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Sommeren går på hæld, og vi træder 
ind i efteråret. 

Børnene er igen startet i skolen og 
de fleste går ind i et hverdagstrum-
merum, som mange måske også har 
det bedst med… - Vi håber der kom-
mer en rigtig god sensommer, så vi 
fortsat kan nyde den dejlige natur vi 
har omkring os.

Årets sommerfest var som altid en 
stor succes med mange mennesker 
både torsdag, fredag og lørdag. Stor 
ros til sommerfestudvalget, der har 
lagt et godt stykke arbejde bag fest-
lighederne. – 

Heldigvis må man sige vi har mange 
ildsjæle her i Nors-Tved og frygten 
for, at byen blev en soveby efter 
omfartsvejen, må gøres til skamme. 
– Som det kan ses her i bladet er et 
nyt fitnesscenter på banen i hallen 
og der er nye tiltag i krostuen på 
Nors Kro. – Hele tiden sker der no-
get i byen, som vi kan glæde os over 
og det er jo rigtig dejligt.

Som man kan se på hjemmesiden 
norsby.dk er der også stadig gang 
i hushandlen her i omegnen. Der 
kommer hele tiden nye huse til, 
men heldigvis sælges der også en 
del huse og det er specielt til unge 

mennesker, der vælger at bosætte 
sig her. Det er en god ting for skole, 
børnehus og egnen generelt. –

Vi mangler dog at få gang i 
byggegrundene, som vi også har 
fokus på denne gang. Forhåbentlig 
vil der komme gang i salget i 
nærmeste fremtid til glæde for 
byen, men også for de lokale hånd-
værkere.

Tak til Henning ”Muggi” Bak, for 
alle de år du har omdelt Tidende. - 
Vi siger velkommen til Brian Bak 
som vejformand for Lækærvej. 
Dejligt med nye kræfter, der vil 
give en hånd med omdelingen af Ti-
dende. Stadig stor ros og tak til alle 
andre vejformænd, hvoraf mange 
også trådte til, da sommerfestpro-
grammet skulle deles ud. ”Mange 
bække små, gør en stor å” 

Det er ved at være tid til at forny 
medlemskaberne for erhverv, insti-
tutioner og foreninger i ”tværssa-
marbejdet”. Vi håber alle fortsat vil 
være med, så vi kan fortsætte med 
at lave Tidende og hjemmeside. 

Skulle der være nogle nye, der er 
interesseret i at bidrage til samar-
bejdet, er i meget velkommen til at 
kontakte os. 
Girokort vil komme ud i løbet af 
september.

Husk at vi altid kan bruge historier 
og billeder på redaktionen. ALT har 
interesse, så har du noget du gerne 
vil dele med lokalbefolkningen, så 
kom endelig med det. – Deadline 
for næste Tidende er 20. oktober. 
Så skal vi til at skrive om julear-
rangementerne… 

- Ja, sådan et år går hurtigt…

Hilsen Redaktionen



Så er sommerfesten overstået for 
denne gang. Det er vores indtryk, at 
det hele forløb rigtig godt og vejret 
var jo perfekt .

Planlægningen af sommerfesten har 
været i gang de sidste par måned-
er, og oven på Kulturugen, har det 
været en travl tid i Borgerforeningen 
og Sommerfestudvalget, men når vi 
så ser, at der er så god opbakning 
som der var i år, og så mange frivil-
lige der har lyst til at give en hånd 
med, og så mange glade mennesker 
på pladsen, så er det det hele værd.
Sommerfesten startede som vanlig 
med bankospil torsdag aften. 

Fredag var der optog igennem byen  
hvor Ballerum tærskeværk  dannede 
fortrop med traktor og vogn og fes-
tlig musik. Derefter Nors løbet, 
fællesspisning hvor vi havde tændt 
grillen og åbnet pølsevognen.
Auktion hvor købmanden igen i år  
var auktionarius og derefter levende 
musik og optrædning
Ungdomsklubben holdt alkoholfri 
diskotek fredag aften for de unge. 

Lørdag startede med gudstjeneste i 
teltet og derefter spillede Ballerum 
tærskværk. Der var god tilslutning 
til havetraktortræk, lige som der 
var mange børn der havde boder 
hvor de solgte  legetøj. Der var ar-
rangeret rollator løb  og gymnastik-

foreningen lavede underholdning 
for børnene  Spejderne havde igen i 
år holddyst på programmet. Støtte-
foreningen havde cykelsponsor løb 
og  inviterede på eftermiddagskaffe 
i teltet. 

