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Indledning
GODT NYTÅR!
Håber alle er kommet godt ind i det
nye år.
Der var som altid liv i gaderne
nytårsaften og der blev brugt nogle
dåser barberskum rundt omkring.
Nogle postkasser måtte også lade
livet og det var ikke flag man havde
i flagstængerne. – Ellers har der vist
ikke været det vilde ballade og mon
ikke det meste kan fjernes med en
gang knofedt…
Her ovenpå juleferien går vi nu igen
ind i hverdagen og mange har sikkert nytårsfortsætter. Held og lykke
med det, hvad end det måtte være.
Et godt nytårsfortsæt kunne være at
bidrage med artikler og billeder til
Tidende og norsby.dk. Det vil være
rigtig dejligt, hvis vi kan få nogle
flere gode historier fra lokalsamfundet.
Et andet nytårsfortsæt kunne også
være, at deltage i de generalforsamlinger vi går i møde her i foråret.
Støt op om vore foreninger og vær
med til, at vi fortsat kan kalde os for
foreningernes by. Der er noget for
enhver smag, og der er rigtig mange

ildsjæle, der trækker et tungt læs.
ALLE foreninger kan altid bruge
en ekstra hånd.
Siden sidst er det også blevet
klargjort, at det var en ulv vi
havde i Nationalparken her i
baghaven. Ulven blev fundet død
og en dna-test viste, at det var en
ulv og at den kom fra det nordlige
Tyskland. – Siden er der flere, der
mener, at de har set en ulv igen
her i Thy. Så måske har vi stadig
vilde dyr. Mon ikke vi hører mere
om det her i det nye år.

Husk du kan som erhvervsdrivende
også være med til at støtte ”tværssamarbejdet”. For sølle 1.000,00
+ moms om året kan du være med
til, at vi fortsat kan lave Tidende
og hjemmeside. Er der nogle
foreninger, der endnu ikke er med,
er I også meget velkommen til at
kontakte os. For foreninger koster
det 400,00 + moms om året.

Ellers er der vist kun endnu engang at ønske ALLE et rigtig godt
Vi har siden sidst mistet et par og sundt nytår, vi venter spændt på
erhvervsdrivende støtter til blad hvad 2013 byder på…
og hjemmeside. Det er Elektrikeren Thy, da Kenneth Bonnerup Hilsen Redaktionen
har fået nyt job. Tusinde tak til
Kenneth for støtten til ”Tværssamarbejdet”. Han har været med
til at støtte lige fra starten, hvor
han havde Kenneths El. Held og
lykke med det nye job. – Thybolig er overtaget af Nybolig og
støtter derfor heller ikke mere.
Også tak for støtten herfra.
Byens Sol er stoppet og der er
lavet om på Ranselvej 1, hvor
zoneterapeut Lisbeth Ubbesen
og fodplejer Dorte Nielsen er
kommet i andre lokaler. De sidst-
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Det vidste du ikke!
Klub 19 er KFUM og KFUK’s
børneklub i Nors for alle piger og
drenge fra 3-6 kl.
Klubben startede tilbage i 1975, den
gang hed den Klub. 19.30 og det
foregik i Misionshuset kælder hver
fredag fra 19.30 til 21.30. I 1990
flyttede klubben til om onsdagen fra
19.00 til 21.00 og skiftede derfor
navn til Klub 19.
I efteråret 2010 hold klubben så flyttedag igen, men denne gang var det
fysisk. Da missionshuset blev sat
til salg, rykkede klubben ned i den
tidligere købmandsforretning på
Hindingvej 2, hvor den stadig holder åbent hver onsdag fra 19. til 21.

Der sker mange forskellig ting i
klubben i løbet af et år, ja der ikke
mange afterner der ligner hinanden. Der blive f.eks. leget, spillet,
quizzet, set film, cykle, sprøjtet med
vand, lavet teater/film, bagt i køknet
og meget mere. Alle aftner sluttes af
med en kort andagt, et par sange og
et fadervor. Det koster kun 100 kr.
for at komme i klubben et helt år,
og der kan købes sodavand til 5 kr. i
forbindelse med andagt. Ikke Medlemmer betaler 5 kr. pr gang.
Her efter jul har klubben besluttet at
gøre de først 3 gang gratis, så man
kan komme og prøve, hvordan det
er at være i klubben. Første gang
er den 9. januar, hvor vi byder på
Nytårs fest med DJ, og herefter følger Mørke Bingo og modeshow de
efterfølgende gange. Herefter kan

man blive medlem indtil sommerferien for 50 kr.
Man kan se en masse billeder fra
noget at det vi har lavet i klubben på
vores hjemmeside www.nors.kfumkfuk.dk og har man mulighed for at
komme på facebook kan man også
finde os her: www.facebook.com/
klubbeninors
Vi håber på at se en masse nye ansigter i klubben hver onsdag aften
kl. 19.00 til 21.00 i Klub 19, på
Hindingvej 2.
Hilsen
Klub 19.’s Ledere
Alex, Morten og
Kristian

Nyt fra spejderne
Julen står i skrivende stund for
døren. Hos spejderne er julen lig
med mange hyggelige traditioner.
Siden sidst har vi både afholdt senioruge, negbinding, julestue samt
juleafslutning for alle ulve og spejdere.

