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har lyst til det, kan du henvende dig 
til en fra redaktionen. 
Jobbet er jo helt og aldeles ulønnet, 
så derfor er det også det skal lyde en 
kæmpe TAK til alle de vejformænd, 
der gang på gang deler Tidende ud. 
Vi har ikke mindre end 33 dygtige 
vejformænd, der trodser regn, blæst 
og snestorm. Såfremt I gerne vil 
vide, hvem der deler ud på jeres vej, 
kan I se navneliste på hjemmesiden 
norsby.dk. under ”om Nors”. 

Samtidig også en stor TAK til de er-
hvervsdrivende, der igen har tegnet 
sig som medlem i ”Tværs-samarbe-
jdet” det kommende år. Såfremt der 
sidder nogle erhvervsdrivende, der 
ikke er med, er I meget velkommen 
til at kontakte en fra redaktionen, 
hvis I er interesseret i at støtte blad 
og hjemmeside for det beskedne 
beløb på kr. 1.000,00 + moms pr. år.

Snart er det tid til generalforsam-
linger i de forskellige foreninger vi 
har i byen. Endnu engang opfordres 
der til, at man deltager i disse gen-
eralforsamlinger og viser interesse 
for det store stykke arbejde, som 
mange foreninger gør her i området. 
Det er dem, der er med til, at vi ikke 
får en soveby, så der er al mulig gr-
und til at støtte her…

Ellers håber vi, at vi kan se frem til 

Indledning
Håber I er kommet godt ind i det 
nye år. - Alle ønskes et godt og lyk-
kebringende nytår. Mon der nu er 
mange der har gang i at holde en 
masse nytårsløfter og -forsætter??? 
– Held og lykke med det skal I da 
ha´…

Det er dejligt, at sneen nu er ved at 
være smeltet, i hvert fald her i Thy. 
Så må vi se, hvor længe det varer 
ved eller om vi igen bliver ramt af 
snestorm inden foråret titter frem.

Vi kan jo se frem til et 2011, hvor 
vi mister vores 7. klasse her i Nors. 
Efter sommerferien vil der kun 
være op til og med 6. klasse på Nors 
Skole og det vil blive en stor om-
væltning, hvorfor vi også har valgt, 
at det godt må fylde en del i dette 
blad…

Dog er der også mange flere artikler 
og vi håber at I alle her i lokal-
samfundet fortsat vil bidrage med 
artikler og billeder til bladet, så vi 
hver gang kan få et godt og spæn-
dende blad.

Vejformand til Troldborgvej: Vi 
mangler en der vil dele Tidende ud 
i Tved på Troldborgvej. Såfremt du 

et godt år her i vores lokalsamfund. 

Såfremt du har artikler eller billeder 
til næste Tidende, skal vi have det 
senest den 20. februar 2011. 

Dog kan du også altid sende nyhed-
er til hjemmesiden norsby.dk. Her 
mangler vi at få lidt mere ”kød” på, 
så endnu flere vil gå ind og kigge. 
Besøgstallet var dog stigende i 
forbindelse med Brdr. Møllers op-
træden i Natholdet. Her blev slået 
rekord med ikke mindre end 944 
besøgende på en dag. 

Godt gået Ole og Per!
I er med til at sætte Nors på land-
kortet…

Nytårshilsen fra

Redaktionen

Nors-Tved Tidende og Norsby.dk



at være besluttet i begyndelsen af 
maj måned med virkning fra 1.au-
gust. Det er sent i forhold til plan-
lægningen af næste skoleår, og det 
vil i en  periode medføre usikkerhed 
og bekymring for fremtiden  i per-
sonalestaben. 

Vi vil tackle det så professionelt som 
muligt, men at skulle tage afsked 
med den arbejdsplads, man er glad 
for at være en del af uden at vide, 
hvor og med hvilke fag og klasser, 
man skal arbejde, er naturligvis 
ikke let. Jeg håber på forståelse for 
den situation, skolens personale vil 
være i.

Mange klasser vil blive berørt på 
grund af rokeringer af lærere, lige-
som skoleårets fælles aktiviteter 
skal til et pæd. eftersyn: Hvad kan 
og vil vi fortsætte med, og hvor må 
vi lave ændringer, der bedre passer 
til en skole uden 7.årgang ? 

Bestyrelsens høringssvar beskriver 
nogle af de udfordringer, vi står 
overfor. Høringssvaret kan læses 
her:

7. klasses fremtidige placering?
Lad den enkelte bestyrelse be-
stemme selv!

Som forældre- og skolebestyrelse 
er vi meget uenige i forslaget om at 
flytte 7.klasse fra Nors skole - dette 
både af pædagogiske, faglige og 
økonomiske grunde, hvilket skit-
seres nedenfor. 

Hvorfor ændre noget der fungerer 
godt?

•Der er ingen faglige, pædagogiske     
  eller økonomiske argumenter, der  
  skulle tale for at 7. klasse burde   
  flyttes fra Nors skole!

•Nors skole har et veldokumenteret 
  og meget velfungerende samarbe
  jde med Sjørring skole, der lever  
  klart op til kommunens kvalitets-  
  krav om koordinering mellem 
  fødeskole og  overbygningsskole.

•Der er stor lokalopbakning til be
  varelse af 7. klasse på Nors skole – 
  jf. underskrifts indsamling.

•Det faglige og pædagogiske  miljø 
  på skolen bliver fattigere, hvis 7. 
  kl. flyttes. 

•Husk at se nedad (0.-6. klasse) 
  i stedet for kun at se opad (7.-9. 
  klasse). Kvaliteten SKAL også  
  vægte i de små klasser.

•Faget natur/teknik er afhængig 
  af ekspertisen i de naturviden 
  skabelige fag fysik/kemi, biologi 
  og geografi. Uden denne sparring  
  naturfagslærerne imellem rammes  
  faget natur/teknik hårdt. 

•Færre elever betyder færre lærere 
  på skolen, og skolen tilføres 
  samtidig færre økonomiske 
  midler, hvorfor de pædagogiske 
  udviklingsmuligheder forringes.

•Muligheden for at indføre tysk i 6. 
  klasse besværliggøres væsentligt, 
  da tysklærerne vil være at finde på  
  overbygningsskolerne.

Thisted Byråd besluttede den 1. de-
cember.2010 at flytte undervisnin-
gen af 7.årgang til overbygnings-
skolerne i kommunen. Det blev 
vedtaget med stemmerne 19 for, 6 
imod og 2, der undlod at stemme. 
Bestyrelsen har arbejdet hårdt for at 
bevare 7. årgang på Nors skole. 
Inden den politiske beslutning havde 
bestyrelsen bl.a. inviteret byråds-
medlemmerne Ole Christensen(A) 
og Ole Westergård (V) til to bestyr-
elsesmøder, for at de kunne høre be-
styrelsens argumenter for at bevare 
7. årgang på Nors skole. 
Desværre undlod de begge at 
stemme imod flytningen.

Konsekvenserne for Nors skole 
bliver i første omgang et stort fald 
i elevtallet. Vi skal således tage af-
sked med 6.kl.,7.A og 7.B i alt 64 
elever og forventer omkring 25-28 
nye elever til den kommende børne-
haveklasse. Det betyder, at der pr.1. 
august 2011 vil være omkring 160 
elever på skolen fordelt på 0.-6.
klassetrin med én klasse på hver år-
gang.

