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Nors Erhvervscenter A/S

Lørdag den 03.11 fra. kl. 10 - 13

 MØBEL RESTSALG
Spar 50-60-70% på vejl.udsalgspriser

Kom og se de mange modeller og gør en   god handel

Vi glæder os til at se jer.

Vi skal have ryddet op i vores showroom.
             

Fredag den 02.11 fra. kl. 15 - 18

Spisegrupper - Skænke - Opbevaring - Børnemøbler i forskellige overflader/træsorter
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                    MØBEL RESTSALG 

             Derfor åbner Nors Erhverscenter dørene til: 
                   

             
Indgang via Røgerivej i Nors.
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Trykket hos Trykkeriet Friheden.

Bidende kulde allerede sidst i okto-
ber og de lover sne. 
Gad vide om det næste vi får her 
i Thy er vilde isbjørne, der render 
rundt, og måske pingviner… - Nej, 
mon det går så galt, men spændende 
kunne det da være, hvis ulven kunne 
få lidt legekammerater i National-
parken.

Vi kan jo ikke komme udenom 
den mørke tid, men det kan jo al-
drig vare inden vi kommer til den 
korteste dag, og så vender det og vi 
kan snart se frem til foråret. Ja, hver 
årstid sin charme. 

Der er også denne gang flere aktiv-
iteter i området, som vi opfordrer til 
at støtte op om her op til jul. Det er 
jo heldigvis også en hyggelig tid vi 
går i møde, med masser af levende 
lys, hemmeligheder og julehygge. 

– Vi opfordrer også til at betale det 
vedlagte girokort, så Borgerforenin-
gen kan få nogle penge og gøre godt 
med. De gør et stort stykke arbejde 
for vores lokalsamfund, men alt 
koster penge, og det er stadig bil-
ligt at være medlem, selv om det er 
steget lidt.

Vi har denne gang fået meget 
tilsendt til bladet og samtidig opfor-
dringer til at skrive om forskellige 
emner. Tusinde tak for det. 

Vi måtte i sidste øjeblik omrokere 
artiklerne i bladet, så der lige kunne 
blive plads til lidt mere. Bliv en-
delig ved med at komme med histo-
rier og billeder, så vi kan få et godt 
blad hver gang…

Omkring norsby.dk kunne vi også 
godt bruge nogle flere frivillige, 
der vil give et nap med at få den til 
at blive mere livlig. Hvis ikke den 
bliver ajourført jævn tit, vil man 
hurtig blive træt af at gå ind på 
den. Såfremt du er interesseret i at 
give en hjælpende hånd, er du vel-
kommen til at kontakte Susanne på 
nedenfornævnte mail eller telefon-
nummer.

Ellers er det vist kun tilbage at øn-
ske jer alle en rigtig glædelig jul og 
et godt og lykkebringende nytår. 
Næste blad kommer i tryk i begyn-
delsen af det nye år og har du ma-
teriale hertil, vil vi gerne have det 
senest den 20. december.

Hilsen Redaktionen



I den sidste periode har det ikke 
været muligt at køre ad Stationsvej. 

Her arbejder Thisted Vand med at 
lægge kæmpe kloakrør ned under 
vejen, så man kan få adskilt kloak 
og overfladevand på denne vej 
også. – Man har i flere huse døjet 
med oversvømmelse og den risiko 
skulle være passe` når kloakarbej-
det er færdigt. 
De store kloakrør vejer omkring et 
halv ton, så det er ikke noget at sige 
til, at det er nødvendigt med store 

maskiner til arbejdet.

Rørene føres ned til Kirkebyvej 
via Vænget, hvor de kobles på 
eksisterende rør. Derved ender 
overfladevandet i søen i Parken og 
spildevandet går gennem pumpes-
tationen til Rensningsanlægget i 
Thisted. 
Før gik også overfladevand via 
pumpestationen, så arbejdet med-
fører, at belastningen på pumpesta-
tionen reduceres kraftigt.

