, bosiddende i Nors, der 
står for Nordvestjysk Paintball. - Martin er 32 år 
og gift med Trine, der er pædagog. Sammen har 
de Lukas på 2 1/2 og én i vente. 
Martin startede med at hjælpe til i Nordvestjysk 
Paintball, men overtog firmaet fra 1. februar i år, 
mest som en fritidsbeskæftigelse, da han arbej-
der som Support- og Serviceleder hos netIP i 
Thisted. 
De udendørs baner er beliggende i Thorsted i et 
dejligt skovområde, men også om vinteren/
aftenen har man mulighed for at komme ud og 
skyde i en indendørs hal på Holmevej udenfor 
Nors. - Har man ikke prøvet paintball før, kan 
det anbefales - her går der virkelig barn og kon-
kurrence op i en.  
 Kuglerne der bliver brugt er fyldt med maling 

som splatter ud på tøjet når man 
bliver ramt. Derfor får man udleve-
ret dragter og masker, når man er 
på banen. Man skal være fyldt 16 
år for at spille. Det anbefales at 
man er mindst 6 personer der vil 
ud og spille, og man kan være op 
til ca. 40 personer.  
 

Det er meget forskellige folk, der kommer og 
spiller paintball. Det kan være alt fra polter-
abend, firmadyst eller måske vennetur/familie-
hygge.   

Den dag billederne her blev taget var det elever 
og lærere fra Sjørringvold Efterskole, der i for-
bindelse med en overlevelsestur var forbi på 
den udendørs bane i Thorsted. - Og de gik me-
get op i dysten på banen, såvel piger som dren-
ge. 
Det er muligt at forudbestille sandwich og drik-
kevarer i forbindelse med et arrangement. – No-
get som især henvender sig til firmaer, der ger-
ne vil give deres medarbejdere en ekstra ople-
velse. 

 Foruden paintball står Martin også for udlejning 
af en 150HK RIB båd til sjov med banan, ringe, 
”sofa”, vandski eller bare en hurtig tur på van-
det. - Dette er også noget man kan bruge til pol-
terabender eller hvis man bare skal ud på sjov. 
Såfremt du ud fra dette er blevet interesseret i 
aktiviteterne, kan der læses meget mere og ses 
flere billeder inde på hjemmesiden 
www.nordvestjyskpaintball.dk - eller Martin kan 
kontaktes på tlf. 40 32 82 15. 
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Sanne og Carsten  
Dalgaard 

Tlf. 97981050 
 

Nu også posthus og  
apotekerudsalg 

Nors Vandrelaug. 
 

Program sidste halvdel af 2009: 
 

27. juli: Tved Kirke. 
 

3. August: Bøgested Rende. 
10. august Tousig sø. 
17. august Ministervej parkeringsplads øst for min-
destenen (rygsæk). 
24. august Hou Dås. 
31. august Tvorup Hul Bøgstedrendevej 
 

7. september Sårup - svampetur 
14. september Heldagstur, rørskoven, jernbane-
dæmningen. 
21. september Amtoft havn. 
28. september Tyskerbakken. 
 

5. oktober Kronborg Plantage. 
12. oktober Skinnerup vandrehjem (rygsæk) 
19. oktober Bjerre. 
26. oktober Parkeringsplads nord for Hamborgvej. 
 

2. november Hjardalvej. 
9. november Synopal Havn (rygsæk) 
16. november Skovhusvej. 
23. november Parkeringsplads ved Klitmøllervej 
30. november Parkeringsplads vest nor Nebelhus 
(rygsæk). 
7. december Sennels skov. 
14. december Nors sø, Ørgård. 
 

Vi mødes hver mandag kl. 14. Kører i private biler 
og så går vi ca. 3-5 km. 
Vi afslutter med medbragt kaffe. 
 
I mangel af køremulighed kan du henvende dig på 
tlf. 97981038 eller 97981249. 
 
Vi er på nuværende tidspunkt ca. 15 travere, så der 
er plads til mange flere, hvis nogle skulle have lyst 
til at følge med... 

 
Nyt fra  

Nors Bageri. 
 

 

Bestillinger hos bageren kan ske i åbningstiden 
6.30-14.00 i weekenden. En anden mulighed er, at 
bestille hos købmanden eller banke på vores bag-
dør. Der er som regel nogen til stede først på for-
middagen. Der kan også sendes en fax på 
97981003. 

Som noget nyt kan man nu bestille pålægskage-
mand ved Nors bageri. 
20 pers. til voksne pris 500,00 kr. 
20 pers. til børn    pris 400,00 kr. 
Bestillingen skal dog ske allersenest 3 dage før, 
og kan kun bestilles på telefon 27203114 el. 
60953850 mellem 15.00 og 18.00. Respekter ven-
ligst disse tidspunkter.  

 
Med venlig hilsen  

Nors bageri 



Håndværkervej Hal 45-46   

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

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

Håndværkere og andet godtfolk i 
Nors i årene 1940-45. 

 Af Hartvig Johansen. 
 

Det eneste jeg kendte til Nors, da jeg gjorde min 
entre første maj 1940, var hvad min far havde for-
talt mig. - Han havde som ung i  1912-15 arbejdet i 
Nors, henholdsvis karl på en gård i Vorring og som 
arbejdsmand hos cementstøber Niels Todbøl. - Og 
så vidste jeg at man i Nors havde gadelys. Det var 
usædvanlig for en landsby. At dette gadelys ikke 
var tændt i de 4 1/2 år jeg var i byen, det er en an-
den sag. 
 
I maj 1940 kom jeg i lære hos tømrermester Chr. 
Hundahl, som boede i det tredje hus på højre hånd 
mod Hillerslev. Firmaet flyttede i 1942 til Thistedvej 
(nu Norsvej) i det røde hus nedenfor gartneriet. 
Der var værksted i kælderen. - Jeg fik et værelse 
på den anden side af vejen hos Katrine og Jens 
Møller.—Et lillebitte loftsværelse på 2 x 2,5 m. og 
180 cm til loftet. Der var ingen lys og varme. 
 
I det første hus på Hillerslevvej boede dyrlæge 
Kappel. Han var en af de få, der kørte i bil med 
generator og når der var for megen sne, i kane 
med Anders Jensen som kusk. - Frans Todbøl, 
forsikringsinspektør boede i huset efter Kappel, 
men solgte i 1941 til Sognerådsformand Chr. Gas-
berg og Todbøl byggede det røde hus på modsatte 
side af vejen. 
Derneæst tømrer Hundahl, som i 1942 solgte til 
hestehandler Chr. Birk, værkstedet blev bygget om 
til hestestald. 
På hjørnet til Lækjærvej boede ejendomsmægler 
Martin Tobiasen. På venstre side af Hillerslevvej 
kom vi først til tømrer Niels Dahl, som også kunne 
mure. Herefter Cementstøberiet, som ejedes af 
Niels Tolbøl. 
Står vi i krydset og kigger mod syd har vi Thisted-
vej. - På højre hånd købmand Godiksen, senere 
Jens Steensgaard og i huset efter købmand Jens 
Søgaard, en købmand  af den rigtig gamle skole. 
Hvis han ikke kunne nå varerne på øverste hylde, 
hev han en ost eller to ud fra nederste hylde og 
brugte dem som stige. Man kunne jævnligt få en 
ost med mærker efter jernbeslåede træsko. Her 

var også to priser på varerne alt afhængig af, om 
det var til danskere eller tyske soldater. 