Et så stort fald i elevtal vil betyde, at 
vi skal være færre ansatte til at løse 
et mindre antal opgaver. Vi skal med 
andre ord tage afsked med lærere, 
som vi er rigtig glade for, og som i 
dagligdagen gør et stort stykke ar-
bejde. Der er aftalt retningslinier og 
en tidsplan for forflyttelserne i kom-
munen. Alle forflyttelser forventes 

Farvel til 
7. klasse



•Nors skole er en velfungerende 
  skole med en høj klassekvotient 
  (20-25), som ikke falder de kom
  mende år. I år leverer vi fx flere 
  elever til Sjørring skole end de selv  
  kan mestre!

•Nors skole følger de vejledende 
  timetal og har en lav fraværspro
  cent!

•Vi har ingen vanskeligheder ved at 
  tiltrække linjefagsuddannede   
  lærere til skolen og kan tilbyde 
  moderne faglokaler. 

•Nors skole bliver en mindre attrak
  tiv arbejdsplads at søge til, hvis 7. 
  klasse flyttes, idet lærere ikke læn
  gere vil kunne undervise i tysk/
  geografi/biologi/-fysik/kemi på 
  skolen.
 
•I Folkeskoleloven er det ikke 
  lovbestemt, hvor opdelingen skal 
  være mellem grundskolen og over
  bygningen. 

•Der findes ingen dokumentation 
 for, at elever i 7. klasse bliver fag-
  ligt dygtigere og mere kompetente 
  af at blive undervist på en over
  bygningsskole.

•Med det nuværende elevtal i 6. 
  og 7. årgang på Nors skole vil en 
  omplacering af 7. årgang indebære 
  en ekstra bus ml Nors og Sjørring, 
  hvilket resulterer i en årlig merud
  gift på 140.000 kr.

•Nors-eleverne bruger i 8. og 
  9.klasse årligt op mod 400 timer, 
  afhængigt af deres bopæl, på ven-

tetid og buskørsel for at komme til 
og fra skole. En flytning af 7.klasse 
vil med andre ord betyde, at de et 
år tidligere end nu får op mod to 
timer mindre om dagen til lektier/
kammerater/sport/fritidsarbejde/-
familie mm.

Det er således vores klare opfat-
telse, at der er både faglige, pæda-
gogiske og økonomiske rigtigt gode 
grunde til at bevare 7.klasse i Nors. 
Nors har et levende og meget aktivt 
foreningsliv, som 7.klasses eleverne 
udgør en vigtig del af. Så længe 
hverken elever eller ansatte søger 
væk fra Nors skole, er det for os at 
se oplagt at lade det være op til den 
enkelte bestyrelse, om 7. klasse skal 
sendes til en overbygningsskole.

Hvis byrådet beslutter at lukke 
Vorupør/Hundborg skoler eller gøre 
dem til 0.- 3. klasses skoler, vil 
Sjørring skole ikke længere få nye 
elever fra 3 skoler både efter 5., 6. 
og 7.klasse, hvilket svækker argu-
mentet for at flytte Nors eleverne 
allerede efter 6. klasse, idet elever 
fra de tre skoler så alligevel ikke 
kan begynde i Sjørring på samme 
klassetrin.

Hvis byrådet beslutter at nedlægge 
Hillerslev skole og flytte eleverne 
til Nors, er det, grundet de geograf-
iske afstande, ikke uproblematisk 
at overbygningsskolen er Sjørring 
skole. Et godt alternativ kunne være 
at samle alle elever på én overbyg-
ningsskole (8-10. kl.) i Thisted, 
hvor de i øvrigt efterfølgende skal 
frekventere ungdomsuddannelser. 
Afstanden mellem Nors og Thist-

ed er kortere end mellem Nors og 
Sjørring, og transporten er mere 
fleksibel, idet den kan foregå med 
rutebus. Derved spares udgifter 
til skolebuskørsel, og forældre får 
kortere afstand eller mulighed for 
at lade børnene benytte rutebusser, 
når de skal bringes/hentes til og fra 
fritids-aktiviteter og andre arrange-
menter i aftentimerne og weekend-
erne. Således vil elevernes sociale 
liv uden for skoletiden gøres mere 
tilgængeligt og dermed styrkes.

Med venlig hilsen de forældreval-
gte medlemmer i skolebestyrelsen 
ved Nors Skole,

Ulrik Fusager
Bjarne Gravesen
Lisbeth Jungersen
Ditte Odgaard Olsen
Bo Østergaard
Winnie Gaarde, næstformand (wg@
mvbmail.dk)
Anne-Mette Dieckmann, formand 
(dieckmann@mvbmail.dk)



delse faldt studieværten Anders 
Breinholt for. Han har her i efter-
året lavet programmet Natholdet på 
TV2 og her viste han en aften klip 
med Ole og Per og deres snehøvl. 
– Senere inviterede han sig selv til 

Nors på besøg hos Ole og Per, hvor 
han skulle se nærmere på deres op-
findelser. Sidst men ikke mindst 
inviterede han Ole og Per over i 
studiet sidste aften Natholdet kørte 
her inden nytår. De skulle med he-
likopter fra vores nye park. Senere 
kom de ind i studiet i limousine med 
politieskorte.

Til jer der er gået glip af udsend-
elserne: Kig ind på norsby.dk eller 
på nors-el.dk, hvor i kan finde link 
til programmerne. Her kan I også se 
en del billeder fra Ole og Pers op-
levelser.

Man må sige, at Ole og 
Pers medvirken i pro-
grammerne har medført, 
at de nærmest er blevet 
kult i hele landet. De er 
blevet ringet op fra nær 
og fjern, hvor man gerne 
vil have dem ud og un-
derholde til julefrokoster 
og lignende. 
Dog har de valgt kun 
at være ude her i Thy-
området og indtil videre 
sagt nej tak til flere, der 
ønskede at få dem ud og 
underholde. 

Der foruden har de inde 
på hjemmesiden Face-
book fået en fanside, 
hvor rigtig mange er 
medlemmer.  – Ja, takket 
være vore lokale elek-
trikere er Nors blevet en 

lidt større plet på landkortet.

Breinholt, boller og bajeråbner...
Ole og Per Møller 
landskendte… 

De fleste kender sikkert Ole og Per 
her i lokalsamfundet via deres fag 
som elektrikere i Nors-El. – 

Mange har da også oplevet dem 
til sommerfest med bl.a. deres 
Kæmpe-hotdog-brød og specielt 
Ole som stand-uper til både som-
merfest og julefrokost.
Sidste vinter kom de med i TV-
MidtVest med deres opfindelse af 
snehøvlen, som kan skrabe sne af 
hustage, hvilket jo var meget nød-
vendig sidste vinter. Denne udsen-



Siden sidst…
Missionshuset solgt:
Jens Ole Jensen, Nors VVS har pr. 
15. december 2010 overtaget mis-
sionshuset. Iflg. Jens Ole er der 
endnu ingen planer for, hvad huset 
skal bruges til. Kælderetagen vil de 
selv gerne bruge til opmagasiner-
ing, men den øverste etage med den 
store sal kan lejes, såfremt der er 
nogle, der skulle være interesseret i 
det. Så kan I kontakte Jens Ole på 
tlf. 2085 1273.

Thy Lækagesporing og 
Industritermografi 
Gazelle i 2010:
Virksomheden som har adresse på 
Kirkebyvej havde i 2010 en vækst 
på 298,5% iflg. Børsens hjemme-

side. Dette må siges at være rigtig 
flot, så stort tillykke med det. – Re-
daktionen arbejder på at få en nær-
mere beskrivelse af virksomheden 
med i næste Tidende.