Kloakarbejde i Nors

Nors Vandværk benytter sig af gra-
vearbejdet, ved samtidig at få lagt 
nye stikledninger ind ved de huse, 
der stadig har de gamle stikled-
ninger.

I øjeblikket er der en høring i gang 
omkring lignende arbejde på Brink-
en, Bakken, Vendbjerg og Skrænten. 
Tillægget til denne spildevandsplan 
er godkendt i Byrådet, men herefter 
skal der være høring i 8 uger. 

Endelig vedtagelse i byrådet bliver 



i starten af 2013 og man har plan-
er om at udføre arbejdet i løbet af 
2013. 

På ovennævnte veje, bliver det dog 
lidt mindre rør, der ligeledes deles i 
overflade og spildevand. De bliver 
koblet på nede på Stationsvej, så der 
er en sammenhæng i det hele.

Der er set flere, der går hovedrys-
tende gennem Stationsvej og vrisser 
af det rod dette arbejde kan skabe, 
men vi skal se på det som en nød-
vendighed og gode for byen, at få 
kloaksystemet lavet. 
Derfor må man lige være lidt tål-
modige endnu, da arbejdet forven-
tes at være færdigt i løbet af novem-
ber. Så vil bussen igen være at finde 
på Stationen. 

I øjeblikket skal man stige på enten 
på Kirkebyvej eller Norsvej.

Såfremt man skulle have spørgsmål 
omkring ovenstående, er man vel-
kommen til at kontakte Ole Chris-
tensen på tlf. 97981605 eller mail 
olec@thisted.dk. 

Han er vidende om, hvad der bliver 
lavet både fra Vandværket og Thist-
ed Kommune.



Galleri Kamari
Hvor vejen drejer ned mod Sø-
gard Mark, står der et lille beske-
dent skilt, hvorpå der står ”Galleri 
Kamari” Lader man sig lokke af 

skiltet vil man efter kort tids kørsel 
komme til endnu et skilt, og nu er 
man så lidt mere på hjemmebane, 
for skiltet står ved Niels og Karen 
Marie Dahlgaards hus. 
Og her har Karen Marie netop åbnet 
et galleri, hvor hun sælger de utro-
ligste ting. Inden jeg kom ind faldt 
mit øje på en strikket rotte, der var 
på vej op ad nedløbsrøret til tagren-
den.
Butikken viser sig at være en sand 
Aladdins hule med dukker, ikoner, 
malerier, smykker og skulpturer for 
lige at nævne noget. Og endda i to 
etager. Og der står såmænd også et 
tremmebord, hvor dugen er strikket 

til hver enkelt af tremmerne.  
Man kan så få den tanke, hvor Kar-
en Marie får alt det stads fra? Og det 
er ganske enkelt, hun laver det hele 
selv. Og hun har en utrolig fantasi 
og kunstnerisk virke, der vil impo-

nere de fleste. 
Jeg vil da stækt anbefale at man 
aflægger  Karen Maries galleri et 
besøg. Hun har åbent torsdag og 
fredag kl. 15–19, og lørdag kl. 10-
12. Og fra den 26. november og in-
dtil 21. december har hun juleåbent 
hver dag fra 15-19.
Og udover det afholder hun work-
shop d. 1. og 15. december fra kl. 
10 med emnet ”Engle af genbrug” 
Alle er velkommen, man skal blot 
selv medbringe materiale.
Men allervigtigst er der åbningsre-
ception d. 3. november fra klokken 
13 – 16. Karen Marie glæder sig til 
at vise galleriet frem.
Der kan ses flere billeder fra Galleri 
Kameri på www.norsby.dk.



