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Trykket hos Trykkeriet Friheden.

Marts-april dækker dette blad. 
Det er jo FORÅR... Mon ikke vi 
alle glæder os over de lysere dage 
og varmere temperaturer? Det er i 
hvert fald dejligt at se blomsterlø-
gene pible op af jorden, høre og se 
fuglenes aktivitet derude og mærke, 
at solen igen får lidt mere magt. 
Man bliver jo helt glad i låget af 
disse forårstegn...

Der er allerede afviklet en del gen-
eralforsamlinger i foreningerne, og 
flere kommer til i marts. Vi håber 
alle foreninger har de folk de skal 
bruge til bestyrelsen, og får masser 
af opbakning fra brugerne. Uden ild-
sjæle går det ikke, så bak op om den 
forening, du synes du kan bidrage 
med noget til. Der er altid brug for 
en ekstra hånd. Foreningerne er 
i den grad med til at holde gang i 
byen, og er med til, at folk får lyst 
til at flytte til vores område. 

Heldigvis går det stadig godt med 
hussalget heromkring, selv om der 
fortsat står tomme huse og til salg 
skilte. Mon ikke snart den finan-
skrise forsvinder helt, så der igen 
kommer gang i handlerne rundt om

kring. Det vil jo helt sikkert også 
smitte af på vores kære erhvervsliv.

Apropos erhvervsliv, så har erhverv, 
institutioner og foreninger igen be-
talt for at være med i det vi kalder 
"tværsarbejdet i Nors-Tved". TAK 
for det. Så kan vi fortsat køre Ti-
dende og hjemmeside det næste år.
Der er i dette blad masser af artikler 
med arrangementer man kan delt-
age i. Der er noget for enhver smag, 
så kig lige bladet igennem og få jer 
tilmeldt de ting i har lyst til at delt-
age i. Der er aktiviteter for alle al-
dre, og det er jo rigtig skønt.

Vi har jo jubilæumsår. Til septem-
ber har Tidende eksisteret i 10 år. 
Det er ensbetydende med, at vi 
gerne vil lave et jubilæumsblad i 
vores september-oktober Tidende 
og der håber vi, at mange vil bi-
drage med ideer til, hvordan vi kan 
lave et spændende og farverigt blad. 
Vi håber at både erhverv, foreninger 
og institutioner vil komme med ar-
tikler til bladet. Det kan f.eks. være 
med tilbud, konkurrencer eller hvad 
nu man har af ideer. Der kommer 
mere omkring jubilæumsnum-

meret i næste Tidende, men aller-
ede nu modtager vi gerne ideer og 
gode forslag til dette nummer. Tag 
eventuelt en "diskussion" på face-
booksiden norsby, der bliver flittigt 
brugt. 

Siden har nu langt over 400 medle-
mmer, og det er en fryd at se, hvad 
sådan en side kan bruges til. Vi har 
da også fortsat vores debatforum på 
hjemmesiden norsby.dk, men den 
er lidt tungere at arbejde i, men kan 
dog stadig bruges.

Ellers er der ikke mere herfra. Vi ser 
gerne mange artikler og billeder til 
næste udgave, der dækker maj-juni. 
Deadline er 20. april. Nyd foråret!

Hilsen Redaktionen



Der er måske flere, der har tænkt 
over, hvad det grønne flag på skolen 
betyder. - Thisted kommunes borg-
mester Lene Kjeldgaard, var for 

nylig ude og hejse flaget sammen 
med alle skolens elever og lærere.

Flere af skolens årgange har den sid-
ste tid arbejdet med temaet "Grøn 

Grønt flag på Nors Skole
læseplan". Det går bl.a. ud på, at 
vi som forbrugere kan være med til 
at gøre en forskel, ved at købe de 
rigtige varer ind. 

De rigtige varer er f.eks. varer med 
bestemte varemærkninger som: sv-
anemærket (nordisk miljømærke 
non-food), fairtrade (international 
retfærdig handel, der gør at produ-
centerne får mere for deres produkt) 
og FSC-mærket (internationalt 
mærke til træ og papirvarer, der be-
tyder, at man med god samvittighed 
kan købe disse varer, da fældning af 
træerne til produkterne sker på fors-
varlig vis, og der genplantes nye 
træer).
Det er specielt eleverne i de ældste 
årgange, der er blevet undervist i, 
hvordan man kan være med til at 
få et bedre klima blive sundere og 
dermed sikre en bedre fremtid. 3. og 
4. klasse har haft emneuge om af-

fald, vand og energi. 5. og 6. klasse 
har haft om bæredygtigt forbrug.

De har lært en masse om, hvordan 
man passer bedre på Moder Jord, og 
det burde vi vist alle lære lidt mere 
om. 

Stort tillykke til Nors Skole.

Nors
Gymnastikforening

afholder ordinær general-
forsamling i

Nors Hallens mødelokale,
onsdag, den 26. marts 

2014, kl. 19.30.
Dagsorden er ifølge ve-

dtægterne.

Med venlig hilsen
Nors Gymnastikforening

Holmevej 14, Nors · 7700 Thisted
Tlf. 2219 0981 · witdahls@witdahls.dk

www.witdahls.dk

Have- og vedligehold

Anlægsgartner

Træfældning- og skovarbejde

Rengøring 

Pedel- og varmemester

– alt for både private og erhvervsdrivende!

Hovedsponsor:



 

Bold og leg 

I de sidste 5 år har der været ”Bold og leg” på Ranselvej 15. Jeg vil gerne 
fortsætte med det i år, for jeg synes, det er en rigtig dejlig oplevelse for 
børnene (og de voksne  ) i naturen.  

Vi laver mange forskellige sjove og lærerige aktiviteter som fangelege, 
boldspil eller gemmelege. 

Jeg har gerne ideer til, hvad vi kan lave, men ellers hjælper vi hinanden. 
Jeg prøver at udvide aldersgrænsen, så det både er for de mindste og for 
de børn, der også kunne tænke sig at komme at spille boldspil som fx 
rundbold, dødbold eller hvad børnene kunne tænke sig. Vi kan altid dele 
os i grupper. (Det vil sige fra 2 år til 8-10 år). Vi prøvede sidste år med så 
stor aldersspredning, og det gik rigtig fint. 

”Bold og leg ” finder sted – på Ranselvej 15 ved 
græsmarken/volleyballbanen. Parkering/indgang ved den grå garage.  

Første gang er søndag den 27. april til sidst i juni, så kan vi altid snakke 
om hvilken dag og tidspunkt, der passer bedst.  

Det koster 25 kr. at være med, og det er for hele sæsonen – så er der lidt 
til redskaber. Og traditionen tro afslutter vi sæsonen med pippekiks og 
bålhygge. 