Længere oppe på samme side malermester Peter-
sen og derefter ”kasernen”, hvor Hilda Birks foræl-
dre drev pensionat for dem, der arbejdede for vær-
nemagten i Hanstholm. - Oven for kasernen kom 
slagter Bisgaard som foruden butik og hjemme-
slagtning også drev landbrug. Han beskæftigede 
en slagtersvend som hed Henning Troelsgaard og 
en landbrugsmedhjælper, som jeg ikke husker 
navnet på. Ud over at passe heste og køer, kunne 
medhjælperen få tid til at handle med cement og 
jern mm. Som han samlede op på sydsiden af 
Vendbjerg. Her blev det smidt af, når hestetrukne 
vogne eller lastbiler måtte opgive at trække de tun-
ge materialer op - selvfølgelig mest i glat føre - til 
fæstningen i Hanstholm. Og det blev ikke betragtet 
som tyveri, når det drejede sig om tyske varer. 
På venstre side af krydset havde vi skomager Fink, 
som foruden at være skomager solgte sko og pas-
sede telefoncentralen. Så kom hjemmebageriet, et 
mindre bageri med udsalg. Derefter læge Græs-
bøl, murermester Peter Nielsen, murermester Kr. 
Jensby og lidt tilbagetrukket tørvehandler Per Su-
nesen. Han var en vigtig person under krigen, hvor 
der var meget småt med brændsel. 
Så kom tidligere nævnt tømrer Hundahl og derefter 
gartner Mikkelsen med butik, drivhuse og 2-3 ele-
ver og mange børn. 
Derefter træskomand Chr. Olesen og Johanne. 
Han lavede træsko, solgte cigaretter og andre to-
baksvarer, slik og mange småting. 
 

Fortsætter næste side... 



 
V. Hanne V. Nielsen 
Norsvej  76 
 
Tlf. 97981918 
 
Lukket hver mandag –og lør-
dag i ulige uger. 
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V. Egon Andersen 
 
Hindingvej 37, Nors 
Tlf. 97981163 

Syd for Chr. Og Johanne boede Lars Møllebygger, 
som foruden at reparere møller og bælge kværsten, 
var tømrer. Hans arbejdsdag begyndte for det meste 
først ved middagstid, men så sluttede den almindelig-
vis langt ud på natten. Lars havde til opgave at holde 
byens vandværk kørende og vandværket bestod den-
gang af en mølle på toppen af Vendbjerg lige over for 
”Vendbjerggård”. Den pumpede vandet op i en støbt 
cementholder, delvis skjult i bakken. Når beholderen 
var fuld, trådte et overløbsrør i kraft og når vandet be-
gyndte at løbe ned ad Vendbjerg, havde en af nabo-
erne til opgave skyndsomt at afsejle møllen. Det fore-
gik ved, at man hev endad i en stang. 
På Vendbjerg var, foruden vandværket, sportsplad-
sen og to grusgrave. En som ejedes af Nors-Tved 
kommune og en som var amtets. 2-4 mand var be-
skæftiget hele året. Bl.a. Karl Strømgaard og Kr. Did-
riksen. De harpede grus til vejen og meget andet. Alt 
foregik med skovl og trillebør. Den del af grusgravene 
som ikke blev anvendt som sådan, blev brugt til 
skrald af alle slags. Alle byens møddinger blev kørt 
derop. 
Fra krydset og nordpå hed vejen Hanstholmvej. På 
højre hånd bager Nørgaards bageri. Et stort familiefo-
retagende. 2-3 sønner arbejdede i bageriet og døtre-
ne passede butik mm. Sammen med deres mor. For-
uden brødfremstilling skulle sønnerne køre landture 
over det meste af området mellem Thisted og Hanst-
holm. Det foregik med hestevogn fra kl. 14 til langt ud 
op aftenen. Forspandet var to flotte, velfodrede heste 
(gl. rugbrød) og de var veloplagte, så det gik stærkt 
ud af gården når Jakob slog med pisken. 
På samme side efter banen kom vi til snedker Niel-
sens maskinsnedkeri, som i 1942 overtoges af Chr. 
Dissing Olesen. Herefter Jens Madsens lillebilforret-
ning. Efter Madsen kom Nors Skolevej, der førte til 
Nors Stationsskole, børneskole om dagen og teknisk 
skole om aftenen. - Overfor skolen amtsvejmand Kirk 
som lavede smørdritler til mejeriet. 
På hjørnet ud mod Hanstholmvej havde Astid og 
Egon Larsen herre og damefrisørforretning. Så kom 
Ferdinand Didriksens skrædderi og herreekviperings-
forretning. På hørje side af Hanstholmvej var sadel-
mager Jensen og derefter bager Nørgårds hønsegård 
og have. - Efter haven kom Jens Madsens mekani-
kerværksted og tankstation og så kom mejeriet med 
tilhørende privatbolig til bestyrer Vogensen. Anna Vo-
gensens flotte have lå nord for mejeriet og langs ve-

jen ind til Martin Vilsbøls mark og som nu hedder Kir-
kebyvej. Efter marken boede dengang en skomager, 
jeg tror han hed Madsen. Han druknede i Nors sø un-
der fiskeri. 
Stationsvej gik fra krydset og vestpå mod gl. Nors. 
Her boede barber Christensen, radioforhandler Thom-
sen og så gik vejen ned til stationen og der var den-
gang anlæg og legeplads. 
På venstre side efter købmanden boede karetmager 
Pedersen, som foruden karetmagerværkstedet også 
bestyrede kommunekassen mm. - Derefter Nors Kro, 
som dengang ejedes af Chr. Vilsbøl. 

Efter kroen lå der dengang et stort rødt pakhus, som 
senere blev købt af N.B. Hundahl. Mellem pakhuset 
og Marie Madsens broderi– og trikotageforretning 
havde smeden et gammelt hus, hvor han havde gara-
ge og stald med grise og en ko. 
Så kom smedens privatbolig og smedie. 
Til slut på den vej, brugsforeningen, som lige før kri-
gen var blevet moderniseret og kom til at se ud som 
den gør i dag. 
I Nors Kirkeby var der en ældre tømrer, som hed Karl 
Munk. Der gik rygter om, at han kunne lidt mere end 
sit fadervor. Bl.a. kunne han omskabe sig til en hare! 
Der var to købmænd. På hjørnet overfor kirken køb-
mand *Søndergaard og købmand Frostholm, som bo-
ede et stykke ud ad Hindingvej. Og så var der smed 
Hove på Kirkebyvej lige før den gamle skole. 
 