Der var hele eftermiddagen en god 
stemning og mange folk på pladsen 
der nød det gode vejr og det gav 
travlhed i både pølsevognen  og i 
baren  Lørdag aften var vi knap 100 
til spisning i teltet, derefter spillede 
Mexicana op til dans. På grund af 
det helt fantastiske gode vejr hele 
lørdag sad  folk ude ved borde og 
bænke og hyggede til langt ud på de 
små timer

Så alt i alt nogle gode dage hvor 
vejret var som bestilt .Så endnu en-
gang tak til alle der gjorde en ind-
sats for at vi kunne arrangere Som-
merfest endnu en gang

Borgerforeningen  har på opfor-
dring startet et Bankoudvalg op, 
der vil stå for afvikling af bankospil 
foreløbig 2 gange her i efterår, vi vil 
så derefter se om det er noget der er 
interesse for inden vi beslutter om 
det er noget vi vil holde fremover 
Se annonce andet sted her i Tidende

Borgerforeningen har stået som ar-
rangør af de tre Posebal fester, der 
har været afholdt i Hallen, og vi har 

planlagt 4 fester mere resten af året. 
Festerne er blevet meget populære 
hos de unge, og det hele kører i god 
ro og orden med hjælp fra mange 
voksne frivillige.
Første gang er den  25/8  derefter  
6/10-  3/11  og den 27/12  alle gange 
fra kl. 21- 01.30 

Borgerforeningen kan altid kon-
taktes på tlf 24265822  hvis I har 
spørgsmål, gode ideer, ris eller ros.

Følg også med på vores hjemmeside  
norsby.dk der sætter vi løbende ny-
heder på

Fortsat rigtig god sommer til Jer alle

Pbv. IngerLis Svane

PS under oprydning fra sommer-
festen fandt vi en blå herretrøje 
(henvendelse tlf. 24265822)

Nyt fra Borgerforeningen



Bankospil i Nors Ungdoms hus 
• Nors-Tved Borgerforenings 

Bankoudvalg starter op med 
bankospil 2 gange her i efterår 
Datoerne er d .19-9 og d. 14-11 
begge gange  kl. 19.00 

• Dørene åbnes kl. 18.00 
• Gevinsterne bliver kød pakker 

gavekort og lign. 
• Vel mødt -vi håber at se rigtig 

mange spilleglade gæster 
• Med venlig hilsen Bankoudvalget 
• Nors-Tved Borgerforening 
 

Perfekt vejr og  stor opbakning fra 
byens og omegnens borgere  gjorde 
at vi igen i år fik en rigtig god som-
merfest!

Vi vil gerne fra Sommerfestudval-
get sige en stor tak  til alle de friv-
illige hjælpere  og de mange spon-
sorer, uden Jer kunne vi ikke holde 
en sådan sommerfest. 

Også en stor tak til Ballerum tær-
skværk for medvirken til både et 
festligt optog gennem byen og 
underholdning til morgenkaffen 

lørdag. 

Tak til Jan i Hallen og til Nors skole 
for lån af lokaler, tak til købman-
den for hjælp som  auktionarius ved 
auktionen fredag aften. 

Tak til de af byens foreninger der 
medvirkede, for godt samarbejde.

På Sommerfestudvalgets vegne 
Ingerlis

Sommerfesten 2012  



Det er fortsat Gitte og Hans Troels-
gaard, der styrer Nors Kro. 

Men i krostuen har Gittes datter Ida 
fået næsten frie rammer til at køre 
denne videre, da man følte der var 
brug for at krostuen udvidede åb-
ningstiderne, både for by og opland.

Ida har mange gode ideer og siden 
åbningen den 10. august, er det 
lykkedes at trække mange både 
unge og ældre folk til.

Ida er ansat på fuld tid på kroen, 
men bruger mange timer i krostuen. 
Her er de nye åbningstider: 
onsdag-torsdag 12.00-18.00 
fredag-lørdag 12.00-01.00.

Blandt de nye tiltag er:
God musik for alle aldre. Der er 

planer om en jukeboks, så man også 
kan vælge musikken herfra.
Slå søm i træblok om en omgang øl. 
Spille terninger og kortspil. (”Nors 
Byråd” spiller fortsat kort hver on-
sdag).

Derforuden er der gode priser på 
drikkevarer fredag og lørdag mel-
lem 21.00-24.00: 1 meter øl til 
100,00 (svarer til 6 øl), 3 Mokai 
eller Garage for 90,00 kr. ølkort til 
10 øl for 170,00 kr. 

Fredag og lørdag kan gæsterne også 
blive til lukketid og der få et ølkort 
med til en gratis øl i Thisted.

Ny fladskærm, så man kan hygge 
sig i fællesskab med en fodbold-
kamp eller andet.

Nye tiltag på Nors Krostue…

Også på væggene er der kommet 
nye billeder af bl.a. Marilyn Mon-
roe, Elvis og Johnny Cash.

Ida har erfaring fra branchen fra 
bl.a. Salto og Hotel Hanstholm og 
hun håber fortsat at se mange i kros-
tuen i de hyggelige omgivelser hun 
har fået lavet her. 

Og alt foregår i ro og orden og der 
er plads til alle…

På kroen er der ellers travlhed, som 
sædvanligt og mange weekender er 
besat til fester. 

Derfor bliver det også i år en fre-
dag man afholder Vildtaften. Se an-
nonce her i bladet…



Ida i sit rette element i den hyggelige krostue på Nors Kro.



Jeg har igennem sommeren fået 
flere henvendelse fra borgere, om 
hvorfor prisen på de nye grunde på 
Hegnet skal være så høje.
Her er en forklaring som jeg har 
fået fra teknisk forvaltning

Grundene på Hegnet i Nors meget 
store i forhold til de øvrige parcel-
husgrunde, kommunen  har til salg 
– og det betyder, at når vi ser på m2 
priser – så ser det sådan her ud:

Grundendes størrelse er fra 1176m2 
til 1863 m2

Gennemsnitlig m2 pris – nye grunde 
på Tviskjær i Thisted – ca. 400 kr.

