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Siden sidst...
Sidst i september var der kæmpe pløjekonkurrence på Søgård Mark, hvor
der samtidig var åben stald på ”Søgaard”. - Der var rigtig mange, der
denne dag havde lagt vejen forbi…
Ved ”Søgaard” var det ligeledes muligt at få stillet sulten og tørsten +
der var udstillinger af plove og lokale erhvervsdrivende havde også stande i området. - Det var 4H, Thy Køreselskab, Landboungdom og Motor og
Traktorklubben Jylland, der arrangerede...

I starten af september var der maratonløb i den nye Nationalpark. Her
var rigtig mange fra hele landet mødt op, for at løbe en af de forskellige
ruter. - Arrangementet blev rost og arrangørerne er vist allerede i gang
med planlægningen af næste års løb…

Senere i september var
der så dronningebesøg i
Thy. - Hun var bl.a. i Tved
Kirke, Nationalparken og
ved Nors Sø….

Indledning.
Ja, så er det Tidende-tid igen. Sådan et par måneder
går godt nok hurtigt og nu går vi også snart ind i et nyt
år…
Som bladet også denne gang viser, bor vi i et område,
hvor der sker rigtig mange ting. Her er vist noget for
enhver smag, og det er da dejligt.
Denne gang er der girokort med ud fra Borgerforeningen og folk opfordres til at betale, så man kan komme
op på en ny rekord af medlemmer i foreningen. Det
ville da være rigtig dejligt. Girokortene er denne gang
kun adressebestemt, men uden navn, da man så
hvert år er fri for at ændre navn, såfremt nogle er flyttet...- Som bladet her viser, er erhvervene villige til at
støtte op om foreningslivet her på egnen, så må alle
private også vise, at de er klar til at spytte lidt i kassen, så vi fortsat kan få købt flagstænger, julepynt,
flag og hvad der nu bliver
brugt penge på i Borgerforeningen. - Hver en krone
går i hvert fald til et godt
formål og man må da sige
det er et billigt medlemskab på årsbasis: husstande 120,00 kr. og enkeltpersoner 60,00 kr. - Er da sikker på, at man siger ja tak,
hvis der er nogle der vælger at betale lidt mere til fælleskassen her i området
Apropos penge i kassen… - Som man også kan se
inde i bladet er vi langt henne med planlægningen til
den nye park nord for Nors. - Vi har der fået stablet et
udvalg på 12 personer på banen med mange lokale
ildsjæle og det har været dejligt at deltage i de møder
vi indtil videre har haft omkring parkprojektet.
Vi søger alverdens fonde, men har fået en del afslag.
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Er der nogle derude, der har meget forstand på søgning hos diverse fonde, må de da godt lige henvende
sig. - Vi kan godt bruge en ekspert på det område…
Der har også været snak om at samle penge ind hos
private her på egnen, - her kunne jeg godt tænke mig
at høre, hvordan stemningen er for det.. - Har du en
kommentar, kan du skrive i debatforum på hjemmesiden norsby.dk. - Her er plads til meninger om alverdens ting og siden er lavet, fordi den skal bruges...
Siden sidst er der kommet en enkelt ny vejformand.
Det er i Dalen, hvor vi må sige farvel til Eva Johansen,
der har gået med Tidende der, siden den udkom første gang. Samtidig har hun også brugt mange timer i
Borgerforeningens bestyrelse, så TAK for det Eva. Ny vejformand i Dalen er Holger Sørensen - velkommen til ham!!
Der er denne gang en del julearrangementer med i
bladet og her opfordres alle selvfølgelig til at støtte op
omkring de aktiviteter, der bliver lavet her på egnen. Der er mange ildsjæle, der bruger rigtig mange timer
på at lave arrangementer for foreninger og institutioner og så vil det selvfølgelig være dejligt med så mange besøgende som muligt.
Næste Tidende kommer p.g.a. juledagene først hen i
det nye år. - Der er deadline den 20. december 2009
og bladet forventes at ligge klar til afhentning fredag
den 8. januar 2010. - Kom endelig med noget materiale, så vi kan få et godt blad...Husk bl.a. datoer for generalforsamlinger!!!
Alle ønskes en rigtig god og hyggelig jul og et godt og
lykkebringende nytår med tak for det gamle.
Susanne Søe-Larsen

Gør et besøg på
hjemmesiden
og se alle de
muligheder
man har her...
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Ud i naturen.
Igen i år havde Skov - og naturstyrelsen arrangeret
en tur i Nationalparken, for bedsteforældre.
Vejret var perfekt D. 13/10 da vi kl. 10 mødtes ved
Tved Kirke, med Henrik Bak.
Vi var ca. 80 personer, flest børn som havde lyst til
at følge efter Henrik Bak på en lille tur i skoven. Vi
blev oplyst om flere ting bl.a. plukkede vi lysesiv,
Henrik Bak fortalte at marven som vi kunne se når vi
fjernede det grønne skind, blev tørret og brugt til væ-

ge i gamle dage.
Et gammelt ordsprog siger "Gak til myrene og bliv
vis", ved myretuen fik vi set hvordan og hvor klogt
tuen er bygget op.
Eventyret om de mange trolde der er i Nationalparken lyttede vi også til - desværre så vi ingen, de kan
nemlig ikke lide solskin.
Turen endte på legepladsen hvor bålet var klar, nu
var der mulighed til forplejning som vi selv have
medbragt. Der blev snakket og leget.
En rigtig god tur som jeg vil glæde mig til, næste år i
efterårsferien.
Hilsen Bedstemor...

Byfest i Tved.
Lørdag d. 12. September løb byfesten i Tved af stabelen.- Vejret var fint - pølsevognen var klar med
varme pølser kl. 12, så festen kunne begynde.
De yngste gik så i gang med guldgravning, senere
kunne de ældre børn gå i gang.
Cykelringridningen gik i gang på ganske almindelige
cykler og en del specialbyggede cykler.
Tovtrækningen blev i år vundet af damerne.
Havetraktorerne skulle startes og en crosser, gav lys
i "drengenes" øjne - alle ville gerne vinde og pigerne
stod ikke tilbage.

Vi var ca. 75 personer samlet og der var tid til snak
og hygge. Den medbragte kaffe blev drukket til hjemmebagte kager. Vinderne i kagekonkurrencen blev 6årige Lea og 7-årige Anna.
Det var en rigtig god og velarrangeret eftermiddag.
Tak for en god eftermiddag.
Om aftenen var der spisning i "Tved Hallen" med ca.
60 børn og voksne.
2. Hvor var ulvene på grøn fejde i september?
____________________________

Konkurrence.
Svar på spørgsmålene nedenfor og medbring kuponen til spejdernes julestue. Her vil der blive trukket
lod blandt de rigtige besvarelser og du kan vinde et
gavekort på en mini-cruise fra Smyril-line

1. I hvilken by skal spejderne på korpslejr til sommer? ______________

3. Hvornår er årets julestue i Nors Spejderhus?
__________________________
Navn:__________________________
Adresse:_________________________
(alle svarene kan du finde i denne udgave af Nors
Tved Tidende)

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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Sidste Nyt
fra
Nors Hallen
Glemt tøj:
Glemt tøj i Nors Hallen vil i uge 51, være lagt frem i
forhallen. Det overskydende ikke afhentede tøj, vil derefter blive givet til en hjælpeorganisation.
Slå din vej forbi hallen og tag et kig, det kunne være
noget der var dit eller dit barns…
Solarium til salg:
Brugt sandwich solarium Ergoline til salg.
17 rør foroven og 11 rør forneden. Medfølger en møntboks + mønter. - Henvendelse kan ske i hallen eller på
tlf. 97981549.