Kun to læger tilbage i 
Nors Lægehus:
Efter mange år i Nors Lægehus 
stopper læge Carsten Andreasen pr. 
1. januar 2011 som læge. Herefter 
er der kun lægerne Egle Kongsøre 
og Jørn Anderson tilbage i Lægehu-
set. De skal så forsøge at klare en 
fire-mands stor praksis med hjælp 
fra sygeplejerskerne. De har forsøgt 
at få læger ind gennem de sidste 3-4 
år, men det er svært at få læger til 
en praksis på landet. De afventer 
nærmere svar fra kommunen, der i 
løbet af januar vil tage stilling til om 
de vil lægge jord til et nyt behan-
dlerhus i Thisted. Man har tidligere 
været inde på en grund i Thyparken, 

men dette er ikke endelig afgjort 
endnu. Såfremt det bliver aktuelt 
med et nyt behandlerhus i Thisted, 
må vi jo desværre nok sige farvel til 
vores lægehus i Nors.

Nye grunde i Nors 
byggemodnes:
De nye byggegrunde på Hegnet 
(vest for Skellet) bliver byggemod-
net, så de snart er klar til bebyg-
gelse. Kommunen har nu sat penge 
af til byggemodning af grunde i 
hele Thisted Kommune. Vi håber, 
at der igen kommer gang i nybyg-
geriet i Nors. Vi har længe manglet 
byggegrunde, men nu ser det ud til 
at være lys forude…

Mon vi har Nors´ 
bud på to mulige 
aspiranter til 
Paradise Hotel 
her?



I skrivende stund er julefreden ved 
at sænke sig over os alle, måske 
er der endnu et par gaver, der skal 
skaffes.

2010 er rundet af for spejderne i 
Nors og som altid er traditionerne 
fulgt efter bedste evne med julestue 
og juleafslutning.

Julestuen gik i år over alt forvent-
ning. Salget gik forrygende og der 
var masser af fine ting at sælge. Både 
ulve, spejdere og seniorer samt en 
masse gode venner af huset havde i 
ugerne haft travlt med at binde neg, 
købe lys, hente gran m.v. i skoven, 
fælde juletræer, købe småkager og 
æbleskiver, brygge kaffe, bage kage 
til kagetombolaen og ikke mindst 
at lave en masse flotte dekorationer 

og andet pynt, der kunne sælges og 
give penge i kassen. 

Nyt fra Nors-spejderne

Julestuen var rigtig godt besøgt, der 
var mange mennesker forbi hele da-
gen – tak til alle som støttede os! 
Også tak til alle jer, der ude i byen 
tog imod ulveunger og spejdere, der 
solgte neg. De solgte rigtig mange 
og en del ulveunger kom smilende 
hjem og fortalte, at de havde fået 
mange flere penge for negene, end 
de havde bedt om.

Det var dejligt at mærke at der var 
så mange, der gav en hånd med i 
forberedelserne til julestuen samt 
på selve dagen. Som gruppeleder 
er det fantastisk at mærke sådan et 
sammenhold omkring os spejdere. 
Og det er selvfølgelig også en rar 
fornemmelse at vi har lidt penge at 
gøre godt med, når f.eks. spejderne 
skal sendes på kurser m.v.



Juleafslutningen var i år flyttet lidt 
– vi havde valgt af hensyn til de 
mindste at lave et arrangement, som 
ikke sluttede alt for sent. Det viste 
sig at være en stor succes. Stort set 
alle spejdere, ulve og ledere mødte 
frem og sammen så vi underhold-
ning, som patruljerne selv stod for, 
dansede om juletræ, havde besøg 
af julemanden og spiste risengrød. 
Bodil havde lavet en enorm portion 
risengrød, som lige præcis rakte til 
de godt 50 sultne spejdere. Tak for 
hjælpen, Bodil – grøden smagte 
fantastisk!

Efter jul, står den på Pa-
truljelederkursus for de største spe-
jdere, overlevelsestur og masser af 
sjove aktiviteter på de ugentlige 
spejder- og ulvemøder.

På ledernes vegne, Tina Bak.



NORS-TVED
KIRKETIDENDE

JAN - FEB 20100 

GUDSTJENESTER

PSH: Pia Søgaard Hansen, Skjoldborg 
BH: Benne Holwerda, Hillerslev 
LH: Leif Hvass, Sennels 
NN: ?
*) Kirkebil. For at benytte kirkebilen bedes 
man ringe til Thisted Taxa, 97920422, senest 
lørdag kl. 12. 
K) Kirkekaffe. Ved gudstjenesterne i Nors 
kirke d. 20.2 og 27.3 serveres en kop kaffe i 
våbenhuset.

Sognepræst, provst, Henning Bjørndal Søren-
sen, Hindingvej 1, Nors, tlf. 9798 1030. 
hebs@km.dk. -  Træffes bedst mellem kl. 
11:30 og 12:30. - www.nors-tved-kirker.dk 

Gravere:
Nors kirke: Jørgen Christiansen, 2490 0808 
Tved kirke: Erling Overgaard, 4028 7389 

Nors Tved

1.1. Nytårsdag -  16:00  

2.1 Hellig 3 Kongers søndag 11:00 * BH -  

9.1 1. s. e. H3K 9:30  11:00  

16.1 2. s. e. H3K 11:00  -  

23.1 3. s. e. H3K -  11:00 PSH * 

30.1 4. s. e. H3K 11:00 * -  

2.2 Kyndelmisse -  19:00 Se omtale 

6.2 5. s. e. H3K -  11:00 * LNH 

13.2 Sidste søndag efter H3K 11:00 * -  

20.2 Septuagesimasøndag 09:30 K 11:00 * 

27.2 Sexagesimasøndag 11:00 * LNH -  

5.3 Fastelavnslørdag 09:00 Børnegudstj -  

6.3 Fastelavnssøndag 09:30  11:00  

13.3 1. s. i Fasten 11:00 *   

20.3 2. s. i Fasten -  09:30 NN 

27.3 3. s. i Fasten 09:30 K 11:00 * 
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 Teksten til gudstjenesten 
nytårsdag er årets korteste. Det 
lyder sådan: ”Da otte dage var 
gået, og han skulle omskæres, 
fik han navnet Jesus, som han 
var blevet kaldt af englen, før 
han blev undfanget i moders 
liv”
 Endnu engang har vi fej-
ret et årsskifte. Nogle steder 
var der mange sammen, andre 
steder få, - andre var helt alene, 
da midnatsklokken slog de 12 
slag. Men uanset, hvordan, så 
tror jeg ikke, at man kan fejre 
nytår uden at tænke på navne. 
Navne på mennesker, der er en 
del af vort liv, som vi har nær 
kontakt med året igennem Men 
også navne på døde, nogle, der 
er døde for nyligt, - andre må-
ske har været det i mange år, 
men alligevel er meget nærvæ-
rende.
 Som årene går, stiger an-
tallet af de mennesker, der har 
berørt os. De følger os livet 
igennem, men ved jul og nyt-
årstid er det som om, de kom-
mer os særligt nær. 
 Et langt liv rummer 
mange navne, også nogle man 
godt vil glemme, hvis bare man 
kunne. Mennesker, som kom til 
at såre en så dybt, at såret 
egentligt aldrig er blevet helet 
helt op, - og mennesker som ik-

ke kom, da man kaldte og hav-
de allermest brug for dem. Og 
også omvendt: mennesker man 
selv svigtede, fordi man hellere 
ville noget andet, fordi man 
ville undgå besvær og fandt go-
de grunde til ikke at involvere 
sig.
 Somme tide ser man nyt-
året symboliseret ved et lille 
barn, uskyldigt og rent endnu. 
Men sådan er virkeligheden ik-
ke. Det er et falskt billede. Vi 
starter ikke på et ubeskrevet 
blad, når vi træder ind i det nye 
år. Som årene går, bærer vi me-
re og mere med os, både godt 
og ondt, - med ind det nye år. 
 Tavlen vaskes ikke ren 
nytårsnat. Ligesom vi må bære 
det navn, vi fik ved fødslen he-
le livet, sådan må vi bære alt 
det, der med årene bliver knyt-
tet til det. Det gode letter vor 
gang, men det onde tynger. 

