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Billeder Sommerfesten…

Til Bankospillet torsdag var der omkring 150 mennesker, hvoraf mange vandt nogle rigtig flotte præmier skænket af vores gavmilde erhvervsliv og nogle
enkelte private.
Fredag var der
gang i hoppeborgene i hallen.
Der kom veteranbiler og motorcykler på besøg, men der
kunne godt ha´
været flere.
Men flotte var
de dem, der
kom. - Bl.a. Ole Møllers Nimbus, som vakte jubel
blandt børnene.

Kl. 18.00 var der god tilslutning til Nors-løbet arrangeret af Gymnastikforeningen. - I bedste Tour-defrance-stil
lykkedes
det at
tage billeder af løberne på
ruten fra
sidevognen i Oles
Nimbus.

Til alkoholfrit diskotek i sangsalen, var det stemmemusklerne, der blev rørt. - Der blev sunget på liv og
løs af alle børnene.
I Gøglerkroen var der om aftenen levende musik. Desværre var der ikke så mange, der kiggede ned,
men der var fest og stemning blandt dem, der var
der og Swingdanserne fik gang i dansegulvet til musikken af vor lokale Karsten Jensen, der spillede rigtig
godt dansemusik.

Indledning.
Så gik sommeren på hæld, bønderne fik høsten i
hus og det er blevet hverdag igen, efter en lang
sommerferie, i hvert fald for skolebørnenes vedkommende.
Det er nu dejligt at komme ind i en hverdag igen,
hvor der er lidt mere struktur over tingene og
hvor børnene ikke laver nat om til dag, som de let
kan komme til i ferien.
Sommerfesten 2009 er vi på den anden side af
og endnu engang var det en god en af slagsen. Det er dejligt, at så mange foreninger, skole og
hal kan hjælpes ad denne weekend, hvor der var
mange arrangementer på programmet. - Desværre var vejret ikke helt så godt om lørdagen og
det gør selvfølgelig, at der blev færre besøgende.
Vi håber vejrguderne er mere med os næste år. Til festen lørdag aften var der god tilslutning og
der var liv og glade dage, da omkring 150 personer festede i teltet.
Det opfordres til, at hvis man har nogle kommentarer, ideer eller lignende omkring sommerfesten,
at man skriver et par linier i debatforum på norsby.dk, så festudvalget kan få det med i evalueringen. - Det er ofte udefra kommende, der kan se
om der er nogle ting, der kunne være en ide at få
med til næste års sommerfest. - Des flere ideer
der modtages, des lettere for festudvalget er det
at sammenstrikke et program.
I dette blad er der lidt af hvert, takket være mange indkomne indlæg. TAK for det. - Det er nu dejligt, når man får nogle artikler og billeder ude fra
marken og denne gang fik jeg lige pludselig rigeligt. - Da der gerne skulle være plads til det hele
er der nogle steder, hvor det er lidt mindre skriftstørrelse end normalt, men på den måde var jeg
fri for at undlade nogle artikler.
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får de herigennem nogle ekstra kræfter, så vi på
den måde bibeholder det aktive foreningsliv, der
er i Nors. - Tænk på, hvor meget din hjælp på
bare et par timer i ugen kan gøre for den enkelte
forening. - Mange bække små - gør en stor å…
I forbindelse med projekt park overfor Nors Auto,
får vi også brug for nogle hænder, når engang vi
kommer til at skulle plante træer og lave bålhus. Som det også er informeret om inde i bladet skal
udvalget holde møde her i starten af september
og der skal vi også snakke om, hvilke ideer der
er til området. - Såfremt du skulle have en ide, er
du meget velkommen til at kontakte mig enten på
mail, telefon eller et besøg. - Alle ideer modtages
med kyshånd, så vi dermed har nogle forslag at
arbejde videre med.
I næste Tidende har vi jo julemåneden med… - ja
det er ikke til at forstå lige nu. - Derfor opfordres
alle til at sende julearrangementer ind og gerne i
god tid, så de også kan komme på kalenderen på
norsby.dk. - Her er alle foreninger ikke lige gode
til at sende aktiviteter ind og som tidligere nævnt
kan det anbefales, at hver forening/institution har
en kontaktperson, der er ansvarlig for at sende
den slags ind. - Man kan se, at i de foreninger
man har det, kommer der mange flere indslag. Deadline for næste blad er 20. oktober.
Ellers ønskes alle en god sensommer, hvor vi da
godt vil have lidt indian sommer her i september
og oktober, så vi fortsat kan nyde den pragtfulde
natur vi er omgivet af.

Susanne Søe-Larsen

I flere artikler efterlyses personer, der vil give en
hånd med til forskellige aktiviteter. - Forhåbentlig

Redaktion:
Dorte Larsen
tlf. 41628895 dorteml@privat.dk
Susanne Søe-Larsen
tlf. 97982023
info@norsby.dk

Layout:
Mona Troelsgaard
Susanne Søe-Larsen

Fotos:
Oluf Immersen, Kristian Amby
mfl.

Trykket hos Friheden

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

Side 4

Pløjestævne hos
Lars Oddershede, Søgård Mark,
Det er i samarbejde med Thy Køreselskab, Landboungdom, 4H og ”Motor og Traktorklubben Jylland” der arrangeres pløjestævne hos Lars Oddershede. - Det foregår:

Åben Stald.
I forbindelse med pløjestævnet åbner Lars og
Heidi Oddershede også dørene til staldene på
”Søgaard”. - De har drevet gården siden 1999 og
i 2008 overtog de gården helt efter Larses forældre Esben og Else.
Esben er dog fortsat med i driften sammen med
fire fuldtidsmedarbejdere.

Lørdag den
26. september
2009
Der er følgende
program for dagen:

Ved siden af svineproduktionen driver
gården en omfattende
planteavl. - Der dyrkes en række forskellige korn- og frøafgrøder. Blandt de mere
specielle er spinatfrø,
som typisk ender i japanske køkkenhaver.