Gennemsnitlig m2 pris – nye grunde 
på Hegnet i Nors – ca. 275 kr.

Gennemsnitlig m2 pris – nye grunde 
på Frejasvej i Sjørring – ca. 420 kr.

De tilbageværende grunde på Skel-
let i Nors sælges til 154 kr. pr. m2, 
men her er alene indregnet tilslut-
ningsbidrag til kloak i prisen, idet 
køber skal afregne vand og el di-
rekte til forsyningsselskaberne - på 
Hegnet er indregnet tilslutningsbi-
drag til kloak, el og vand i grund-
prisen. Når det tillægges prisen på 
grundene på Skellet vil m2-prisen 
på grundene på Skellet stige med 
50-60 kr. 

Grundene på Hegnet er prissat indi-
viduelt i forhold til en vurdering af 
beliggenhed og jordbundsforhold.  
Udgangspunktet for prisfastsættel-
sen har været de afholdte og for-
ventede udgifter til køb af arealer, 
byggemodning, udstykning og 
salg m.v., idet vi ikke forventer, at 
markedsprisen i Nors er højere end 
de faktiske omkostninger, hvor-
imod grundene på Tviskjær i Thi-
sted er vurderet til en højere marked-
spris end de faktiske omkostninger.

Jeg håber, at dette belyser prisfast-
sættelsen i Nors lidt bedre.

Byrådsmedlem.
Ole Christensen
Norsvej 45 Nors 7700 Thisted

Priser på grundene på Hegnet
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 GUDSTJENESTER 

 
*) Kirkebil. For at benytte kirkebilen bedes 
man ringe til Thisted Taxa, 97920422, senest 
lørdag kl. 12. 
 

LH: Leif Hvass, Sennels 
AKF: Annie Krog Foldager, Hillerslev. 
 

 
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  

2.9 13. søndag efter Trinitatis 10:30 * -  

9.9 14. søndag efter Trinitatis -  10:30 LH 

16.9 15. søndag efter Trinitatis -  10:30 Høstgudstj. -AKF 

23.9 16. søndag efter Trinitatis 10:30 Høstgudstj -LH -  

30.9 17. søndag efter Trinitatis 09:00  10:30  

      

7.10 18. søndag efter Trinitatis -  19:00 LH 

14.10 19. søndag efter Trinitatis 10:30 * LH -  

21.10 20. søndag efter Trinitatis -  09:00 AKF 

28.10 21. søndag efter Trinitatis 09:00 AKF -  

      

4.11 Alle helgens dag 10:30 * AKF -  

11.11 23. søndag efter Trinitatis -  19:00 LH 

18.11 24. søndag efter Trinitatis 10:30 AKF -  

25.11 Sidste søndag i kirkeåret -  10:30 * LH 
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Siden sidst. 
Døbte: 
Melia Kanstrup Dalsgaard-
Andersen, Hjul Torv 8, Thisted. 
Sævar Reinaldsson, Kirkebyvej. 
40 
 Viede: 
Christine og Jan Schytte Bjerre-
gaard, Vænget 8. 
Marianne Kirstine og Allan 
Kjær Jensen, Hindingvej 27. 
Anna Bara og Niels Rogvu Ey-
sturtun, Vænget 14. 
Sigridur Thora og Sævar Rei-
naldsson, Kirkebyvej 40. 
 Døde: 
Dora Kirstine Madsen, Kirkeby-
vej 18. 

 
Afskedsfest 

for 
Lisbeth og Henning 

Sørensen 
 

Efter gudstjenesterne i Tved og 
Nors kirker søndag den 30. sep-
tember inviterer vi kl. 12.30  til 
sammenkomst i Sognehuset. 
 

Nors og Tved menighedsråd 
 
 
 
 

 
Nors-Tved pastorat. 

 
Når embedet bliver ledigt efter 
1. oktober bliver sognepræsterne 
Annie Krog Foldager, Hillers-
lev, og Leif Hvass, Sennels, 
konstitueret her indtil den nye 
sognepræst kommer. Annie 
Krog Foldager træffes på tlf 
9798 1403. 
 

Mission Afrika. 
10. sept kl. 14:00 Møde hos Er-
na Bak, Skrænten 8 
8. oktober, kl 14:00 Møde hos 
Martha Bang, Frydebovej 21. 

Menighedsrådsvalg 
i Nors sogn. 

 
I henhold til lov om valg til me-
nighedsråd § 32 bekendtgøres 
herved, at der tirsdag d. 13. no-
vember 13 november vil blive 
afholdt valg af 6 personer til 
menighedsrådet. 
Afstemningen sker i henhold til 
kandidatlister, der kan indleve-
res på en godkendt blanket på 
nedennævnte adresser tisdag d. 
25. september 2012 kl. 19:00 til 
tirsdag d. 2. oktober 2012 kl. 
19:00. 
De personer, hvortil kandidatli-
ster kan indleveres, træffes i 
nævnte tidsrum alle hverdage 
fra kl. 18:00 til 19:00. 