 Man hører om folk, der 
vælger at tage navneforan-
dring, i den tro, at de så lettere 
kan komme videre. Det kan 
måske hjælpe én udadtil, at 
man kan ikke gemme sig under 
et nyt navn. Indadtil er alt det 
samme. Det, man har forbrudt, 
står jo ikke til at ændre. Det, 
man ikke skulle have gjort for 
10 år siden, kan ikke bare gøres 

ugjort i år. 
 Som enkeltpersoner med 
hver sit navn er vi ansvarlige. 
Det er vores ansvar, om vi vil 
svare, når nogen kalder, eller 
om vi nægter eller tier. Vi må 
selv bære konsekvenserne både 
af det, vi gør og det, vi undla-
der at gøre. 

 Ingen ved, hvad der ven-
ter os i dette nye år. Vi håber 
det bedste og frygter det vær-
ste. Forhåbentligt har vi mange 
gode navne at kalde på, - men-
nesker der vil svare os og kom-
me til os og dele glæder og sor-
ger med os. 
 Men ind imellem vil vi 
også opleve at være helt alene, 
nætter uden ende, mørke uden 
lys. 
 Det er ikke godt for 
mennesket at være ene, man 
kan blive rædselsslagen og 
lammet af det. Men vi er heller 
ikke alene. Under ingen om-
stændigheder, selv de værst 
tænkelige. Selv, når ingen an-
dre svarer, har vi et evigt navn 
at kalde på. Navnet er Jesus 
Kristus, - så, da, Godt nytår, i 
Jesu navn.

GODT NYTÅR 
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 Teksten til gudstjenesten 
nytårsdag er årets korteste. Det 
lyder sådan: ”Da otte dage var 
gået, og han skulle omskæres, 
fik han navnet Jesus, som han 
var blevet kaldt af englen, før 
han blev undfanget i moders 
liv”
 Endnu engang har vi fej-
ret et årsskifte. Nogle steder 
var der mange sammen, andre 
steder få, - andre var helt alene, 
da midnatsklokken slog de 12 
slag. Men uanset, hvordan, så 
tror jeg ikke, at man kan fejre 
nytår uden at tænke på navne. 
Navne på mennesker, der er en 
del af vort liv, som vi har nær 
kontakt med året igennem Men 
også navne på døde, nogle, der 
er døde for nyligt, - andre må-
ske har været det i mange år, 
men alligevel er meget nærvæ-
rende.
 Som årene går, stiger an-
tallet af de mennesker, der har 
berørt os. De følger os livet 
igennem, men ved jul og nyt-
årstid er det som om, de kom-
mer os særligt nær. 
 Et langt liv rummer 
mange navne, også nogle man 
godt vil glemme, hvis bare man 
kunne. Mennesker, som kom til 
at såre en så dybt, at såret 
egentligt aldrig er blevet helet 
helt op, - og mennesker som ik-

ke kom, da man kaldte og hav-
de allermest brug for dem. Og 
også omvendt: mennesker man 
selv svigtede, fordi man hellere 
ville noget andet, fordi man 
ville undgå besvær og fandt go-
de grunde til ikke at involvere 
sig.
 Somme tide ser man nyt-
året symboliseret ved et lille 
barn, uskyldigt og rent endnu. 
Men sådan er virkeligheden ik-
ke. Det er et falskt billede. Vi 
starter ikke på et ubeskrevet 
blad, når vi træder ind i det nye 
år. Som årene går, bærer vi me-
re og mere med os, både godt 
og ondt, - med ind det nye år. 
 Tavlen vaskes ikke ren 
nytårsnat. Ligesom vi må bære 
det navn, vi fik ved fødslen he-
le livet, sådan må vi bære alt 
det, der med årene bliver knyt-
tet til det. Det gode letter vor 
gang, men det onde tynger. 

 Man hører om folk, der 
vælger at tage navneforan-
dring, i den tro, at de så lettere 
kan komme videre. Det kan 
måske hjælpe én udadtil, at 
man kan ikke gemme sig under 
et nyt navn. Indadtil er alt det 
samme. Det, man har forbrudt, 
står jo ikke til at ændre. Det, 
man ikke skulle have gjort for 
10 år siden, kan ikke bare gøres 

ugjort i år. 
 Som enkeltpersoner med 
hver sit navn er vi ansvarlige. 
Det er vores ansvar, om vi vil 
svare, når nogen kalder, eller 
om vi nægter eller tier. Vi må 
selv bære konsekvenserne både 
af det, vi gør og det, vi undla-
der at gøre. 

 Ingen ved, hvad der ven-
ter os i dette nye år. Vi håber 
det bedste og frygter det vær-
ste. Forhåbentligt har vi mange 
gode navne at kalde på, - men-
nesker der vil svare os og kom-
me til os og dele glæder og sor-
ger med os. 
 Men ind imellem vil vi 
også opleve at være helt alene, 
nætter uden ende, mørke uden 
lys. 
 Det er ikke godt for 
mennesket at være ene, man 
kan blive rædselsslagen og 
lammet af det. Men vi er heller 
ikke alene. Under ingen om-
stændigheder, selv de værst 
tænkelige. Selv, når ingen an-
dre svarer, har vi et evigt navn 
at kalde på. Navnet er Jesus 
Kristus, - så, da, Godt nytår, i 
Jesu navn.

GODT NYTÅR 
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2 ÅRS ORLOV.
 Sognepræst Benne Hol-
werda, Hillerslev har fået be-
vilget 2 års orlov p.gr.a. famili-
ære forhold. Dermed fratræder 
han også  forpligtelsen som bi-
standspræst til Nors-Tved, hvor 
Benne Holwerda med jævne 
mellemrum har prædiket om 
søndagen og desuden også har 
haft de store konfirmander. 
 Hvem, der skal afløse 
Benne Holwerda vides endnu 
ikke, men vikariatet opslås 
umiddelbart i det nye år 

MISSION AFRIKA
14. febr. kl. 14:00. Møde hos 
Elly Holm, Nors Møllevej 3. 

25 ÅR VED
TVILUM KIRKE.
 Graver Erling Overgaard 
havde d. 1. dec. 2010 været an-
sat som graver ved Tved kirke i 
25 år, hvor han loyalt og sam-
vittighedsfuldt har passet kirke-
gården og medvirket ved guds-
tjenester og kirkelige handlin-
ger til alle tilfredshed. Det skal 
markeres. Derfor inviteres til 
uformel sammenkomst i Sog-
nehuset søndag d. 9. januar i 
forlængelse af gudstjenesten i 
Tved kirke kl. 11, Nors, hvor 
Tved menighedsråd vil byde 
alle velkomne. 

MINIKONFIRMAND-
UNDERVISNING
 Børn i 3. klasse indbydes 
hermed til minikonfirmandun-
dervisning, i alt 8 mandage. Vi 
begynder d. 21. februar og slut-
ter d. 3. april, lige før påske. 
 Undervisningen er et 
supplement til hjemmenes dåb-
soplæring samt indføring i væ-
sentlige begreber og forhold i 
vor kristne kulturarv.  
 Hovedvægten ligger på 
samvær og fællesskab, og er et 
forsøg på at give barnet fortro-
lighed med kirke og kristen-
dom og få sat ord på nogle af 
de ting, der rører sig i et barn i 
9-11 års alderen.
 Deltagelse er gratis. Bar-
net kan tilmeldes, hvis forældre 
og barn er enige derom.  
 Deltagelse er ikke en 
forudsætning for senere at bli-
ve konfirmeret, og man kan  
være med, selv om man ikke er 
døbt. 
 Nærmere oplysninger 
om tilmelding m.m. udsendes 
snarest.
 Vi er bekendt med, at 
der kan være problemer for de 
børn, der bor ”ude på landet”. 
Vi vil forsøge at være behjæl-
pelige med, at de kommer 
hjem. – Det finder vi ud af. 