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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Indlæg fra NJAMØBLER A/S.
I halvfemserne var der
næsten ingen grænser
for afsætning af møbler, fremstillet af fyrretræ, fra de
nordiske skove. Der blev investeret meget kraftigt i
bygninger og maskiner overalt, for at udnytte disse
muligheder. Heriblandt også på NJA-MØBLER.
Ingenting varer evigt, de fantastiske gode tider for
branchen, affødte overkapacitet i markedet og deraf
meget hård kamp om kunderne. De baltiske lande
udviklede sig og kom på markedet med kopiprodukter
til meget lave priser, fremstillet med en løn på, dengang, ca. 3 kr. pr. time. De var meget konkurrencedygtige, og udkonkurrerede mange danske fabrikker,
der måtte opgive og dreje nøglen om. Det sidste årti,
er lande i fjernøsten med deres magt og vælde, udviklet sig til de helt store industrilande, og truer mange
af de løn tunge industrier i Europa, på livet.
Der fremstilles gode produkter til en meget lav pris i
denne del af verden, som vi køber uhæmmet af, uden
at tænke på konsekvenserne for vor del af verden. Denne udvikling kan vi ikke gøre noget ved,
men må forholde os til den, og finde andre muligheder.
Oven i det kom så, sidste år, den uundgåelige finanskrise, der bremsede træernes uhæmmede himmelvækst.
På grund af store tab mange steder og udsigt til meget lavere aktivitet, er finansverdenen blevet meget
forsigtig, med at stille nødvendig likviditet til rådighed.
For mange virksomheder, kan det blive en bremseklods for udvikling og den fortsatte eksistens.
På NJA-MØBLER har vi, igennem årerne, forsøgt at
tilpasse os disse forhold, det er sammenlagt, hårde

Til alle kreative damer i Nors
og omegn.
Så er vi klar til en ny sæson. Som altid
foregår det på Nors Skole hver tirsdag
aften, og alle der har interesse i håndarbejde er velkommen. Mange syr patchwork men har
man lyst til strik, hækle eller noget helt andet er du
også velkommen.
Vi hjælper hinanden med det vi nu engang har lært,

odds at være oppe mod, der kræver nytænkning og
kamp, for overlevelse, hele tiden
NJA forsøger at agere, ved løbende at tilpasse strategi, organisation, produktionsmetoder og antal medarbejdere, til disse forandringer.
Det har kostet NJA-MØBLER store summer, at holde
ved, gennem de seneste år, men vi tror på, at vi nok
skal klare os i fremtiden, hvis ikke markedssituationen
yderligere forværres.
For 3 år siden påbegyndte NJA-MØBLER en planlagt
generationsskifte, der skulle tilføre en fornyelse i ledelsens tænkemåde og handlinger, samt ny energi,
for derigennem at skabe yderligere fremdrift og større
rentabilitet for virksomheden igen. Denne handling,
mislykkedes delvis, i denne omgang, resultaterne levede ikke op til forventningerne. Direktøren gik og familien er nu tilbage i toppen, indtil videre.
Bestyrelsen, en del af ledelsen, og nogle ansatte, er
skiftet ud, til fordel for nye kompetente personer. Der
er øget fokus på salg, med nye medarbejdere, så efter et halvår med nedgang i salg og produktion, med
tilpasninger og afskedigelser, er der nu, med de nye
igangsatte tiltag, igen god ordreindgang, og travlhed i
produktionen.
Ordre horisonten er ikke så lang, men med de aftaler,
der er i hus og de kundeemner vi arbejder med, tror vi
på et godt efterår.
Vi fornemmer, at den ”gamle” kultur er tilbage, det er
sjovt at gå på arbejde, da vi har et hold af top motiverede medarbejdere, på alle niveauer, der går gennem
ild og vand for at tingene lykkes her på NJA. Vi har
siden ferien, ansat 20 medarbejdere i produktionen
igen, for at følge med salget, så vi nu er ca. 120 ansatte i alt.
Niels Jørgen Andersen

og så får vi samtidig en hyggelig og social aften. Den
ene tirsdag efter den anden.
Vi vil prøve at for besøg af en eller to øvede patchworksyersker, som måske vil vise os nogle nye ideer
og fif.
Det er gratis at deltage, og har man lyst til at nyde en
kop kaffe medbringer man selv den.
Vi starter tirsdag den 1. september klokken 19.00.
Mange sy-hilsner fra Åse Christensen

HÅNDVÆRKERVEJ 9, NORS
TLF. 96177400

WWW.FURNCONSULT.DK
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Projekt Park.
Så lykkedes det endelig at
få grønt lys fra kommunen
til at begynde projekt park
ved overfladebassinet
overfor Nors Auto.
Det første, der skal ske på området er, at der skal
planeres og sås græs omkring søen. Det er Vorring Maskinstation, der skal stå for det, samtidig
med de også skal lave en parkeringsplads.
Witdahls har lavet en tegning over området med
det beplantning vi skal have sat. - Det bliver i no-

”SPRING UD I DET”
Nors gymnastikforening har efterhånden skabt aktiviteter for
byens børn og unge i over 100
år !
Hvert år er der maser af glade
og friske børn – unge og voksne i hallen til gymnastik, og sæsonen sluttes altid af med en flot
og velbesøgt gymnastikopvisning.
Men…..Bestyrelsen mangler hjælp !!
Der er desværre for få voksne i byen, som vil

vember måned vi skal have plantet rigtig mange
træer og der håber vi på hjælp fra en masse frivillige i byen, men mere herom i næste blad.
Der er etableret et udvalg til at arbejde videre
med ideer til området og dette udvalg holder første møde i starten af september. - Såfremt du
skulle have ideer, er du velkommen til at maile
dem til info@norsby.dk hurtigst muligt. Eller ring
på tlf. 97982023.
På udvalgets vegne
Susanne Søe-Larsen

være med til at arbejde for gymnastikforeningen.
Vi mangler derfor en håndsrækning, og vi tror på
at villigheden er tilstede blandt jer.
I behøver ikke have speciel forstand på gymnastik
I behøver heller ikke være forældre til små eller
store gymnaster
- men hvis bare I har interesse i at bevare de
mange gode tilbud til byens børn og unge, så
meld jer under fanerne.
Ring til Vibeke Grønborg : 20146960 eller Berit Oddershede: 97982425

Nors Gymnastikforeningen afholdte for 2. gang Nors Løb i forbindelse med sommerfesten i år.
Vejret holdt tørt og det var rigtig
skønt at se, at knap 60 personer
havde fundet løbeskoene frem og
deltog i løbet. Deltagerne gennemførte en rute på 3,5 km eller den lange på 8,5
km.
Vi ser frem til næste års by-løb.
Med venlig hilsen
Nors Gymnastikforening

Tlf. 97981622

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

www.vorringmaskinstation.dk
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Sanne og Carsten
Dalgaard
Tlf. 97981050
Nu også posthus og
apotekerudsalg
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Nyt fra
hallen
I sidste udgave af Nors-Tved Tidende meddelte vi
jo, at Viggo Jørgensen havde valgt nye udfordringer.
Som mange sikkert allerede ved, men for god ordens skyld, kan bestyrelsen med glæde oplyse, at
den nye Halinspektør er Anna-Grethe Sand. En
beslutning som bestyrelsen er meget tilfreds med.
Anna-Grethe har været i hallen et år nu, og bestyrelsen er sikker på , at hun er den helt rigtige person til jobbet.