Send gerne en sms besked, hvis dette har interesse, eller hvis I har evt. 
spørgsmål på telefon 25 13 59 89. 



Med venlig hilsen 

Mette Pedersen 

 

 



 

          Ændringer i Postbetjeningen i Spar Nors. 
 
Post Danmark har besluttet at hele strukturen skal ændres i Danmarks 
postbutikker. 
Gennem de sidste år er indbetalinger / giro kort faldet ganske drastisk. 
Til gengæld er antallet af pakker steget i samme takt. I løbet af det første halve år 
vil ca. 800 af de nuværende ca. 1100 postbutikker derfor ændre status. 
 
Den væsentlige ændring her hos os i Nors, bliver at vi fremover ikke kan 
lave ”bankforretninger”, dvs. tage imod betaling for giro kort og lign. 
Der vil være nogen som ”kommer i klemme” til dem anbefaler vi, at man fremover 
benytter Homebanking eller laver en aftale med sit pengeinstitut. 

 
De produkter vi fremover kan tilbyde 
er: 

 

Frimærker Ganske almindelig vare, som købes ved 
kassen. 

Afsendelse af pakker i Danmark Du køber en pakke label ved kassen. 
Der fås 3 forskellige: Op til 5 kg 
                                    Mellem 5 – 10 kg. 
                                    Over 10 kg. 
Du kan købe ekstra med hjem og gøre 
pakken klar i fred og ro, eller du kan 
gøre pakken klar her i butikken og 
derefter sætte din pakkelabel på. 
 

Pakkeudlevering Du vil stadig modtage en sms, mail eller 
seddel fra postbudet om at der ligger en 
pakke til dig. 
Du kan hente den når det passer dig 
inden for de næste 14 dage. 

Pakkeudlevering med betaling Uanset om der er told, moms eller 
betaling på pakken, kan den hentes i 
hele butikkens åbningstid. Vi tager imod 
pengene ved kassen og sørger for at de 
bliver sendt videre. 

Returnering af pakker Hvis du har købt via nettet og det skal 
returneres, kan det stadig afleveres her. 
Hvis modtageren har sendt retur label 
med sætter du bare den på og eller må 
du jo købe en ny pakkelabel og sende 
den på helt normal vis. Der er ingen 
forskel fra nu. 



 SPAR Nors
*Husk at vi er med til modeshow i Nors hallen d. 07-03-14 kl. 
17,00. 

*D. 04-04-14 afholder vi vinsmagning i Nors hallen, så sæt kryds 
i kalenderen

*Uge 18 har Spar Nors 10 år jubilæum ;o) Utroligt at der er gået 
så mange år... Vi vil gerne sige "tak for opbakningen" med en 
masse gode tilbud. Så glæd jer allerede nu. 

 
Fremover kan vi IKKE tilbyde:  
Rekommanderet (anbefalet) Du kan jo vælge at sætte en pakkelabel 

på brevet i stedet for frimærker. På den 
måde skal både postdanmark og 
modtager kvittere for modtagelsen og 
du kan endda følge brevet på 
Track&Trace. 

Pakker til udlandet Hvis du kan holde vægten under 2 kg., 
kan du sende pakken som brev. Men 
over 2 kg. kan vil desværre ikke hjælpe 
mere. 

 
Vi forsætter selvfølgelig med at sælge bobleposer, papkasser, tape, 
indpakningspapir og alt det andet, som hører til at pakke en pakke forsvarligt ind. 
 
ÆNDRINGERNE TRÆDER I KRAFT TIRSDAG D. 11-03-14 
 
Hvis du har spørgsmål ang. dette er du velkommen til at spørge os i butikken om 
det. 

 
 
 

Hilsen Spar Nors. Skellet 2, 7700 Thisted. Tlf. 97981050,  Mail: 0720904@spar.dk 
 
 

 
 
  



Hvem kan ikke huske hvor dejligt 
det er at spise pandekager? 

Vi kender én der holder pan-
dekagerne i live, hun hedder Maria 
Kusk. Hun er en rigtig pandekage 
Bedste der igennem mange år har 
glædet børn og voksne med hendes 
pandekager. 

Hun har lavet dem til børnefødsels-
dage, konfirmationer, studentergil-
de, fødselsdagsfester i fritteren, ju-
niorklubben, hun har haft besøg af 
fodbolddrenge efter kampe og ikke 
at forglemme de mindste i dagple-

Pandekage Bedste
jen hvor hun i tirsdags kunne glæde 
os med sine pandekager. 

Efter vi havde spist frugten og 
leget/sunget lidt, ankom ”Pan-
dekage Bedste” med hendes mag-
iske pande, og gik i gang med at 
stege pandekagerne, til stor glæde 
for børnene kunne de hjælpe med at 
lave deres helt egen pandekage. 

Der blev lavet 200 små dejlige pan-
dekager. Selv de aller mindste af 
børnene fik styrket deres sanser da 
der bredte sig den dejligste søde 
duft i rummet. 

Vi håber at får besøg af dig en an-
den gang. Vi siger tusinde tak for en 
fantastisk formiddag.
 
-Tirsdags legestue gruppen.   
 



Hjemmenes aften
Marts
17. marts
Sognepræst Line Kær Nielsen, Thisted, 
fortæller om hendes tid som fængselspræst.

Alle er velkomne i Sognehuset, kl. 19.30.

Nors
Gymnastikforening

afholder

gymnastikopvisning
i Nors Hallen,

fredag, den 14. marts 2014, kl. 18.30.
Aftenen starter med fælles indmarch og 
herefter viser vores hold hvad de kan.

Thyland Idrætsefterskole gæsteoptræder

Med venlig hilsen
Nors Gymnastikforening

Hovedsponsor: 

Holmevej 14, Nors · 7700 Thisted
Tlf. 2219 0981 · witdahls@witdahls.dk

www.witdahls.dk

Have- og vedligehold

Anlægsgartner

Træfældning- og skovarbejde

Rengøring 

Pedel- og varmemester

– alt for både private og erhvervsdrivende!

Vi er nogle, der spiller krocket på 
Vendbjerg tirsdage kl. 13-16 og 
torsdage kl. 9-12.

Vi vil gerne have nogle flere med, 
både mænd og kvinder.

Krocket er et spil med slav i og kan 
spilles af alle uanset alder og køn.
Krocket er for hjernen, humøret og 
helbredet.
Krocket er et makkerspil, som 
kræver samarbejde.
Krocket spilles overalt i Dan-
mark og det sociale samvær er det 
væsentlige.
Krocket kan dyrkes som ren mo-
tion, man kan gå med til mixstævne 
og tage med til turneringer. 

Der er i år 11 mixstævner i Thy, 
Mors og Salling, hvor vi er velkom-
men til. Mixstævne i Nors er tors-
dag den 21. august. Sidste år var 
vi 61 spillere til stævnet, hvilket er 
rekord.