Venlig hilsen 
Henning Bjørndal Sørensen 

Pia Søgaard Hansen 

SAMMENKOMST
FOR ÆLDRE
 Onsdag d. 26. januar i 
Sognehuset kl. 14:30, - en ef-
termiddag med musik og for-
tællinger v. Henning Sørensen, 
der vil fortælle om en livs-
skæbne illustreret med sange 
fra sangbøgerne ”Lystige vi-
ser”. 

KYNDELMISSE
GUDSTJENESTE
 Onsdag d. 2. februar ind-
bydes til aftengudstjeneste i 
Tved kirke kl. 19:00. Tekster 
og salmer har fokus på temaer 
omkring lyset og lysets kom-
me. Kirken er oplyst kun med 
levende lys denne aften. 

SIDEN SIDST
Døbte:
Annabel Eriksen Hyldahl, 
Skellet 35. Rasmus Yde Søren-
sen, Klitmøllervej 46. Mille 
Malou Chemnitz Hansen, Gær-
det 2. Tillykke! 
Døde/begravede:
Anna Dorthea Jensen, Stations-
vej 13. Kristoffer Petersen Ve-
stergaard, Frydebovej 29. Olga 
Marie Dahlgaard, Vendbjerg 
15. Jørgen Vestergaard, Kirke-
byvej 14. Mette Fastrup, Nør-
revænge 55, Thisted. Bent 
Holmstrup, Nørbyvej 10. Ka-
ren Knudsgaard, Nørbyvej 62 
Ære være deres minde! 
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 Sydthy, Morsø og Thisted 
provstier, samt Thyholm og ca. 60 
skoler danner rammen om Skole-
Kirke-Samarbejdet, som lægger 
op til at styrke det lokale samar-
bejde mellem skolen og kirken.  
 I november 2009 blev jeg, 
Sara P. Bundgaard, ansat som 
konsulent i Skole-Kirke-Sam-
arbejdet. I det år der er gået siden 
ansættelsen, har der været mange 
hænder der skulle trykkes, navne 
og ansigter der skulle huskes, erfa-
ringer der skulle gøres og skoler 
der skulle besøges. Skole-Kirke-

Samarbejdet er godt i gang, og 
bygger videre på det samarbejde 
der allerede har eksisteret i en del 
år.
 Den ene del af arbejdsop-
gaverne i forbindelse med Skole-
kirke-Samarbejdet er en udad-
vendt funktion, bl.a. med besøg på 
skoler, mens den anden del af ar-
bejdet består i at udarbejde ople-
velser og underisningsmaterialer 
til brug i kristendomsundervisnin-
gen i folkeskolen, tilrettelagt på 
skolens præmisser. Mulighederne 
indenfor formidlingen af det kri 

stendomsfaglige stof er mange, og 
rammen er bred. Der er utallige 
emner der kan dykkes ned i og 
tages op i de undervisningsmateri-
aler der tilbydes til skolerne. I 
indeværende skoleår er der bl.a. 
lagt vægt på bibelske fortællinger 
for de yngste, tro og viden, juleka-
lender og juleforestillinger, højti-
der, salmesang og etiske udfor-
dringer.  
 Formidlingsopgaven, mø-
det med mennesker, og det at gøre 
opmærksom på, at Skole-Kirke-
Samarbejdet er til stede i lokal-
samfundet, er det, som er den 
spændende udfordring i arbejdet 
som skole-kirkekonsulent.  

SKOLE-KIRKE-SAMARBEJDET

 Der er hvert år tradition 
for et Ydre-missionsprojekt i 
Nors sogn. I år knytter vi til ved 
et en skole i Nigeria, hvor 2 lo-
kale piger, Mette Søndergaard, 
Nors, og Line Sloth, Skinnerup, 
har arbejdet som frivillige 3 må-
neder i efteråret 2010. 
 På skolen går både handi-
cappede og ikke handicappede 
sammen, hvilket er ret uhørt i 
Afrikanske sammenhænge, hvor 
de handicappede oftest lever en 
kummerlig tilværelse. 
 Normalt får handicappede 
ingen undervisning, men har 
udsigt til at skulle tigge, når de 

bliver voksne, hvis de bliver så 
gamle. Handicappede sidestilles 
normalt med svagt begavede. 
 Skolen, der drives af den 
lutherske kirke i Nigeria i sam-
arbejde med bl.a. Mission Afri-
ka, har det motto, at ”Every 
child is gold” - ethvert barn er 
guld værd, - altså også om det er 
handicappet. 
 Vi vil forsøge at samle 
penge ind og donere dem til 
denne skole, der er en kostskole. 
Men ofte har forældrene ikke 
mulighed for at betale, hvorfor 
det er vigtigt for deres fortsatte 
skolegang, at der er andre, der 

vil betale for dem.  Det vil vi 
bl.a!
Pakkefest
 Derfor indbydes til en 
pakkefest mandag d. 31. januar i 
Sognehuset, hvor alle bedes 
medbringe en pakke til en værdi 
af mindst 25 kr. Pakkerne sæl-
ges ved auktion og beløbet sen-
des til skolen. 
Ydre Missionsdag. 
 Søndag d. 3. april er sog-
nets ydre-missionsdag, der be-
gynder med en gudstjeneste i 
Nors kirke kl. 09:30. Efter guds-
tjenesten er der kirkekaffe i 
Sognehuset, hvor vi får besøg af 
bøde Mette og Line, der vil vise 
billeder fra og fortælle om deres 
ophold på skolen i Nigeria. Se 
mere om dagen i næste nummer 
af Nors-Tved Kirketidende. 

SOGNETS
YDRE-MISSIONS

PROJEKT.



i master 3 med et løft på 155 kg. 
Master 3 er fra 60-70 år.
Alt i alt fik Teutonia en god dag med 

ikke mindre en to guld, en sølv, en 
bronze og sidst men ikke mindst en 
fjerde plads.
Lørdag den 12. februar 2011 er 

Søren Peder-
sen, Daniel 
Gade og Jens 
Bertelsen klar 
til de danske 
mesterskaber i 
B + C 2011. B 
står for løftere, 
der ikke har 
løftet længe 
og C for unge 
løftere.  – 
Mesterskabet 
afholdes på 
h jemmebane 

i Nors Erhervscenters lokaler Kir-
keyvej 4 med start kl. 12.00. Her er 

man velkommen til at komme ned 
og heppe. Entreen er gratis og der 
kan købes mad og drikkelse.

Den 20. februar sender Teutonia to 
hold til turnering for hold. Her skal 
man dyste i både bænkpres, squat 
og dødløft. De bedste hold går her 
videre til en senere finale.

Såfremt du har fået lyst til at komme 
ned og vægttræne på Kirkebyvej 4 
er du meget velkommen i træning-
slokalerne. Træner og vejleder i 
klubben vil være til stede mandage, 
onsdage og fredage 16-17 og  19-
20. Du må også ringe til Jan på tlf. 
2035 7578.