Nyt hold i Motionscenteret
CIRKELTRÆNING

Ligeledes har vi ansat Martin Yde, på 37 timer, til
rengøringshjælp og andet forefalden arbejde.
Martin er udlært murer, har været på NJA-Møbler
og senest Sjørring Maskinfabrik, er 54 år så han
er en erfaren herre. Det er planen at Martin også
skal lave mindre vedligeholdes arbejde. Martin
skal fortrins vis arbejde i dagtimerne i hallen.
Vi har i samarbejde med Anna-Grethe, ansat et
hold af unge mennesker, både under og over 18
år, som vi kan trække på efter behov til afløsning i
aften og weekenderne
Bestyrelsen mener, vi har det helt rigtige personale, til at klare de opgaver, som kommer i fremtiden, og håber I alle vil tage godt imod dem.
Venlig hilsen
Bestyrelsen Nors Hallen

FUNKTIONEL BOLDTRÆNING
I NORS HALLEN
Opstart: Mandag d. 7/9-09 kl. 10.00-11.15
Torsdag d.10/9-09 kl.19.00-20.15

En kombination af styrke–
og konditionstræning
Tirsdag den 8. september (17.00-18.00)
starter et nyt hold op i motionscenteret,
som hver tirsdag vil udfordre kroppen
med en fedtforbrændende træningsform,
der effektivt styrker hele kroppens muskulatur.

Mødested: Nors hallens cafeteria

Træningsformen vil gøre brug af motionscenterets maskiner, og foregå i intervaller,
hvorfor alle kan deltage, da det hermed er
muligt at tage hensyn til den enkeltes træningstilstand.

Et smil på læben, sved på panden og
du keder dig aldrig- det er boldtræning.
- Uanset alder og aktivitetsniveau, kan du drage nytte af
træning på bolden.

En udfordring for de, der vil
pudse grundformen af…..
Holdet ledes af:
Alice og Torben Grønhøj.

Fodtøj: det er en fordel at kunne stå fast, derfor enten gummisko eller bare tæer
Instruktør : Dorthe Pedersen

Du blir udfordret hele tiden. Det er en fantastisk god måde
at styrke alle kroppens muskler på; Særligt styrkes muskelkorsettet, som består af både ryggen og mavens dybe
muskler. Disse muskler sikrer en sund og rank kropsholdning. Ud over at stramme maven op, trænes også kroppens koordinations evne og balance.
Vi slutter med en go gang udstræk.

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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Dronningebesøg i Thy.
Den 7. september kommer Dronning Margrethe
og Prins Henrik til Thisted med Dannebrog kl.
10.00.
Herefter har regentparret et langt program for dagen, hvor de også kommer til vores lokalområde.
Efter at have indtaget frokost i Æ Redningshus i
Klitmøller, kører kortegen videre, ca. kl. 15.10 til
Nationalpark Thy i Vandet, hvor Skovridder Ditte
Svendsen er vært og skal fortælle parret om Nationalparken.
Herefter går turen til Tved Kirke, hvor Provst
Henning Bjørndahl tager imod.
Derfra går turen til Blegsøskrænten, som mange
lokale er bekendt med. Her bydes på maleriske
udsigter, hvor traner, krondyr og rovfugle boltrer
sig. Har DU ikke prøvet at tage turen til Blegsø, kan
det anbefales. - Du kan finde vej derud, ved at
bruge kortet. Parker på p-pladsen nord for Nors
Sø og gå over Isbjerget ud til Blegsø, eller parker
på p-pladsen ved Sårup, hvorfra man også kan
finde derud. - Vær dog opmærksom på, at man
ikke må færdes i området fra 1. april - 15. juli, da
fuglene i denne periode skal have fred i yngletiden.
Dronningen og prinsen slutter af ved Nors Sø,
Hindingsiden, hvorfra de kører mod Thisted ca.
kl. 17.10. - Her vil de jo komme gennem Nors, så

vær klar og kom ud til vejen og få vinket til dronningen og prinsen.
Er du interesseret i at vide mere om Programmet
den 7. september, er der program for dagen på
hjemmesiden thisted.dk. Kortet herover kan du finde i en noget skarpere
udgave på hjemmesiden
skovognatur.dk/Ud/Beskrivelser/Limfjorden/
Blegsoe

Ny sæson
Nors Gymnastikforening
Mandag
Tirsdag
Onsdag
Torsdag

17.00 – 18.30
18.30 - 20.00
20.00 – 21.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
17.00 – 18.30
18.30 – 20.00
17.00 – 18.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.30

mini spring 0.-3. kl.
unge piger 7. kl. - ?
Aerobic / mave-balle-lår
puslinge 3-6 år
hip hop 3.-5. kl.
mix spring 4.kl. - ?
show dance 6.kl - ?
bedste-forældre-barn 0-3 år
små rytme 0.- 3.kl.
volley for alle.

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
SEPT. - OKT. 2009

GUDSTJENESTER
Nors kirke

Tved kirke

09:00 K

10:30

13.9 14. s. e. Trinitatis

10:30 Høstgudstj. *

09:00

20.9 15. s. e. Trinitatis

09:00

10:30 Høstgudstj. *

27.9 16. s. e. Trinitatis

10:30 PSH

4.10 17. s. e. Trinitatis

09:00

6.9 13. s. e. Trinitatis

10:30

11.10 18. s. e. Trinitatis

10:30 BH *

-

18.10 19. s. e. Trinitatis

16:00

-

25.10 20. s. e. Trinitatis

09:00 K

10:30 *

1.11 Alle helgens dag

10:30 *

16:00

8.11 22.s. e. Trinitatis

16:00

-

15.11 23. s. e. Trinitatis

09:00

10:30

22.11 Sidste søndag i kirkeåret

10:30

-

29.11 1. s. i advent

09:00

*) Kirkebil
For at benytte kirkebilen bedes man ringe til
Thisted Taxa, 9792 0422, senest lørdag kl.
12.
K) Kirkekaffe.
Ved gudstjenesterne d. 6./9. og 25.10 serveres
en kop kaffe i våbenhuset efter gudstjenesten.

10:30 *

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. - www.nors-tved-kirker.dk
Jeg har ferie fra d. 7/10 - 22/10. Henvendelser
bedes rettet til pastor Pia Søgaard Hansen,
Skjoldborg, tlf. 97931061.

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

Kontaktperson:
Anna-Grethe Sand
mail:
norshallen@norshallen.dk

Kontaktperson:
Preben Graversen
Tlf. 97982046
Pr.gravesen@sol.dk
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NORS-TVED
KIRKETIDENDE
SEPT. - OKT. 2009

Høstgudstjenester

Søndag d. 13. september og søndag d. 20 september er der høstgudstjenester i henholdsvis
Nors og Tved kirker. Vi skal synge de kendte
høstsalmer, og kirkerne er pyntede med høstens
og efterårets farver.

Siden sidst.
Døbte
Magnus Haugstrup Oddershede, Søgaard Mark 4.
Julie Jungblot Westergaard, Hanstholmvej 59, Tved.
Mikkel Henry Hedemann Pedersen, Skelsgaardsvej 2,
Bjerre.
Cecilie Stentoft Pedersen, Elmholmvej 10, Øster Vandet.

Tillykke!