Du er meget velkommen til at prøve 
om det er noget for dig. Vi har det 
meget sjovt, så mød bare op. Vi har 
kroketkøller du kan låne. Kontin-
gent er 100,00 kr.

Vel mødt

Hilsen
De muntre motionister
Krocketafdelingen

Krocket
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Billedgudstjeneste. 
Ved gudstjenesten 2. påskedag kl. 19.00 i Tved kirke vil jeg, - som sidste år - tage mit udgangspunkt i et bille-
de / et maleri. Og et brugbart emne er dukket op men hvilket afsløres først 2. påskedag 
 
Liturgisk gudstjeneste. 
Benævnelsen ”liturgisk” gudstjeneste lyder måske lidt fremmedartet og ”farligt” men det dækker over en 
gudstjenesteform, hvor bl.a. prædiken er udeladt. I stedet for bliver´ der læst forskellige tekster fra Jesu lidel-
seshistorie, og disse læsninger suppleres med salmeuddrag, der forsøges afpasset til teksterne. På den måde 
skulle man gerne få en bedre forståelse af, hvad der foregik i forbindelse med Jesu arrestation, domfældelse og 
korsfæstelse. Og det foregår selvfølgelig: Langfredag, dvs. fredag den 18. april kl. 10.30 i Nors kirke. 
 
Indsamling til fordel for ”Folkekirkens Nødhjælp”. 
I hele marts måned vil der i begge vore kirke blive foretaget indsamling til fordel for Folkekirkens Nødhjælps 
fasteindsamling: Stop sulten. 
Mad er en menneskeret. I 2000 lovede verdens ledere hinanden at halvere antallet af sultende i verden inden 
2015. I dag lever 842 mio. mennesker med sult, og med en fælles indsats er det faktisk muligt at nå målet. Der 
er mange årsager til, at mennesker sulter: naturkatastrofer, dårlige dyrkningsmetoder, fattiges begrænsede mu-
lighed for at eje jord og låne penge, spekulation i fødevarepriser osv. Dertil kommer, at man, i netop i disse 
lande, ikke råd til at afværge og afbøde konsekvenserne af klimaforandringerne.
I år har indsamlingen fokus på Etiopien, hvor hungersnød slog 1 mio. mennesker ihjel for 
30 år siden. De sidste ti år har investeringer i nye dyrkningsmetoder, bedre gødning og retten til jordbesiddelse 
sikret, at bønderne bedre kan regne med årets afgrøder. Fremskridt i landbruget er den største del af grunden 
til, at Etiopien har en vækst på ca. 11% om året. Andelen af ekstremt fattige er fra 1995 til 2010 faldet fra 
49,5% til knap 30%, og andelen af mennesker, der sulter, er faldet fra 28% til 21%. 
 
Menighedsmøde. 
Det årlige menighedsmøde i Nors-Tved pastorat afholdes i år: 
torsdag den 6. marts. Vi starter med en kort gudstjeneste i Nors 
kirke kl. 19.00, hvor ”Ballerum Tærskværk” vil levere musik-
ken. Efterfølgende afholdes menighedsmødet / årsmødet i Sog-
nehuset, hvor formændene for de 2 menighedsråd, - Gunnar 
Smed, Nors og Jørgen Miltersen, Tved vil fortælle om året, der 
gik, og hvor kasserer Jens Peter Søndergaard vil vise årets gang i 
billeder. Så kom og hør noget om, hvad der rører sig i netop dine 
sogne! 

Så fældes der træer ved  Sognehuset 
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 GUDSTJENESTER 

Måned/dag     Dato  Nors      Tved 
Marts 
Lørdag      01.  09.00 Fastelavnsgudstjeneste  Ingen 
Søndag, Fastelavn    02.  09.00 K     10.30 *) 
Torsdag      06.  19.00 + Menighedsmøde.  Ingen 
Søndag, 1.s. i Fasten    09.  10.30 *)     Ingen 
Søndag, 2.s. i Fasten    16.  09.00      10.30 
Søndag, 3.s. i Fasten    23.  10.30      Ingen 
Søndag, Midfaste     30.  09.00      10.30 
April  
Søndag, Mariæ bebudelsesdag  06.  10.30      Ingen 
Søndag, Palmesøndag    13.  Ingen      09.00 BH 
Torsdag, Skærtorsdag    17.  19.00      10.30 *) 
Fredag, Langfredag    18.  10.30 Liturgisk    Ingen 
Søndag, Påskedag    20.  10.30 *)     09.00 
Mandag, 2. påskedag    21.  Ingen      19.00 Billed. 
Søndag, 1.s.e.påske    27.  10.30      Ingen 
 
Maj 

Søndag, 2.s.e.påske    04.  10.30 Konf .    09.00 Konf. 
Søndag, 3.s.e.påske    11.  09.00 K     10.30 
Torsdag      15.  19.00 + Varme hveder.   Ingen 
Fredag, St. Bededag    16.  Ingen      10.30 *) 
Søndag, 4.s.e.påske    18.  10.30 *)     Ingen 

*) Kirkebil.  For at benytte kirkebilen, 
skal man ringe til Thisted Taxa, 
97920422 senest dagen før kl. 12.00 

Graver i Nors: 
Jørgen Christiansen, 24900808. 

Graver i Tved: 
Erling Overgaard, 40287389. 

 
BH= Benne Holwerda, Hillerslev 

K) Kirkekaffe. Det vil sige, 
at der efter gudstjeneste ser-
veres en kop kaffe i våben-
huset 

Udleje af 
Nors Beboerhus
Åse Christensen
Tlf. 52 60 78 80
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Følgende konfirmander forventes konfirmeret i  Nors og Tved kirke, søndag den 4. maj 2014: 

Tved kirke kl. 09.00:  
Thor Gravesen, Bangsmindevej 8 Tved 
Stine Gregersen, Bangsmindevej 4 Tved 
Mathias Toft Harbo, Nørbyvej 7 Tved 
Martin Hilligsø Munk, Døjholtvej 5 Nors 
Sandie Vendelbo Brandi Nielsen, 
Ballerumvej 309 Tved. 
Anne Mette Westergaard, Hindingvej 36 
Nors 

Nors kirke kl. 10.30: 
Rasmus Foldager Andersen, Hindingvej 23 Nors  
Mikkel Bunch Christensen, Violvej 9 Nors 
Mads Christiansen, Søbakken 2 Nors 
Magnus Bang Dieckmann, Smedetoften 4 Nors 
Marie Kirstine Gasberg, Dalen 24 Nors 
Benjamin Stentoft Gravesen, Holmevej 3 Øster Vandet. 
Rasmus Hove Holm Hansen, Smedetoften 8 Nors 
Steffen Larsen, Norsvej 62 Nors  
Simon Jensen Luxhøj, Frydebovej 57 Nors 
Alex Nielsen, Norsvej 36 Nors 
Ea Skaarup Nielsen, Guldstjernevej 4 Nors 
Emil Skaarup Nielsen, Guldstjernevej 4 Nors 
Mads Havmand Odgaard, Vendbjergvej 16 Nors 
Sofie Leegaard Pedersen, Norsvej 65, 1  Nors 
Simon Møller Petersen, Ranselvej 6 Nors 
Stina Odgaard Sørensen, Hindingvej 40 Nors 
Simon Martinus Skaalum Krongaard, Smedetoften 14 Nors  
Konfirmationsdatoer for 2015 og 2016. 
Der afholdes konfirmation i Nors-Tved pastorat 
Den 3. maj 2015.  Den 1. maj 2016. 