Senioruge

overstået stod den på lidt godt til
ganen i form af æbleskiver, kaffe og
sodavand.

I uge 46 afholdt vi senioruge. Dette
er en uge, hvor alle spejdere fra 14
år og op bor sammen i spejderhuset.
Udover at vi passer vores daglige
pligter med arbejde, skole og lektier
laver vi også en masse hyggelige
ting. I år bød ugen bl.a. på klatring
og en tur i svømmehallen. I år var vi Julestue
samlet 14 seniorer.
Sidste søndag i november havde vi
julestue i spejderhuset. Denne dag
sælges der alt, hvad hjertet begærer
af juledekorationer, adventskranse
og nisser. Op til denne hyggelige
tradition har vi haft rigtig stor hjælp
fra en masse frivillige, som lavede
alle de flotte ting, der var mulighed
for at købe. Dem vil vi gerne sige

Negbinding

Mandag d. 5/11 havde vi negbinding. Denne aften samledes alle ulve,
spejdere og deres forældre og bandt
neg, som skulle sælges under vores
julestue. Der blev igen i år bundet
omkring 400 neg. Da arbejdet var

stort tak til. Herudover også en stor
tak til dem, som i løbet af året laver
julepynt og andet, som sælges ved
julestuen.

Juleafslutning

Tirsdag d. 18/12 havde vi juleafslutning. Denne aften bød på underholdning, julesange, dans om
juletræet – både i spejderhuset og
ved kirken, risengrød samt besøg af
julemanden. Vi var samlet omkring
50 spejdere, og fik sluttet året af på
en rigtig god måde.

Nytårsparade

Søndag d. 13/1 er der nytårsparade
i kirken klokken 10.30. Alle skal
være velkomne til kirkekaffe i spejderhuset klokken 9.00.
Til sidst vil vi benytte lejligheden til
at sige en stor tak til alle de frivillige, der i løbet af året har hjulpet
os til, at vi kan give spejderne gode
oplevelser. Dette gælder forældre,
som kører til de arrangementer vi
deltager i, bager kage, binder neg og
meget mere. Herudover gælder det
grupperådet, som vha. mange forskellige tiltag samler penge ind til
vores arbejde, står for det praktiske
til mange af vores arrangementer og
meget mere. Til sidst en tak til byens borgere, som støtter vores arbejde ved at deltage i vores bankospil,
samt købe juleneg og dekorationer
under julestue.
På spejdernes vegne
Louise Gregersen

Nyt fra Borgerforeningen

Borgerforeningen vil gerne takke
alle vore sponsorer og alle der mødte
op til vores Julebankospil den 12.
dec. ligesom vi også gerne vil takke
vognmand Henning Pedersen og FJ
Byg for hjælp til opsætning af juletræer rundt i byen og stor tak til Jan
Christensen for de flotte juletræer.
Den 8. januar har borgerforeningen bestyrelsesmøde hvor vi skal
i gang med planlægning af næste
års arrangementer. Vi holder som
altid fastelavnsfest, det er i år den
9. februar hvor vi starter i kirken
og efterfølgende er i Hallen til

tøndeslagning og hvor der er aktiviteter og fastelavnsboller.
Se også annonce.
Den 6. marts holder vi generalforsamling på Nors Kro hvor vi opfordrer til at møde op og være medbestemmende om hvad der skal ske i
vores by.
Sidste gang vi udsendte Nors-Tved
Tidende var der girokort til kontingent til Borgerforeningen med
rundt, og rigtig mange har allerede
betalt, men der er også mange der
ikke har endnu. Derfor opfordrer vi

til at få det gjort.
Beløbet kan indsættes i
Sparekassen Thy
på konto 9090 005800 10687 eller
betales ved Hanne i Klip& Krøl
Det koster 150 kr. for hele husstanden eller 75 kr. for et enkelt
Bestyrelsen i Nors-Tved Borgerforening vil gerne ønske alle et
rigtig godt nytår
p.b.v. Ingerlis
tlf.:. 24265822
mail: ils@privat.dk