Høstgudstjenesten har naturligvis sin oprindelse
som den årlige festgudstjeneste, når landmændene har høsten i hus. Men for alle os andre er
gudstjenesten også en anledning til at takke for
året, der gik, - for hvad livet giver, - at livet er et
til os af Gud umotiveret gode, ufortjent i al dets
utrolighed.
Ved høstgudstjenster er der tradition for, at der
samles ind til kirkelige og sociale organisationer.
I Nors og Tved kirke har vi valgt at samle ind til
Kirkens korshær, KFUM&K’s lokale varmestue,
De samvirkende menighedsplejer, De frivilliges
Hus og Danmission. Ved høstgudstjenesterne
sidste år blev der indsamlet kr. 6.414.
Til høstgudstjenesten i Nors kirke d. 13. september er børn og andre meget velkomne til at medbringe brød, frugt, urter m.m. Disse naturalier
sælges ved en auktion i anlægget ved siden af
kirken umiddelbart efter gudstjenesten. I forbindelse med auktionen er der kirkekaffe.

Gitte Søe-Larsen og Troels Frostholm Søe-Larsen,
Nors.
Majbrith Schioldan Kusk og Martin Schioldan Kusk,
København.
Lotte Eriksen Hyldahl og Mikael Eriksen Hyldahl,
Nors.

Tillykke!
Døde og begravede

Viede / Velsignelse
Jane Marie Henriksen og Hans Henrik Henriksen,
Århus.
Ulla Mose Teilberg og Erik Mose Teilberg, Thisted.

Margrethe Østergaard, Nørreallé 53, Thisted.
Emilie (Mille) Marie Ryming, Kirkebyvej 18, Nors.
Anna Margrethe Jensen, Kirkebyvej 18, Nors.

Ære være deres minde!

Foredrag
Musik
hygge
Kontaktperson:
Lilian Larsen
Tlf. 97981626

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

Kontaktperson:
Vita b. pedersen tlf. 97981865
Udlejning:
Anders Christensen tlf. 97982089
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Hestevognstur ud gennem skoven.

Onsdag d. 12 august var der Sammenkomst for
Ældre. Denne gang var det en hestevognstur
gennem Tved plantage. I år var der så stor en tilslutning, - 45 deltager, - så vi måtte køre i 3 vogne, ligesom vi heller ikke kunne være i frokostrummet, men måtte rydde maskinrummet og
dække op til kaffe der.
Vejret var virkelig med os. Vi kørte gennem skoven, i et stille og roligt hestevogns-tempo, forbi
Russer-hullet og helt op til pladsen ved Sårup,

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

Kontaktperson
Else Gregersen
Tlf. 97981965

hvor tidligere skovarbejder Svend Egon Odgaard,
havde rygende varm kantarelsuppe over ildstedet.
Vi hørte fortællingen om dem, der i 30’erne brød
deres huse ned ude i Saugbjerg. Svend Egons
forældre flyttede ind i skoven, dér hvor der nu er
bålplads og cyklist-campingplads. Dette hus er nu
brudt ned, - dog er trædestenen, der lå lige udenfor bryggersdøren endnu tilbage.
Suppen smagte himmelsk, - skulle jeg hilse og
sige. En rigtig god dag.

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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Velkommen til Taizé-gudstjeneste i Hillerslev Kirke
onsdag d.28. oktober kl. 19.30
To gange om året holdes i Thisted provstis regi
en såkaldt Taizé-gudstjeneste.
Gudstjenesten har fået navn efter byen Taizé i
Sydfrankrig, der siden 1940 har huset et tværkirkeligt broderfællesskab. Klosteret besøges hvert
år af mange tusinde, især unge fra hele verden.
Her har man gennem årene udviklet en gudstjenesteform med vægt på stilhed, fordybelse, bøn og
meditative sange. Taizé-gudstjenesterne er inspireret af denne tradition.
Gudstjenesten i Hillerslev kirke d. 28. september
arrangeres af sognepræsterne Pia Søgaard Hansen, Skjoldborg og Benne Holwerda, Hillerslev
og er åben for alle på tværs af sognegrænser.

hans kærlighed.
Lystænding er en anden del, der er kendetegnende for Taizé-gudstjenester. Under en af sangene
er der mulighed for at gå op og tænde et stearinlys, som et symbol eller som en bøn, eller blot
med en kærlig tanke til en, man holder af.
Der læses i øvrigt fra både Det Gamle og det Nye
Testamente og præsten siger et par ord til eftertanke.
Men ellers er det svært at forklare i ord, hvad en
Taizé-gudstjeneste egentlig er, den skal først og
fremmest opleves. Den mulighed er der onsdag
den 28. oktober 2009 og onsdag den 3. marts
2010. Begge Taizé-gudstjenester holdes i Hillerslev Kirke og begynder kl.19.30. De er tiltænkt
alle interesserede på tværs af sogne- og aldersgrænse. Hjertelig velkommen!

Taizés meditative sange består af korte og enkle
tekster og en simpel, men smuk melodi. Versene
gentages flere gange i træk for at opnå fordybelse, indre ro og fred hos deltagerne. Stilhed er en
vigtig del af en Taizé-gudstjeneste. Stilheden varer ofte op til 10 minutter og man kan bruge tiden Pia Søgaard Hansen
på at bede, tænke, meditere eller på bare at nyde Benne Holwerda
stilheden og freden! I stilheden finder man hvile
og ro, samt tid til at erfare Guds nærhed og forstå

Mission Afrika
Sammenkomst for ældre.
Mandag d. 7. september, kl. 14:00, møde hos
Nors præstegård, onsdag d. 28. oktober kl. 14:30. Martha Bang, Frydebovej 21.
Poul Erik Bertelsen og Inga Vendelbo, Thisted, Mandag d. 14. oktober, kl. 14:00, møde hos Elly
kommer og fortæller om deres rejse til Nepal.
Holm, Nors Møllevej 3.
Alle er velkomne. Tag naboen med.
Elly Holm
Angående kørsel: ring til Snedsted Turistbusser,
tlf 9793 4057

Nors
Gymnastik
forening
Kontaktperson:
Vibeke Grønborg,
tlf. 20146960
vibs.gronborg@gmail.com

Spejderne
i nors
holmevej

Kontaktperson:
Rikke rasmussen
Tlf. 97982520
rlr@pc.dk
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Nors Områdecenters
aktivitetskalender
September:
Onsdag den 02.09. kl. 14.00 Alm. klub.
Onsdag den 09.09. kl. 10.00 Olympiade.
Vi gentager succesen fra sidste år, med mange
forskellige aktiviteter. Kom og vær med til en sjov
dag. Der bliver serveret en let anretning til frokost, og vi slutter dagen med lune vafler og kaffe.
Tilmelding ikke nødvendig. Pris incl. frokost og
eftermiddagskaffe – kr. 100,Onsdag den 16.09. kl. 13.30 Blå tur.
Vi drikker kaffe på Trye (Ældre- centret i Frøstrup) Tilmelding nødvendig. Pris kr. 75,Onsdag den 23.09. kl. 18.00 Høstfest.
Reserver allerede nu aftenen. Nærmere invitation
følger.
Torsdag den 24.09 kl. 14.30. Gudstjeneste.
Onsdag den 30.09. kl. 14.00 Alm. klub.
Oktober:
Onsdag den 07.10. kl. 14.00 Sangeftermiddag
m/Lillian og Jenny.
Samtidig afholdes opstillingsmøde til
ældrerådet (kl. 15.00.)