Siden sidst… 

Døbte i Nors kirke: 
Elias Stentoft Pedersen, Ø. Vandet. 
Andrea Wentoff Amby, Nors. 
Silje Pretzmann Kristiansen, Hundborg. 
Tillykke! 
 

Døbte i Tved kirke: 
Clara Vestergaard Stefansen, Nors. 
Frida Kleine Thomsen, Nors. 
Tillykke! 
 

Viede i Nors kirke: 
Britt Wentoff Amby og Jan Wentoff Amby, 
Nors. 
Tillykkke! 
 

Døde /begravede, Nors. 
Gunnar Madsen, Nors. 
Hilda Eriksen Sørensen, Thisted. 
Børge Leo Jensen, Nors. 
Lizzy Mervyn Nielsen, Nors. 
Hans Peter Trabjerg Pedersen, Nors. 
Ib Rishøj, Nors. 
 

Æret være deres minde. 

Stemnings-
billed fra 
Kyldenmisse 
gudstjeneste 
i Tved Kirke 



NORS-TVED 
KIRKETIDENDE 

 
MARTS - APRIL 2014  

 

Gravermedhjælper ved Nors kirke. 
Stillingen som gravermedhjælper ved Nors kirke ønskes besat pr. 03.03.2014. Det er et tidsbegrænset job, der 
løber fra 03.03.2014-31.12.2014. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst på området. Ansøg-
ning sendes til Nors menighedsråd, - kontaktperson Leif K. Andersen. Mail adresse: korsgaard3@ofir.dk. 

Sogneaften. 
Den 19. marts kl. 19.30 i Sognehuset, Henrik Bolt Jørgensen fortælle om vore kirker i Thy i ord og billeder. 
Sogneeftermiddag: 
Den 7.maj  kl. 14.30 i Sognehuset,  Anne og Svend Hamborg. En tur til Nordkap. Fortæller og synger. 

St. Bededags aften og varme hveder. 
Aftenen før St. Bededag, dvs. torsdag den 15. maj 2014, afholder vi en aftengudstjeneste i Nors kirke kl. 19.00, 
og menighedsrådet inviterer efterflg. på varme hveder i Sognehuset. Her vil der også blive lejlighed til at synge 
efter Højskolesangbogen. 
Telefon - og træffetider. 
Jeg træffes på tlf. 97-981030, hvor der er omstilling til mobil. Man kan også ringe direkte til min arbejdsmobil, 
som er: 30611008. Er jeg ikke lige ved telefonen, kan man indtale en besked, hvorefter jeg ringer tilbage sna-
rest. Jeg kan ligeledes træffes via mail: akf@km.dk.  
Jeg forventer at være på kontoret i Nors: Tirsdag: fra kl. 10.00, Onsdag fra kl. 08.00, 
       Torsdag fra kl. 08.00, Fredag: efter behov 
men ring gerne for en aftale, så vi er på den sikre side. Mandag er min ugentlige fridag. 
Ønsker man besøg af præsten, er man meget velkommen til at kontakte mig, så finder vi et tidspunkt. 
 
Ferie og friweekends. 
Jeg afholder ferie i perioderne: 7.-14. april og 19.-26. maj 
2014. Embedet passes i disse perioder af pastor Benne 
Holwerda, Hillerslev, der kan kontaktes på tlf.: 97-
981403. 
 
www.sogn.dk. 
Har man adgang til Internet og PC, så kan man på oven-
nævnte hjemmeside finde gudstjenestetiderne for de fle-
ste sogne i Danmark, - også Nors og Tved.  
 

 
Her forsvinder den sidste rest af den gamle præstegård 



Nytårsparade 

Søndag d. 19. januar var der nytår-
sparade i Nors kirke. Vi startede med 
morgenkaffe i spejderhuset klokken 
9.00, hvor omkring 40 mennesker 
var mødt op. Gudstjenesten beg-
yndte klokken 10.30. Forud for det 
drog 26 uniformerede spejdere fra 
spejderhuset til kirken med faner, 
som vi også skulle stå med under 
gudstjenesten. 

Overlevelsestur

Fredag d. 24. januar mødtes 16 
friske spejdere ved spejderhuset. 

Nyt fra spejderne
Herfra drog de af sted på gåben på 
overlevelsestur. Turen startede med 
et løb gennem skoven, til Tved. Sent 
på aftenen var alle patruljer fremme 
ved det gamle spejderhus i Tved, 
hvor vi skulle overnatte. 

Efter kun et par timers søvn, blev 
spejderne vækket, for lederne var 
blevet kontaktet af nogle ældre 
herre, der engang havde gravet guld 
i minen lige ved siden af det gamle 
spejderhus. Spejderne skulle nu 
hjælpe dem med, at få deres guld 
tilbage fra ”de onde” guldgravere. 
Efter natløbet stod den på suppe og 
varm kakao, inden spejderne skulle 

tilbage i soveposerne. 

Lørdag morgen, da spejderne havde 
spist morgenmad, begav de sig af 
sted mod parken i Nors. Her lavede 
patruljerne frokost på trangia i Gun-
nars pavillon. Da frokosten var in-
dtaget gik spejderne videre til spe-
jderhuset. Her stod den på opvask 
og lidt hygge foran brændeovnen, 
inden de yngste blev hentet. 

Klokken 13.45 skulle seniorerne 
være på stationen i Nors, her blev 
de mødt at tre seniorer fra Østerild, 
der skulle følge trop resten af week-
enden. Uvidende om, hvad der nu 
skulle ske blev seniorerne samlet 
op af bussen, som kørte dem til 
Hanstholm.
På stranden i Hanstholm skulle en 
hurtig dukkert i havet overstås – vel 
at mærke, var det 4 grader uden for. 
Lederne havde lavet svedehytte i en 
bunker, som seniorerne skulle ind i 
efter dukkerten. 