En lille sød historie om livet og prioriteter

Når tingene i dit liv virker næsten
uoverkommelige; når 24 timer pr.
døgn ikke er nok – så husk syltetøjsglasset og vandet… En professor
stod foran sit filosofihold med nogle ting foran sig. Da timen begyndte tog han, uden at sige et ord, et
tomt syltetøjsglas frem og begyndte at fylde det med golfbolde. Da
han havde gjort det, spurgte han sin
klasse om glasset var fyldt, hvilket
klassen var enige om, at det var det.
Så tog professoren en kasse med
småsten frem og begyndte at hælde dem ned i glasset. Han rystede
glasset let, så småstenene fordelte
sig imellem golfboldene. Derefter
spurgte han igen klassen, om glasset
var fyldt, og det mente hans klasse
nok at det var. Herefter tog professoren en kasse med sand frem og
begyndte at hælde det op i glasset.
Sandet fyldte naturligvis de rester-

ende hulrum i glasset. Igen spurgte
han om det var fyldt. Klassen svarede enstemmigt “ja”. Derefter lavede professoren to kopper kaffe og
hældte dem begge i glasset, hvilket
effektivt fyldte de små hulrum der
var imellem sandkornene. Klassen
grinede… “Nuvel” sagde professoren, da latteren var stilnet af.

“Hvis I nu forestiller jer, at dette glas
repræsenterer jeres liv. Golfboldene er de vigtige ting - jeres familie, kærester, børn, helbred, venner
og yndlingspassioner - de ting som
selv hvis alle andre ting gik tabt og
kun disse var tilbage, stadig ville
gøre jeres liv fuldendt. Småstenene
er de andre ting, der betyder noget
– såsom job, hus, bil osv. Sandet er
alle de andre småting“. Professoren
fortsatte: “Hvis I putter sandet ned
i glasset først, er der ikke plads til
hverken småstenene eller golfbold-

ene. Det samme gælder i livet. Hvis
I bruger al jeres energi og tid på de
små ubetydelige ting, får I aldrig
plads til de ting, der er vigtige for
jer. Vær opmærksom på de ting der
er kritiske for jeres lykke. Leg med
jeres børn. Pas på jeres helbred.
Inviter jeres partner på middag.
Tag endnu en runde på golfbanen.
Der vil altid være tid til at gøre huset rent og ordne afløbene. Tag jer
af golfboldene først – de ting der
virkelig betyder noget. Få styr på
prioriteterne – resten er bare sand“.
En af de studerende rakte sin
hånd i vejret og spurgte hvad kaffen repræsenterede. Professoren
smilede: “Jeg er glad for at du
spørger. Det er blot for at vise, at
lige meget hvor fyldt dit liv synes at
være, så er der altid plads til et par
kopper kaffe sammen med en ven”.

Bedsteforældredag
i børnehaven

D. 3 december var vinteren kommet
til Nors. Vejene var glatte af sne og
is, og vinden peb om hjørnene.
Men var det koldt udenfor, var der
til gengæld hjertevarme i børnehaven. Der var nemlig bedsteforældredag og det er ikke til at sige, hvem
der hyggede sig mest; børnene eller
bedsteforældrene!
Der var lagt materialer frem til at
lave dekorationer af, så der blev
klippet og bundet. Et juletræ udenfor skulle egentlig være pyntet også,
men det var for koldt, men der var
også rigeligt indenfor.
Der blev også tid til en kop kaffe
eller the, det skulle jo nødigt være
arbejde det hele, og efter børnene
havde spist til frokost, var det ved at
være tid til afsked. Alle havde vist
haft et par dejlige timer.
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Danske Kirkedage 2013

Telefon og træffetider.