Onsdag den 21.10. kl. 14.00 Bankospil.
1 plade = 10 kr. 3 plader = 25 kr.
Onsdag den 28.10. kl. 14.00 Sammenkomst for
ældre i præstegården.
Torsdag den 29.10 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).
Kaffe og brød, - pris15 kr.
Patchworktæppe og puder blev vundet af Jens
Mikkelsen.
Næste møde i Aktivkomiteen: 7. oktober
kl.10.30.
Høreomsorgskonsulent Annie Bovbjerg kan
træffes på Nors Ældrecenter den 23.9. kl. 1011.30.
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.

Skal Nors ikke have deres egen kandidat til ældrerådet?? - OBS: 17. nov. valg til ældrerådet.

Fra tirsdag den 1. sept. og tirsdage fremover,
har vi kreative eftermiddage fra kl. 14 til 16.

Onsdag den 14.10. kl. 14.00 Lysbilledforedrag.
Ole Westergaard viser lysbilleder fra en af hans
ferier.

Aktivitetsmedarbejder: Gerda Jacobsen
Her er du altid velkommen!

HUSK at støtte de lokale butikker og håndværkere, de er uundværlige for vores lokalsamfund og
skaber liv…- Tænk over det, når du handler...
S-J Fragt A/S
Thyparken 16
7700 Thisted
Tlf. 96194500
www.thistedforsikring.dk
- din tryghed

V/ Søren L. Pedersen
Leopardvej 26A
Tlf. 97981802
Webbside://www.sjfragt.dk
E-mail:
sjfragt@fragt.dk
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Lørdag den 5. september finder det første maraton sted i Nationalpark Thy. - Der vil være tre løberuter og en gårute at vælge mellem.

Her kan du også se navnene på dem, der har
tilmeldt sig på nuværende tidspunkt. - og det er
mange...Så vil du en tur til Nebel denne dag, er
det måske klogt at tage cyklen derud, da der vil
blive rigtig meget trafik i området. Måske ikke
ligeså slemt som til åbningen af Nationalparken,
som jo fandt sted den 22. august sidste år, men
det bliver helt sikkert en folkefest, der også vil få
stor mediebevågenhed.

Alle ruter starter fra Nors Sø, Nebel siden ved
parkeringspladsen. Man starter kl. 11.00. Der vil blive folkefest denne dag ved Nebel og
det kan anbefales at kigge derud. - Der vil være
boder og infotelte derude. Bl.a. vil der også være
et ”Speakers Corner”, hvor man bl.a. kan komme
og høre om naturindholdet og kulturhistorien i
Nationalparken. Her kan man også møde Miljøminister Troels Lund Poulsen, der sammen med
270 medarbejdere fra Miljøministeriet deltager i
arrangementet.
Den 28. august er sat som frist for sidste tilmelding, så den er jo overskredet, men man kan tilmelde sig på selve dagen, såfremt man gerne vil
ud og løbe en af ruterne. - Se meget mere om
selve løbet på hjemmesiden nptmarathon.dk.

Cykelsponsorløb 2009.
Traditionen tro blev der igen i år, til den årlige byfest, kørt cykelløb på vejene i Nors, og på trods af
at vejret ikke viste sig fra sin bedste side, kæmpede en masse friske piger og drenge en hård kamp,
både med pedalerne, regn og vind.
De kæmpede ikke forgæves, der blev indkørt rundt
regnet 16.600 kr., som vil komme ungdomsarbejdet i NBK til gode. FLOT KØRT.
Ligeledes var der lille flok friske voksne – der med
gejst og sved, og sandsynligvis meget ømme bagdele – dagen efter – kørte så mange penge ind, at
der nu bliver investeret i en hjertestarter, med placering på Nors ældrecenter.

Dette kort er nok ikke så tydeligt i sort-hvid, men
det er en oversigt over de løbsruter, der er at
vælge imellem. - Vil du se kortet i farver kan du
enten gå ind i denne udgave af Tidende på norsby.dk eller du kan finde det sammen med et hav
af andre informationer under den tidligere nævnte hjemmeside nptmarathon.dk
Tusind tak til jer alle for jeres ihærdige indsats –
lad os håbe, at I danner præcedens.
Ligeledes skal der fra Støtteforeningen side, lyde
en tak til Nors bageri for dejligt wienerbrød til kaffen..
I forbindelse med amerikansk lotteri er der en ikke
afhentet gevinst på rød G 28. - Har du dette nummer kan der afhentes en kurv på Taborvej 3.

Sydhavnsvej 5
Tlf. 99199300
thisted@de-bergske.dk

mvh
NBK´s Støtteforening.
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Nyt fra spejderne.
Bubber og BS med
vennerne gennem
Nationalpark Thy.
- årets sommerlejr for spejdere og seniorer.
Mandag den 29. juni blev vi fragtet til Agger, hvor vi
så civilisationen for sidste gang i en uge - herefter
var der udsigt til en uge i den barske natur i Thy Nationalpark.
Vores ledere, Tim og
Svenni, havde heldigvis
påtaget sig rollerne som
Bubber (Tim) og BS
(Svenni), der på professionel vis guidede os
gennem Nationalparken
med farlige dyr og planter – især egetræerne
vakte stor frygt blandt spejderne. Heldigvis var også
Bamsefar; Henrik med til at passe på både Bubber
og BS og alle spejderne, så kunne alle være trygge.
Allerede på stranden i Agger, gjorde vi det første
stop. Der skulle vi have frokost, hvilket var meget
godt, for så havde vi det mindre proviant at slæbe på.
Dette var nemlig en ekstra udfordring BS havde givet
os; at vi selv skulle bære alt hvad vi skulle bruge –
soveposer, presseninger, mad og drikke m.v.
Vores første overnatningssted var ved Lodbjerg fyr, en god lejrplads, hvis man ellers så bort fra alle myggene. For at undgå de blodsugende bæster, tog vi
et smut til stranden og byggede sandslotte, men ingen kunne blive enige om, hvis der var det flotteste.
Næste dag gik turen langs havet til Hvidbjerg plantage. Her tog vi to overnatninger, og brugte hviledagen
på at bygge tømmerflåde, rappelle, lave grubesteg
og bade.