Herefter stod den igen på vandring, 
med firing hen over Kællingedal på 
vejen. Sidst på aftenen besluttede 
lederne at køre seniorerne til Ræhr, 
hvor de kunne spise deres aftens-
mad inden døre, da det simpelthen 
var blevet for koldt for mange af 
dem. 

Efter aftensmaden førte en kort gå-
tur seniorerne frem til det sted, hvor 
de skulle overnatte – bag i en gam-
mel militærlastbil. Da seniorerne 
havde sovet et stykke tid blev de 



vækket ved, at lastbilen kørte, og 
der blev råbt, at de skulle skynde sig 
i tøj, da det brændte udenfor. Efter 
en hurtigt overstået brandslukning-
søvelse og en kop varm kakao var 
det tilbage i soveposerne. 
Næste morgen vandrede seniorerne 
tilbage til spejderhuset, hvor turen 
sluttede klokken 11.00. Alle overle-
vede. 

Distriktslejr

Planlægningen af årets sommerlejr 
er godt i gang. Der skal i uge 28 af-
holdes Thy lejr, som er en sommer-
lejr for alle spejdere i Thy distrikt. 
Bævere og ulve skal deltage i lejren 
fra søndag d. 5. juli til onsdag d. 9. 

juli, hvorefter lejren fortsætter for 
spejdere og seniorer til lørdag d. 12. 
juli. 

Lejren skal afholdes ved Egebak-
sande i Tvorup plantage, og vi reg-
ner med 350 deltagende spejdere. 

På spejdernes vegne
Louise Gregersen

Som mange måske har bemær-
ket, sker der ikke så meget inde 
på hjemmesiden norsby.dk. - Jeg 
har længe forsøgt, at få flere til at 
hjælpe med siden, men desværre 
forgæves. Derfor vil jeg godt høre 
om man overhovedet er interesseret 
i, at den skal fortsætte. Jeg vil gerne 
stadig hjælpe til med siden, men det 
vil være bedre, hvis vi er flere, der 
kan stå for hver sit område. Skal 
siden være god, er det ensbetydende 
med, at der bliver lagt nyheder ind 
flere gange ugentligt og fulgt op på 
de undersider, der findes på hjem-
mesiden.

Det vil være fint at høre fra alle I 
borgere, om vi skal droppe siden og 
eventuelt bare bruge den ganske ud-
mærkede facebookside, der nu har 
over 400 medlemmer. Her bliver alt 
lystigt diskuteret, og det er en fryd 
at se, hvilken succes denne side 
har. Jeg foreslår at man her tager en 
diskussion om, hvordan vi gør det 
bedst. Dog er det en betingelse, at 
hvis jeg skal fortsætte med at arbe-
jde med hjemmesiden, skal jeg have 
hjælp, da jeg efter ca. 10 år er ved at 
køre noget træt i det...

Er DU interesseret i at hjælpe, så 
kontakt mig endelig.

Hilsen Susanne Søe-Larsen
info@norsby.dk eller tlf. 3022 1024

Hjemmesiden
Norsby.dk



Nors Ældrecenters aktivitetskalender
Arrangementer:

Marts:                                                                              
Onsdag den 05.03. kl. 14.00 
Vi får besøg af Thy Folkedansere
 Onsdag den 12.03. kl. 14.00 
BANKOSPIL 1 plade 10 kr., 3 pl. 25 kr.
                  
Onsdag den 19.03. kl. 14.00 
Vi skal se en film/DVD 
”Byvandringer i Thisted by”  

Onsdag den 26.03. kl. 14.00 
Alm. Klub med quiz og spil  
Torsdag den 27.03. kl. 14.30 
Gudstjeneste
  
April:                

Onsdag den 02.04 kl. 12.00  
Sildedag. Vi nyder noget godt at spise 
og får en snaps til. Pris pr. kuvert: 75 kr. 

Onsdag den 09.04. kl. 14.00  
Svend Sørensen kommer og fortæller om 
”Besættelsestiden i Thy”      
Onsdag den 16.04.  
Påskeferie

Onsdag den 23.04. kl. 13.30  
Årets første Blå Tur. 
Vi besøger Solgården i Hundborg       
Pris for køretur og kaffe – 75 kr.

Torsdag den 24.04. kl. 14.30  
Gudstjeneste.

Onsdag d. 30.04. kl. 14.00    
Alm. Klub med quiz og spil 

HUSK – SÆT X I KALENDEREN
FORÅRSFEST PÅ NÆC D. 2175-14 

Vi modtager gerne TING OG SAGER til loppemarked. 
Hen-vendelse  til Gerda.

Aktivkomiteen!
Aktivkomiteen består af følgende:
Formand Rosa Jensby, Leo Pedersen, Henning Bang,
Inger Obel, Bente Christensen.
Suppl. Christian Sand og Inge Lise Lukassen.

Beboerrepræsentant: Ulla Gasberg og  Marie Nielsen.

Referater fra Ældrerådets møder, 
skal være frit tilgængelige,
og de er fremover opsat ved den hvide tavle på Centret.

Næste møde i aktivkomiteen er den 01.04.  kl. 10.
(bemærk, at det er en tirsdag)+

OBS! Høreomsorgskonsulent Annie Bovbjerg 
kommer på Nors Ældrecenter den 26.03.  kl. 10-12.
 
Tilmelding og kørsel til arrangementer: Ring 99174080
pris 12,50 kr. hver vej.
Kaffe m/brød koster 19 kr. hvor intet andet er nævnt.
Tlf.:  - Nors Ældre Center:  99 17 40 80 

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!



Holmevej 14, Nors · 7700 Thisted
Tlf. 2219 0981 · witdahls@witdahls.dk

www.witdahls.dk

Have- og vedligehold

Anlægsgartner

Træfældning- og skovarbejde

Rengøring 

Pedel- og varmemester

– alt for både private og erhvervsdrivende!

Onsdag d. 21. maj. 
 
 
Centerleder Lars Enevold Andersen fortæller under overskrifterne: 
 
• at være asylansøger i Danmark 
• hverdagen på centeret  
• Vi får en rundvisning på Asylcenteret 
 
Der vil være kaffe/te og kage bagt af beboere fra centeret 
 
Betaling for kaffen efter evne – pengene går til støtteforeningen HAV, som laver tiltag for cente-
rets mange børn  
 

Bussen afgår fra Nors Kirkes parkeringsplads kl. 18.30 
 

Arrangør: Nors Tved Menighedsråd 
Tilmelding senest d. 14. maj til:  
Mette Frøkjær: 
mf@hanstholm-skole.dk 
Tlf.: 23491211 
Gunnar Smed: 
gunnar@familiensmed.dk  
Tlf.: 23450347 



Nors Genbrug havde et ret godt ju-
bilæumsudsalg, vintervejret taget 
i betragtning. Mange kiggede in-
denfor i butikken og fik kaffe og 
småkager på 20 års jubilæumsdagen 
den 21. januar. - 

Fredag den 24. januar var der jubi-
læumsfest i Sognehuset for medar-
bejdere og andre frivillige, der er 
tilknyttet Nors Genbrug. 