Der er et helt særligt program for Telefon:
børn og unge, så tag hele familien
med.
I en overgangsfase bliver det
således, at når man ringer til Nors
De unge har deres egen lejr, hvor de præstegård 97-981030 , så henvises
kan høre bandet Bondless, deltage i der til Hillerslev præstegårds telelate night aktiviteter og få inspira- fon 97-981403, der har omstilling
tion til fede fællessamlinger.
til min nuværende arbejdsmobil,
der har tlf. nr.: 21704098. Så man
De mindre børn bydes velkommen kan selvfølgelig også ringe direkte
Vi byder på mere end 200 program- i bl.a. Aalborg Zoo og kan opleve til dette mobil nr.
punkter for alle aldersgrupper: En- tante Andante samt klovnen Ib.
gagerende
I begyndelsen af januar forventer
foredrag, alternative gudstjenester, Danske Kirkedage i Aalborg kom- jeg dog at få mig installeret med en
glødende diskussioner, kompetente mer til at foregå i Aalborg Kongres- ny arbejdsmobil, så når man ringer
paneldebatter,
lattervækkende og Kulturcenter, på havnefronten og til Nors præstegård, vil der være
Knirkerevy, øjenåbnende kunst, seje rundt i byens kirker. Danske Kirke- automatisk omstilling til denne,
dage i Aalborg er for alle aldre.
kirkekoncerter og varm gospel.
således at jeg stadigvæk vil kunne
Derfor: ”Menneske, hvor er du?” - i træffes, uanset om jeg befinder mig
Blandt hovednavnene er den nor- Aalborg 9.-12. maj 2013!
i Nors eller på Mors.
ske ”Utøya-præst”, stortingspræst,
Læs mere på www.kirkedage. Mht. kontortræffetider:
sjælesørger
og forfatter Per Arne Dahl, der har dk<http://www.kirkedage.dk> – og
skrevet bogen ”At rejse sig efter en på
Jeg bestræber mig på, - efter min
rystelse” med udgangspunkt i ter- facebook.com/kirkedage
indsættelse - at være på kontoret
roraktionerne i Norge. Den palæstii Nors præstegård: onsdag fra kl.
nensiske
12.00 -14.00 og torsdag kl. 10.00 biskop og præsident for Det luther14.00. Jeg er selvfølgelig også disske Verdensforbund Munib Younan
ponibel på andre tidspunkter, - så
kan også
ring: så laver vi en aftale, der passer
høres på kirkedagene.
jer.
Sæt kryds i kalenderen 9.-12. maj!
5000 mennesker samles i Kristi
Himmelfartsferien 2013 i Aalborg
til et brag
af en kirkefest. Danmarks største
tværkirkelige arrangement Danske
Kirkedage
byder velkommen under temaet
”Menneske, hvor er du?”
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Mandag vil stadigvæk være min
ugentlige fridag.

Sogneeftermiddag.
Der afholdes sogneeftermiddag i
Nors sognehus Onsdag den 20. februar kl. 14.30, og da har man inviteret mig / jeres nye sognepræst til
at komme og fortælle. Og jeg vil
først og fremmest præsentere mig
selv, - altså fortælle lidt om: hvem
jeg er og hvad jeg har lavet gennem
årene, og skulle I have spørgsmål
desangående, skal jeg gerne forsøge
besvare dem.
Så skal vi forhåbentligt også synge
lidt, og skulle der blive tid til overs,
så har jeg altid en historie med i
tasken. Jeg glæder mig til at møde
jer.				
Annie Krog Foldager.

Nyt menighedsråd i Nors

Velkommen til de 2 nye i menighedsrådet Susanne Rotbøl Pedersen og
Det nye menighedsråd i Nors består Kenneth B. Bonnerup.
af:
En stor tak til Else Rasmussen og
Formand
Gunnar Smed Agnes Dahl. Agnes Dahl tog 1 valNæstformand
Lene Westergaard gperiode, mens Else Rasmussen har
Kirkeværge
Kenneth Bonnerup været i Nors Menighedsråd i mere
Valgt kasserer
Karen Berg end 28 år, heraf mange år som forMødeudvalg Susanne R. Pedersen mand.
Graver
Jørgen Christiansen Mange tak til jer begge
Nors Menighedsråd
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Ny sognepræst
i Nors-Tved

En landmands
pensionisttilværelse set
fra en motorcykel.

Efter menighedsrådenes énstemmige indstilling er Annie Krog Foldager fra 1. januar 2013 ansat som
sognepræst i Nors-Tved Pastorat.
I følge Kirkeministeriet er til stillingen knyttet forpligtelse som
kirkebogsfører og begravelsesmyndighed.

Ole Westergaard har været på flere
motorcykel ture rundt om i verden,
de seneste ture, har gået over
Verdens højeste bjergpas i Himalaya i Indien og Nepal.
Onsdag den 6. februar kl. 19.00 i
Sognehuset vil han måske fortælle
om turen til Himalaya, men hvis
fortællingen om hans seneste tur
til Nepal er klar, bliver det den i
skal høre, så mød op og hør om en
utrolig spændende motorcykel tur,
til steder hvor alle og enhver ikke
kommer.