Spejder for en dag.
Fredag den 30.juli – lørdag 1. august havde seniorspejderne inviteret til spejder for en dag nede på
græsset foran kirken. Desværre kom der ikke så man-

Torsdag satte vi næsen mod Tvorup, hvor vi kunne
nyde den luksus at sove i et gammelt maskinhus.
Dette var turens længste etape på 18 km. Denne dag
var også ekstra udfordrende, da vi havde omvendt
dag; dette vil sige at vi spiste pasta og kødsovs til
morgenmad og havregrød til aftensmad.
Fredag havde vi en rimelig afslappet dag, vi skulle
kun gå 7 km til Vandet Sø. Her var der igen mulighed
for at bade i den dejligt rene sø.
Næste dag sejlede vi langs kanten af Vandet til legepladsen ved Søholt. Det var en fantastisk tur, da vandet var blikstille, med bagagen fragtet på traileren gik
vi det sidste stykke til Nebel.
Ved Nebel blev der fejret Jul-i-aften, med medisterpølse, hvide kartofler, brunede kartofler, franske kartofler, brun sovs og rødkål ikke at forglemme. Til dessert fik vi risalamande, som det jo hører sig til på en
jul-i-aften. Der var selvfølgelig også juletræ, julesalmer og julegaver.
Denne nat sov vi under åben himmel som rigtige
spejdere jo gør på den sidste nat på en sommerlejr.
Den sidste dag, som var søndag, fik vi rundstykker
og wienerbrød, og som en ekstra overraskelse, havde vores leder, Henrik arrangeret, at det sidste stykke vej ned til spejderhuset forgik i hestevogn.
Dette blev afslutningen på
en tur på 65 km, 7 spande
kartofler, 25 kg kød, 42 dåser makrel, 7 bøtter mayonnaise og 18 rugbrød, - men
kun en halv bøtte shampoo.
Tak for en helt fantastisk
sommerlejr i Thy Nationalpark med Bubber og BS.
Med spejderhilsen
Tina, Rikke, Louise, Marianne og Randi.
Tak for en herlig sommerlejr!

ge forbi – det faldt vist sammen med et større fodboldarrangement. Men seniorerne hyggede sig med
hinanden og fik på denne måde lige endnu en overnatning med hinanden i sommerferien.

Kims
Gulvservice
Tlf. 97911851
Mobil 20261851
V. Halla Palm
Håndværkervej 18
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Ulvenes sommerlejr på Bulbjerghus.
I år gik ulvenes sommerlejr til Bulbjerghus. Her skulle
ulvene sammen med deres ledere overnatte 3 nætter
i telt.
Fra tirsdag 30. juni – fredag 3. juli var Bulbjerghus
forvandlet til en stor sørøver-lejr fuld af frække sørøver-børn og grimme, onde sørøver-ledere. Det var en
lejr fuld af oplevelser. De var på opdagelse i bunkers
ved stranden og sandelig om ikke de fandt en masse
guld, som selvfølgelig skulle afleveres til politiet. Nogle af de onde ledere gemte vist lidt af guldet i sine
lommer, men blev dog afsløret til sidst.
Sørøver-børnene blev også udsat for prøvelser un-

Sommerfest.
Igen i år var spejderne med til at arrangere sommerfesten i Nors. Tak til grupperådet for at tage en stor del
af slæbet med at få det hele arrangeret. I år havde
spejderne desuden fået til opgave at arrangere en
hold-dyst. Seniorerne blev sat på sagen og da der en-

En ny sæson.
10. august startede spejderne op igen efter ferien. Vi
håber selvfølgelig, at vi kunne blive endnu flere spejdere i gruppen.
Så er du til aktiviteter i den friske luft, skøre og sjove
påfund og godt humør, så kig forbi ved spejderne og
vær med.

dervejs, de skulle bl.a. lave et
”skalaha-spil” – kallaha lavet af
muslingeskaller, de skulle lave
Kaptajn Klos hund af genbrugsting, og sørøver-børnene skulle
gå ”Planken ud” – mon nogle
blev spist af hajerne?
Om fredagen var forældrene inviteret til helstegt pattegris – her blev forældrene mødt
af nogle glade, solbrændte, beskidte og måske lidt
trætte sørøverbørn med tørklæder, klap for øjet og
træben. Efter lejrbålet fredag aften kunne forældrene
tage ulveungerne med hjem og de var vist alle mættede af mange oplevelser og Susannes gode mad!

delig blev fundet 6 hold, var det en stor succes, seniorerne havde fundet nogle gode konkurrencer og de 6
hold kæmpede bravt for at vinde. Tak til seniorerne for
at arrangere holddysten, der blev en stor succes! Vi
glæder os alle til næste års dyst, hvor jeg er sikker på
at I finder på flere udfordrende og skøre påfund – og
mon ikke I også går lidt i træningslejr inden næste år!!

Ulve (1.klasse – 3. klasse) mødes tirsdage kl. 16.30 –
18.00.
Spejdere (4.klasse og opefter) mødes mandage kl.
18.30 – 20.30
Seniorer (7.klasse og opefter) mødes onsdage kl.
19.30 – 21.30
Hvis du skulle være interesseret/ har spørgsmål, kan
du ringe til Gruppeleder; Tina Bak på tlf. 97 98 11 64

De Muntre Motionister
Vi begynder efter ferien igen i Nors Hallen tirsdag den
1. september kl. 9,30.
Vi er en klub for efterlønnere og pensionister, der
mødes i hallen for at motionere. Vi starter med opvarmning/gymnastik i ca. 20 min.
Derefter er der mulighed for badminton, boccia, stolegymnastik, motionsrum (redskaber) Der afsluttes med
afspænding. Der er også indlagt pause, hvor der er
lejlighed til at nyde frugt eller en kop kaffe.

Med venlig hilsen.
De Muntre Motionister

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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Starter to nye tiltag
under navnet:
HYGGEHJØRNET
Målgrupper:
Teen/Unge en gang om måneden (ca. 10 gange om
året)
Voksne en gang i kvartalet (ca. 3 gang om året)
Sted:
Rammerne bliver den gamle købmandsbutik, Hindingvej 2, Nors
Aktiviteter:
Der er mulighed for:
Hygge/snakke
Spille Pool, Bordfodbold, Air-hockey, Playstation,
Bræt og kortspil
Se Film i Hjemme biografen på 1.sal.
Program:
Drop in fra 19.00 til 19.30
Fra 19.30 starter evt. film eller brætspil/poker altså
længere varende aktiviteter
Ca. 21.30 er der fælles andagt, hvorefter der er fri
hygge/spil/film så længe man gider.