Åbningstider i motionscentret
i hallen
fra 1. sept. 2009.
Mandag fra kl. 7.30 - 22.00
Tirsdag fra kl. 7.30 - 22.00
Onsdag fra kl. 7.30 - 21.30
Torsdag fra kl. 7.30 - 22.00
Fredag fra kl. 7.30 - 19.00
Lørdage og søndage er der åbent i forbindelse med
arrangementer i hallen.

Poker i Nors.
Så er dilletanterne, igen i gang med at
forberede sig til at opføre dilettant i Nors
Hallen, Lørdag d. 13. februar 2010.
I år opfører de stykket: ”Sæt aldrig din
kone på spil i poker”.
Det er en forrygende farce, som dilettanterne lover er
fyldt med vanvittige figurer, der skal opleves og med
masser af grin og ballade.
Stykket handler om Villy som er en gal spillefugl, der
er parat til at sætte alt på spil, blandt andet hans kone.
Og det er hverken hun eller hans svigermor særlig begejstret for. Derfor må han føre et dobbeltliv, med alle

Generalforsamling:
Der afholdes generalforsamling i hallen den 24. februar 2010 kl. 19.30 i hallen.
Nyt tag på hallen:
Så er der langt om længe bevilget penge fra kommunen til nyt tag på hallen. - Et tømrerfirma er i gang
med arbejdet, så man inden længe er sikre på at kunne gå ”tørskoet”
inde i hallen,
hvor man har
døjet en del med
utætheder den
sidste lange periode...

Instruktørtider fra d. 28/9-09 til 25/3-10.
Mandag kl. 9.00 – 10.00 Lisbeth Henriksen
Mandag kl.18.00 – 20.00 Lene Enevoldsen
(LIGE UGER)
Tirsdag kl.16.00 – 17.00 Alice og Torben Grønhøj
kl.17.00 – 18.00 Cirkeltræning v/ Alice og
Torben Grønhøj opstart d. 8/9
Onsdag kl. 18.00 – 20.00 Lisbeth Henriksen
Torsdag kl.18.00 – 20.00 Anne Gravesen
Der er ingen instruktører i uge 7 p.g.a. vinterferie.

de forviklinger det måtte føre med sig. Derudover bliver der en sand forvirring, blandt sygeplejersker,
Rocker, Postbud og Øl-Portner, Så alle kan se frem til
en festlig og underholdende aften.
De medvirkende i år er:
Ole Korsgaard, Inge Marie Sekkelund,
Vagn Kristensen, Rikke Rasmussen
Bjarne Andreasen, Mogens Kristensen
Majbritt Pilgaard, Else Kristensen
Instruktør Jan Madsen
Sluffør og hjælper Else Rasmussen
Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

HÅNDVÆRKERVEJ 9, NORS
TLF. 96177400

WWW.FURNCONSULT.DK
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’Det er så svært at sige farvel’
Der snøftes meget på Nors Skole lige nu. Efterårets
blæst og kulde sætter sine spor i form af forkølelser
iblandt børn og voksne. Men på skolen snøftes der
også af andre grunde for tiden.
2 dygtige ansatte har nemlig ikke længere deres vante gang på skolen. Normalt har det ikke så store konsekvenser, at folk sådan forsvinder. Hvert år sender
Nors Skole 7. klasses elever til Sjørring, og derudover
flytter nogle børn og voksne også rent geografisk, så
de må starte på en anden skole et andet sted. Folk
kommer og går. Men netop disse 2 ansatte har været
på skolen i hhv. 36 og 38 år. Dét er usædvanligt, og
det medfører naturligvis et afsavn og et tomrum på
skolen.
Viceinspektør Marie Gade
stoppede sin gerning på Nors
Skole på en smuk solskinsdag
d. 9. oktober 2009 efter at have været på skolen i 36 trofaste år. Hun blev ansat som lærer i 1973, og i de første år,
Marie var på skolen, underviste hun i de traditionelle fag.
Marie oplevede at starte en 1.
klasse med ikke mindre end 27
elever, hvilket indledningsvis
gav anledning til en del bekymring, fordi de var så
mange. Men som Marie fortæller: ”Det blev alle tiders
klasse. De var vakse, gode ved hinanden, havde humør og var hjælpsomme”.
36 år vækker mange minder. Marie husker især d. 15.
august 1996, som var en usædvanlig varm dag. På
det tidspunkt var Marie blevet viceinspektør, og også
denne dag skulle hun sørge for vikarskemaer, vikartimer, indkøb af bøger, planlægning, mødeaktivitet
m.m. Men som hun så de første børn og ansatte komme svedende ind på skolen, så fik hun en god idé.
Hvorfor ikke arrangere ’Store Badedag’? I hast blev
der bestilt busser, og kolleger og elever blev orienteret. Alle var straks med på idéen. Man lukkede simpelthen skolen og tog til Nors sø for at bade. Det blev
en anderledes skøn og uforglemmelig skoledag.

Tlf. 97981622

Selvom Marie nu har haft sin sidste arbejdsdag, vil
hun fortsat i ny og næ gæste skolen i forbindelse med
fælles morgensang og andre åbne arrangementer, for
som hun siger: ”Nors Skole er en skole, hvor man
møder glade børn, forældre og voksne. Det er godt,
at man bevarer mange fælles ting som fx morgensamling, TRIM-dag, idrætsdag, koncerter, motionsløb
m.m. Og så er det jo en flot skole!”
Den nyerhvervede fritid skal for Maries vedkommende bruges på manden Povl, de 3 døtre og de 5 børnebørn, ligesom der nu også bliver mere tid til at søge
ud under åben himmel – til lands, til vands, og måske
også i luften, hvis Marie skulle få den idé.
Overlærer Else Oddershede stoppede d. 31. oktober 2009 efter 38
år på Nors Skole, og på denne
dag mistede elever, kolleger og
ledelse et pålideligt, farverigt og
humørfyldt menneske i det daglige arbejde.
Else blev ansat på skolen d. 1.
august 1971, og har gennem årene oplevet 3 skoleinspektører,
som alle var gode og med hver deres særpræg og
kvaliteter. I starten underviste Else primært i dansk,
matematik og håndarbejde, og som klasselærer førte
hun klasser op fra små til store. De senere år koncentrede Else sin lærergerning omkring elever med særlige læse- regnevanskeligheder.
Hvis man tæller sammen, hvor mange elever Else
enten har været klasselærer, faglærer eller specialundervisningslærer for igennem årene, bliver det i tusindvis. Mange har Else stadig kontakt med, og hun
og manden Esben tager altid gæstfrit imod gamle elever, som tager vejen forbi Søgård. Faktisk har de første elever, som Else startede med, nu børnebørn på
vej i skole.
Gæstfriheden har altid været kendetegnende for Else
og Esben. Mange gange har klasser været på gårdbesøg på Søgård, hvor elever, forældre og kolleger
altid er blevet budt velkommen i de smukke omgivelser ved Nors Sø.
Fortsættes næste side...

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

www.vorringmaskinstation.dk
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Else har et motto, som er meget kendetegnende for
hendes måde at være lærer på – og et godt udgangspunkt for hendes lærergerning: ”Det er altid
sjovt at være sammen med børn”. Og det er også
grunden til, at Else altid har været meget afholdt
blandt eleverne på skolen. Hun har altid følt, at det
var dejlig at være sammen med dem. Også på lærerværelset har kollegerne oplevet Else som den, der
altid kunne bløde et ellers kedeligt møde op med en
munter bemærkning, hvilket nu vil blive savnet.
Kigger Else tilbage på de mange år, springer først og
fremmest ekskursionerne og skoleudflugterne frem
som lysende, gode minder. De mange ture til fx
Bornholm har alle været oplevelsesrige og en anderledes måde at være sammen med børnene på. Men i
det hele taget tænker Else tilbage på 38 års virke på
en skole med gode elever og god forældreopbakning.