Teutonia er med fremme, når der 
afholdes mesterskaber rundt om 
i Danmark, derfor er det også 
lykkedes for dem at rykke op fra 
3. division til 2. division, hvor de i 
øjeblikket har en tredjeplads.
For nylig var der Jyske Mesterska-
ber i Horsens, hvor Frederik L. Jen-
sen satte dansk rekord i sub-junior 
med et løft på 155 kg. i 66 kg.-
klassen, dermed blev Frederik også 
Jysk mester.
Også Søren Pedersen klarede det 
flot i Aalborg, hvor der ligeledes var 
Jyske Mesterskaber. 
Her vandt han med et løft i squat 
på 195 kg., bænkpres 147,5 kg. og 
dødløft 230 kg. Søren løfter i 74 
kg.-klassen.
Stort tillykke til Søren og Frederik. 
Flot klaret.
Jan Trauelsen, Teutonia fortæller, at 
der er DM 1. december i bænkpres i 
Videbæk, hvor Teutonia har løftere 
med. 
Desuden arbejder de her i Nors på 
at få DM i sub-junior hertil den 19. 

Teutonia – lokale Jyske mestre

januar 2013. Desværre har de endnu 
ikke fundet et sted at afholde mes-
terskabet, så de arbejder i øjeblikket 
på at finde de rette lokaler til den 
rette pris.

Nytilflyttere
Velkommen til Annemarie og Jens, 
begge 25 år. De stammer oprin-
deligt fra Tilsted og Thorsted og 
har boet sammen i Thisted de sid-
ste par år. – Da de så skulle købe 

hus, var de ikke i tvivl om, at det 
skulle være i Nors. Jens har familie 
og venner her og trænede i Teutonia 
før de kom hertil. Og de var begge 
enige om, at de ville til en mindre 
by end Thisted, fordi sammenholdet 
er bedre i de små lokalsamfund.
Som nævnt spillede det en stor rolle 
for deres valg af Nors, at Jens var 
taget godt imod i Teutonia. Her føler 
han, at der er et rigtig godt sammen-
hold og at man snakker sammen 
på tværs af alle aldre. Jens træner 
fem gange i ugen på det han selv 
kalder hobbyplan. Han fortæller, at 
der altid er en til at give gode råd 
ved f.eks. løfteteknikker og at man 
virkelig hjælper hinanden, for at 
holde godt gang i klubben. Iflg. Jens 
er der kommet mange unge til klub-
ben, der træner for motionens skyld 
og samtidig er der også en del, der er 
med fremme ved de større stævner i 
landet, som vi også har fokus på her 
i bladet. Så der er et bredt spektre 
i klubben, men fællesskabet sætter 
de alle højt og det at man snakker 
sammen og ikke bare træner er et 
stort plus, mener Jens. Han har 
selv trænet i andre klubber, hvor 
han følte man var i hver sin verden, 
skønt man trænede i samme lokale.
Både Jens og Annemarie har kun 
hørt godt om Nors inden de flyttede 
hertil og flere af deres venner har 
også købt hus i byen. De glæder sig 
til at lære byen og området bedre at 
kende.
I huset på Stationsvej har de lige 
fået en lille ny Jack Russel hund, 
som de har døbt Joey. Indtil videre 
”nøjes” de med den form for fami-
lie forøgelse, men håber helt sikkert 
at fremtiden også byder på nogle 
børn…



Fredag d. 12 oktober var vi på "ud-
flugt" i bogbussen. Vi havde en af-
tale om at bogbussen kom en for-
middag, hvor vi har mulighed for at 
bruge den. Det var en oplevelse for 
alle børn. Børnene fik læst en histo-
rie, og havde mulighed for at lege 
med legesager. 

Vi har i den kommunale dagpleje 
nogle læreplaner vi arbejder ud fra. 
Lige i øjeblikket er det kulturelle 
udtryksformer og værdier: der bliv-
er sat fokus på højtiderne, eventyr, 
sanglege og musik, defor var det 
oplagt med en tur til bogbussen.