Kandidatlister skal indgives på 
en autoriseret blanket, som fin-
des på www.menighedsråd.dk, 
www.km.dk eller kan fås hos 
formanden for valgbestyrelsen. 
Blanket til evt. anmeldelse af 
liste/valgforbund kan ligeledes 
fås hos valgbestyrelsens for-
mand eller findes på 
www.menighedsråd.dk. 
 
På kandidatlisten findes en ræk-
ke af krav til en liste, f.eks. antal 
af kandidater, krav til stillerne, 
oplysning om listen er priorite-
ret eller sideordnet opstillet, om 
liste- og valgforbund, oplysnin-
ger om stedfortrædere m.m. 
Oplysninger og vejledning om 
valget og opstilling kan fås hos 
valgbestyrelsens formand eller 

på www.menighedsråd.dk.  
Valgbestyrelsen for Nors sogn 
består af Else Rasmussen 
(formand) Holmevej 28, Nors, 
tlf 4068 1465 ras@nordthy-
bedemand.dk og Karen Berg, 
Nellikevej 37, Nors tlf. 6165 
1747. 
 
I tilfælde af, at der kun måtte 
blive indleveret 1 kandidatliste 
aflyses valget, og den indlevere-
de liste er dermed valgt. 
 

Orienterende møde 
Menighedsrådet afholder et ori-
enterende møde om valget i 
Nors Sognehus d. 10. september 
kl. 19:00. I forlængelse af mødet 
indbydes til et opstillingsmøde. 



Møder m.m. 2012/13 
 
Sogneeftermiddage: 
10. oktober 2012: Svankjær sav-
værk fortæller og underholder. 
12. december 2012: Julemøde v. 
Lisa Bremer. 
20. februar 2013: v. den nye 
præst 
15. maj 2013: Johan Svanborg, 
Vust, fortæller. 
Mortens aften,: 10. november 
2012 med fællesspisning, under-
holdning v.Ballerum Tæskværk. 
Sognemøde: 
6. februar 2013: Ole Wester-
gaard fortæller. 
10. april 2013: Biskop Søren 
Lodberg Hvass. 
De ni læsninger: Søndag d. 9 
december, Nors kirke. 
Menighedsmøde: d. 28. februar: 
Esben Oddershede fortsætter sit 
”Mandsminde-foredrag” 
 

Kirkens korshærs 
100 års jubilæum 

 
afholdes i Stagstrup Kirke og 
Kirkecenter tirsdag d. 9. oktober 
kl. 19:00. 
Styrelsesmedlem Bent Friis taler 
i kirken og tidligere landssekre-
tær Leif Bønning fortæller i Kir-
kecenteret om 100 år i Kirkens 
Korshær. 
Alle er velkomne. 
Storkredsene Thy og Mors. 

Høstgudstjenester – 
ændringer 

 

Gudstjenesterne d. 16. og d. 23 
september er - efter ønske fra 
spejderne - ændret i forhold til 
sidste nummer af Kirketidende. 
Der er høstgudstjeneste i Tved 
kirke d. 16. september kl. 10:30 
ved Annie Krog Foldager, Hil-
lerslev, og i Nors kirke d. 23. 
september kl. 10:30 ved Leif 
Hvass, Sennels. 
Ved begge gudstjenester er der 
en høstindsamling, hvor det ind-
samlede beløb deles og sendes 
til sociale og velgørende organi-
sationer. 
Ved gudstjenesten i Nors kirke 
kan man også medbringe lidt af 
årets høst i form af frugt, rod-
frugt, marmelade, brød o.lign. 
Det skænkede gaver vil efter 
gudstjenesten blive solgt ved en 
auktion, og det indkomne beløb 
vil ligeledes blive givet til oven-
nævnte formål. 
 

Spejderne 
75 år i Nors. 

Søndag d. 2. september fejrer 
KFUM-spejderne deres 75 års 
jubilæum i Nors. Dagen begyn-
der med et optog fra Stations-
pladsen til gudstjenesten i Nors 
kirke kl. 10:30. Efter gudstjene-
sten markeres dagen med et fro-
kostarrangement i Spejderhuset, 
hvor alle er velkomne. 

Høst 
 - uddrag af prædiken ved Som-
merfesten i Nors d. 18. aug. 
 