Antal selvstændige håndværkere i Nors-Tved 1945 
ca. 23. I dag 10. 
Købmænd og andre forretninger i 1945 ca. 12. I dag 
1. 
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Nors Genbrug 
Kai Stensgaard 
Tlf. 97981236 
Mail:  
Ritaogkai@mvbmail.dk 

Kontaktperson: 
Viggo Jørgensen 
mail:  
norshallen@norshallen.dk 

Støtteforeningen 
For nors bk 

 
 
Kontaktperson: 
Preben Graversen 
Tlf. 97982046 
Pr.gravesen@sol.dk 

 
 NORS-TVED 

KIRKETIDENDE 
 

JUL-AUG  2009 

 
 

 GUDSTJENESTER 
      

  Nors kirke Tved kirke 
5.7. 4. søndag efter Trinitatis _  19:00 BH 

12.7. 5. s. e. Trin. 10:30 PSH  * _  

19.7. 6. s. e. Trin. _  9:00 PSH 

26.7. 7. s. e. Trin. 9:00 K 10:30 * 

2.8. 8. s. e. Trin. 19:00  _  

9.8. 9. s. e. Trin. 10:30 * 9:00  

15.8 

16.8. 10. s. e. Trin. 9:00  10:30 * 

23.8. 11. s. e. Trin. 10:30  9:00  

30.8. 12. s. e. Trin. 19:00 PSH _  

6.9. 13. s. e. Trin. 9:00 K 10:30  

13.9. 14. s. e. Trin. 10:30 Høstgudstj - * 9:00  

20.9. 15. s. e. Trin. 9:00  10:30 Høstgudstj.- * 

27.9. 16. s. e. Trin. 10:30 PSH _  

      

 

Byfestgudstjeneste kl 9:00  i teltet ved siden af Nors hallen 

 
*) Kirkebil 
For at benytte kirkebilen bedes man ringe til 
Thisted Taxa, 9792 0422, senest lørdag kl. 
12. 
K) Kirkekaffe. 
Ved gudstjenesterne d. 26./7. og 6./9. serve-
res en kop kaffe i våbenhuset efter gudstjene-
sten. 

PSH: Pia Søgaard Hansen,  
BH: Benne Holwerda 
Sognepræst, provst, Henning Bjørndal Søren-
sen, Hindingvej 1, Nors, tlf. 9798 1030. 
hebs@km.dk. -  Træffes bedst mellem kl. 
11:30 og 12:30. - www.nors-tved-kirker.dk 
Jeg har ferie fra d. 29/6 - 19/7. Henvendelser 
bedes rettet til pastor Pia Søgaard Hansen, 
Skjoldborg, tlf. 97931061. 
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Kontaktperson: 
Lilian Larsen 
Tlf. 97981626 

Foredrag 
Musik 
hygge 

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

Stationsvej 39 
Tirsdag+ 
torsdag 19-22 

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

 
 NORS-TVED 

KIRKETIDENDE 
 

JUL-AUG 2009 

 
 
 

Konfirmander, søndag d. 
26. april 2009: 
1.række fra venstre: Pernil-
le Tousgaard Hundahl, 
Caroline Omand Grønhøj, 
Nina Skovsgaard Ander-
sen, Ann-Christina Læ-
gaaard Pedersen. 
2. række fra venstre: An-
dreas Frøkjær Nicolajsen, 
Mathias Stentoft Gravesen, 
Lasse Clausen, Maria 
Pretszmann Sekkelund.  
3. række fra venstre: Ebbe 
Fuglsang Andersen, Mi-
chael Hvid Kjær, Peter 
Kjær Fisker. 
Andreas og Lasse blev 
konfirmeret i Tved kirke  

Konfi rmat ioner  2009 

Konfirmander, søndag d. 
3. maj 2009: 
1. række fra venstre: Sofie 
Krogh Christensen, Louise 
Harkjær Møller, Pernille 
Hedegaard Jensen, Ditte 
Stentoft Pedersen, Cecilie 
Kvejborg Frimor, Jeanette 
Kjær Kristensen. 
2. række fra venstre: Lasse 
Vestergaard Sørensen, 
Martin Søe Kristensen, 
Matias Christiansen, Mads 
Førby Pedersen, Emil Ne-
sager, Jacob Bak Gasberg, 
Thor Kanstrup Andersen. 
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Nors juniorklub 
Man. 12.30-15.00 
Tors. 13.00-15.30 
 

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

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

Kontaktperson 
Else Gregersen 
Tlf. 97981965 

Www. 
teutonia-
workout.com 

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

  NORS-TVED 
KIRKETIDENDE 

 
JUL-AUG 2009 

SIDEN SIDST. 
(1.3. – 1.7.) 

 
Døbte 
August Kleine Thomsen, Ranselvej 3, 
Anders Laurbjerg Holler-Jensen, Ranselvej 13, 
Maja Holm, Gyvelvænget 13, Hanstholm, 
Amos August Benedikt Jensen, Finland, 
Carl Emil Krogh Nystrup, Norsvej 37, 
Lukas Berg Knudsen, Ranselvej 28, 
Solveig Celine Anna Jensen, Hindingvej 27, 
Alberte Wentoff Amby, Vendbjerg 12 . 
 Tillykke!  
 
Viede 
Maria Mygind Svendsen og Christian Svend-
sen Pedersen, Norsvej 43, 
Jane Vandet Traulsen og Christian Vandet 
Poulsen, Bjerget 13. 
 Tillykke! 
 
Døde og begravede 
Mogens Oddershede, Skibelundvej 7, Vojens, 
Poul Larsen, Døjholtvej 15, 
Laila Toudahl Møller, Nørbyvej 10,  
Børge Rysgaard Christoffersen, Frydebovej 
43, 
Tove Rysgaard Harkjær, Strandfogedvej 20, 
Klitmøller, 
Richardt Ingemann Sørensen, Bakken 8, 
Maren Kirstine Frederiksen, Kirkebyvej 18, 
Sigurd Balle, Kirkebyvej 18, 
Edith Pedersen, Norsvej 39, 
Edith Kirstine Pedersen, Sennelsvej 65, Sen-
nels, 
Anders Nordentoft Kloster, Kirkebyvej 18. 
 Ære være deres minde! 
 

BABYSALMESANG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mange kirkelandet over har i de seneste år af-
holdt babysalmesang med stor succes. Og na-
turligvis kan babyer ikke synge samler – i 
hvert fald ikke i den forstand, vi normalt vil 
forbinde med at synge. Men de kan sanse mu-
sikken, stemmerne, rytmen og bevægelserne, 
og alt hvad der knytter sig til at lave babysal-
mesang. Samtidig er kirkerummet et fantastisk 
rum at udfolde sig i musikalsk. 
Det fortælles, at de små børn efter få gange 
genkender rummet og lydene med det samme 
og åbenlyst giver udtryk for glæde over at væ-
re der. 
Sidst på efteråret indbydes til babysalmesang 
sammen med flere sogne i Nordthy. Derom 
nærmere i det næste nummer af Kirketidende. 