Teutonia var med til DM i bænkpres 
i Videbæk søndag den 5. december. 
De havde fire løftere med i sub-ju-
nior, der er fra 14-18 år. – Her var 
Frederik Lund med i 60 kg. klassen. 
Han blev dansk mester med et løft på 
92,5 kg. Det var en egen forbedring 
på 17,5 kg., hvilket er dansk rekord, 
som han selv var indehaver af.
De havde også tre løftere med i 67,5 
kg. klassen ligeledes i sub-junior. 
Her fik Søren Pedersen sølv med 
et løft på 105 kg. Dette var en egen 
forbedring på 5 kg.

Andreas Sørensen var med for første 
gang. Han fik bronze med et løft på 
70 kg. Andreas er lige fyldt 14 år. 
– Andreas Svane fik også et løft på 
70 kg. Men han er lidt tungere en 
Andreas Sørensen og måtte derfor 
nøjes med en 4. plads, selv om han 
lavede en egen forbedring på 18,5 

kg.
Jan Trauelsen blev Dansk Mester 

Teutonia til DM i bænkpres





uundgåelig! Jeg fik stillingen på 
Tilsted Skole, som dengang havde 
knap 300 elever. Jeg nød at få 
mange gode kolleger/ samarbejd-
spartnere. Det blev til 16 gode år i 
Tilsted, hvor jeg lærte rigtig meget 
i lærerjobbet. I alle årene var jeg 
klasselærer og havde fast tilknyt-
ning til en bestemt klasse.

På hjemmefronten flyttede vi i 1977 
til Nors. Købte hus på Nors Møl-
levej. I forvejen kendte vi Karin og 
Egon Østergård, som havde boet i 
byen i 2 år. 

Dengang var der virkelig liv på ” 
Strøget” i Nors. Rigtig mange bu-
tikker var der. Mejeriet var i funk-
tion. Der var butikker på begge sid-
er af Hanstholmvej. Vi gik tur med 
barnevognen på hovedgaden i Nors. 
Dengang var der to købmandsbutik-
ker plus Brugsen i byen. Jeg mindes 
det gamle kasseapparat i Brugsen, 
da Heskjær var uddeler i forretnin-
gen. Desværre eksisterer kun Nors 
Bageri på ”hovedstrøget” endnu! 
Line kom i dagpleje hos Ellen 
Dideriksen på Stationsvej, hvor hun 
blev passet godt, indtil hun startede 
i Røde Kors Børnehaven i Thisted 
som 3-årig .
I 1979 flyttede vi til Hinding. Købte 
hus på Døjholtvej, hvad der er no-
get af det bedste, vi har gjort: I løbet 
af kort tid lærte vi vore nye naboer 
at kende. Det blev indledningen til 
mange fantastiske år med tæt, hjer-
telig og ægte kontakt til 5 andre fam-
ilier. I området var der få børn, men 
de knyttede virkelig bånd til hinan-
den igennem de voksnes samvær, 
og senere blev det børnenes fød-

selsdage, der blev samlingspunkter, 
hvor vi alle mødtes. Det har været 
helt unikt at møde så mange dejlige 
mennesker og få et dejligt fællessk-
ab ud af det! Den dag i dag, ved jeg, 
at børnene husker årene som gode 
og dejlige! Vi er stadigvæk nødt til 
at mødes, men børnene er for længst 
flyttet hjemmefra, så vi mødes sta-
digvæk til ”forældrenes” fødselsd-
age. Det kan vi slet ikke undvære, 
og sådan vil det blive ved med at 
være! Foruden de gode menneskel-
ige relationer, nød vi at bo i det 
naturskønne område tæt på Tved 
Plantage og Vorring Sø.

I 1993 søgte jeg stilling på Nors 
Skole. Da var Tilsted Skole nærmest 
skrumpet ind til halv størrelse, og 
lærerpersonalet var tilsvarende 
blevet halveret. Dynamikken man-
glede, og jeg havde behov for, at 
der skulle ske noget nyt. Så jeg blev 
meget glad, da jeg fik den søgte 
stilling på Nors Skole. Jeg var helt 
parat til noget nyt. Vidste at en helt 
ny æra skulle starte på Nors Skole 
med Claus Bøegh som ny skoleled-
er.
Dengang var Nors Skole gam-
mel og slidt. Væggene på de lange 
gange var hårde som granit og far-
ven på væggene var mørkt bordeaux 
– farvede. Når jeg nævner dette, 
er det fordi, at jeg som uddannet 
billedkunstlærer havde idéer om at 
udsmykke væggene med børnenes 
produkter. Det var en udfordring 
at få billeder til at hænge fast på 
væggene. Allerede da jeg fik still-
ingen, var der planer om, at skolen 
skulle renoveres. Det blev den så 
i 1996. Mindes hvordan det var at 

Et farvel til 
Nors
”35 års lærergerning er slut. Skolek-
lokken er blevet tavs. Hvor er årene 
blevet af”.
Sådan sagde Claus Bøegh i sin tale 
ved min afskedsreception på Nors 
Skole, fredag den 26. nov. I de sid-
ste måneder har jeg tænkt de samme 
tanker: 35 år er mange år. Men når 
de første elever, man startede med 
er over 40 år gamle, så må det jo 
være sandt! Ved nærmere eftertanke 
er der sket rigtig meget, siden 1975. 
Men jeg konstaterer, at tiden er lø-
bet stærkt.

John og jeg blev uddannet som 
lærere på Skive Seminarium i 1975. 
Vi kommer fra hver sin del af Jyl-
land. John stammer fra Himmer-
land, og jeg kommer fra Vestjylland. 

Mit første arbejdssted var på Nord-
mors: Ejerslev Skole, som blev ned-
lagt for mange år siden. Her fik jeg 
stilling 1. august 1975. John blev 
samtidig ansat på Tingstrup Skole. 
Vi boede i en tjenestebolig i Sejer-
slev. Der var 42 elever på Ejerslev 
Skole, som var fordelt på 3 hold. Så 
man havde flere årgange sammen på 
hvert hold. Vi var kun 3 lærere. Jeg 
havde også timer på Sejerslev Skole 
for at få timer nok til en hel still-
ing. Familien blev forøget i 1976, 
da Line kom til verden i december.
Efter 2 år søgte jeg en stilling på 
Tilsted Skole. Da var elevtallet på 
Ejerslev Skole dalet til 29, så man 
anede, at en lukning af skolen var 



undervise i larmen fra maskiner og 
at man måtte passere brædder og 
andre byggematerialer for at kom-
me hen til lokalerne. Tit forsvandt 
strømmen og dermed lyset. Andre 
gange var der ingen vand! Men vi 
vidste jo, at det ville blive alt bes-
været værd, og at det kun var for en 
periode.
Selv om skolen var gammel, arbe-
jdede det pædagogiske personale 
ihærdigt med at indføre en ny fol-
keskolelov. Det var krævende, men 
også spændende at være med til at 
præge Nors Skole i en ny tid i nye 
lokaler.
I det daglige har det selvfølgelig 
været eleverne, det har drejet sig 
om. Rigtig mange dejlige elever har 
jeg haft i løbet af de godt 17 år på 
Nors Skole. Noget jeg har glædet 
mig over i alle årene, er den åbne 
og tillidsfulde måde, som eleverne 
hilser én på. Både på skolen og i an-
dre sammenhænge. 
Mange spændende undervisnings-
forløb i anderledes uger, hvor der 
arbejdes ”tværfagligt” har været 
givende og sjove. Ture og arrange-
menter med forældre og elever 
mindes jeg også med glæde. Ja, så-
dan kunne listen blive meget lang!