 Når vi siger, at høstens tid 
er noget helt særligt, og med 
stor fryd synger: ”Nu er det læn-
ge siden” - så er der dem, der 
mener, at det er den rene nostal-
gi. Det er det måske også i en 
vis forstand.  – Høsten er ikke 
den samme, som det var for årti-
er siden, hvor høsten strakte sig 
over mange uger, fordi høstka-
paciteten tidligere ikke var ret 
stor. Man var i meget lang tid, 
fra sensommeren og langt hen i 
efteråret, en del mere afhængig 
af vejrliget, end man er i dag, 
hvor man, når vejret er optimalt, 
kan høste meget store arealer i 
løbet af meget kort tid. 
 Men selv om høsten ikke 
er den samme som for årtier 
siden, så er høstens betydning 
nu som før et langt stykke af 
vejen den samme. Høsten – så 
vel som livet i øvrigt - er et bil-
lede på noget, som gælder for os 
alle, - at det vi får ud af livet, - 
afhænger i første omgang natur-
ligvis, af os, af vore evner, af 
vor indsats, men samtidigt – og 
det er nok det mest betydnings-
fulde – er afhængig af noget, 
som vi ikke råder over, er Herre 
over, - noget som vi får i tilgift. 
 Det er med høsten som 
med det vi i Fadervor beder om:  
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det daglige brød, - at det, - det 
daglige brød, - er naturligvis 
det, vi stiller på bordet, men det 
er derudover alt det andet, der 
skal til for at have et godt liv, - 
så som venner og tryghed, det at 
være omsluttet af omsorg og 
tillid, - alt dette, som vi ikke 
selv kan tage, men som andre 
imødekommende rækker os. 
 Der er endnu et punkt, 
hvor høstbegrebet fastholder 
noget som gælder for os alle, - 
nemlig, at vi alle bevæger os 
mod et efterår. Dermed blandes 
taknemmeligheden også med et 
stænk af vemod, for i høst og 
fuldbyrdelse ligger også det af-
sluttede, at nu er noget uigen-
kaldeligt fortid. Det er afsluttet. 
Intet kan føjes til. Intet kan gø-
res om. Der er længe siden lær-
kerne sang, bøgen sprang ud, og 
æbletræerne blomstrede.  
 Fuldbyrdelse og vemod. 
Høsten rummer begge dele. Vi 

pynter med de farver, der tidli-
gere var frodiggrønne, men nu 
er på vej til at falme. Vi pynter 
med årets sene blomster, bl.a. de 
flotte georginer. 
 Efteråret er på vej, vi kan 
allerede se de første marker med 
sort jord, - nattemperaturen er 
for nedadgående, og det vil ikke 
vare længe før de frostklare 
morgner uigenkaldelig slår fast, 
at væksten nu sættes i stå. 
 Denne på forhånd givne 
skiften i årstiderne, omslutter os 
i og af en magt, der råder for os, 
- der er stor og mægtig, langt ud 
over, hvad vi formår, - fasthol-
der, at det dybeste og mest bæ-
rende vilkår, for vort liv, er at 
tage i mod, er at være afhængig, 
at høre hjemme i en sammen-
hæng - at vi alle, i hele vort liv, 
er afhængig af, hvad vi skæn-
kes, af kærlighed, tillid og om-
sorg. Alt sammen stillet os i 
udsigt, igen og igen, til evig tid. 

 Snart kommer vinteren. 
Og den skal vi igennem. Men på 
den anden side venter et spiren-
de forår. Og derfor holder vi så 
meget af årstiderne, fordi vi ta-
ger dem til os, som en del af 
vort liv, et billede på vort liv. 
Og derfor overlever det at fejre 
høsten, som noget, der gælder 
os alle, bl.a., i vore høstgudstje-
nester, - fordi det kristne bud-
skab netop siger det samme, 
som årstidernes skiften, - at det 
hele ikke ender med ingenting, - 
men at foråret, opstandelsen 
venter forude. 
 Det er ganske vist ikke 
noget, vi ved noget om, - kan 
bevise eller dokumentere. Men 
vi tror det. Vi slår vores lid til 
det, - også selvom det er helt 
uforståeligt og mærkeligt. 
 Uforståeligt, - jo, men det 
er der så meget i vort liv, der i 
øvrigt er. Når man står med et 
nyfødt barn i vore hænder, - når 
kærligheden og tilgivelsen tager 
over og sletter alt det, der gik 
forud, ja når foråret sender sine 
første spæde spirer op gennem 
den våde, kolde og klamme 
jord, - er det så ikke alt sammen 
hver gang et uforståeligt under. 
 Forfatteren Søren Ulrik 
Thomsen har sagt det således: 
”Tanken om opstandelse er ikke 
mærkeligere end vi virkelig fin-
des.” 
  



Program Indre Mission 2012
September:
6: Samtalemøde hos Sigfred Kristensen
13: Samtalemøde hos Kr. Frost
17: Hjemmenes aften v/Ruth Jeppesen, Boddum. Emne: Vor Jord er
       ingen ventesal.

Møderække i kredsen:
17: Frøstrup Missionshus: Missiornær Arne Nørgård, Gram
18: Hundbord Missionshus: Samme
19: Vang Missionshus: Samme
20: Nors Sognehus: Hans Jørgen Hedegård, Blåhøj
21: Thisted Missionshus: Samme
26: Onsdag. Høstfest i Sognehuset, Grete Friberg taler og underholder

Oktober:
3: kl. 19.00 i Hillerslev Kirke, derefter i missionshuset
4: Thisted Missionshus
11: Samtalemøde hos Martha Bang
25: Sognehuset. Ptreben Sørensen, Viborg taler

November:
1: Kredsgeneralforsamling i Hillerslev. Grete Friberg taler
8: Samtalemøde hos Jenny Larsen
15: Samtalemøde hos Ingeborg Skårup
20: Tirsdag. Hjemmenes aften v/Asger Høving, Hunstrup. Vi hører om 
      og synger nye samler
22: Hillerselv Missionshus, Henrik Didriksen, Skive
29: Samtalemøde hos Elly Holm

December:
5: Onsdag i Sognehuset
12: Onsdag i Hillerselv. Adventsfest v/Lillian Risum, Visby

2013:
Missionsuge i uge 5

Med venlig hilsen Lillian Larsen

Hjemmenes 
aften

2012 - 2013
Alle der har lyst og tid til en ny 
sæson i Nors Sognehus kl. 19.30.