Else håber, at Nors Skole kan vedblive med at være
en velfungerende skole. I en tid, hvor alting skifter og
bliver digitalt, er det vigtigt ikke at miste fodfæstet.
Man bør også huske at holde fast i de værdier, som
skolen bygger på, og som skinner igennem i den
daglige undervisning og de traditioner, som følger
hvert skoleår i form af morgensang, juletraditioner,
skolefester, tværuger og emnedage.
Fremtiden vil Else bruge på alsidige aktiviteter: Hun
vil forbedre sit klaverspil, arbejde med syning, rejse
til fremmede lande sammen med Esben, og meget
andet. Else er så heldig, at barnebarn nr. 7 er på vej,
så familien får selvsagt en stor portion af Elses tid.
Elever og ansatte på Nors skole takker Marie og Else
for mange års trofast og loyalt tjeneste, og vi ønsker
dem begge al mulig held og lykke i den nye tid og
nye tilværelse, som ligger forude.

NYT I NORS BAGERI:
Fra d. 20. okt. 2009, har vi nye åbningstider:
mandag: lukket
tirsdag - fredag 6.00 - 10.00
lørdag og søndag 6.30 - 14.00

Så er der gået et par måneder,
og det er igen programtid:
Mandag den 16. November kl.
19.30 i Missionshuset taler
Knud Bonde Nielsen over emnet
”Lyspunkter”.
Tirsdag den 24. november kl. 19.30 har vi en aften
på skolen, hvor en lokal pige vil fortælle og vise billeder fra sine oplevelser i Tanzania. Det er Lone og
Ernst Sørensens datter Stine Brink Sørensen. Hun
blev HF student i 2008 og har siden været i Tanzania to gange, hvor hun blandt andet kom tæt på den
afrikanske kultur, besøgte Nationalparker, samt
stammefolk og lavede frivilligt arbejde.
Jeg har hørt om Stine, at hun er en god fortæller, så
jeg tror vi her får en spændende aften at se frem til.

Sanne og Carsten
Dalgaard
Tlf. 97981050
Nu også posthus og
apotekerudsalg

2. december kl. 19.30 i Missionshuset: Adventsfest, hvor provst Henning Sørensen holder festtalen
og underholder senere.
Lucia-optog ved Ellen Alstrups piger. - Kaffe og
amerikansk lotteri.
29. december kl. 19.30 i Missionshuset: Julefest
med Bent Silkjær som taler og underholder. - Tag
gerne en pakke med til pakkespillet denne aften.
18. Januar 2010: -Pia Søgaard Hansen, Skjoldborg
fortæller og Kristen Korshærs arbejde.- Hun var ansat i Ålborg og kom meget inde på ”Gården i Klarup”
Alle er velkommen til arrangementerne.
Hilsen
Lillian Larsen
Hjemmenes Aften
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Nyt fra Nors
Gymnastikforening
Vi er kommet godt i gang med den
nye gymnastiksæson, og de små årgange fylder godt i medlemstallet i år. Bedste-, forældre – barn, puslinge (3-6 år) samt mini mixspring
(0.-3.kl.) har tilsammen knap 100 børn fordelt på de
3 hold, og vi er meget glade for at så mange vil lave
gymnastik. Vi har desuden investeret i spejle til gymnastiksalen, hvilket flere af vores hold nyder godt af.

Gymnastikweekend
Nors Gymnastikforening arrangerer igen i år en gymnastikweekend for medlemmerne. Dette finder sted i
Nors Hallen d. 31. oktober til 1. november. Børnene
får lov at lave masser af gymnastik herunder spring
og hiphop/rytme. Derudover skal vi lege, se film,
hygge, overnatte og ellers bare have det rigtig sjovt.
Men det kan I høre meget mere om i næste Tidende.
Med venlig hilsen
Nors Gymnastikforening

Skal du holde fest
Så prøv
Nors Ungdomshus!
Lejepriser:
Salen: 1.300,00 kr.
Salen + TV stuen: 1.400,00 kr.
Musikanlæg: 300,00 kr.
Slush Icemaskine: 500,00 kr.

Såfremt du ønsker at leje huset eller høre mere, kan
du henvende dig til:

Huset er i forbindelse med udlejning til rådighed kl.
12.00 på dagen. Mod tillæg på 200 kr. kan lokalerne
dog stilles til rådighed dagen før et lejemål.
Lejen er incl. service, borde og stole til ca. 80 personer. - Huset kan kun lejes af personer over 18 år.

Anders Vie Christensen
Skrænten 2, Nors
Tlf. 97982089 (mandag-fredag kl. 16.30-19.00)
En stor del af lejeindtægterne går til et godt formål,
nemlig til ungdomsklubben, der jo har hjemme i huset hver tirsdag og torsdag aften her i vintersæsonen!

Husk også følgende møder:
Indre Mission i Nors afholder Juletræsfest i Missionshuset Tirsdag d. 29 December kl. 19.30
Bestyrer på Sømandshjemmet i Hanstholm Bent
Silkjær Taler.
Alle er velkomne til en hyggelig aften.

Håndværkervej Hal 45-46

Tlf. 97982518 www.armiga.dk

Torsdag d. 5 November Kredens Årsmøde i Vang
Missionshus
Torsdag d. 26. November Månedsmøde i Hillerslev.
Fritidsforkynder Villy Holm Pedersen fra Brønderslev
taler.
Samt Bedeugen i uge 2, hvor der er møde i missionshuset d. 11.-13. Januar

MOTORVEJEN ER KOMMET TIL NORS

KONTAKT NORS-TVED BORGERFORENING, SÅ KAN DU OGSÅ FÅ FART PÅ...
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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
NOV. - DEC. 2010

GUDSTJENESTER
Nors kirke
1.11 Alle Helgens dag

10:30 *

8.11 22. søndag efter Trinitatis

16:00 BH

Tved kirke
16:00
-

15.11 23. søndag efter Trinitatis

09:00

22.11 Sidste søndag i kirkeåret

10:30

29.11 1. søndag i advent

09:00 K

10:30

6.12 2. søndag i advent

10:30 *

-

13.12 3. søndag i advent

16:00 De 9 læsninger

-

20.12 4. søndag i advent

09:00

24.12 Juleaften

-

10:30 *

14:00 - 16:30

15:15

-

10:30

25.12 1. Juledag
26.12 2. Juledag

10:30 *

10:30 *

27.12 Julesøndag

-

1030 * PSH

1.1 Nytårsdag

16:00

-

3.1 Hellig 3 Kongers søndag

10:30 *

10.1 1. søndag efter H3K

10:30 PSH

17.1 2. søndag efter H3K

10:30

24.1 Sidste s. efter H3K

09:00

31.1 Septuatgesimasøndag

10:30 BH

*) Kirkebil
For at benytte kirkebilen bedes man ringe til
Thisted Taxa, 97920422, senest lørdag kl. 12.
K) Kirkekaffe.
Ved gudstjenesterne d. 29.11. 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

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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KIRKETIDENDE
NOV. - DEC. 2010