    Side 13 

Nors 
Gymnastik 

forening 

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

Spejderne  
i nors 

holmevej 

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

  NORS-TVED 
KIRKETIDENDE 

 
JUL-AUG 2009 

   
MISSION AFRIKA. 
Tirsdag d. 11. august kl. 14:00; møde hos Ri-
chardt Nielsen, Kirkebyvej 30. 
Mandag d. 7. september kl. 14:00: møde hos 
Martha Bang, Frydebovej 21. 

Elly Holm 
 
DANMISSION 
Torsdag d. 20. august kl. 19,30 i Nors Missions-
hus fortæller Anne Grethe Frøslev om sit arbejde 
for Danmission i Kina.  
Det er Vandet-Thisted-Nors kreds, der indbyder. 
Der er kaffebord og amerikansk lotteri. 
Alle er velkomne. 
Anne Grethe underviser i engelsk i byen 
Changshu i Kina. Hun er udsendt af Danmission 
gennem Amity Foundation - en kinestsk humani-
stisk organisation, der arbejder med udvikling og 
undervisning i de fattigste egne af Kina.  

Kai Stensgaard 

Den første sammenkomst for ældre i denne sæ-
son begynder med en hestevognstur gennem 
Tved plantage. Sidste år var vi også på denne 
tur med stor succes. Det gentager vi i år onsdag 
d. 12. august kl. 14:00. 
Vi mødes i samlingslokalet i Maskinhuset i 
Tved plantage. Dér serveres der kaffe. Efter 
kaffen stiger vi til vogns og kører ud i skoven, 
gennem bøge- og nåleskov. Vi kører forbi he-
den og ser den blomstrende lyng. Til sidst af-
sluttes med kantarelsuppe, hvorefter vi kører 
hjem igen. 
Af hensyn til tilrettelæggelse er det nødvendigt 
med tilmelding. Det kan ske til Gunnar Smed, 
tlf 97981812 senest lørdag d. 8. august. 
Bemærk, vi begynder kl. 14:00 i Maskinhuset. 

 
KONFIRMATIONS 
UNDERVISNING 

 
7. klasse. 
Konfirmandundervisningen begynder i år d. 2. 
september med konfirmation d. 2. maj 2010. 
Der indbydes til en konfirmandforældreaften i 
Nors kirke tirsdag d. 18. august kl. 19:00. 
 
3. klasse 
Minikonfirmandundervisningen begynder i uge 
8 lige efter vinterferien. Børnene får en indby-
delse først i januar  måned. 

 
SAMMENKOMST 

FOR ÆLDRE 
 

HESTEVOGNSTUR 
GENNEM  

TVED PLANTAGE 



Thyparken 16 
7700 Thisted 
 
Tlf. 96194500 
www.thistedforsikring.dk 
 
- din tryghed 

S-J Fragt A/S 
 

V/ Søren L. Pedersen 
 

Leopardvej 26A 
Tlf. 97981802 

 
Webbside://www.sjfragt.dk 

E-mail: sjfragt@fragt.dk 
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Program: 
 

Torsdag den 13. august: 
 

Kl. 19.00 Bankospil i teltet med flotte gevinster. 
- Kaffe, brød mm. kan købes. 
 
Fredag den 14. august: 
 

Kl. 17.00 Gøglerbaren og pølsevognen åbner. 
Hoppepuder på pladsen. 
 
Kl. 17.00 Masser af motorcykler og veteranbiler 
på pladsen. Mulighed for at prøve en tur…Har 
du en motorcykel eller en veteranbil, er du me-
get velkommen til at komme ned og vise den 
frem!  
 
Kl. 18.00 Norsløbet v. Gymnastikforeningen. Se 
nærmere næste side. 
 
Kl. 19.00-22.30 Alkoholfrit diskotek i sangsalen 
på skolen. For børn fra 3. klasse og opefter. 

 
Kl. 20.00 - 1.00 Levende 
musik v. Karsten Jensen 
(læs mere om ham på kj-
musik.dk) i Gøglerbaren i 
teltet og besøg af Swingdan-

sere i løbet af aftenen. 
 
 
Lørdag den 15. august: 
 

Kl. 9.00 Gudstjeneste i teltet 
med provst Henning Søren-
sen og Ballerum Tæskværk. 
 

Kl. 9.30 Kaffe og rundstyk-
ker i teltet. 

Kl. 10.00 Cykelsponsorløb børn v. Støttefor-
eningen. Se nærmere næste side. 

 
 
Kl. 10.00 Kræmmere og bør-
neloppemarked åbner. Hop-
pepuder på pladsen. 
 
 

Kl. 12.00 Ringridning på cykel og hest. - ingen 
tilmelding mød bare op! 
 
13.00 Cykelsponsorløb voksne v. Støtteforenin-
gen. Se nærmere næste side. 
 
Kl. 14.00 Holddyst med 5-mandshold. - Holdene 
skal forhåndstilmeldes - se nærmere næste 
side. 
 
Kl. 15.00 Kaffebord v. Støtteforeningen. 

 
 
Kl. 15.00 Taekwondoopvisning. 
 
 

Kl. 15.30 Præmieoverrækkelse cykelsponsorløb 
i teltet. 
 
Kl. 16.00 Finale holddyst. 

 
Kl. 18.00 - 1.00 Fællesspisning 
med helstegt pattegris m. tilbehør 
og musik v. Povl Gade (læs mere 
om ham på gade-drengene.dk) i 
teltet. 
Se nærmere omkring tilmelding på 
næste side. 

Sommerfest 13. - 15. august 2009 
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Sydhavnsvej 5 
 
Tlf. 99199300 
 
thisted@de-bergske.dk 

Tilmelding spisning lørdag: 
 

Vi håber at se rigtig mange til spisning lørdag aften. 
Køb allerede nu billet hos Hanne (Klip og Krøl) tlf. 
97981918 eller Mogens HIndingvej 6 tlf. 
97981468. 
Entre, mad bestående af helstegt pattegris med til-
behør og isdessert + musik, koster ved bestilling og 
betaling inden 31. juli kr.  175,00. Fra 1. august sti-
ger prisen til kr. 195,00 pr. person. Det er kun mu-
ligt at købe billetter til og med 7. august, så prik 
til naboen, venner og familie allerede nu, så vi kan 
få teltet fyldt op til en festlig aften. 

Tilmelding Kræmmermarked: 
 

Har du lyst til at lave din egen salgsbod, 
så tilmeld dig hurtigst muligt til  
Tina tlf. 31756386 eller mail  

kj-musik@hotmail.com 
 
 

Forhåbentlig kommer der igen i år rigtig mange 
kræmmere, der kan skabe liv på pladsen. 
 