Mandag, d.17. september:
Tidl. sognepræst Ruth Jeppesen, 
Boddum, emne: Vor Jord er ingen 
ventesal.

Tirsdag, d. 20. november: Asger 
Hørving, Hunstrup. Vi hører om 
og synger nye salmer.

Onsdag, d. 5. december: Advents-
fest.

Mandag, d. 21. januar. Sygeple-
jerske på Hospice Kamelian-
ergården, Ålborg, Lisbet Ub-
besen, Nors fortæller om “Livets 
gang på Hospice”

Mandag, d. 18. februar: En aften 
med sang og musik i selskab med 
Ballerum Tæsk´værk. Kaffen 
koster Kr. 50,-

Mandag, d. 18. marts: Knud 
Bonde Nielsen, Snedsted. Emne 
senere.

Alle er hjertelig velkommen!
Venlig hilsen Lillian Larsen



 

Sæsonstart d. 3/9-2012  

Hold Dag Tid Ledere Tlf. Pris 

Mini - fræs  
Børnehavebørn 

Mandag 17:00-18:00 Mette Pedersen 
Sarah Kusk 
Sanne Kusk 
Isabella Fly 

25 13 59 89 
22 82 04 08 
20 94 53 01 
51 89 98 01 

500,- 

Små piger 
0.-3. kl. 
 

Tirsdag 16:00-17:00   500,- 

Mor - far - barn  
0-3 år 
 

Tirsdag 17:00-18:00 Maria Svendsen 
Janni Kristoffersen 
 

29 44 46 20 
40 59 45 58 
 

1 barn 500,- 
2 børn 600,- 
 

Rope Skipping     
4. kl. og op 

Tirsdag 18:00-19:00 Elisa Johansen 
Dorthea Krag 

24 85 94 46 
60 12 74 18 
 

500,- 

Mave - Balle - Lår Onsdag 17:30-18:30 Lene Hoxer 24 27 16 63 650,- 

Mix Spring  
4. kl. og op. 

Onsdag 18:30-20:00 Nicolaj Gravesen 
Markus Gasberg 

20 26 71 76 
28 77 19 04 

550,- 

Mini - Mix  
0. - 3. kl. 

Torsdag 17:00-18:30 Per Gravesen  
Jan Frimor 
Rasmus Hove Andersen 
Louise  Gregersen 
Emma Gregersen 

51 85 85 33 
40 79 15 49 
97 98 20 79 
23 32 85 26 
61 55 05 31 

550,- 

Badminton Mandag 18:00-21:00 Kontaktperson Lene Hoxer 24 27 16 63 1700,- 

Praktisk Info. 

Tilmeldingen samt betaling sker på vores hjemmeside 
www.norsgymnastikforening.dk  
 
Alle møder op på det hold som man ønsker at gå på, det er gratis at deltage første 
gang. 
Der vil blive udleveret en udførlig vejledning, med hjælp til hvordan i bliver tilmeldt.   
Såfremt problemer med tilmeldingen, kontakt da venligst en fra bestyrelsen.  
 
Kontingent er for hele sæsonen 
Hvis der deltages på mere end ét hold, betales der fuld pris for det dyreste og 250,- 
for hvert efterfølgende hold. 

Hoved– og annoncesponsor: 

NORS  
GYMNASTIKFORENING 



Workshop d. 19/3-12

Alle vores frivillige instruktør-
er skal i september på et uddan-
nelseskursus, som gør dem i stand 
til at rådgive og udvikle et person-
ligt træningsprogram til hvert en-
kelt medlem. 

Træningsprogrammet vil løbende 
blive fulgt op på, så vi kan ga-
ranteret at alle vores medlemmer 
hele tiden vil få den bedst mulige 
træning, og herved se eller mærke 
en forskel i kroppen. 

Søndag d. 2. september vil det være 
muligt at se det færdige center, med 
vores helt nye maskiner. Det vil 
være muligt at møde vores instruk-
tører og blive meldt ind i centeret, 
som vil have et godt tilbud på års 
medlemsskaber. 

Lørdag den 22. september kl. 13.00 
åbnes dørene for første gang, til 
Nors Fitness Line. 

Her vil der stå 14 friske, motiveret, 
uddannede instruktør klar til at tage 
imod dig. 

Nors Fitness Line, er en forening 
stiftet af nogle lokale borgere i 
Nors, med stor interesse i at forbed-
re mulighederne for god træning i 
lokalsamfundet.

Foreningen er bygget på baggrund 
af Forenings Fitness, som er en 
forening baseret på at hjælpe små 
byer med, at oprette foreningsbaser-
et fitnesscentre. 