”If you have a dream, - do it!”
(Hvis du drømmer om noget, - så gør det!)
Jeg har lige været på en studietur til Californien, og dér bl.a. stiftet bekendtskab med amerikansk
kirkeliv i forskellige sammenhænge.
Bl.a. besøgte vi Crystal Cathedral i Los Angeles, en mega-stor kirke, bygget af stål og glas. I kirken
var der 2 kæmpestore orgler. Hver søndag medvirkede
et kor på 75 medlemmer og et orkester på 50, og hver
søndag formiddag blev der afholdt 2 gudstjenester,
med omkr. 3000 mennesker.
Kirken er grundlagt af én mand, Robert Schuller, der som en pave ved gudstjenestens begyndelse
kom ind i kirken, mens alle kirkegængerne hyldede
ham. Samtidigt spillede orglerne og orkesteret for fuld
styrke. Trompeterne gjaldede og koret sang en hymne
til melodien fra den meget bombastiske korsats fra
Beethovens 9. symfoni, samtidigt med at en stor del af
glasvæggen og glasloftet gled til side, således at vi
udenfor kunne se et mægtigt springvand, der sendte
kaskader af vand mod himlen i takt med musikken.
Det var bare for meget!
Prædiken gik stort set kun ud på, at bare du tror
på Gud, så skal han nok sørge for, at alting lykkes for
dig.
If you have a dream, - do it! Hvis du drømmer
om noget, - så gør det! Det var budskabet, - det, du
drømmer om, vil lykkes for dig, - hvis du tror på Gud.
Det er den form for teologi, der kaldes fremgangsteologi, der fastholder, at tror du på Gud, så vil du blive
lykkelig, vil du have fremgang og succes i livet.
Det er dog ikke kun i Amerika den form for teologi trives. Det gør den også i Danmark i flere frikirke-sammenhænge, hvor troen ofte begrundes på noget
konkret, f.eks. at jeg fandt det, jeg søgte, - eller jeg
kom godt igennem det, jeg frygtede. Og når det lykkedes for mig, er jeg blevet bekræftet i min tro, så er det
blevet en bekræftelse af min tro, ja næsten et bevis.
Men dertil må man spørge: Hvad nu, hvis jeg
ikke fandt det, jeg søgte, eller ikke kom igennem det,
jeg frygtede. Hvad så? - Var det fordi, jeg ikke troede
nok? Eller, så der er måske slet ingen Gud at tro på?

Hvis mit liv mislykkes, hvis jeg ikke får succes i livet,
- skyldes det da, at jeg ikke tror nok, eller er min tro
ikke rigtig?
Jeg mener, det er ganske ukristeligt at udlægge
disse objektive succeskriterier - som f.eks. om jeg
fandt, det jeg søgte, og om jeg undgik det, jeg frygtede, - som et afgørende fundament for ens kristentro. I
det øjeblik der fremføres sådanne objektive kriterier
eller henvises til bestemte begivenheder som af gørende forudsætninger for ens tro, - så har det da intet med
tro at gøre, men derimod om et bevis. Og har man et
bevis, har man ingen behov for tro. ”Tro er fast tillid
til det, der håbes på, overbevisning om det, der ikke
ses.” (Hebr. kap. 11)
Kristentro er også troen for den, der ikke har
noget at håbe på og for hvem livet ikke lykkes. Troen
er netop det, der kan bære gennem sorg, savn, modgang, smerte og død, - netop fordi troen er grundet på
noget udenfor mig selv, Kristus, - og ikke på min egen
succes.
På samme måde med forståelsen af Gud. Gud
er for mig Gud, totalt uafhængig af, hvordan mit liv
forløber, - om det bliver en succes eller en fiasko, - om
jeg er syg eller rask, om jeg er levende eller død. Den
norske forfatter Peter Dass har udtrykt det således:
1. Herre Gud! Dit dyre navn og ære
over verden højt i agt skal være,
og alle sjæle, de trætte trælle,
alt, som har mæle, de skal fortælle din ære.
2. Gud er Gud, om alle land lå øde,
Gud er Gud, om alle mand var døde.
Om slægter svimle, blandt stjernestimle
utallig vrimle i høje himle Guds grøde.
3. Høje hald og dybe dal skal vige,
jord og himmel falde skal tillige,
hvert fjeld, hver tinde skal brat forsvinde,
men op skal rinde, som solen skinne, Guds rige.
Petter Dass 1698.

Foredrag
Musik
hygge
Kontaktperson:
Lilian Larsen
Tlf. 97981626

HBS

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

Kontaktperson:
Vita b. pedersen tlf. 97981865
Udlejning:
Anders Christensen tlf. 97982089
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Mortensaften
tirsdag d. 10. november
Menighedsrådene indbyder til Mortens-aften på
Nors skole, d. 10. nov. kl. 18:00. Aftnen begynder med fællesspisning, andesteg m. tilbehør,
leveret af Nors kro. Derefter skal vi se en meget
rost stor film om Martin Luther, om hans liv og
levned, om opgøret med den katolske kirke, og om hvorfor han blev reformator og grundlægger af den evangeliske lutherske kirke. Hovedrollen spilles af Joseph Fiennes, der tidligere har spillet historiske roller. Desuden medvirker Sir Peter Ustinov i filmen, - en rolle, der
blev hans sidste.
Menuen koster kr. 110. Øl, vand og vin kan
købes.
Tilmelding til Else Rasmussen 9798 1465 senest d. 2. nov.
Hvem er Morten?
Morten - eller "Morten Bisp" som han også kaldes er vort hjemlige navn på den hellige Sankt
Martin af Tours.
Mortens helgendag er den 11. november, hvorfor aftenen inden kaldes "Mortens aften". Morten er en fordanskning af navnet Martin.

Der er en udbredt opfattelse af, at Mortens aften
har noget med Martin Luther at gøre. Det har
den kun indirekte, på den måde, at Martin Luther er opkaldt efter den hellige Sankt Martin.
Den hellige Martin var angiveligt født omkring
316, og var søn af en romersk tribun. Som 15årig gik han ind i den romerske hær, og tjente i
den galliske garde under Konstantin den Anden. Som 18-årig blev han døbt og forlod hæren, for bl.a. at blive missionær i Illyrien, og
levede derefter en tid som eremit.
En af de kendte Martin-legender handler om,
hvordan den hellige mand engang foran byen
Amiens porte mødte en tigger. Med sit sværd
kløvede Martin sin kappe, og delte den med den
forarmede mand. Om natten fik han et syn,
hvor Jesus viste sig iført den halve kappe. - Den
mest berømte legende er dog nok den, der
handler om, hvordan han gemte sig i en gåsesti
for ikke at blive valgt til biskop, og det er dén,
der forbinder ham med den nutidige Mortensaften.

Mission Afrika
Mandag d. 16. november kl. 14:00. Møde hos
Erna Bak, Skrænten 8.
Mandag d. 14. december kl. 14:00. Møde hos
Anna Bang, Frydebovej 27.

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

Kontaktperson
Else Gregersen
Tlf. 97981965

Indsamlinger
Ved høstgudstjenesterne blev der indsamlet følgende:
Nors
3887,50
Auktion
1364,50
Tved
915,00
i alt kr. 6167,-

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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Nors præstegård
Ny konfirmandstue og graverhus
ved Nors præstegård.
Som det tidligere er blevet meddelt her i NorsTved kirketidende har Nors-Tved menighedsråd
besluttet at nedrive det gamle udhus ved præstegården for at opføre en bygning med både konfirmandstue og mødefaciliteter - og med nye
lokaler til dem, der arbejder på kirkegården for
at imødekomme Arbejdstilsynets krav om bedre
faciliteter for dem. Huset vil blive på omkring
220 kvm. hvoraf konfirmandstuen/mødelokalet
bliver på 100kvm, foyer, køkken, toiletter og
servicerum på 58 kvm. og graverfaciliter på 47
kvm.
Det var oprindeligt planlagt, at byggeriet skulle
være begyndt omkr. marts i år, men fredningsmyndighederne havde flere indvendinger mod
byggeriet. Efter en fornyet ansøgning til og et
møde med fredningsnævnet, lykkedes det at få
betænkelighederne ryddet af vejen, og vi forventer at byggeriet kan begynde her i oktober måned.
Arkitekt på byggeriet er Asger Thomsen fra arkitektfirmaet Poulsen og partnere, Thisted.
Fredag d. 23. d.m. blev der afholdt licitation
over en totalentreprise for hele byggeriet, som
gik til den lokale bygmester, F.J. BYG, Aps,
Nors.