Nyt vedrørende
sognehuset
På et fælles menighedsrådsmøde
for Nors og Tved menighedsråd
den 3.12.2012, er det besluttet at
der fra den 1.1.2013 skal betales
for brug af Sognehuset.
Dette vil beløbe sig til 300kr. pr.
gang huset bruges.
Disse penge skal bruges til at
afholde nogle af udgifterne der er
forbundet med Sognehuset

Annie Krog Foldager følger efter
Henning Bjørndal Sørensen, der
efter 14 år i Nors-Tved ønskede at
gå på pension fra udgangen af september 2012 i en alder af 65 år.
Annie Krog Foldager er morsingbo.
Hun havde først tilknytning til frimenigheden i Øster Jølby, men gik
derefter over i Folkekirken og blev
cand. theol. fra Københavns Universitet i 1985. Hun var først sognepræst i Salling, dernæst på Falster
og sidst i Vinding-Bryrup-Vrads
syd for Silkeborg. Endvidere har
hun været familievejleder i Morsø
Kommune.
Sidst har Annie Krog Foldager
været konstitueret sognepræst i
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Hillerslev-Kåstrup som afløser for
Benne Holverda under hans orlov.

esserede fra de to sogne til et lettere
traktement i Sognehuset.

Annie Krog Foldager er 57 år og
har to sønner. Den ældste er gift og
bor i Silkeborg. I september blev
hun bedstemor for første gang. Den
yngste søn aftjener sin værnepligt
ved Livgarden.

Tved Menighedsråd

Jørgen Miltersen

fra 1. søndag i advent, 2. december
2012:
Jørgen Miltersen (formand)
Mette Frøkjær (næstformand)
Anders Andersen (kirkeværge)
Søren Andersen (kasserer)
Michael Boel (kontaktperson til
medarbejdere)
Som regnskabsfører fortsætter Jens
Peter Søndergaard
Graver: Erling Overgaard

Foto: Annie Krog Foldager ved
Nors Kirke mellem formændene for
menighedsrådene. Foto: Jens Peter
Søndergaard

Præsteindsættelse
Sognepræst Annie Krog Foldager indsættes søndag 13. januar i
Tved Kirke kl. 9.00, i Nors Kirke
kl. 10.30. Derefter indbydes inter-

være kyndelmisse i Tved.
Ordet Kyndelmisse kommer fra det
latinske Missa candelarum. Missa
står for messe, candelarum for lys.
Ordet kyndel er en gammel dansk
betegnelse for lys eller fakkel.
Kyndelmisse fejres i Tved Kirke
søndag den 3. februar.kl. 19.00.

Esben Oddershede
kommer igen
Sidste år høstede Esben Oddershede stort bifald for sit foredrag
”Mands Minde” - Han har mere at
fortælle og kommer igen til møde i
Sognehuset 28. februar. Det bliver
i forbindelse med, at der skal gives
en redegørelse for årets gang i de to
menighedsråd.

Nytårsparade
Kyndelmisse
I Kalenderen står der Kyndelmisse
ud for 2. februar. Sidste år var der i
Tved Kirke en stemningsfuld kyndelmisse, og vor nye sognepræst
har ønsket, at der igen i 2013 skal

Spejdernes årlige nytårsparade er
henlagt til søndag den 13. januar.
Spejderne byder på kaffe i Spejderhuset kl. 9.00. Derefter går de med
faner til Nors Kirke for at overvære
præsteindsættelsen kl. 10.30.

Nors Fitness Line Julestævne i hallen
Det var den 22. September hvor
dørene blev åbnet til Nors Fitness
Line og derfor vil vi gerne her før
vi træder ind i det nye år lave en status.

Vi har på nuværende tidspunkt 105
medlemmer. Det er inklusiv sponsor
og instruktører og det er vi meget
godt tilfreds med, da vores mål var
100 medlemmer før udgangen af
2012.12.20.
Vi er begyndt at se på hvilke tiltag
der skal sættes i gang i det nye år og
der skulle gerne komme noget for
en hver smag. Følg med på vores
hjemmeside
Cirkeltræning.
I starten af det nye år tilbydes holdbaseret cirkeltræning i Nors Fitness
Line, mandage og lørdage i følgende uger:
Uge 2 til uge 6, mandage fra kl.
17.15 til kl. 18.15
(max. deltagerantal: 10)
Uge 3 til uge 6, lørdage fra kl. 09.00
til kl. 10.00
(max. deltagerantal: 15)
HUSK: Tilmelding på hjemmesiden
(www.norsfitnessline.dk)
Alle kan deltage uanset køn, vægt
og alder! – Der garanteres sved og
et godt grin!
– Så kom frisk, tag det første skridt
til hyggelig og hård træning med
andre motionister.