Indre Mission afholder Høstfest i
Missionshuset Onsdag d. 23.
September fra kl.19.30
Falck Redder Henning Sørensen
fra Nykøbing Taler
Alle er velkomne
Oktobermøderne afholdes i år i Nors
Det starter med gudstjeneste i Nors Kirke Onsdag. 7.
Oktober hvorefter Erik Lunde, fra Struer taler i Missionshuset
Torsdag taler Svend Tauborg fra Str
uer i Missionshuset. Begge aftener starter kl. 19.30
Husk også Kredsens møderække
Mandag d. 14. september i Hillerslev v, missionær

Datoer:
11. September Teen/Unge
25. September Teen/Unge
23. Oktober Teen/Unge
6. November Voksne
28. November Teen/Unge
18. December Teen/Unge
15. Januar Voksne
Priser:
Teen/Unge:
13-19 Årige: Medlemskab 200 kr. om året.
20-29 Årige: Medlemskab 325 kr. om året
Medlemmer fra andre KFUM og KFUK Foreninger 10
kr. pr. aften
Gæster 25 kr. pr. gang
Som medlem får man KFUM og KFUK’s blad, samt
rabat ved lands og distriktsarrangementer som Cafe
Key, Teenevent og Teensommerlejr
De 2 første gang er gratis
Der kan købes sodavand, chips og slik,
Voksne: Støtte medlemskab på 100 kr. om året, ved
voksne aftnerne vil der være Kaffe og kage.
Formålet:
Formålet med tilbuddet er at skabe og fastholde et
godt kristent fællesskab.

Ole Røjkjær Mikkelsen, Ålestrup
Tirsdag d. 15. september i Frøstrup v. landsdelssekr.
Niels Jørgen Larsen, Hinnerup
Onsdag d. 16. september i Vang v. Missionær Niels
Henrik Hovaldt, Odense
Torsdag d. 17. September i Hundborg v. Missionær
Niels Henrik Hovaldt, Odense
Fredag d. 18. September i Thisted v. Fritidsforkynder
Mogens Nørgaard, Birkelse
Der er Bedemøde hver aften kl. 19. inden mødet starter 19.30
Samt Samtalemøderne
d. 3. September hos Lillian Larsen over Matt. Kap. 21
d. 1. Oktober hos Lillian Larsen over Matt. Kap. 22
d. 28. Oktober hos Christian Frost over Matt. Kap. 23

Thy Kød v. Lars Jacobsen
Tlf. 97981777 BESTIL KØD PÅ
NETTET! - www.thykoed.dk
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se og håbløshed? Selvmordstanker måske?

Hvem kalder
du på?
Af Lisbeth Jespersen,
Nors Bageri.

Meget tidligt d. 5/2 '06 gik jeg rundt med lidt
småveer. Det var mit første barn. Jeg havde hørt
fra mange, at veer gjorde frygtelig ondt. Det gjorde mine ikke, så jeg vurderede, at jeg havde
masser af tid endnu. Det samme gjorde min
mand, og vi blev enige om at køre på hospitalet,
når han kom hjem fra brødturen. Kl. var da ca.
6.00. Den næste times tid, slappede jeg af og fik
taget mig et bad. Da jeg skulle klæde mig på, fik
jeg pludselig voldsomme presseveer. "Du godeste" tænkte jeg, "Jeg er da vist ved at føde".
Alt føltes forkert. Jeg havde forestillet mig en
normal fødsel på sygehuset og med en jordmor,
hvor de hurtigt kunne ta' hånd om barnet og jeg,
hvis noget skulle gå galt. Jeg blev frygtelig bange for, at barnet skulle dø, og fordi jeg sad
der helt alene. Da huskede jeg på, at jeg er aldrig alene. Det kan godt være, at alle de mennesker man regner med, ikke er der, men Jesus er
der altid. Han vidste, at jeg sad der, og havde så
hårdt brug for hjælp. Da råbte jeg til Jesus, at nu
måtte Han hjælpe mig igennem den fødsel; og
det gjorde Han! Ca. 5-10 min efter sad jeg med
en vidunderlig velskabt pige i mine arme. Min
mand gjorde store øjne, da han kom 2-3 min efter, og han var meget ked af, at han ikke var på
pletten, da det skete. Sådan kan det jo gå.
Nu vil jeg så gerne udfordre dig lidt. Hvem kalder
du på, når du er i nød? Måske er du ved at gå
fallit? Måske er du syg? Måske er dit ægteskab
ved at gå i stykker? Hvad med dine børn? Det
kan være, du sidder fast i et misbrug? Fortvivlel-

Vi er alle mennesker og kommer ud for lidt af
hvert gennem vores liv. Hutler du dig selv igennem det hele? Jeg vil på det kraftigste anbefale
dig at råbe til Gud. Han venter hele tiden på, at
du kalder på Ham; også når du er glad og lykkelig.
Et andet spørgsmål til dig. Et kendt faktum er, at
vi alle skal herfra en dag. Du ved ikke, om du får
lov at blive gammel, eller om du dør, næste gang
du kører en tur; men spørgsmålet er: Er du klar
til at stå over for Gud? Er dit liv ret overfor Ham?
Dine forældres "Ja" ved din barnedåb fører dig
ikke ind i Himlen. Biblen siger det klart i romerbrevet 10 vers 9 "For når du med din mund bekender Jesus som Herre og i dit hjerte tror, at
Gud opvakte ham fra de døde, skal du blive
frelst. Hvis du ikke har gjort det, har du noget, du
må tænke MEGET alvorligt over I DAG. IKKE i
morgen eller om 10 år. Husk på det kan blive for
sent. Nu tænker du måske, at du jo er et godt
menneske, så selvfølgelig kommer du da i himlen. Biblen siger, at ingen kan gøre sig fortjent til
himlen. Gud er 100% ren og perfekt og tåler ikke
synd. Intet menneske er syndfrit. Derfor sendte
han Jesus, for at slette alle vore synder, ved at
betale med sit liv. 'En skulle straffes for vore
overtrædelser. Jesus kom og betalte for dine
overtrædelser. Denne renselse af dine synder,
finder først sted, når du åbner din mund og lukker Jesus ind i dit hjerte. Jesus er virkelig, og
kan forvandle hele dit liv til noget hel fantastisk,
du slet ikke kan forestille dig. Han har gjort det
for mig. Tør du ta' imod ham?
Du kan bede således: Jesus, tilgiv mig, hvad jeg
har gjort. Jeg vender mig bort fra alt, som jeg
ved er forkert. Tak at du døde for at gøre mig fri
af den ondes magt. Kom ind i mit liv og fyld mig
med din Hellige Ånd.

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
Borgerforening
Vi har i Borgerforeningen haft utroligt
travlt med sommerfesten, som vi betegner som en succes, her før regnskabet er gjort op.
Alle på pladsen var glade og der var en masse
aktiviteter. Stor ros til spejderne for deres fantastiske holddyst. Banko aftenen slog vist alle rekorder, så der var travlt hos spejderne i salgssiden.
Vil da også her nævne den store opbakning fra
kræmmere, som på trods af et møg vejr, dukkede
trofast op. Håber det bliver bedre med vejret til
næste år. Tak til grise sponsere, samt byens virksomheder og også private, som alle har været
med til at få dette på benene sammen med ALLE
de frivillige, som trofast mødte op.