Børn kan som sædvanlig helt gratis 
bare komme og lave deres bod. Denne 
gang samme sted som de voksne 
kræmmere på P-pladsen ud til Kirke-
byvej. 

Nors Løbet  
14. august kl. 18.00 

fra Nors Hallen  
(Tilmelding fra kl. 17.15) 

 

Mange løber her på egnen, så 
derfor er det meget nærliggende, 

at der igen i år arrangeres løb i forbindelse med 
sommerfesten. 
 

Der bliver to ruter. Den korte på 3,5 km. og den 
lange på 8,5 km. For begge ruter gælder det, at 
man starter  og slutter  ved hallen. Det vil 
være en god idé at møde op mindst en halv times 
tid før løbet, så der er tid til tilmelding og info. 
 

Har du lyst til at gå ruterne, er du også meget vel-
kommen til det.  
 

Der vil være en lille forfriskning til dig i teltet, når 
du når i mål. Så nu er det bare med at få kridtet 
løbeskoene. Vi håber at se rigtig mange deltagere. 
 

Hilsen 
Nors Gymnastikforening 

Cykelsponsorløb. 
 

Tilmeldingsblanketter er med i næste 
NBK-Nyt, der kommer i løbet af juli må-
ned. Derforuden vil man kunne hente 
blanketter på hjemmesiden norsbk.dk 

og hos Super Spar.-  
Overskuddet fra børneløbet går til ungdomsarbej-
de i NBK og overskuddet fra voksenløbet går til en 
hjertestarter, der bliver placeret på Nors Ældre-
center. Så der er al mulig grund til at få pudset 
cyklen og komme ned med en tilmeldingsblanket 
fyldt med sponsorer! 

Hilsen 
Nors BK og Støtteforeningen 

Hvor gode naboer er I på 
jeres gade?? 

 
Kom og deltag i gade-kamp/

holddyst til årets sommerfest! 
 
 

Dan en gruppe på 5 personer, hver gade må ger-
ne stille med flere hold. 

 
Skulle nogen have lyst til at deltage med nogle 

venner eller familier er det også en mulighed—find 
på et sjovt navn til dit hold... 

 
Det er senior-spejderne, der står for konkurrencen, 
så I må nok forvente lidt skøre og måske også ud-

fordrende opgaver i dysten. 
 

Tilmelding til Tina Bak senest 8. august tlf. 
97981164 eller skovbak@privat.dk 



     V. Halla Palm 
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Kims  
Gulvservice 
 
Tlf. 97911851 
Mobil 20261851 

Håndværkervej 18 

Mexico 
Af Deborah Overby  

6. klasse, Tved 
 

For ca. en måned siden, var vi 
seks danskere, der tog på bibel-
skolen Master Builders. Den fin-
der sted hvert år i Mexico. Vi tog 
til en stor by ved navn Monter-
rey, kirken vi tog til er en fri kir-

ke, den hedder CCI, og Richard Hays er pastor. 
Monterrey er en stor by, men ikke hovedstaden. 
 
Jeg fik tilladelse af Richard Hays, og vores præst i 
BMC, Kim Torp til at tage med, hvis der var nogen til 
at se efter mig. Det kom så på plads og vi tog til Me-
xico. Det var en bibelskole der varede tre uger, det 
er ret lang tid, men det var det værd, jeg lærte rigtig 
meget. Byen vi boede i hedder Monterrey, der bor 
ca. 5. mil. mennesker i den by, det er stort for en 
dansker, og også ret overvældende. Turen til Mexi-
co, var en smule lang. Kvinden der skulle holde øje 
med mig, og jeg blev placeret hos et ægtepar, en 
dansk kvinde og en mexicansk mand, de var virkelig 
søde, jeg følte mig virkelig velkommen der. De var 
nogle rare mennesker, og man følte hurtigt at man 
kendte dem.  
 
Om morgnen ved ca. 9 tiden tog vi til CCI menighe-
den, hvor vi blev registreret og hilste på de andre 
elever. Den første dag var der ikke så meget under-
visning, der var god tid til at møde de andre, og få 
nye venner. Vi havde undervisning mandag til fre-
dag, fri lørdag og møde søndag, vi havde også lov-
sang onsdag aften, der var god lovsang, og menne-
sker der var ivrige efter at tilbede Kristus. De var så 
levende og glade, og de var ikke generte, mange af 
dem løb op foran når der var lovsang, og hoppede 
og sang mens de bare nød at tilbede Gud. Det gik 
ligesom op for mig at jeg havde levet et ”mageligt 
kristenliv, jeg havde ikke rigtig levet for Gud, bare 
gået rundt og sagt at man var kristen, sådan uden 
rigtig at kende Kristus. Det blev der efterhånden la-
vet om på, jeg begyndte at ønske jeg kunne møde 
ham, og at leve et liv med Kristus. Jeg fik mange go-
de profetier, jeg fik mange gode venner, men vigtigst 
af alt mødte jeg Ham, det var det jeg ønskede, og 

jeg mødte noget der var bedre end jeg kunne fore-
stille mig. Jeg havde mødt den Gud som elskede 
mig, den Gud som ville tilgive mig, den Gud der el-
sker os. Det var også en stor velsignelse at have så 
mange venner dernede, og vi var alle fælles om en 
ting, at tilbede den gud, som elsker os så højt, den 
gud som gav sin søns liv for at vi ikke skulle dø, men 
have evigt liv. Det var noget der blev levende for mig 
dernede, hvor meget vi betyder for Gud. Jeg mødte 
mennesker der virkelig elsker Gud, det var fantastisk 
at se mennesker hoppe, danse og synge for Kristus, 
og alle dem der blev rørt af ham, alle de mennesker 
der blev rørt af Gud, og alle dem der oplevede Ham. 
Jeg mødte den Gud som jeg var så sikker på at jeg 
kendte, men der var så meget mere end jeg nogen-
sinde havde forestillet mig, det var en ubeskrivelig 
trøst ved at få Gud tilgivelse, jeg har aldrig følt mig 
så elsket!      
Det skete tit at dem der var omme foran profeterede 
for den der stod ved siden af en eller blev ledt til at 
bede for en bestemt person , eller tage en med op 
foran hvis man ikke selv turde gøre det. Det overra-
skede mig hvor stærk Guds kraft var på det sted, jeg 
var oppe foran, (det var jeg efter efterhånden ret of-
te) en af mine venner kom over mod mig, hun lagde 
sin hånd på mit hoved, og der lige pludselig lå jeg 
bare på gulvet og tilbad Gud, jeg har haft mange af 
den slags oplevelser, det er helt sikkert noget jeg 
aldrig glemmer. Vi havde også nogle fantastiske ture 
på lørdage, vi var blandt andet i  byen i Monterrey, 
også kaldet Downtown, og i en drypstens hule, det 
var rart at opleve noget sammen med de venner 
som man holdt så meget af. Så var der også profe-
tisk konference, hvor vi var seks tusinde mennesker 
til de flest møder, det var meget stort, men alle var 
lige så ivrige efter at tilbede Kristus som dem fra 
CCI. Jeg fik mange fantastiske  venner på Master 
Builders. Jeg ser altid frem til søndage nu, hvor jeg 
skal være sammen med den Gud som tilgiver mig, 
som elsker mig og som jeg elsker. Jeg skulle lang 
væk, for at finde det der havde været lige ved hån-
den hele tiden, jeg er lykkelig over at have fundet 
ham rigtigt nu, selvom jeg ikke fortjent Guds kærlig-
hed gav Han det alligevel til mig. Jeg takker Gud for 
at have mødt ham, og fordi jeg har  mulighed for at 
tilbede ham, i min hverdag, om søndagen og uanset 
hvad, er Han der for mig.                                                 