Sidste weekend inden jul er der fod- men ikke meget om, hvem de er og
boldstævne i Nors hallen. Sådan har hvor de kommer fra.
det været i 29 år, og sådan var det
Uden hjælp fra sponsorer går det
også i år.
ikke. Leo Faxe Schytte har været
Reglerne er lidt forskellige fra fast mand i alle årene, men efter
almindelig indendørs fodbold. Faxe Depotet er lukket, har stævnet
Målmanden må tage bolden med jo ændret navn fra Faxe Cup til Julhænderne, da der spilles på store estævne. Leo er der dog stadig, nu
mål. Større end håndboldmål ih- hedder han Depot Danmark, og er
stævne og præmiesponsor sammen
vertfald; der bruges 7-mands mål.
med Sport Direct/Intersport.
Et blik over kampprogrammet giver
et noget uklar billede af holdenes Sammen med julestævnet afholoprindelse. Navne som Nors Auto des der også Danske Bank Cup, der
og Hillerslev giver en vis geografisk er et tilsvarende stævne for ungbelliggenhed, Lazio kan da vist ikke domshold.
passe, men navne som Rimelig Stor
og Rar og De Behårede fortæller Billedet viser Leo, der overækker
præmien til Jyllands Park Zoo, der
måske nok lidt om udseendet,
vandt én af rækkerne.

Affæren om ”Hotelblivogdø”
Af Knud Erik Meyer Ibsen

Trøffelschnauzer Fido omkommer under
en luftning i parken. En vanvittig farce med
masser af skøre indfald, jagtede mænd,
jodlende kvinder og ikke mindst den
usynlige baronesse Güldensee med
aldrende oldfrue, spillet af Trine Jonasen.

”Skal jeg sammenligne stykket med noget”,
siger instruktør Jan Madsen, ”er den nok
værre end ’Halløj på Badehotellet’”.

Den sandfærdige beretning om det lille
provinshotel Bellevue, der i folkemunde
hurtigt bliver til ”Blivogdø”. Og ikke uden
grund. Hotellet kan prale af tre stjerner,
men absolut ingen hjerner! Edvard
Schwarzkuch spillet af Ole Korsgaard, har i
flere år drevet det lille hotel med konen
Edelweiss, spillet af Inge Marie Sekkelund,
som absolut ikke bifalder mandens indfald
– og slet ikke det seneste med den jodlende
tyrolerkvinde Irmgard Schnauzer, der skal
trække et mere købedygtigt klientel til
hotellet. Det lykkes ikke! Stuepigen Magda,
spillet af Rikke Rasmussen – der har været
oldfrue siden Ruder konge var knægt –
driver klapjagt på samtlige mænd, men
ender som regel med at skræmme dem
væk. Edelweiss forsøger, via sin håbløse
elsker, at købe hotellet for en slik, med den
overbevisende historie om et giftdepot!
Handlen lykkes – desværre viser det sig, at
der rent faktisk ER et giftdepot under
hotellet, da den verdensberømte

Reserver allerede nu d. 23/2 2013 og vær
med til en forrygende sjov aften.
Arrangementet afholdes på Kirkebyvej 26,
og billetterne, til aftenforestillingen, kan
allerede nu bestilles hos Else Rasmussen,
på
tlf.
40681465.
Billetterne
til
eftermiddagsforestillingen, købes i døren.
Se i øvrigt yderligere info andetsteds i
bladet.

Hjemmenes Aften 2013
Mandag den 21. januar. 		
Sygeplejerske på Hospice Kamelianergården, Ålborg, Lisbet
					
Ubbesen, Nors fortæller om ”Livets gang på Hospice”.
Mandag den 18. februar. 		
En aften med sang og musik i selskab med Ballerum Tæskværk.
					Kaffen koster 50,00 kr.
Mandag den 18. marts. 		
Kud Bonde Nielsen, Snedsted. Emne kommer senere.
					
Foredragene/hyggeaftnerne foregår i Nors Sognehus kl. 19.30.
					Alle er hjertelig velkommen.
					Hilsen Lillian Larsen

Program Indre Mission januar-juli 2013
Januar:
Tirsdag den 8. kl. 19.30. 		
Bedemøde i Sognehuset.
Torsdag den 10. kl. 19.30
i Hillerslev Missionshus.
Torsdag den 17. 			
Samtalemøde hos Sigfred Kristensen.
Lørdag den 19. 			
Familiedag i Thisted Missionshus.
Mandag den 21. kl. 19.30
Hjemmenes Aften v. Lisbet Ubbesen. Sygeplejerske på Hospice
					
Kamelianergården, Aalborg. Lisbet fortæller om livets gang på
					Hospice.
Uge 5				
missionsuge i Nors Sognehus.
Tirsdag den 29. kl. 19.30 		
i Sognehuset. Benny Kusk, Aalborg taler og synger.
Onsdag den 30. kl. 19.30 		
Simon Ambrosen, Ærø taler og underholder.
Torsdag den 31. kl. 19.30.
IMs mandskor taler og synger.
Februar:
Torsdag den 7. 			
Samtalemøde hos Kr. Frost.
Mandag den 18. 			
i Sognehuset. Hjemmenes Aften. Ballerum Tæskværk.
					Kaffe 50,00 kr.