Tidligere genbrugskonsulent ved 
Danmission Iver Brogaard Ander-
sen, Frederikshavn, der var med ved 
opstarten for 20 år siden, holdt fes-
ttalen. Han fortalte så levende om 
sine mange rejser til ulande, han og 
hans kone havde været på som pen-
sionister. 

Han fortalte om, hvor stor en for-
skel bidrag fra Danmissionen kan 
gøre for de mennesker der. - Nogle 

Jubilæum hos Nors Genbrug
kan købe et lille jordlod og selv avle 
grøntsager eller få et andet selverh-
verv. 

Nuværende  genbrugskonsulent 
Bent Møller og frue fra Holstebro  

var også med. Bent Møller fortalte 
nyt fra Danmissionen og takkede 

alle frivillige medarbejdere rigtig 
meget for det store stykke arbejde, 
der bliver lagt i hverdagen på gen-
brug. Der var en speciel tak til de 
seks, der har været med hele vejen 
i de tyve år. 

Der var afslutning ved sognepræst 
Anni Krogh Foldager. Det var en 
hyggelig fest, hvor medarbejderne 
kunne hilse på hinanden og snakke 
sammen. Vi håber på fortsat støtte 
omkring Nors Genbrug, så vi kan se 
frem til 25 års jubilæum.



Vi fik lavet en hjemmeside med 
fodboldgolfen sidste år der kan man 
se hvordan man tilmelder og meget 
mere. Siden hedder www.norsfod-
boldgolf.dk 

Når vi kommer lidt længere hen på 
året, har vi planer om at lave en bus-
tur ned  til   TV Midt Vest, og se det 
nye de har fået lavet. Mere om det 
når vi nærmer os.

Vi skal også i gang med planlægn-
ingen af årets Sommerfest der 
som altid er i uge 33. Musikken til 
lørdag aften er bestilt og det bliver 
sidste års succes  Mygind Brødrene 
”To for en tier”. Sidder du med en 
god ide til arrangementet eller har 
du  lyst til at give en hånd med, så 
kontakt os endelig. 

Vi kan altid kontaktes på tlf. 
24265822 eller mail ils@privat.dk  
det er også der du henvender dig 
hvis det gælder udlejning af flag 
æresporte  stole borde m.m.

Hilsen Nors Tved Borgerforening                                                                                            
norsfodboldgolf.dk

P.b.v. Ingerlis Svane

 Nyt fra Borgerforeningen
Den 5. februar arrangerede vi på 
opfordring Fællesspisning på Nors 
Skole med 82 deltagere. En rigtig 
hyggelig aften og dejlig med  så fin  
opbakning.

Stemningsbillede fra fællesspisning

Vi havde fået lavet  nogle  fælles-
sange , og var så heldige at Nor-
skoret havde øve aften på skolen 
denne aften så de kom forbi og hjalp 
med at synge. Tak for det.

Borgerforeningen holder  General-
forsamling  den 26. marts på Nors 
Kro. Det plejer at være en hyggelig 
aften, hvor man har mulighed for at 
komme med ideer og forslag til be-
styrelsen, og på den måde være med 
til at have indflydelse på hvad der 
sker i området. Vi håber at mange 
vil komme denne aften.  Se annonce 
andet sted her i bladet. 

Nyt fra Borgerforeningen
Ellers venter vi nu på at det bliver 
forår så vi kan komme i gang med 
forskellige tiltag i Parken. Omkring 
den 1. april er det meningen at vi 
skal holde en arbejdsdag i Parken, 
hvor vi skal være færdig med at 

plante . Der blev plantet nogle store 
træer inde på fodboldgolfbanen 
her først på vinteren, nu er det så 
meningen at vi skal have plantet et 
læbælte for øst så der kan blive no-
get læ på banen.

Der har allerede nu her i februar 
været nogle der har benyttet fod-
boldgolfbanen og vi håber selvføl-
gelig på at den vil blive brugt lige 
så meget som sidste år. Sidder der 
nogle og skal planlægge kommende 
arrangementer  så  overvej om det 
kunne være at prøve at spille fod-
boldgolf. 



                            
         Generalforsamling

Nors-Tved Borgerforening afholder generalforsamling
 Onsdag den 26 marts kl.19.00 på Nors Kro 

Dagsorden:
1 Valg af dirigent
2 Formandsberetning
3 Fremlæggelse af regnskab
4 Valg af bestyrelse. På valg er: Hanne Nielsen, Ingerlis Svane og Ove Thygesen. 
De modtager alle genvalg
5 Valg af suppleanter
6 Valg af revisorer
7 Fastsættelse af kontingent
8 Indkomne forslag
9 Evt.
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde 
senest 8 dage før dens afholdelse. Kan sendes på mail til h.nielsen@mvb.net

Efter generalforsamlingen er Borgerforeningen vært ved kaffe og brød
P.b.v. Ingerlis Svane

Onsdag i uge 10 starter vi løbehold.
For alle medlemmer af Nors Fit-
ness Line er holdene gratis, således 
naturligvis også løbeholdet.
Mødestedet til løbeholdet er ved in-
dgangen (ved børnehaven) til Nors 
Fitness Line. Mødetid er kl. 17.00....
Løbeholdet strækker sig fra uge 10 
til uge 20, hver onsdag i tidsrummet 
kl. 17.00 – kl. 18.00.
Alle kan deltage på løbeholdet, da 
vi vil tilbyde flere forskellige 

niveauer:
Et gå/løbehold, hvor målet er 5 km. 
Her kan alle deltage.
To hold, et for let-øvede og et for 
øvede. På disse hold vil løbetrænin-
gen bestå af to faser. 
En periode med interval, fartleg og 
tempoløb, og en periode med dis-
tancetræning.
Tilmeldingen foregår ved frem-
møde!
Ikke-medlemmer af Nors Fitness 

Nyt fra Nors Fitness Line

 

Nors 

  

Fitness Line 

  

Line kan også deltage, det koster 
150 kr., men hvis man melder sig 
ind i Nors Fitness Line, får man en 
ekstra måneds træning oveni.
Fra kl. 18.00 til kl. 19.00 er der mu-
lighed for medlemmer af Nors Fit-
ness Line at få instruktion i styrket-
ræning/ programlægning, som med 
fordel kan kombineres med løbe-
træningen i centeret.