Sammenkomst for ældre
Som traditionen byder, indbydes der midt i adventstiden til julekomsammen for ældre i Nors
præstegård onsdag d. 9 dec. kl. 14:30, - en eftermiddag med julesalmer, - oplæsning, - historier
m.m.
Alle er velkomne.
Angående kørsel ring til Snedsted Turistbusser,

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

De 9 læsninger
Julekoncert i Nors kirke
søndag d. 13. dec. kl. 16:00.
Medvirkende: Thy koret under ledelse af Nanna
Kjær, - og nogle af årets konfirmander.
De 9 læsninger er en form for julekoncert, der
efter engelsk tradition fører tilhørerne gennem
en række af tekster fra bibelen, der begynder
med skabelsen, fortsætter med en række af forjættelsesteksterne fra profeterne, fortællingerne
om bebudelsen, englen Gabriels besøg hos jomfru Marie, og slutter med selve juleevangeliet.
Imellem disse tekster synger koret advents- og
julesatser, og vi alle skal synge med på kendte
fællessalmer.
Alle er velkomne.

Siden sidst
Døbte
Asger Brix Sørensen, Elmholmvej 10, Øster
Vandet - Theresa Thinggaard Kristiansen, Kirkebyvej 1, Nors - Malthe Røge Andersen, Gl.
Ranselvej 3 - Louis Danshøj Bertelsen, Humlehaven 12B, Valby - Celine Marie Fly Sørensen,
Fyrvej 24, Hanstholm - Kristian Nielsen, Klitmøllervej 31, Øster Vandet - Amanda Bannova
Pedersen, Norsvej 20, Nors
Tilllykke!
Viede
Jette Merethe Nymann & Peter Nymann, Norsvej 4, Skinnerup.
Tilllykke!
Døde og begravede
Johanne Kirstine Poulsen, Kirkebyvej 18, Nors
Christian Nielsen Sørensen, Roden 10, Gistrup
Ære være deres minde!

Spejderne
i nors
holmevej

Kontaktperson:
Rikke rasmussen
Tlf. 97982520
rlr@pc.dk
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Nors Områdecenters
aktivitetskalender.

Onsdag den 16.12. kl. 12.00 – JULEFROKOST
Personalet i køkkenet disker op med lækker julemad.
Nærmere invitation følger.

NOVEMBER:

Onsdag den 23.12. kl. 14.00 – Juleafslutning

Onsdag den 04.11. kl. 14.00

m/pakkespil, gløgg & æbleskiver, julehistorie og knas.
Medbring pakke (20 kr.). Kom og deltag i julehyggen.

Vi er inviteret til Jule- og kræmmermarked i Tved.
De giver æbleskiver & kaffe. Pris 40 kr. (bussen).
Tilmelding på 99174080 senest den 2.11.
Så i med tænderne, spids stokken, tank rolatoren og af
sted.

Torsdag den 24.12. kl. 10.30 – Julegudstjeneste.
Obs: Juleferie fra den 24.12.09 til d. 3.01.10.

Onsdag den 11.11. kl. 12.00
Fællesspisning/valg til Ældrekomitéen.
Gule ærter m/tilbehør, kaffe & kager.
75 kr. pr. kuvert incl. 1 snaps (Vi tager lidt penge af
basarkassen).
Alle over 60 år er velkommen. Kom og vær med til at
have indflydelse.
Valg til ældrekomité kl. 14.00. Tilmelding nødvendigt.

Ønsker alle en glædelig jul
og godt nytår!
Gerda.

Onsdag den 18.11. kl. 14.00 – Alm. klub.
Lørdag den 21.11. kl. 10 til 16. – BASAR!
Mange fine præmier på skrivebøger, tombola og amerikansk lotteri.
Kom og støt en god sag.

Onsdag den 25.11. kl. 14.00
Vi får besøg af Senior-Shoppen. Modeopvisning af
personer fra lokalområdet.

Torsdag den 26.11. kl. 14.30 – Gudstjeneste

DECEMBER:
Onsdag den 2.12. kl. 14.00 – Sangeftermiddag
Vi synger advent ind sammen med Lillian og Jenny.

Fredag den 4.12. kl. 10.15
Vi kører i Skoven og, traditionen tro, samler dekorationsmateriale.
50 kr. pr. person incl. sandwich og buskørsel.

Onsdag den 9.12 kl. 14.30
Sammenkomst for ældre i Præstegården.

Næste møde i Aktivkomitèen: 9. december
kl.11.30.
Høreomsorgskonsulent Annie Bovbjerg kan
træffes på Nors Ældrecenter den 18.11. kl. 1011.30.
Åbningstider i Terapien:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

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

Fra tirsdag den 1. sept. og tirsdage fremover, har
vi kreative eftermiddage fra kl. 14 til 16.
Aktivitetsmedarbejder: Gerda Jacobsen
Her er du altid velkommen!

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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Hjertestarter til Nors!

Valg til Ældreråd.
Alle over 60 år har modtaget en stemmeseddel.
Husk nu at sætte kryds
og husk at putte den i
postekassen inden den
1. november 2009.
Nors skulle meget gerne
igen have en repræsentant i rådet.
Hilsen
Hartvig
Formand for
aktivkomiteen

Så har Boldklubben fået købt hjertestarter til byen. - Den vil
blive placeret på Nors Ældrecenter, da den her er centralt
placeret i nærheden af hal og skole, hvor der altid er mange mennesker, og også fordi der her altid er åbent.
I forbindelse med årets sommerfest, cyklede de voksne i Cykelsponsorløbet ca. 9.000 kr. hjem til hjertestarteren. Boldklubben har skudt ca.
samme beløb til, for at kunne nå sammen til hjertestarteren, der koster
ca. 16.000 + moms. - Dette er så også en relativ dyr udgave, der skulle
være lettere at betjene.
Fredag den 6. november kl. 14.00 er der ”indvielse” af hjertestarteren
på Ældrecenteret. Her kommer der en fra ”Red-Liv-Nu”, hvor hjertestarteren er købt og demonstrerer, hvordan den skal bruges og alle er velkommen til denne demonstration.
Der vil blive tre personer fra området, som sættes
godt ind i brugen af apparatet. Ved hjertestarteren
vil disse tre personers telefonnummer være oplyst,
såfremt man skulle være i tvivl om noget, men apparatet skulle som tidligere nævnt være rimelig let
at bruge.

Ny butik.
Mitzi Stefansen, Kåstrupvej 1 er selv en rigtig hestepige og har været
det næsten hele livet. - Derfor valgte hun i efteråret 2008 at lave en butik i privaten til hesteudstyr,
foder m.v.
Allerede nu er denne butik blevet for lille, da den
kun var på ca. 15 m2, så derfor er Mitzi og manden Claus nu i fuld gang med at lave en større butik på 60 m2.
I den nye butik vil varerne være lettere at sætte
mere overskueligt op og der vil være meget bedre
plads, så det glæder Mitzi sig til at vise frem.
Der bliver afholdt Åbent Hus fredag den 27. november kl. 14 - 20 og lørdag den 28. november
kl. 10 - 15.