Torsdag den 21. 			
Torsdag den 28. 			
Marts:
Uge 10 				
Mandag den 4. 			
Tirsdag den 5. 			
Torsdag den 7. 			
Fredag den 8. 			
Mandag den 18. 			
Torsdag den 21. I 			
					
April:
Torsdag den 4. 			
Torsdag den 18. 			

Samtalemøde hos J.K. Bojesen.
Kredsmøde i Hundborg v. pastor Ole Larsen, Års.
missionsuge i Hillerslev.
Simon Overgård, Lemvig.
Åge Lilleøre, Harboøre.
Villy Holm Pedersen, Brønderslev.
Nordthy Mandskor.
Hjemmenes Aften. Knud Bonde, Snedsted.
Sognehuset IM Generalforsamling.
Tage Grønkjær, Klitmøller taler.
I Sognehuset. Hanne Sohn, Aalborg.
Soldateraften i Hillerslev.

Maj:
Onsdag den 1. og torsdag den 2. Bibelkursus i Thisted v. journalist Annette Ingemansen, Fred
					ericia.
Torsdag den 23. 			
I Sognehuset. Preben Sørensen, Viborg.
Torsdag den 30. 			
Samtalemøde hos Lillian Larsen.
Juni:
Torsdag den 13. 			
Torsdag den 20. 			

Samtalemøde hos Ingeborg Skårup.
Møde i Hillerlev.

Juli:
19. – 26. 				

Bibelcamping i Hurup.

Hilsen Lillian Larsen

Have- og vedligehold
Anlægsgartner
Træfældning- og skovarbejde
Rengøring
Pedel- og varmemester
– alt for både private og erhvervsdrivende!
Holmevej 14, Nors · 7700 Thisted
Tlf. 2219 0981 · witdahls@witdahls.dk
www.witdahls.dk

Nors Ældrecenters aktivitetskalender
				

Arrangementer i januar og februar

Januar:
Onsdag den 02.01. kl. 14.00
		
			
Onsdag den 09.01. kl. 14.00
		
			
			
Onsdag den 16.01. kl. 14.00
					
Onsdag den 23.01. kl.14.30
		
		
Onsdag den 30.01. kl. 14.00
Torsdag den 31.01. kl. 14.30
		
Februar:
Onsdag den 06.02. kl. 14.00
		
Onsdag den 13.02. kl. 14.00

Alm. Klub.
Hyggeeftermiddag med
musik ved Jens Dahl.
BANKOSPIL
1 plade 10 kr. 3 pl. 25 kr.
Besøg af Alex Jensen
der vil lave tryllekunster for os.
Alm. Klub.
Gudstjeneste.
Besøg af PASGAARD TØJSERVICE.
Der er udsalg.
FASTELAVN
Vi slår katten af tønden og spiser
fastelavnsboller til kaffen.

Onsdag den 20.02. kl. 14.30

Arrangement for ældre i
Sognehuset.

Onsdag den 27.02. kl. 14.00

Alm. Klub.

Torsdag den 28.02. kl.14.30

Gudstjeneste.

Bemærk: Høreomsorgs-konsulent Annie Bovbjerg kommer
på centret den 23.01. kl. 10-12.
		
Aktivkomitéen består fra 2011 af følgende:
Formand Kirsten Nielsen, Peder Christiansen, Henning Bang,
Inger Obel, Anne-Lise Jensen. Suppleant Rosa Jensby.
Beboerrepræsentant Sigrid Bang.
		