Vognmand 
Henning Pedersen 
Norsvej 6, Nors 
Tlf. 97981216   Mobil 20991216 
E-mail hp-transport@mail.dk 
 
Levering af sand, grus, harpet jord, 
skovflis—containerudlejning 
Kran/grab service 
kørsel med gummiged. 

Nors VVS - og 
Blikkenslagerforretning 
 
 
Jens Ole Jensen - Kirkebyvej 22, Nors 
7700 Thisted 
Tlf. 97981273 - mobil 20851273 
SE. Nr. DK 54476728 
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Nors Områdecenters  
    aktivitetskalender  
Juli:    
Onsdag den 01.07. kl. 14.00 Alm. klub. 
        
Onsdag den  08.07. kl. 12.00 Grill-fest                           
Der bliver grillet ben, bøffer kyllingelår og pølser. 
Dertil  serveres salat, kartoffelsalat og flutes.   
Pris pr. person 125 kr. - Udtrækning af vinderen 
af patchworktæppe & puder. – Am. lotteri. Kom og 
vær med – tilmelding på tlf.: 99174080. 
  
Onsdag den 15.07. Ferie       
Onsdag den 22.07. Ferie  
Onsdag den 29.07.  Ferie 
      
Torsdag den 30.07. kl. 14.30 Gudstjeneste         

August:             
Onsdag den 05.08. kl. 13.30  Blå Tur Tilmelding 
på tlf. 99174080 senest den 3.8. 
 
Onsdag den 12.08. kl. 14.30  Menighedsrådet invi-
terer på  Hestevognskørsel i  Tved Plantage.   
  
Onsdag den 19.08. kl. 14.00  Vor traditionelle 
Blommetur hos Emma og Hartvig.                                   
                                                                        
Torsdag den 20.08. kl. 18.00 Ålegilde på Øst 
Vildsund færgekro (Vi kører fra N.Æ.C. kl. 
17.30)  
incl. kaffe og småkager 205 kr. pr. person. Obs! 
Basarkassen betaler bussen. 

Onsdag den 26.08. kl. 14.00 Alm. klub. 
   
Torsdag den 27.08. kl. 14.30 Gudstjeneste. 
   
Husk der er kørsel til alle arrangementer i for-
bindelse med klubben onsdag. – Pris 10 kr. hver 
vej. hhv. på tlf. 99174080. (Gerda). 
                       
Næste møde i Aktivkomiteen: Den 12.8. kl. 
10.30. 
  
Høreomsorgskonsulent Annie Bovbjerg kan 
træffes på Nors Ældrecenter den 01.7. kl. 10-
11.30. 
 
 Åbningstider i Terapien: 
  
 Mandag:  kl. 9 – 15 
 Tirsdag:   kl. 9 – 15 
 Onsdag:   kl. 9 – 16.30 – klub 14 – 16.30 
 Torsdag:  kl. 14.30 – 21 
 Fredag:    kl. 9 – 13.  

    
Aktivitetsmedarbejder:  

Gerda Jacobsen 
Her er du altid velkommen! 

 
 
 
Her er Gerda Jacobsen og Gud-
run Bang taget på fersk gerning 
ved pølsevognen i forbindelse 
med cykelløbet den 21. juni. 

Godt 45 personer kom til KFUM og KFUKs Sankt 
Hans fest hos Egon og Lilian Andersen i Hinding 
Provst Henning Sørensen startede aftenen med 
festtalen med udgangspunk i lys, herefter var der 
familieløb med poster som æggekast, 3 mandsski, 
vandvippe m.m. Så blev kaffekurvene fundet frem, 
og børnene bagte snobrød. Efter kaffen blev det sto-
re bål tændt, der blev sunget sange og Henning Sø-
rensen lavede en kort afslutning ved bålet. 

Her er 
snobrødsbå-
let. - Billedet 
på forsiden er 
også fra Hin-
dings Sankt 
Hansfest. 
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Thy Kød  v. Lars Jacobsen 
Tlf. 97981777       BESTIL KØD PÅ 
NETTET!  - www.thykoed.dk 

Nyt fra Spejderne. 
 

Sæsonen lakker mod enden og 
alle spejdere og ledere kan se 
tilbage på et godt år og ser nu 
bare frem til årets sommerlejre. 
Ulvene skal 4 dage til bulbjerg-
hus og overnatte i telt samt lave 

mange sjove aktiviteter, som endnu er hemmeli-
ge. Spejdere og seniorer skal på vandretur i Thy 
Nationalpark. Turen starter i Agger og hvor den 
ender, er endnu uvist – det kommer an på hvor 
gode benene viser sig at være og om de under-
vejs finder steder, der kræver yderligere udforsk-
ning. 

På Kr. Himmelfartsdag 
var ulvene på løb. I 
Hanstholm skulle de 
finde ”Hullerikkerne” – 
et lille menneskeagtigt 
væsen med spidse 
ører. For at få chancen 
for at møde dem, skul-
le de hjemmefra lave 

spidse ører og have på. Det lykkedes at møde 
dem – hullerikkerne viste vej rundt i skoven. De 
var for det meste nogle rare væsner, men de 
kunne dog finde på at jagte spejderne, hvis de 
gik for langsomt. På løbet blev ulvene udsat for 
forskellige opgaver. De skulle bygge papkasse-
tårn, kaste sten på en jernplade og meget an-
det. Til slut sendte alle ulvene balloner op til 

Gud. I hver ballon havde de skrevet en bøn og 
mens ballonerne fløj op i luften bad alle ulvene 
fader-vor. - Ulvene havde en rigtig god dag med 
fantastisk vejr i Hanstholm. 

I weekenden 13.-14. 
juni var spejderne ude 
og tjekke formen på 
benene samt prøve 
grej og mad-mængder 
af. Lørdag kl. 10 mødte 
spejderne op med ryg-

sæk med sovepose, liggeunderlag, skiftetøj og 
hvad ellers de måtte have brug for. Desuden an-
kom en af lederne med barnevogn indeholdende 
en lille baby – de ville også med på vandretur. Af 
sted gik de mod en ukendt destination – det viste 
sig at være ved en lille sø i Borup. Her skulle 
spejderne overnatte og tilberede aftensmaden, 
som bestod af intet mindre end selvfangede fisk, 
rådyr, bagekartofler, sovs og modvilligt skulle 
spejderne også spise grøntsager til….. Efter en 
god nats søvn kunne spejderne igen vende næ-
serne hjem til Nors Spejderhus. De fleste spej-
dere fik vist blod på tanden og glæder sig til at 

komme af sted 
på den store 
prøvelse – van-
dreturen i Thy 
Nationalpark i 
uge 27. 