Indre mission
  Marts:
  Mandag, den 3. marts: Nordthy Mandskor, Hillerslev

  Tirsdag, den 4. marts: Pastor Claus Olsen fra Fur i Hillerslev

  Torsdag, den 6. marts: Pastor Østerby Jørgensen fra Galtrup i Hillerslev

  Fredag, den 7. marts: Missionær Henrik Didriksen fra Skive i Hillerslev

  Den 13. marts: Generalforsamling i Sognehuset v. Tage Grønkær

  Den 27. marts: Forårsfest v/Åge Lilleøre fra Harboøre i Sognehuset

  April:
  Den 10. april: Samtalemøde hos Kr. Frost

  Maj:
  Den 1. maj: Samtalemøde hos Ingeborg Skårup

  Den 8. maj: Soldatervenner, Hillerslev

  Den 22. maj: Samtalemøde hos Elly Holm

  Juni:
  Den 5. juni: Samtalemøde hos Lillian Larsen

  Den 19. juni: Samtalemøde i Hillerslev

  Fra den 24. - 29. juni: Teltmøder i Vildsund.

Ja, det er lidt svært at forstå, men 
1. september er det 10 år siden den 
første Tidende udkom. Vi er enige 
om på redaktionen, at det skal 
markeres i det blad, der udkommer 
til september. Er der nogle, der har 
gode ideer til bladet, er i velkomne 
til at kontakte os.
Alle erhverv er meget velkommen 
til at bidrage med annoncer til dette 

Tidende 10 års jubilæum
jubilæumsblad, der på den ene eller 
anden måde relaterer til jubilæet. 
Det kan f.eks. være rabatter på va-
rer/udført arbejde, konkurrencer 
eller hvad man nu kan finde på. 
Det samme gælder de foreninger 
og institutioner, der gennem årene 
har været med. Annoncerne koster 
selvfølgelig ikke noget. Vi vil gerne 
have annoncerne i god tid, så vi ved, 

hvad vi har at gøre med, så deadline 
er 10. august, gerne før... Ønsker i 
yderligere oplysninger, så kontakt 
redaktionen.
Vi håber I, hver især kommer med 
gode ideer til jubilæumsbladet, vi 
kan arbejde videre på. Tag eventuelt 
en "snak" om det på facebooksiden 
norsby eller debatforummet på 
hjemmesiden norsby.dk.

Hilsen Redaktionen



Kære Alexander

Rigtig hjertelig tillykke 
med dine 18 år 
d. 22. februar.

Mange knus fra

Mor, Far, 
Laura og Dorthea

Generalforsamling i Nors Fitness Line.
Tirsdag den 25. marts kl. 19.00 i Nors Hallen

Dagsorden i henhold til vedtægter
 

Nors 

  

Fitness Line 

  

Konfirmation
I Thisted kirke den 27. april 2014 konfirmeres 

Emilie Thit Jakobsen, Kirkebyvej 6, Nors.

Nors KFUM og KFUK 
holder Hyggehjørne, hos Alex , 

Hindingvej 2 Fredag d. 21. marts.

Der er mulighed for hyggesnakke 
og spille forskellige spil. Aftenen 
sluttes med kaffe (medbring selv 

kaffekurv) og en kort andagt

Døren åbnes kl. 19.00 og ca. kl. 
19.30 begynder spillene”

Hilsen
Alex Dahl Jensen

Viet i Nors Kirke 25. januar
Britt og Jan Wentoff Amby

Nygifte



 


























Deadline for næste blad er den 20. april 2014

LOKAL MESSE og >

>

ARR.: NORS BK’S MODESHOWSUDVALG

Hovedsponsorer:

>
Billetpris: Voksne kr. 75,-  · børn under 15 år GRATIS ifl g. 
med voksne (inkl. kaff e/sodavand og brød)

BILLETTER KAN KØBES I NORS HALLEN OG 
SUPERSPAR, NORS + DELTAGENDE BUTIKKER.

FREDAG D. 7. MARTS 2014
KL. 17.00 - CA. 21.30 

THISTED
Torvegade 3 . 7700 Thisted . Tlf. 9792 0499

www.scoop-info.dk

Havnen 41 · Thisted · Tlf. 9791 1441

Storegade 9 . Thisted . Tlf. 97 92 45 89

nors kro og
restuarant
v/ gitte og Hans - tlf. 97 98 10 69

Vestergade 2
7700 Thisted

Autoriseret brille- & kontaktlinsespecialist

Håndværker Torv 3 . 7700 Thisted . Tlf. 97 92 02 20 . Fax 97 97 01 91 . thisted@nytsyn.dk . www.nytsyn.dk

S h o p s  f o r  W i n n e r
VESTERGADE 8 · THISTED · TLF. 97 92 24 00

®

DIN LOKALE SPORTBUTIK

Nors

Tømremester Jens Frederiksen
Stationsvej 7 . Nors . Tlf. 2146 3806

Du finder os også i din lokale telefonbog...
R

www.folkogfag.dk

Tømrerfi rmaet
Lars Peter Hede A/S

v/ Esben & Lars Peter Hede

Esben:  20 80 14 65
Lars Peter:  20 80 14 64

www.hedehuse.dk  larspeter@hedehuse.dk

Bautavej 4, Sjørring, tlf. 97 97 14 12

D I N  L O K A L E  H Å N D V Æ R K E R

A
P

S

DIN LOKALE TAGPARTNER

Tømremester Søren Denker
20 67 82 44 · 97 93 67 44
Fax. 97 93 37 44 · www.elstedts.dk

Du finder os også i din lokale telefonbog...
R

www.folkogfag.dk

Tømrerfi rmaet
Lars Peter Hede A/S

v/ Esben & Lars Peter Hede

Esben:  20 80 14 65
Lars Peter:  20 80 14 64

www.hedehuse.dk  larspeter@hedehuse.dk

Bautavej 4, Sjørring, tlf. 97 97 14 12

Elsted 
Tømrer- & Snedker A/S

VinduesMester
Hvidbjerg
Vedligeholdelsesfrie vinduer og døre

Everluxx Plus®

– Danmarks bedst isolerende vindue

KOM OG MØD OS PÅ DYRSKUET
2 TØMRER UNDER SAMME TAG

Gode tilbud på 
trægulve, vinduer, 

døre og tagsten

MONIER 
TAGPARTNERTM

Husk leverandør-udstilling og smagsprøver fra kl. 17.00.
Kom og se lokale fremvise forårsmoden 2014 fra kl. 19.00
Nedenstående butikker og fi rmaer er med på messe- og modeshow:

>

LOKAL MESSE 
LOKAL MESSE 
LOKAL MESSE 
LOKAL MESSE 
LOKAL MESSE 
LOKAL MESSE 
LOKAL MESSE 
LOKAL MESSE 
LOKAL MESSE 
LOKAL MESSE 
LOKAL MESSE 
LOKAL MESSE og

MODESHOWMODESHOWMODESHOW
i NORS HALLEN

Trædrejer Bent Pedersen / Jan Traulsen, Billedmaler

   Fast rente

     2,95%

      

Software opdatering til alle
Mitsubishi modeller
Opdateret software betyder bl.a., at mo-
toren udnytter brændstoffet bedst muligt, 
motorgangen er stabil, og at teknisk udstyr 
såsom fartpilot, boardcomputer o.l. fungerer 
hurtigt og nøjagtigt. Det tager ca. 15 min., 
og foregår således at vores mekanikere 
forbinder en tester til bilens computer. Har 
din bil været til service på et aut. Mitsubishi 
værksted, inden for de seneste 3 måneder, har 
den allerede de nødvendige opdateringer.