Igennem det seneste år, har 6 bestyr-
elsesmedlemmer og 14 instruktører 
frivilligt arbejdet på at skabe nogle 
gode rammer for vores kommende 
center. 

Fordi vi er et foreningsbaseret cen-
ter er det vigtig for os at skabe no-
gle gode rammer og retningslinjer i 
vores center, så alle i Nors by og 
omegn kan føle sig velkommen. 

Derrfor har vi en bred instruktør-
gruppe i alder fra 
18-60 år med forskellige baggrunde. 
I Nors Fitness Line skal man føle 
sig velkomme uanset om man er 
ung eller gammel, har trænet i 10 år 
eller aldrig nogen sinde har set et lø-
bebånd eller en håndvægt før. 

Nors Fitness Line 
-Hvis vi skal bane vejen for et sundere liv. 





Nyt fra spejderne 
Spejderne er lige startet op igen eft-
er sommerferien. En sommerferie, 
der har stået i sommerlejrens tegn. 

Ulvene har været på lejr i Stagstrup, 
fra 4. juli til 7. juli, sammen med 
ulve fra Bedsted, Vestervig, Hør-
dum og Thisted. Næsten 70 glade 
børn var samlet til nogle gode dage 
i Stagstrup. Ulvelejren bød bl.a. på 
en frisk travetur til Vildsund, hvor 
der blev badet i fjorden og leget en 
hel dag. 

For spejderne gik sommerlejren i år 
til Spejdernes Lejr 2012 i Holste-
bro. 
Lørdag d. 21. juli drog spejderne 
afsted mod Holstebro. Dagen forin-
den havde Henning bragt alt vores 
grej ned på pladsen, så da spejderne 
ankom, var det bare med at komme 
i gang med at sætte telte op og pio-
nere. 

Lejren bød bl.a. på to kæmpe lejr-
bål, besøg fra ulvene samt en masse 
sjove aktiviteter, såsom flashmob 
i Holstebros bymidte, hvor en hel 
masse spejdere pludselig stod midt 
i byen og uden videre lavede de 
samme bevægelser.  

Fra Nors var fem seniorer afsted 
på forpionerlejren, hvor de hjalp til 
med at bygge lejren op, så det hele 
var klar til, at de 35.000 spejdere 
kunne ankomme.

På lederenes vegne vil jeg gerne 
sige tak til alle spejdere og ulve for 

nogle kanon gode sommerlejre.

Til sidst vil jeg minde om, at Nors 
gruppe i år kan fejre 75 års jubi-
læum. Dette fejres søndag d. 2. 
september. Så mød op til optoget 
fra stationen klokken 10.00 samt 
festlighederne i spejderhuset efter-
følgende.   

På spejdernes vegne
Louise Gregersen



Ny tradition i Nors Børnehus..
Vi, i forældrerådet, i Nors Børnehus, har i år valgt at det traditionelle høstmarked ændres, så der i år vil blive 
holdt en Sensommerfest med madkurve.

Festen bliver afholdt fredag d. 14. september 2012 kl. 17.00 til ca. kl. 20.00.

Festen starter med at alle børnene i Børnehuset laver en forestilling, i det fri. En forestilling som de igennem 
længere tid har strikket sammen.

Efter forestillingen (ca. kl 18), vil grillen i bålhytten være klar til at grille jeres medbragte kød, flütes, majs 
mm., som ligeledes spises i det fri, med jeres medbragte tilbehør og service.

Resten af aftenen er fri til leg, snak og hyggeligt samvær.

Billetprisen for denne hyggelige aften er: 25 kr. pr. voksen og 10 kr pr. barn (billetter kan enten forudbestilles 
gennem børn i børnehaven eller købes ved indgangen). Der vil hele aftenen være mulighed for at købe kaffe, 
kage og sodavand til billige priser.

Overskudet fra denne aften går ubeskåret til ting til børnene i Nors Børnehus.
Vi håber at se rigtig mange og at vejrguderne vil tilsmile os med noget godt vejr!

På Nors Børnehus vegne
Venlig hilsen
forældrerådsmedlem Britt Christensen

Vi havde i kultur ugen et vellyk-
ket og godt besøgt workshops på 
skolen og glæder os til at komme i 
gang igen.

Vi mødes på NORS SKOLE hver 
TIRSDAG kl. 19.00 med start 
TIRSDAG den 4.9.12.

Alle med interesse for håndarbe-
jde, om det er patchwork, broderi, 
strik, hækling, knipling el. lign. er 
velkomme.

Patchwork/håndarbejde

Vi arbejder lidt, drikker kaffe og er 
sociale, og det hele koster 0.00 kr.

Med kreativ hilsen Grete og Åse.



Nors Ældrecenters aktivitetskalender
 Arrangementer:

  
September:  
Onsdag den 05.09. kl. 14.00  Bankospil
       Pris pr. plade 10 kr. – 3 stk. 25 kr.
         Kaffe m/brød 19 kr.

Onsdag den 12.09. kl. 13.00  Besøg på Testcentret for
(Bemærk tidspunkt  udsat fra d. 29.8.) Vindmøller i Østerild Plantage hvor Bjarne Sønderskov 
fra Risø     kommer med i bussen og fortæller om Centret.
      75 kr. inkl. kaffe og brød
      Tilmelding nødvendig  tlf. 99174080. Senest den 10.9.
     