Lodtrækning: Smuk Patchwork Tæppe i sorte og hvide farver. 

Håndsyet og - Quiltet. Mål: Ca. 165 x 210cm. 
  
10 kr. pr. nummer. -   

Kom ind og se tæppet og evt. købe numre på Nors Ældrecenter. 
Vinderen får direkte besked. Udtrækning Onsdag d. 8 juli 
  
Overskuddet fra salget af lodder, går direkte til gavn for husets beboere og ældre i 
området. Bl.a. busture. 



Entreprenør  
Søren Nielsen 

Alt entreprenør arbejde har interesse. 
Ring og få en snak. 
Udlejning af pladevibrator, jordstam-
per og nivelleringslaser uden fører. 
 
 
Tlf. 97982183/40782183 
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Det Blå Lagersalg 
V. Hans Palm 
Alt i møbler, tøj, værktøj, fiskegrej, hob-
byartikler og mange andre ting. 
Håndværkervej 18. 
Åbent tir.- fre. 10-18 lør. 9-13. 
Tlf. 30583058 

 
Nyt fra 
Hallen. 

 
 

Halinspektør Viggo Jørgensen har valgt at søge 
nye udfordringer pr. 31/7-2009. Fra Hallen vil vi ger-
ne sige Viggo en stor tak for hans arbejdsindsats 
gennem næsten 10 år, og ønsker ham held og lyk-
ke med de nye udfordringer. 
 
Hallens bestyrelse arbejder pt. med at finde en va-
rig løsning vedr. personalesituationen. Der arbejdes 
med ansættelse af ny inspektør, rengøringshjælp til 
dagtimer, og personale både over og under 18 til 
aften og weekend arbejde (se annonce her i bla-
det). 
 
Der er planlagt nyt tiltag til den nye sæson, nemlig 
”circle træning” v/ Dorte, og boldholdene og Floor-
ball fortsætter som i sidste sæson. 
Der er bevilget penge til nyt tag af Thisted kommu-
ne og dette arbejde forventes påbegyndt inden ef-
teråret sætter ind. 
Go sommer til alle og vi håber at se både nye og 
gamle ansigter til en ny sæson i Nors Hallen. 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen Nors Hallen 

Floorball i Nors Hallen 
 

Vi er en mindre flok aktive ”unge mennesker” der 
spiller floorball i hallen en gang om ugen. Floor-
ball er meget lig hockey, som spilles med 3-6 
spillere på hvert hold. Det er et spil, hvor alle kan 
være med, uanset køn og alder, og vi spiller kun 
for ”alvor” sjov. Vi laver hold hver gang, og det er 
lige meget, om man er øvet eller nybegynder. Hå-
ber du har lyst til at spille lidt sammen med os og 
have det sjovt. 
Vi holder pt. Sommerferie/pause men starter op 
igen i september måned, hvor vi spiller hver ons-
dag fra kl. 20.00. 
 

Hilsen 
Floorballholdet i Nors Hallen 

Blomsterkurv stjålet... 
 
I foråret lavede jeg en fin blomsterkurv, så det 
kunne se flot ud, når der kom kunder til butikken. 
En´ dag fik den lov at stå, og så var den væk! 
Hvor er det ynkeligt, at man ikke selv kan lave sin 
egen blomsterkurv og så regne med den bliver 
hvor den er sat...  
 
Jeg ved at der også er snuppet blomsterkurve an-
dre steder i byen. Nu er det sådan, at min kurv er 
speciallavet i vores familie, og kan ikke købes.  

 
Hvis du derfor 
ser en grå træ-
kurv, som på 
billedet, kan du 
være sikker på, 
at den er tyv-
stjålet! 
 

Hilsen 
Lisbeth 

Nors Bageri 
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Er DU medlem af  
Borgerforeningen? 

 - Hvis ikke kan du nå det endnu. Indbetal til 
Spk. Thy reg.nr. 9081 konto nr. 05800 10687. 

Husstande betaler kr. 120,00 og enkelt medlem-
skab er på kr. 60,00 om året. Husk at skrive navn 
og adresse ved indbetalingen, så kassereren 
kan placere pengene. 

 
 

Sidste nyt fra  
Borgerforeningen. 

 
 

Der i Borgerforeningen utroligt travlt med som-
merfesten, som vi glæder os over, at alle forenin-
gerne er med til at arrangere. Gymnastik forenin-
gen tager sig af motionsløbet, Taekwondo laver 
opvisning og NBK og Støtteforeningen laver cykel 
sponsor løb og sætter en bod op, spejderne laver 
noget på pladsen foran mini Sfo og er også med i 
hele planlægningen omkring sommerfesten sam-
men med Teutonia og Borgerforeningen. Så for-
ventningerne til årets sommerfest er tårn høj. 
 
Vil da lige opfordre alle til at lave nogle femperso-
ners hold, til konkurrence til sommerfesten, det 
bliver rigtigt sjovt og jo flere jo sjovere. 
 
Husk at voksne også kan køre cykelsponsorløb, 
her samles der ind til en hjertestarter, der place-

res på  plejehjemmet, så meld jer for en god sag. 
 
Mandag den 29. juni tager Skoleinspektør Claus 
Bøegh, Pedel Anders, Borgerforenings bestyrelse 
Martin og Peter en tur rundt i det danske land og 
kigger på Multibaner. Vi har fået tilbud fra 2 for-
skellige, men vil hente ind fra flere. 
Her mangler vi svar fra kommunen vedr. pladsen 
vi vil lave banen på. 
 
Vi er stødt ind i et lille problem vedr. pladsen om-
kring søen, hvor nogle mener den grund skal dyr-
kes, så det arbejdes der lystigt på fra Susanne 
Søe´s side, håber det lykkes at få området til en 
hyggelig ”park”. 
 
Borgerforeningen kan altid kontaktes, hvis du har 
ideer, ros, ris eller lign. På mail pe-
ter@boghthoft.dk eller 24 91 95 06 
 
Forsat god sommer. 
 

Hilsen 
Peter Bøgh Larsen 

 

Kig ind på hjemmesiden norsby.dk. Her er noget for enhver smag. Måske er der noget du kan 
bruge på loppemarkedssiden, eller et hus du gerne vil købe på boligsiderne. Du kan også se 
profilsider fra alle medlemmerne i ”tværs” - både erhverv, foreninger og institutioner… + meget 
mere. Kom endelig med nyheder/billeder til siden, så den bliver endnu mere livlig!! 
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Allan Hoxer, der er 
opvokset i Nors, 
startede eget mu-
rerfirma op i 2001. 
Han har siden der 
haft nok at lave in-
denfor murerfaget. 