Nu er der sket noget i petanque sagen. Tilladelsen er kommet, så Martin fra De Muntre Motionister, skal bare have samlet et arbejdshold, så går
vi i gang.
Der arbejdes også stadig ihærdigt på arealet
overfor benzin stationen, vi har nu fået tilladelsen,
så nu skal vi bare i gang her også.
Husk det er aldrig for sent at melde sig med gode
idéer eller tilbyde sin hjælp til frivilligt arbejde.
Nu kommer efteråret, hvor bladene falder og det
hele skifter farve igen, lad os da nyde det i fulde
drag.
Borgerforeningen kan altid kontaktes, hvis du har
ideer, ros, ris eller lign. På mail peter@boghthoft.dk eller 24 91 95 06
Hilsen Peter Bøgh Larsen
Nors-Tved Borgerforening

Efterlysning!

Er du…
50+, 60+, eller har du
bare ekstra tid?
Ja, så vil Nors Juniorklub gerne høre fra
dig.
Kan du strikke, bage, spille et spil, læse en
god bog og har du lyst til at bruge to timer
på børn, vil vi gerne høre fra dig.
Nors Juniorklub er et eftermiddagstilbud til
skønne unger fra 3. - 6. klasse.
Vi hører hjemme i Nors Hallen mandage
fra 13.00 - 15.00 og torsdage fra 14.00 16.00.

Så har du et par ledige hænder og hjertet
på det rette sted, så hører vi meget gerne
fra dig.
Kontakt klubbens daglige leder for mere
info: Else tlf. 97981965.
Al frivillig
hjælp vil
blive modtaget med
glæde!
Kig ned og
se, hvor vi
hygger os!

Side 21
Så er sommeren godt overstået
med rigtig mange solskinstimer, vi
har kunnet nyde. - Så er det igen
tid til at se fremad for efteråret og
vinteren. - Men først et tilbageblik.
I martsmåned sluttede vi sæsonen
med hyggeaften. Vi havde efter 4 års forløb besluttet, at der også skulle være generalforsamling
i år. Det blev der også og flere havde de sidste år
ytret ønske om at udtræde. Emma Bang efter 30
års aktiv virke, Bodil Lund, Henny Larsen, Betty
M. Madsen. - Ellen M. Pedersens helbred er ikke

Program for 2009-2010.
Onsdag den 15. september kl. 19.30 - Sangaften med Kaj Mogensen og Svankjær Savværk.

som for 20 år siden, så hun gik også ud af bestyrelsen. - En STOR TAK til de trofaste damer for
mange års godt samarbejde. I har gjort det rigtig
godt.
Kirsten Sørensen var villig til at træde til, så vi
fortsætter. Et par hold gæve mennesker har tilbudt, at de vil sørge for kaffen mm., men udenfor
bestyrelsen, så TAK for det. - Her følger så programmet for næste sæson.
Hilsen Lillian Larsen
Hjemmenes Aften
Pia Søgård Hansen, Skjoldborg fortæller om
Kristens Korshærs arbejde og det arbejde hun
var en del af i ”gårdprojektet” i Klarup.

Mandag den 16. november - Emne: ”Lyspunkter
v. Sognepræst Knud B. Nielsen, Snedsted.

Onsdag den 10. februar - Verner Poulsen, Faddersbøl fortæller om ”Dannelsen af Thy fra Østed
til nu”

Onsdag den 2. december - Adventsfest v. præst
Henning Sørensen, der taler og underholder. Som altid Lucia optog,.

Tirsdag den 23. marts - Marianne Christensen,
Thisted fortæller om ”Sneglen og rosenhækken”
En aften om H.C. Andersen.

Tirsdag den 29. december - Julefest ved Bent
Silkær, Hanstholm Sømandshjem.

Som noget nyt har vi ingen fast ugedag, så OBS
dagene og datoer. Alle aftener er kl. 19.30 og foregår i Nors Missionshus. - ALLE er velkomne!

Mandag den 18. januar 2010. - En aften, hvor

God fight på Vendbjerg…
Men selv om Nors kæmpede var det ikke muligt at slå Thisteds første hold i pokalbraget på Nors Stadion.
Rigtig mange bakkede op om Nors på hjemmebanen og det
var også helt Brøndbyske forhold,
da nogle tilhængere fyrede romerlys af fra den fine tribune,
som supportklubben har lavet.
Henning Godiksen styrer som sædvanlig måltavlen og her
ved 1-0 til Thisted, er der stadig plads til et lille smil…
Nors tabte 7-0, efter 2-0 ved pausen. - Med lidt
held kunne det faktisk have været 2-2 ved pausen, men sådan blev det desværre ikke…MEN godt gået trods alt - og fortsat held og lykke til Nors i serie 3, hvor de har fået en rigtig god
start...
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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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Billeder sommerfest…

Lørdag var
der som
sædvanlig
mange til
Gudstjenesten i teltet,
hvor Provst
Henning Sørensen fik
hjælp af Ballerum Tæskværk. - Også til morgenkaffen bagefter var der rigtig mange folk. - Desværre
regnede det en del og det var synd for kræmmere
og børnene til cykelsponsorløbet. - Dog var der alligevel lidt salg hos kræmmerne og børnene cyklede
også derudad...

Så blev der tid til den store dyst. 6 hold var tilmeldt
og de fik lov at prøve lidt af hvert. - Det var virkelig
et rigtig godt arrangement Storspejderne der havde
lavet. Stor ros til dem…
Der blev
trukket
traktor…

Og rykket i
tov…
Børnekræmmerne fik dog lov at rykke ind i hallen
med deres varer…

4 ryttere stillede op i ringridning - der
var heste i alle
størrelser…

Sunget i vilden
sky. - Og rullet
med tønder…

Og endelig sengeredning. - Áltsammen til
jubel blandt tilskuerne.
I finalen vandt
”Amatørerne” over
spejderne. Se vinderholdet på forsiden. - Éfter kaffen
var der overrækkelse af præmier til de børn og
voksne, der havde kørt flest km. - De voksne kørte
penge hjem til en
hjertestarter, der vil
blive placeret på
Nors Ældrecenter til
glæde for hele byen...

Bryllup:

Bryllup:

Tak for de mange
varme hilsener og
til familie og venner for en fantastisk dag!

Lørdag den 12.
september
2009 vies i Åbyhøj kirke:
Jane Bjerg
Henriksen ( d.
a. Inga og Gunner Henriksen,
Holstebro ) til
Per Christensen ( s. a. Åse
og Ole Christensen, Nors )

Hilsen
Gitte Søe-Larsen
og
Troels
Frostholm
Søe-Larsen.

Juniorklubben
laver snobrød…
Så er der skoletid igen og
dermed er Juniorklubben
også startet op…
Mandag den 24. august havde
Juniorklubben lånt spejdernes bålplads og lavede snobrød.
De vil gerne her igennem
sige TAK til NORS BAGERI for
sponsoreringen af dejen. Denne dag var ca. 40 børn
samlet og derfor vil lederne
Else og Lillian gerne have lidt
ekstra hænder - se mere om
det inde i bladet...

Apropos julefrokost, så er der
deadline for næste
Tidende den 20
oktober for bladet
gældende for november - december. - Husk der at
få sendt alle julearrangementer
ind!!!