Disse dage vil der være konkurrencer med mulighed for flotte præmier og man vil på udvalgte varer
kunne spare op til 70%. - Så kender man hesteinteresserede man er på julegave med, er her nogle
gode muligheder…
Mitzi håber at se flere lokale i butikken, der er
åben fast hver fredag fra 15.30-18.00 eller efter
aftale på tlf. 21478726. Man kan se meget mere
på hjemmesiden www.starhorz.dk. På nuværende
tidspunkt sker det meste af salget over nettet.
Om kort tid, når butikken er flyttet i nyt lokale, ser
Mitzi frem til mere
plads til nye heste.
Hun kan samtidig
se frem til barn nr.
3, der dog først iflg.
planen kommer i
begyndelsen af det
nye år...
Nyt lokale klargøres...

Sydhavnsvej 5
Tlf. 99199300
thisted@de-bergske.dk
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Job-annonce
Vores ulveleder, Susanne, har
valgt at stoppe som leder efter
sommerferien.
Derfor er vi 15 meget søde ulveunger, der gerne vil
være sammen med DIG til spejdermøderne og på spejderture.
Vi er så heldige, at vi har to andre ledere,
der også gerne vil være sammen med
DIG.
Desuden er der en del andre ledere i
Nors, som gerne giver en hånd med og
alle ledere har det rigtig sjovt med hinanden.

Banko
Tirsdag den 3. november kl. 19.00 på
Nors Kro afholder Nors-Tved Borgerforening banko med masser af fine gevinster
skænket af de lokale erhverv/private. Mød op til en hyggelig aften.
Kaffe, brød, øl og vand kan købes.

Vel Mødt!

Hilsen
Nors –Tved
Borgerforening

Så kunne du tænke dig at være med til at lave sjove og
skøre aktiviteter med os og være med i et sjovt lederfællesskab, så meld dig på banen.

Lønnen er masser af sjove oplevelser med alle os
ulveunger og sjovt og hyggeligt samvær med de andre ledere i Nors Gruppe
Hilsen de 15 meget søde ulveunger i Nors
Har dette vakt din interesse, så kontakt Ulveleder Susanne 30 34 52 65 eller Gruppeleder Tina 97 98 11 64

Har du købt Julegaver?!?
Tænk lige over om ikke
du her kan handle lokalt
og støtte alle de erhvervsdrivende, der støtter Nors-Tved Tidende og alle de lokale foreninger.. Se alle reklamerne nederst på hver side, måske kan du her pludselig komme på en rigtig
god gaveide, måske i form af et gavekort eller lign. Værn om de lokale erhvervsdrivende, de er
med til at holde liv i din
by!! Husk det når du
handler…
GOD JUL!!

Kims
Gulvservice
Tlf. 97911851
Mobil 20261851
V. Halla Palm
Håndværkervej 18
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Nyt fra
spejderne
Spejdersæsonen er godt i gang og der er
gang i mange aktiviteter.
Ulvene har været på Grøn Fejde – en
skattejagt på sørøverøen med masser af
sørøvere i levende live.
Grøn Fejde foregik i smukke omgivelser i Skyum Bjerge. Den ene patrulje fra ulvene i Nors fik en flot 1.
plads og fik et fornemt sølvskjold til at sætte på ulvehovedet hjemme i spejderhuset. Tillykke med sejren!
Spejdere og seniorer har været på efterårsløb i Vestervig og det er nærmest en tradition at efterårsløbet
skal forgå i det værste efterårs-vejr; regn og rusk.
Der var på efterårsløbet lagt op til krimi og gys. Dagen
og natten bød på mange forskellige udfordringer og
opgaver.

Til sommer skal
Nors-spejderne på
korpslejr i Skive.
En korpslejr koster
mange penge og
grupperådet har
derfor besluttet at
give et tilskud til
hver enkelt spejder i Nors Gruppe
og desuden skal vi
købe helt nye telte. Vi har derfor travlt med at tjene
penge til gruppen.
Et stort beløb, tjente vi, ved at hjælpe med at rydde op
i et hus, der skal sælges. Det var en opgave, som
især en del drenge, syntes var rigtig sjov.
Desuden har vi afholdt banko, hvor der var rigtig mange deltagere, også ved dette arrangement kom der
mange penge på kontoen.

Og så er det jo snart tid til vores julestue.
22. november kl. 10-15.

Igen i år var Nors-spejderne højt placeret – vi fik to 1.
pladser, to 2. pladser og en 3. plads, så bedre kan
det vist ikke gøres med 5 patruljer!
Desuden fik Nors hurtigt et rygte, som de spejdere der
er gode til at arbejde sammen og have det sjovt med
hinanden – og det kan vi jo kun være stolte af!!

Vi håber, at rigtig mange vil kigge forbi denne dag og
støtte spejderne. Jeg kan love, at der vil være mange
fine ting og der vil være sjove konkurrencer og selvfølgelig kage-tombola og amerikansk lotteri med fine
præmier. Børn (eller andre kreative sjæle) kan købe
et stearinlys og selv fremstille en fin juledekoration.

HUSK også Avisindsamling
lørdag den
14. november 2009
Læg aviserne ud til vejen om
formiddagen...

Jeg vil gerne sige tak for alle som støtter os, både
økonomisk og med gaver til bankospil. Men også til
alle jer spejdere, forældre og andre venner af huset,
der gør en stor arbejdsindsats for at spejderne kan få
mange og sjove oplevelser, kurser m.v.
Tina Bak

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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Projekt Park.
Der har nu været afholdt to udvalgsmøder omkring
projekt park ved overfladebassinet nord for Nors.
Allerede nu er vi nået rigtig langt på tegnebrættet og
en masse projekter forventes at gå i gang her i løbet
af vinteren.
Det er projekter, som vi håber på rigtig mange frivillige vil være med til, så vi på den måde kan reducere
omkostningerne væsentligt.
”Parkudvalget” består af 12 personer her fra lokalområdet:
Niels Lodahl, Witdahls - har lavet oversigt over beplantning til området og vil stå for den store planteweekend, der er planlagt til 13.-14. marts 2010. - Her
skal ca. 5.000 planter sættes i jorden, så der bliver i
den grad brug for frivillige. - Man kan allerede nu melde sig til denne weekend ved at kontakte Susanne
på tlf. 97982023 eller info@norsby.dk - Alle tilmeldte vil blive registreret på hjemmesiden norsby.dk på
samme måde som vi kørte ”Den store klassefest”. - Vi
håber rigtig mange vil give en hånd med denne weekend og der vil selvfølgelig være mad og drikkevarer til
alle hjælperne, så vi samtidig kan få en rigtig hyggelig
weekend ud af det…
Ove Gøttrup, Vorring Maskinstation skal stå for
planering på området, klargøring af jord til beplantning og etablering af parkeringsplads. I samarbejde
med Niels Lodahl skal han også etablere stierne i området.
Gunnar Smed skal stå for bygning af pavillionen og
borde-bænke. - Han vil meget gerne have nogle frivillige hjælpere til dette projekt, der forventes at gå i
gang her i løbet af vinteren. Har du lyst til at høre lidt
mere om det eller tilbyde din hjælp, kan du henvende
dig til Gunnar på tlf. 97981812 eller 23450347 eller
mail på gunnar@familiensmed.dk.