Næste møde i aktivkomiteen er den 06.02. kl. 10.00.
Årets frivillige på Nors Ældrecenter blev organist Jenny Larsen.
Udtrukne vindere ved Basaren på Nors Ældrecenter d. 17.11.
Anna Munk, Henry Bojesen, Mogens Pedersen, Heine Andersen, Gudrun
Kirk, Hanne Vestergård, Marie Hartvig Nielsen, Karen Berg, Kristine
Jensen, Everine Kirk, Johannes Sandahl, Laura Gravesen, Anne Marie
Andersen, Margrethe Bertelsen, Susanne Pedersen, Rita Hyldahl, Lillian
Larsen, Benthe Christensen, Karen Marie Kruse, Frede Lukassen, Vibeke
Gravesen, Britta Kruse, Gitte Marqusen, Elisabeth Jensen, Pia Jensen,
Lilly Jensen, Henrik Munk, Lillian Bøjesen, Yrsa Pedersen, Peter Fisker,
Inge Thomsen, Solveig Sørensen, Sigfred Christensen, Gerda Jacobsen,
Alice Jacobsen, Helle Fisker, Kristian Sårup Andersen, Karen Marie
Kristensen, Kristiane Westergård, Peter Christiansen, Inge Lise Lukassen, Karen Iversen, Jytte Westergård, Jonna Hansen.
Tak til alle der støttede og gav gaver til basaren.
Tak til alle der besøgte basaren.
Tak til alle der hjalp både før og under basaren.
Vi havde en dejlig dag.
Overskuddet fra årets basar blev rekordstort – ca. 19.950,- kr.
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

Glædelig jul og godt nytår til alle!

Nors Genbrug
Vi holder vinter og fødselsdagsudsalg i uge 3og 4 fra mandag
den 14. januar til lørdag 26. januar.

Generalforsamling
i Nors Hallen
Torsdag den 21. februar
kl. 19:30
i Nors Hallens mødelokale.

Kom og se, hvad vi har. Alt sælges til halv pris, tøj, sko, ting og
Forslag skal være formanden i
sager, møbler med mere.
hænde senest 8 dage før.
Alle kunder og medarbejdere ønskes et rigtig godt nytår, med
Med venlig hilsen
tak for det gamle år.
Venlig hilsen bestyrelsen i Nors Genbrug.

Nors Hallen

Nors Tved
Borgerforening
Udlejer flagstænger, stole, borde
og æresporte m.m.
Borgerforeningen har købt nye
stole og der er nu også mulighed
for at leje et stort hjerte.
Henvendelse til Ingerlis på
tlf.24265822

Ledige lejligheder i Nors.
3 værelses lejlighed i stueplan
med terrasse. Pris pr. måned kr.
4.050,00 + forbrug.
Ledig fra 1. februar.
3 værelses lejlighed på 1. sal. Pris
pr. måned kr. 3.000,00 + forbrug.
Ledig fra 1. april eller gerne før.
For begge lejligheder gælder det,
at husdyr ikke er tilladt.
Henvendelse for yderligere info:
tlf. 97981214 eller 61461675

Nors Vandværk

Information fra Nors Gymnastikforening

afholder generalforsamling
på Nors Kro
tirsdag den 19. februar 2013
kl. 19.30

Så er halvdelen af sæsonen gået, og der er god søgning
til holdene. Vi har dog fortsat plads til flere som gerne vil
deltage.

Med venlig hilsen
Nors Vandværk A.m.b.A.
Kaj K. Andersen
Vendbjerg 18
7700 Thisted
tlf. 97981671
mobil 30129781

Jul hos
Super Spar
Traditionen tro er der også hos Super Spar blevet julet til den store
guldmedalje.
Igen i år benyttede rigtig mange
børn sig af at hænge sokker op i butikken. Her blev puttet godter i og
børnene kunne lige inden jul hente
sokkerne med indhold.
Den 22. december blev der inviteret på gløgg, kaffe og æbleskiver.
Rigtig mange benyttede sig af dette
og hyggede sig i butikken, hvor der
var rigtig god julestemning.

Derfor kan du efter nytår tilmelde dig et af vores hold til
halv pris.
Du skal blot tilmelde dig efter anvisningen på hjemmesiden, og møde op til træningen som starter igen i uge 2.
Med Venlig Hilsen
Nors Gymnastikforening
Hele december har der været jule- står altid klar med et smil og en sød
travlt i butikken, men Carsten og og frisk bemærkning. DEJLIGT
Susanne og deres dejlige personale med sådan en købmandsbutik…

Nytår 2013
Der har ikke været forlydende om
tilskadekomster eller groft hærværk
i Nors nytårsaften.
Forhåbentlig er alle kommet godt
ind i det nye år. – Som altid har der
været sprængt en del postkasser i
luften og hejst palle, træer mm op i
flagstænger rundt omkring.

Et par containere har også måttet
lade livet, og det kan godt se lidt
voldsom ud, når de er fyldt med skrald og så bliver sprængt i stykker…
Ellers er der fyldt med barberskum
og afbrændte raketter i hele byen.
– Og ja, måske er det nogle skoletrætte børn, der har sat skolen til
salg. Ekstra juleferie ønskes.
GODT NYTÅR



















































Deadline for næste blad er den 20. februar 2013