Den første december blev en ny 
skolestruktur i Thisted Kommune 
en realitet. Dette indebærer, at 7. 
klasse på Nors Skole i fremtiden 
skal gå i skole i Sjørring. Dermed 
mister Nors Skole de ældste elever, 
som har stået for mange aktiviteter i 
løbet af skoleåret. Aktiviteterne har 
involveret alle andre yngre klasser. 
Set fra mit synspunkt er det et tab 
for skolen og synd for eleverne i 

7. klasse, at de skal indgå i en an-
den sammenhæng med ældre elever 
allerede i 13 års alderen og gå glip 
af ansvar og rettigheder det sidste år 
på deres barndoms skole. Desuden 
bliver Nors Skole reduceret med 
mange elever, hvad der har andre 
alvorlige konsekvenser.  

Det jeg vil savne allermest i min nye 
tilværelse er samværet med mine 
dejlige kolleger. Lærerjobbet inde-
bærer en høj grad af samarbejde, 
hvad der har været en fornøjelse at 
være med i, takket være dygtige, 
engagerede og tillidsfulde kolleger.

For 4 år siden flyttede John og jeg 
til Thisted. Beslutningen om at fly-
tte fra Nors-Tved området var lang 
og svær, men vi måtte tænke 
fremad – forberede det næste afsnit 
af vores liv. Nu, da jeg ikke mere 
skal arbejde i Nors og ikke kommer 
der dagligt, vil vi jævnligt vende 
bilen mod nord og besøge området. 
Vi kan slet ikke lade være!

Thisted den 13. dec. 2010.

Ingrid Dalby Nielsen.

Fødselsdag 
hos 

Tekakvarium
 

21.01.11 kl 10 - 18
22.01.11 kl 10 - 14
23.01.11 kl 10 - 14

 
I disse dage sælges alt 
i butikken minus 20%
 

Gælder dog ikke 
akvarie og 

tilbudsvarer.
 

Se flere fødselsdags 
tilbud på vores 

hjemmeside 
www.twkakvarium.dk



Som det har været fremme flere 
gange arbejdes der på at få fjern-
varmenettet udbygget i en ring-
forbindelse til alle byer i Thy og 
få koblet en række af de decentrale 
værker på samme net.
Der blev gennemgået beregninger 
på projektet og de juridiske aspe-
kter men hensyn til udfasningen af 
naturgassen blev belyst .Endelige 
beregninger kan ikke laves før der 
er klarhed om hvor mange der vil 
med. Det er så det de enkelte værker 
/foreninger skal tage endelig still-
ing til senest midt i marts 2011.Der 
er mange ting der skal på plads og 
mange spørgsmål der skal besvares 
,men helt sikkert noget vi her i Nors 
skal overveje. Der kan vi henvise til 
debatsiden på hjemmesiden, lad os 
høre Jeres mening.

Generalforsamling
Vi holder generalforsamling 
den 15/3 2011 kl. 19:00
på Nors Kro

Vi håber på stor tilslutning og vil 
som noget nyt byde på gule ærter 
og pølse
Så sæt allerede nu x i kalenderen. 
Se dagsorden i næste tidende.

Kontingent
Sidste gang vi udsendte Tidende 
var der girokort med til dækning af 
kontingent til borgerforeningen og 

Nyt fra Borgerforeningen
mange har betalt, men der er også 
mange der ikke har endnu. Derfor 
opfordrer vi til at få det betalt ,det 
koster 120 kr. for et husstands-
medlemskab og 60 kr. for enkelt. 
Beløbet kan indsættes på konto i 
Sparekassen Thy  konto nr.05800-
10687  eller sendes/indbetales til  
kassereren.

Tilbageblik
Ser vi tilbage på året der nu snart er 
gået synes vi jo der er sket meget 
her i byen. Vi  fik plantet i parken 
og fik lavet pavillonen færdig og nu 
bliver der gravet vand ned til  toi-
letbygning. Vi kan jo også hver dag 
glæde os over at se så mange børn 
og unge der bruger vores nye mul-
tibane .Det var jo også i år vi købte 
nye flagstænger og vimpler ligesom 
vi kan tænke tilbage på en vellykket 
sommerfest. Borgerforeningen vil 
gerne ønske alle et rigtig godt nytår 
og på gensyn i 2011. og husk vi kan 
altid kontaktes hvis I har ris ros eller 
gode ideer.

på bestyrelsens vegne 
Inger Lis Svane

Bankospil
Borgerforeningen vil hermed gerne 
takke alle der har givet gevinster 
til vores Banko spil, som vi jo i år 
holdt af to gange, med god tilslut-
ning begge gange. Det var nogle 
rigtige flotte gevinster, så tak for 
det, også til alle Jer, der støttede op 
om arrangementerne

Dilettant /Musikcafe 
Så er der sket det at vores Dille-
tanter desværre har måttet vælge at 
aflyse dilettantforestillingen  i år da 
der er flere der er sprunget fra, og 
det er for sent at få sat nye på, derfor 
har vi i borgerforeningen
ment at vi skulle holde fast i at der 
skulle ske noget den aften forestill-
ingen skulle have været opført .Vi 
vil i stedet for  holde musikcafe og  
underholdning  med  lokale musik-
ere, mere om det senere både på 
hjemmesiden og i annonce avisen, 
men reserver allerede nu lørdag d 5 
marts .Se andet sted her i Tidende 
hvor man skal henvende sig, hvis 
man selv spiller, eller optræder og 
har lyst til at give et nummer .Der vil 
også samme dag blive fastelavns-
fest, se annonce  her i Tidende.

Varmeplan Thy
Repræsentanter fra borgerforenin-
gen deltog i mødet Varmeplan Thy 
havde indbudt til d 25/11



 
 5. januar
 12. januar 
 19. januar
 26. januar
 2. februar
 9. februar
 16. februar
 23. februar
 2. marts
 9. marts
 16. marts
 23. marts
 30. marts
 6. april
 13. april
 20. april
 27. april
 4. maj
 11. maj
 18. maj
 25. maj
 1. juni
 8. juni
 15. juni

 7. januar
 21. januar
 4. februar
 18. februar
 4. marts
 18. marts
 1. april
 15. apri
 29. april
 13. maj
 27. maj
 10. juni

Nytårs Disko
Stearindryp
Biogratur
Talent 2011
Klub mesterskaber
Missionsuge
Vinterferie
Modeshow
Spille/Hyggeaften
Fastelavnsfest
Voluntørbesøg
Ædegilde
Spille/Hyggeaften
Legeaften
Påskeløb
Påskeferie
Salg af skrabelodder
Falckbesøg
Teatersport
Fisketur
Boldspil på plænen
Filmmarthon
Så tager vi cyklerne frem
Sommerafslutning på landet

Nytårs Quiz
Spille – Hygge
Gambling aften
Spille – Hygge
Bowling tur 
Spille – Hygge
Aprilsnar - Så Hatten Passer
Spille – Hygge
Filmmarthon til 30. april kl. 9.00
Spille – Hygge
Udendørs aktiviteter
Sæson afslutning

  Aktivitetsoversigt KFUM og KFUK 

KLUB 19
 
 

KLUB 7 UP
 



Fastelavnsfest
Fastelavnsfesten i Nors Hallen, er i år den 5. marts. Der startes med 
fastelavnsgudstjeneste kl.9:00 i Nors Kirke for udklædte børn og man 
må gerne tage far og mor eller bedsteforældre med .Derefter er der ca. 
kl. 10:00 tøndeslagning i hallen. Det koster 30 kr. pr person. Der vil være 
fastelavnsboller drikkelse og kaffe. 
Der vil være præmier til de to bedste udklædte og præmie til kattekonge 
og dronning i hver aldersgruppe.

Gymnastikforeningen vil igen i år komme og lave aktiviteter for børnene 
og der vil selvfølgelig også være masser af musik i hallen. Vi har i år 
valgt at forlænge med 1 time så vi slutter kl. 13:00
Kom og se om der er en kat  i tønden!