Vore to lokale fra byrådet Ole Christensen, formand
for Omsorgsudvalget og Ole Westergaard formand for Teknik og Miljø er også med i parkudvalget, hvilket endnu en gang viser, hvor lokalt engagerede de to er. Husk derfor også at stemme lokalt til
kommunevalget den 17. november. - Det er vigtigt, at
vi her i Nors stadigvæk efter valget har nogle lokale i
byrådet. - Det var lige et lille sidespring - ikke mere
politik her - det lader vi Nordjyske om...
Foruden de nævnte er også Helmar Thonsgaard,
Ole Møller, Nors El og Susanne Søe-Larsen med i
udvalget. - Skulle du have nogle ideer til parkområdet
er du meget velkommen til at kontakte en fra udvalget.
Hvad angår økonomien vil Borgerforening give et beløb til parken. Derforuden vil en del fonde blive søgt.
Skulle der være nogle derude, der har stor erfaring
med søgning af fonde må de meget gerne henvende
sig til Susanne Søe-Larsen. På dette område kan vi
godt bruge noget ekstra hjælp…
Konkurrence omkring Navn til parken:
Har du en god ide til et navn til vores nye park, så
send det til info@norsby.dk, ring på 97982023 eller
smid en seddel i brevsprækken på Norsvej 54. - Der
vil være en lille præmie til vinderen. Borgerforeningens bestyrelse vil inden generalforsamlingen den 2.
marts 2010 finde frem til en vinder og navnet på både
vinder og parknavn vil til generalforsamlingen blive
offentliggjort.

Jo jo, der er allerede ænder i dammen…
Foto: Ole Møller

Henrik Munk har undersøgt, hvad der skal til for at
lave en såkaldt fodboldgolfbane på aktivitetsområdet i
parken. Derforuden vil der muligvis også blive plads til
andre aktiviteter. Her har blandt andet været snak om
beach volley m.m.
Fra Borgerforeningens bestyrelse er Peter Bøgh Larsen, Poul Møller Madsen og Martin Sørensen med.

Se plantegning over parkområdet side 23!

Thy Kød v. Lars Jacobsen
Tlf. 97981777 BESTIL KØD PÅ
NETTET! - www.thykoed.dk
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Optagere til radio
-optagelse af
gudstjenester i
kirker i Thy.

Henvendelse og yderligere oplysninger om opgaven
hos:
Bent Engelberth, optager tlf. 97985028
eller

Thy Folkekirkelige radioudvalg mangler optagere og ønsker kontakt med personer, der ca. 1. søndag hver måned vil optage en
gudstjeneste og redigere denne til efterfølgende udsendelse i lokalradioen.

Hans Jørgen Clausen, formand tlf. 97961555

primært en lav sværhedsgrad, og egner sig derfor
godt til nybegyndere.

Geocashing i Thy.
Skattejægere og Geocachere har med ”Skattejagter i
Nors-Tved” fået ideelle vilkår i deres jagt på spændende skatte. Der er nemlig i lokalområdet lavet mere end 40 skatte, eller caches som de hedder
på ”Geocaching” sprog. Det er den hastigt voksende
familiesport Geocaching der dyrkes (skattejagt med
GPS navigator med udgangspunkt i
www.geocaching.com), når der skal findes skatte på
interessante steder i Nors og Tved.
Det er lokale borgere i samarbejde med Nors-Tved
borgerforening og VisitThy, der står bag udlægningen af de mange skatte.
Skattejagter i Nors-Tved
Der er udlagt forskellige typer af skatte. Der er enkeltstående skatte og en række skatte med et særligt
tema, der er placeret som perler på en snor, og der
er skatte med tilknyttede noveller. Nogle skatte kan
nås til fods, og nogle kan nås på cykel. Skattene har

Russeren i Tved (3 skatte)
Nationalpark turen på cykel (5 skatte)
Erland Knudssøn Madsen appetitvækker (6 skatte)
Karl og Bronzesværet (3 skatte)
Endvidere har VisitThy lavet skatte til Fie Fox.
Fie Fox i Tved klitplantage ved Tved Kirke (13 skatte)
Fie Fox i Vilsbøl klitplantage ved Nors Sø (13 skatte)
Fie Fox i Rønhede Plantage ved Bedsted (13 skatte)
På Thy Turistbureau kan man høre meget mere om
den spændende skattejagt og også få oplysning om,
hvor man kan leje/låne en GPSer. - Det er en rigtig
god måde, at komme ud i naturen på og samtidig få
oplysninger om lokalsamfundet. - God Jagt!

Snerydning sæson 2009-2010
Bor du i Nors by og har behov for snerydning/saltning på dit fortov her i
vintersæsonen, så påtager vi os gerne opgaven, med garanti for god
pasning.
Kontakt os for nærmere information omkring pris mm.
Hilsen
Witdahls

Det Blå Lagersalg
V. Hans Palm
Alt i møbler, maling, værktøj, fiskegrej,
hobbyartikler og mange andre ting.
Håndværkervej 18.
Åbent man. 10-18 tir.- fre. 10-17 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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Nyt fra
Borgerforeningen:
Så nærmer vinteren sig...
I den sidste periode, må jeg desværre
konstatere, at det er de dygtige kollegaer jeg har i bestyrelsen, som har trukket
det tunge læs, da jeg selv har været meget ramt af
smerter i ryggen, hvilket tager meget af mine kræfter.
Med den bestyrelse vi nu har siddende, vil jeg da sige, at dette ikke er noget I som borgere i Nors-Tved
kommer til at mærke, da der er så mange kompetente mennesker i bestyrelsen.
Susanne har arbejdet en helt del med Parkprojektet,
hvor der nu søges en masse fonde om penge. Der er
lavet ny plan tegning, der er aftalt at vi starter med
tangen op bag ved læbæltet, dog vil vi have lavet en
sti rundt, så man kan få sig en dejlig gå tur. (Se side
23, hvor der er plantegning for hele parken).
Gunnar Smed er primus motor på en hytte i området,
Henrik Munk og Ole Møller fra Nors el arbejder på at
lave fodboldgolf og ellers skal der laves en heeeelt
masse spændende i området.
Eva Madsen har som eneste medlem i julepyntsudvalget fundet noget nyt julepynt til byen, som er enstemmigt vedtaget i bestyrelsen, så glæd jer kære
borgere det bliver en jul uden det gamle julepynt,
hvis alt går vel…
Poul Møller Madsen arbejder på nye flagstænger
gerne i glasfiber, så vi kan komme af med de skæve
stænger vi har i dag. - Vi arbejder også på at lavet
”faste” sokler i jorden til flagstængerne, så de står
mere lige.
Foruden disse projekter arbejder hele bestyrelsen på
Banko spillet som løber af stablen d. 3. november kl.
19.00 på Nors Kro, hvor Henrik Bak er opråber, så
det bliver en aften med masser af spænding og sjov.
- Vi håber at se rigtig mange folk denne aften...

Vi har stadig grise vi gerne vil have afsat fra sommerfesten - hjælp os lige med dette - kontakt Mette
Madsen fra spejderne på tlf. 22 64 85 05.
Vores Multibane er gået lidt i stå pga. min skade,
men håber vi kommer stærkt tilbage. Brænder du
netop for dette projekt, så må du gerne give mig et
kald, da vi altid kan bruge flittige folk. Man kan henvende sig på tlf. 24919506 eller
mail peter@boghthoft.dk.
Petanque banen ligger ved de muntre motionister,
det er dem der skal finde folk, som vil arbejde videre
på projektet. Vil dog gerne mane alle misforståelser
om, at de skal være ude i park området til jorden,
dette har aldrig været planen, de skal være ved kirken, hvilket vi også har fået tilladelse til.
Der er sammen med Tidende kommet girokort ud til
alle husstande. - Vi håber selvfølgelig, at I tager godt
imod dem og får dem betalt, så vi har lidt at gøre
med til vore mange projekter her i området.
Vil gerne på vegne af bestyrelsen i Borgerforeningen
minde jer alle om at huske vinterklargøring af jeres
biler (dæk, kølevæske, sprinklervæske og hvad der
ellers kræver) husk at handle lokalt så meget i kan,
så Nors Auto og Hinding Auto kan hjælpe jer med
disse ting.