 

Vi starter året med at have en skrue løs! Fra 15. november 2015 skal alle nummerplader være fastgjort med skruer for at forebygge, at nummerpladerne 
bliver stjålet. Men hvorfor vente? Kom til Nytårskur, så sørger vi for gratis, lovlig montering af dine nummerplader, uanset hvilket bilmærke, du har.

Og ikke nok med det! Har du en Mitsubishi, giver vi dig også muligheden for at få udført en gratis softwareopdatering. Husk at tilmelde dig vores Nytårskur på 
www.mitsubishi.dk. I salgsafdelingen har vi også masser af gode tilbud. Vi er klar med et friskt nytårstilbud, så du kan starte 2014 i en ny bil. Vi tilbyder en fast 
rente på 2,95% på alle nye Mitsubishi modeller. Og så er der selvfølgelig champagne og kransekage til alle! 

Vi glæder os til at se dig til nytårskur! Godt nytår!

Mitsubishi ASX 
Fra 249.995 kr
Van fra 154.995 kr. ekskl. moms

Nummerplade montering
En ny lov, der træder i kraft i 2015,  
foreskriver, at nummerplader skal fast-
gøres med skruer for at forhindre tyveri. 
Vær på forkant, og få det gjort GRATIS til 
Nytårskuren.

Kom til Nytårskur den 12. januar fra 11-16
Vi starter året med at have en skrue løs...

Tilbehørspakke spar 20%
Til Nytårskuren har vi også et godt tilbud 
på en praktisk tilbehørspakke til ASX. 

Tilbehørspakken består af:
•	 Gummimåtter
•	 Bagagerumsbakke
•	 Indstigningslister
•	 Sikkerhedskit

* BEK nr 1273 af 31/10/2013. Softwareopdatering tilbydes kun til Mitsubishi modeller. Debitorrente: 2,99%, ÅOP: 5,97%. Samlet kreditbeløb: 200.000 kr. Udbetaling: 20%. Løbetid: 84 mdr. Samlede kreditomk. :17.475 kr. 
Samlet beløb til tilbagebetaling: 243.924,25 kr. Rate: 2.903,86 kr./mdr. Kaskoforsikring påkræves. Tilbuddet gælder fabriksnye Mitsubishi og fra 04. 01.2014 – 20. 01 2014.

Den viste model kan have ekstraudstyr. Alle priser er ekskl. lev. omk. Brændstofforbrug ved blandet kørsel 20,8 - 17,2 km/l. CO2-emission 125 - 153 g/km. Energiklasse                  

ASX UDSTYR HIGHLIGHTS 
•	 16” aluminiumsfælge
•	 Tågeforlygter
•	 Fuldautomatisk klimaanlæg
•	 Læderrat med integreret audiokontrol 
•	 Fartpilot
•	 Regnsensor
•	 El-ruder for og bag
•	 Varme i forsæder

Til Nytårskuren har vi også et godt tilbud 
på en praktisk tilbehørspakke til ASX. 

Tilbehørspakken består af:
•	
•	
•	
•	

på en praktisk tilbehørspakke til ASX. 

Tilbehørspakken består af:
•	
•	
•	
•	

Nytårskur
  12. jan.Nytårskur
  12. jan.Nytårskur
  12. jan.NytårskurNytårskur
  12. jan.  12. jan.  12. jan.Nytårskur
  12. jan.Nytårskur
  12. jan.  12. jan.  12. jan.  12. jan.

Tilmeld dig Nytårskuren på
www.mitsubishi.dk

Gratis

1.999 kr.

UJS Biler Thisted
Tigervej 3-5 · 7700 Thisted 
Telefon 9618 0300

MATAS i THISTED 
holder Beauté Pacifique aften event 

Tirsdag d. 13. Marts kl. 18.30 - 22.00
afholder MATAS, Beauté Pacifique aften 

hos Gekko Store Torv 1, Thisted.

Beauté Pacifique aften hvor du kan høre 
meget mere om  produkterne og få  flere
 råd og mere vejledning, specielt til dig.

Tilmelding i butikken 
pris kr. 100,- incl. lidt mad og drikke. 

OBS: Begrænset antal billetter!

Torvegade 2  ·  7700 Thisted  ·  Tlf  97 92 00 52

matas_Thisted.indd   1 06/02/12   08.33

Flemming Andersen Birgitte Andersen

ÅBEN: 1.3-30.9: man-tirs-tors-fre 8-16, lør 9-13
          1.10-28.2: man-tirs-tors-lør 8.30-12 (ell. efter aft.)
          BEMÆRK onsdag og søndag lukket hele året

THISTED
SERVICE- OG
TELTUDLEJNING

• Telte fra 25 til 3000 personer

• Service op til ca. 8000 personer
• Besøg vor udstilling med 

forslag til en festlig opdækning
• Tag børnene med. Der er også

lidt for dem.

• Vi har altid kaffe på kanden!

Klik ind på vor hjemmeside
www.thistedserviceudlejning.dk
og se hele vort sortiment.

»Kronborg«
Kronborgvej 120 . 7700 Thisted

Tlf. 97 92 11 12
Mobil 23 60 43 32     mail@thistedserviceudlejning.dk

Ingen fest 

er for stor!

Masser af PRÆMIER fra de medvirkende butikker og udstillere!

* Store og små opgaver
* Konkurrencedygtige priser
* Sprøjtemaling

husk!
håndværker-

fradrag!

Tlf. 21 76 52 52
v/Halla Bjørg Palm

Røgerivej 8
Nors . 7700 Thisted

Tlf. 21 76 52 52
v/Halla Bjørg Palm

Røgerivej 8
Nors . 7700 Thisted

Tlf. 21 76 52 52
v/Halla Bjørg Palm

Røgerivej 8
Nors . 7700 Thisted

Vi er klar til at udføre

Garantiordning
for fejlfrit arbejde