- Det er mest boligbyggeri. Noget, der også hører 
murerfaget til er facaderenovering, hvilket Allan 
den seneste tid har arbejdet meget med. Facade-
puds er ideelt til gamle huse, da der i selve pud-
sen bliver trykt et net i, der gør, at eventuelle rev-
ner ikke kommer igen. - Facadepudset kan fås i 
alle farver, men skal i løbet af ca. 5 år have en let 
maling. Farven står og arbejder i pudset gennem 
flere måneder. 

Her er Allan og hans to lærlinge, Martin, der bliver 
udlært til jul og Steffen, der er 1. års lærling i gang 
med et hus på Norsvej. 
Murerfaget kører lidt i bølger gennem året. - Er der 
mere at lave end Allan har mandskab til, låner han 
murere til arbejdet. 
 
Allan og hans kæreste Kamilla boede i Nors indtil 
december 2006. Her blev pladsen for trang og Al-
lan var færdig med at renovere en landejendom 
han havde købt en tre år tidligere på Ballerumvej. 
Her er mere udenomsplads til Allans murergrej. 

Parret trives rigtig godt her sammen med datteren 
Nathali på 3 1/2 år, der skal være storesøster om 
en tre måneder.  Så kommer der endnu mere liv 
på landstedet, hvor de også har anlagt en stor sø 
med ørreder og de har masser af kattekillinger til 
stor fornøjelse for Nathali. 

Allan overtager Stationsvej 2 i Nors senere på 
året. Det er et hus, som ind imellem har været det 
store samtaleemne i byen. - Allan har her planer 
om at lave en gennemgående renovering, sætte 
nye vinduer i og nyt tag på huset. - Samtidig skal 
alle træerne omkring huset fjernes.  
Dog skal lige nævnes, at der er et par formaliteter, 
der skal på plads inden selve handlen er afsluttet, 
men Allan er ikke i tvivl om, at det bliver til noget. 
Mogens Christensen, der ejer huset har skrevet 
under på aftalen, så det er kun Allan selv, der 
mangler at komme ind og sætte sin underskrift. 



Byens Fodklinik  
v. Dorthe Nielsen 

 
Nu også på Ranselvej 1 i 
Nors hver torsdag. Tids-

bestilling på tlf. 21447454 mellem 8-9 
 
Klinikken tilbyder alt i fodpleje. - Også mulig-
hed for fodpleje i eget hjem. 

 
 

Leopardvej 11 Thisted 
Tlf. 96187400 Fax: 96187415 

mail: edb@bornerup.dk 
www.bornerup.dk 

Beskæftiger sig primært med salg, support og tilret-
ninger af Microsoft-baserede ERP-løsninger til er-
hvervslivet. Se mere på hjemmesiden. 

Polterabend / Firma arrangement / Familietur 
Indendørs og stor udendørs skovbane. 

150HK RIB båd m/banan, vandski, tubes m.m. 
Tlf : 40328215  

www.nordvestjyskpaintball.dk 

ma ti on to fr lø sø 
     1 Spejder for et døgn. 

- fra 31.07 18.30 
2 

3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 Sommerfest.- Pokal 
kamp Nors-Thisted 

14  Sommerfest. 15 Sommerfest. 16 

17 18 19 Klub 19 - Alternativ 
OL. 

20 Forældremøde 
Juniorklubben 19.00. 

21 22 23 

24 25 26 Klub 19 - Tour de 
cykel. 

27 IM - månedsmøde 
kl. 19.30. 

28 29 30 

31       

august 2009 

ma ti on to fr lø sø 
 1 2 Klub 19-  Juleløb. 3 IM samtalemøde hos 

Lillian Larsen 19.30. 
4 5 Nationalpark Thy 

Marathon. 
6 

7 8 9 10 11 12 Nors Open i Golf. 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

september 2009 

Husk at sende arrange-

menter ind til a
ktivitets-

kalenderen!!! 

Se også kalenderen på 

norsby.dk... 

Ingen juli-

kalender. - 

Den bestod 

vist kun af 

FERIE... 
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Skolefest maj 2009. 

Traditionen tro afholdt Nors Skole skolefest i maj. - Her var rigtig 
mange børn og voksne mødt op i hallen, for at se skuespil. Det var 
dramaholdet, der opførte en komedie om en noget forkølet Robin 
Hood. En rigtig sjov historie, som vakte jubel blandt tilskuerne. 
 

Efter skuespillet var der tid til at strække benene og gå ned på sko-
len og se, hvad eleverne havde udrettet i emneugen op til skolefe-
sten. Her havde de lavet masser af ting og sager om netop Robin 
Hood. 
Herefter var der hygge med underholdning for de mindre i Gymna-
stiksalen og bal for de store i sangsalen. I år havde de besøg af en 
rigtig musiker og det var en succes. Samme musiker Karsten Jen-
sen kan man også opleve til dette års sommerfest om fredagen... 

Sidste skoledag… 
Alle elverne var i feriehumør den 26. juni, hvor der var sidste skoledag 
på Nors Skole inden en lang sommerferie. 

Der blev sunget og vugget til sangen: Ferie, ferie, ferie… og lærerne var 
vist også godt tilpasse med udsigten til en god lang ferie… 
 

For 7. kl. var det jo en speciel dag, da det var sidste dag på Nors Skole. - 
Efter ferien er det Sjørring skole, der kalder og måske også nogle enkel-
te, der har valgt at komme på efterskole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. klasse havde givet skolen en asketræ i afskedsgave. Træet er plantet 
og der bliver sat skilt på med årstal, så man kan se om mange år, hvor 
træet kommer fra. 
 
Inden karameludkastning lagde 7. kl. ud med at opføre et skuespil om de 
forskellige lærere, de har haft på skolen. - Så blev der delt diplomer ud 
til lærerne også og så blev det endelig tid til karamelkast. - Her fik bør-

nene rigtig travlt med at fange karameller...GOD FERIE!! 



Bestyrelsen  
Nors-Tved Borgerforening. 

 
Så lykkedes det at samle den forholdsvise nye bestyrelse i Borger-
foreningen. 
 
Det er bagerst fra venstre: Eva Madsen, Martin Sørensen, Egon 
Hedegaard, Aslak Holler-Jensen. 
 
Forrest fra venstre: Tina Jensen, Peter Bøgh Larsen og Poul Møller 
Madsen. 

Nors set fra oven… - Foto: Kristian Amby. 

Lørdag den 25. juli vies Gitte 
Søe-Larsen og Troels Clau-
sen i Nors Kirke. Stort til 
lykke, vi glæder os til middel-
alderfesten. 
 

Kærlig hilsen Familien 

God sommerferie til alle! 
 

Deadline næste Tidende: 
20. august 2009 