På bestyrelsens vegne
Peter Bøgh Larsen

Alle ønskes en glædelig jul og et godt nytår!!

Den 22. oktober var 150 elever fra skolekor på Thy, Mors og Salling samlet i Nors Hallen til Korstævne. Malene Horsfeldt og Anna
Vestergaard, begge konservatorieuddannede fra Ålborg, underviste eleverne i julesange.
Alle skolekor har iflg. Ellen Alstrup, der jo står for Nors Skoles kor,
fået tilbuddet om at være med i dette korstævne. - De fremmødte
skoler var fra Frøslev, Glyngøre, Øster Jølby, Thingstrup og Nors.
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Brita til DM i skolekonkurrence og
alle ansatte i
Klippestudiet på
kursus i London.

På billedet her er Brita lige
en tur hjemme i salonen i
Nors under sit skoleophold
og få lidt bundfarve i håret.
- Det er praktikant Katja
Nielsen, der her skyller
hendes hår. - Katja stammer
fra Hillerslev og er ikke i
tvivl om, at det er frisørfaget hun senere vil give sig i
kast med…

Rita, Brita og Alla på kursus i London:
Alle ansatte i Klippestudiet har været på kursus i London fra lørdag d. 17. oktober til mandag d. 19. oktober.

Brita til DM:
Brita, der er født og opvokset i Nors og nu er elev hos
Klippestudiet, har lige været til DM sammen med 47
andre elever fra hele Danmark. - Disse elever blev
udtaget fra alle landets frisørskoler og skulle i år dyste i Herning Kongreshus. - På et øvelseshovede
skulle de prøve ”lang hår opsætning” og
”Bombage” (lave frisure der ligner Elvis hår). Det blev
nogle særprægede frisurer, som man ikke just bruger
i frisørfaget i det daglige, men det var rigtig sjovt og
spændende at prøve og være med til denne konkurrence, fortæller Brita.
Brita er i øjeblikket i gang med sit 7. hovedforløb på
Frisørskolen i Herning. - Dette forløb består bl.a. af
en minisvendeprøve. Til foråret er det så alvor, når hun skal i gang med
sidste skoleforløb og aflægge svendeprøve den 3.-4.
maj 2010. - Efter hun er udlært har hun fået lovning
på at blive i Klippestudiet, hvilket hun er rigtig glad
for.

Hele søndagen var de til ”Salon International”, hvor
der var en masse stande med diverse frisør ting og
sager (kæmpe stort). Derforuden var der også scener
rundt omkring, hvor de viste sidste nye hår trends og
tekniker.
Mandag var der kursus hos ”Toni & Guy”, hvor man
der så deres bud på efterårets mode i klip og farver.
”Toni & Guy” er dem der er med på catwalken i januar og ser tøjmoden til efteråret, hvor de så udtænker
hårmoden, så det passer til tøjet.
De laver de frisure bøger, som
man kan købe og have til at ligge i forretningen. Frisører fra
hele verden tager på kursus hos
dem.
Det er også dem der har lavet
den nye serie, som Klippestudiet
har taget ind i salonen ”Label.M”, hvor der er naturlige ingredienser i.
En yderst lærerig weekend, hvor
alle tre piger er kommet hjem
med masser af ny inspiration.
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november 2009
ma

ti

on

to

fr

lø

sø
1

2 Spejderne: Negbinding.

3 Banko kl. 19.00 Nors
Kro.

4 Klub 19 - Bowlingetur.

5 IM - Årsmøde i Vang.

6 Indvielse hjertestarter Nors ÆldrecenterHyggehjørnet for
voksne Hindingvej 2

7

8

9 Spejderne: ”ugen
10
uden mor” - hele ugen!!

11 Klub 19 - Spillehyggeaften.

12

13

14 Spejderne: Avisindsamling + skovtur!

15

16 Hjemmenes Aften i
Missionshuset kl. 19.30
(se program i bladet)

17 Kommunalvalg HUSK AT STEMME
LOKALT!

18 Klub 19 - Quiz aften.

19

20

21 Basar Nors Ældrecenter kl. 10-16.
Julefrokost i hallen.

22 Julestue hos Spejderne 10-15

23

24 Hjemmenes Aften
på skolen kl. 19.30 (se
program i bladet)

25 Klub 19 - Filmaften
hos Alex.

26 IM Månedsmøde i
Hillerslev.

27 Åbent hus Starhorz
kl. 14-20

28 Hyggehjørnet for
teenagere og unge Åbent hus Starhorz.
Julemarked Tved

29 Julemarked i Tved

30

december 2009
ma

ti

on

to

fr

lø

sø

1

2 Klub 19/IM/
Hjemmenes aften Adventsfest.

3

4

5

6

7

8

9 Klub 19 - juleforberedelser...

10

11

12 Julemarked Tved

13 Julemarked Tved

14 Spejderne: Juleafslutning.

15

16 Klub 19 - juleafslutning...

17

18 Hyggehjørnet for
teenagere og unge Hindingvej 2 kl. 19.

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29 IM Juletræesfest i
Missionshuset

30

31

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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Projekt park
Her er så en plantegning over parkområdet. - Så kan man i grove træk danne
sig en mening om, hvordan parken vil
komme til at se ud.
Skovbrynet ud mod Hillerslevvejen vil
være i tre rækker og bestå af bl.a.
hassel, syren, snebær, kornel, eg. Dette
vil give et flot farvespil.
I det der bliver kaldt egelunden vil der
også være lærk.
I bøgelunden vil der være rød el og
fuglekirsebær sammen med bøgetræerne.
Frugtplantagen vil bestå af kirsebær,
æble, blomme og pæretræer.
Der vil blive lavet en slået sti, der vil gå
gennem parkområdet og videre over til
Ranselvej i kanten af den mark, der
stadig er udlejet til landmand. På den
måde kan man komme hele vejen rundt
og også bruge stien som løberute.

BASAR
Nors Ældrecenter
Lørdag den 21. november
kl. 10 til 16.

Udover mange fine gaver fra lokale sponsorer, er der også flotte præmier i form
af patchwork-tæpper, puder, juletræstæppe og
hæklet tæppe lavet af lokale damer.
Kom og støt en god sag. Overskuddet
går til arrangementer for husets og
områdets pensionister!

Mange fine præmier på skrivebøger,
tombola og amerikansk lotteri.

Kom ned og oplev den hyggelige stemning både inde
og ude og gør en god julehandel med spejderne!!

Spejdernes Julestue
Søndag den 22. november
Kl. 10-15
I Spejderhuset på Holmevej

Julemarked i Tved.
Så slår vi igen dørene op til julemarked i Tved. Vi har åben
28-29 November og 12-13 December fra kl.10 til 16.
Der er salg af hjemmelavede
produkter: dekorationer, adventskranse, juleknas, honning,
strik, lys, smykker, glasting, julepynt, kirkegårdskranse og
meget mere.
Vi glæder os til at se jer
Hilsen
Nina, Helga, Bente og Lone.

Kære Bedstefar
(Carl Evald Nielsen)
Hjertelig tillykke med din
80 års fødselsdag den 16.
december. Vi håber at du
får en rigtig god dag.
Vi ved at der er kaffe på
kanden, fra kl. 10 til 16.30
på Nørbyvej 8 Tved.
Masser af knus fra
Jeppe og Simon, Sarah og
Sanne, Camilla,
Lea og Mads.

Åse
Christensen
ønskes et
forsinket
til lykke
med de 60
år den 8.
september.
Samtidig
siger vi
tak for en
dejlig fest.
Kærlig
hilsen
”Kanoklubben”

Glædelig Jul
Godt nytår!