Fastelavnshilsner
Spejderne, Gymnastikforeningen og Nors –Tved Borgerforening

Generalforsamling
Tirsdag den 15. marts, kl. 19.00 på Nors Kro

Mød talstærkt op denne aften og få indflydelse by hvad der sker i din by.

Som noget nyt vil vi gerne invitere på gule ærter og pølse

Dagsorden iflg. vedtægterne

Med venlig hilsen

Nors-Tved Borgerforening

Generalforsamling 
Mandag den 7. Februar kl. 19.30
afholder Nors KFUM og KFUK 

Generalforsamling 
hos 

Mogens Stensgård Pedersen, 
Diget 4 i Nors

De Muntre 
Motionister
begynder efter juleferien tirsdag 
den 4. januar 2011 kl. 9.30 i Nors 
Hallen. 
Vi starter med opvarmning, gym-
nastik og kædedans. Derefter er der 
mulighed for stolegymnastik, gym-
nastik med store bolde, badminton 
og motionscenter (redskaber). 
Midt på tiden er der kaffepause og 
vi har gratis frugtordning.

Der afsluttes med afspænding.

Vi har 55 aktive medlemmer og 
betaler 175,00 pr. halvår. Der er to 
gratis prøvegange. 

Vel mødt!

Hilsen 
De Muntre Motionister



Generalforsamling
Nors Vandværk 

A.m.b.A
afholder generalforsamling 

på Nors Kro den 24. februar 2011
klokken 19.30

Januar:
Onsdag d. 5/1, kl. 14.00 Nytårs
koncert m/Jens Dahl, Thisted.  
 
Onsdag d. 12/1, kl. 14.00 
BANKO 1 pl. 10 kr. 3 pl. 25 kr.
Kaffe/brød 15 kr.

Onsdag d.19/1. kl.14.00  
Vi får besøg af Pasgaard Tøjservice
Udsalg på dame- og herretøj.

Onsdag  d. 26/1, kl. 14.30 
Sammenkomst for ældre i 
Sognehuset.

Torsdag d. 27/1. kl. 14.30
Gudstjeneste

Februar:
Tirsdag d. 1/2. kl. 19.00 Dilettant
Tilsted Dilettant opfører: 
”Op og ned med kulturen”  
Der serveres snitter, øl og vand.
75 kr. pr. person ekskl. drikkevarer.

Onsdag d. 2/2.    
Aflyst p.g.a. ovenstående.

Onsdag d. 9/2. kl. 14.00   
SPIL-eftermiddag. 
Kom og vær med til LUDO – YATZY 
- 500 – BOB, MØLLE/DAM, eller 
hvad du har lyst til. 
Onsdag d. 16/2. kl. 14.00 Ly s -
billedforedrag v/Ole Westergaard. 
– Hvor mon Ole nu vil tage os med 
hen?

Onsdag d. 23/2. kl. 14.00 BANKO
 
Torsdag d. 24/2. kl. 14.30
Gudstjeneste.
 
Der arrangeres kørsel til alle ons-
dagsarrangementer,
henv. på tlf. 99174080.
 
Bemærk: Høreomsorgs-konsulent 
Annie Bovbjerg kommer på centret 
den 16.02. kl. 10-11.30. 
 
Aktivkomitéen består fra 2011 af 
følgende: Peder Christiansen, Rig-
mor Thinggaard, Sigrid Bang
(Grethe Thinggaard) Leif Korsgård, 
Jytte Westergaard.
Suppleant: Kirsten Nielsen.
 
Vi siger tusind tak til de gamle med-
lemmer og velkommen til de nye 
medlemmer i aktivkomitéen.
Vi håber på et godt samarbejde.
 
Næste møde i aktivkomiteen er On-
sdag den 9. februar.
Åbningstider i Terapien:  
 
Mandag:  kl. 9 – 15
Tirsdag:   kl. 9 – 15
Onsdag:   kl. 9 – 16.30 – 
klub 14 – 16.30
Torsdag:  kl. 14.30 – 21
Fredag:    kl. 9 – 13.

Aktivitetsmedarbejder: 
Gerda Jacobsen
 Her er du altid velkommen!
 

Aktivitetskalender 
Nors Ældrecenter

Basar 
Nors Ældrecenter.

TUSIND TAK
til alle der støttede vores basar
i form af gaver og penge!

TUSIND TAK
til alle der hjalp den dag og i da-
gene
op til basaren!

TUSIND TAK
til alle der besøgte basaren!

Der var 185 besøgende.
Overskuddet var på ca. 18.000 kr., 
som går ubeskåret
til de ældre i området og på Nors 
Ældrecenter.
 



Nors Genbrug
Vi holder fødselsdagsudsalg

i uge 3 og 4 fra den 17. til den 29. januar. 

Kom og gør en god handel. VI SES!

Venlig hilsen
Bestyrelsen Nors Genbrug

OBS! 
Vi mangler hjælp. Har du lyst til at blive medar-
bejder på Nors Genbrug, hører vi gerne fra dig.

Musikcafe
Til vores musikcafe d 5/3- 11 opfor-
drer vi  lokale  musikere  stand-up’er  
og andre der har lyst til at optræde, 
til snarest at melde sig til. Det kan 
gøres ved henvendelse til Mogens 
Kristensen fra borgerforeningen på 
tlf. 28575568 eller mail: kjaerkris@
mvb.net  der også kan give flere 
oplysninger om arrangementet

Nors-Tved Borgerforening

Hygge
hjørnet
Fredag d. 28. Januar kl. 19.30 
Der vil blive vist den filmatiserede 
historie om Bibelpersonen Esther
Der er også mulighed for at spiller 
og hyggesnakke for dem er ikke 
vil se film.

Der vil være kaffe og kage, samt 
en kort andagt.

Gymnastik-
weekend

v. Maybritt Nielsen
Lørdag den 6. november kl. 13:30 
ankom 50 glade og friske gymnas-
ter til Nors Hallen. 
 
Vi starter med fælles opvarmning 
og så går vi på forskellige hold: 
Puslingerne er i den lille hal, spring-
holdet i den store hal og dans fore-
går i ungdomshuset.
 
Så tog puslingerne hjem og resten 
har frilege.
 
Efter aftensmad er der zumba og 
spring. 
 
Resten af aftenen står på film og hy-
gge ( leg og fodbold ).
 
Så siger vi godnat og sov godt.
 
Op og i gang igen, med de forskel-
lige aktiviteter igen.
 
Om søndagen Kl.11.30 sluttede 
vi og der var afhentning af nogle 
MEGET trætte børn............



Mange friske og gymnastikglade børn hyggede sig i Nors Hallen til et godt 
arrangement fra Gymnastikforeningen.



Deadline for næste blad er den 20. februar 2011

Lone og Erik Gregersen 
Bangsmindevej 4, Nors har kobberbryllup den 17. januar 2011.

Tillykke fra Familien

Vildtaften på Nors Kro
Så sker det igen på Nors Kro, lørdag, den 12 marts 2011.

Den store vildtaften med mange forskellige retter.
Baren åbner kl. 18.00
Vi spiser kl. ca. 18.30

Derefter spiller Forever op til dans til kl. 02.00 

Pris kun 285,- pr. person
NB: Rygning er tilladt i krostuen

Kobberbryllup

Bord bestilling er nødvendig på  97981069 
reservation efter først til mølle princippet

Nors Kro & Restaurant
v/Gitte & Hans Troelsgaard

Stationsvej 5, Nors, tlf.: 97981069

Nors Sø
Thisted Bryghus benytter vores 
flotte sø til deres vinter/sneøle-
tiket. 

Billedet er taget af bladets egen 
Kristian Amby.