Onsdag den 19.09. kl. 14.00    Alm. Klub.
                                      Hyggeeftermiddag med spil & højtlæsning.
                                     
Mandag den 24.09. kl. 14.00    Koncert med Bjørn Tidemann
(Kører fra Nors kl. 13.00)  I samarbejde med 3 andre Ældrecentre har vi arrangeret  
      en eftermiddag med Bjørn Tidemann. Koncerten foregår  
      i Multicentret i Østerild.
      Kørsel foregår i bus og private biler.
      Pris for koncert, kaffe og brød er 75 kr.
      Billetter kan købes på Nors Ældrec.   
      
Onsdag den 26.09                    Ingen klub p.g.a. ovennævnte.
                                    
Torsdag den 27.09. kl. 14.30    Gudstjeneste.

Oktober:  
Onsdag den 03.10. kl. 18.00    ”Løvfaldsfest” 
                                      på Nors Ældrecenter
                                      Nærmere invitation kommer senere.



Lørdag den  06.10. kl. 10-15 Loppemarked

Onsdag den 10.10. kl. 14.30 Sogneeftermiddag 
     Sammenkomst for ældre i sognehuset.

Onsdag den 17.10. kl. 14.00 Bankospil 

Onsdag den 24.10. kl. 14.00 Birgit Pedersen læser op  på ”Thybomål”.

Onsdag den 31.10. kl. 14.00 ”Syng med” eftermiddag  v/Michael Møller.
                            
  Da provst Henning Sørensen går på pension, ved vi ikke
  hvordan/hvornår gudstjenesten på Nors Ældrecenter frem-
  over kommer til at være.                              
                                              
  Den 6.10.  kl. 10 – 15 har vi LOPPEMARKED.
  Tøm pulterkammeret – vi mangler bøger, møbler, køkken-
  ting, pynt m.m. STØT EN GOD SAG.                                  
  Henv. Til Gerda tlf. 99174080,                                   
 
  Bemærk: Høreomsorgs-konsulent Annie Bovbjerg kommer
  på centret den 17.10. kl. 10-12.  
  
  Aktivkomitéen består fra 2011 af følgende:
  Formand Kirsten Nielsen, Peder Christiansen, Leif Korsgård,
  Jytte Westergaard, Anne-Lise Jensen.
  Beboerrepræsentant Sigrid Bang.
  Næste møde i aktivkomiteen er den 02.10. kl. 10.00.
    
  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
   



Nors Genbrug
Holder udsalg i uge 35 og 36 fra 
den 27. august til 8. september.

Kom og se hvad vi har ude og inde, 
oppe og nede.

Alt sælges til halv pris på Norsvej 
22 og 28.

Venlig hilsen 
Nors Genbrug

De muntre motionister
Tirsdag d.4/9 2012 starter gymnastikken igen i Nors Hallen kl. 9/30
Til kl 11,00.

Vi har nogle ændringer i programmet, men første gang snakker vi om 
det i pausen.

Der er gratis kaffe+kage første gang derefter gratis frugt+vand.

Vi glæder os til at se jer.   
   
M.V.H.  Bestyrelsen

ZUMBA, PILOXING & 
BOLDTRÆNING I 

NORS HALLEN
  Opstart  i uge 36:
  Mandag d. 3/9 kl. 10.15-11.30 træning på bold (Dorthe)
  Mandag d. 3/9 kl. 11.45-12.45 Zumba (Dorthe)
  Mandag d. 3/9 kl. 19.00-20.00 Zumba (Dorthe) 
  Torsdag d. 6/9 kl. 19.00-20.00 Piloxing (Anniqa Lux)
 
   



Høst på 
Tråbakken.
Det er efterhånden blevet en tradi-
tion, at Kirsten og Arne høster med 
selvbinder til spejdernes juleneg. 
Der er flere og flere, der kommer op 
og ser på. Derfor stiller de et telt op 
og byder på kaffe og kage, te eller 

sodavand hvis man foretrækker det, 
og snakken går lystigt om nye og 
vel nok især gamle dage. 
Sådan var det også i år. De satte en 
seddel op hos købmanden, at i år 
høstede de d. 12 august, og alle var 
velkommen til at komme og hilse 
på. Vejret var rigtig godt, som høst-
vejr altid var i gamle dage, og alle  
fik en hyggelig eftermiddag. 

Men der skal jo alligevel helst ske 
noget nyt hver år. Sidste år fik de en 
tærskemaskine stillet op, så kornet 
også kunne blive høstet. Det var nok 
tidligt, men alligevel – det hører sig 
jo til. Og i år var nyheden så, at Lil-
lian Larsen lærte markarbejderne, 
hvordan man stillede negene op, så 
de hverken vælter eller tager vand.
Vi ser frem til næste år.



Deadline for næste blad er den 20. oktober 2012

T I L L Y K K E

Manden på Bakkegården har den 14. sep. været 
ansat på Sjørring maskinfabrik i 25 år.

Tillykke fra familien.

Stort tillykke med de 40 år til byens dejlige købmandspar, Susanne og Carsten!