De andre værdier vi arbejder med 
er:
• Natur og Naturfænomener.
• Barnets personlige ud-   
 vikling.
• Krop og bevægelser.
• Sociale kompetencer.
• Sprog og sproglig udvikling.

Vi gør brug af de "redskaber" vi har 
her i vores dejlige by, som besøg 
på plejehjemmet, ture i skoven på 
Vendbjerg, leg i hallen, fælles spis-
ning i parken, besøg i kirken til jul 
og selvfølgelig vores ugentlige le-
gestue dage. Vi har alle mulighed 
for at være med, da vi har vores 
Christianiacykler til rådighed. 
Vi nyder alle vores fælleskab i 
hverdagen.

Mange efterårs hilsner fra 

Dagplejerne i Nors.

Dagplejen i Nors



Vi bevæger os snart ind i 
julemåneden, men der er nogle, der 
laver juleting året rundt. 

Som mange sikkert allerede ved, er 
der rigtig mange flotte juleting til 

Spejdernes Julestue i Nors. En del 
af tingene står nogle lokale kvinder 
for, der på den ene eller anden måde 
tidligere har været med i spejderiet. 

De startede med at mødes første 
gang i januar i år, hvor de så snakker 
sammen om, hvad de skal finde på 
til næste julestue. – Så hygger de sig 

ellers med håndarbejde i alle afsky-
gninger. 

På billedet kan I se lidt af det, man 
kan købe ved dette års Julestue, der 
finder sted søndag den 25. novem-

Nisser og julepynt  til Spejdernes Julestue

ber fra kl. 10.00-15.00 i Spejder-
huset på Holmevej.
De vil meget gerne have flere med 
i klubben, der kun mødes omkring 
fire gange årligt. Så har du nogle 
gode ideer og har lyst til at hjælpe 
med fremstillingen af juleting, er du 
velkommen til at kontakte Åse på 
tlf. 97981605.

På billedet ses fra venstre: Åse, 
Anna, Kirsten, Bodil og Lilly. 
Foruden dem er også Susanne P. og 
Kirsten S. med til at fremstille jule-
ting og sager…



I Tved kirke og Nors kirke var der i 
alt mødt ca. 140 personer i de smukt 
pyntede kirker. Der var blomster på 
alterbordet, på prædikestolen, ved 

stolestaderne og mange levende lys.

NORS-TVED
KIRKETIDENDE

NOV - DEC 2012

Sognepræst Henning Bjørndal Sø-
rensen tog fra udgangen af septem-
ber 2012 sin afsked efter ansøgning. 
Den 17. søndag efter trinitatis, 30. 
september, tog han i Nors og Tved 
kirker afsked med menighederne.

I Nors kirke deltog spejderne hvor 
de præsenterede deres fane.

Henning Sørensen gik ud fra da-
gens tekst i Markus-evangeliet om 
Jesu besøg hos tolderen Levi, hvor 

Præstens sidste arbejdsdag.
Afskedsgudstjenester i Nors og Tved kirke



hans fortolkning af dagens tekst 
var, at Gud er inkluderende og ikke 
ekskluderende. 
Efter sin prædiken rettede præsten 
en tak til menighedernes medlem-
mer
Efter gudstjenesten i Nors kl. 10.30 
var der sammenkomst i Sognehuset 
med omtrent 100 deltagere. Mange 
kom med gaver, blandt andet de to 
menighedsråd. 

Medlemmer af menighedsrådene 
sørgede for, at frokostretter fra Nors 
Kro stod parat i tilstødende lokaler. 

NORS-TVED
KIRKETIDENDE

NOV - DEC 2012

Formanden for fællesudvalget for 
Nors og Tved, Gunnar Smed, holdt 
hovedtalen til præsteparret, hvor 
han blandt andet sagde,
”Henning har altid haft travlt, men 
vi har aldrig følt, at vi ikke var vel-
komne, når vi kom med et prob-
lem. Det har været kendetegnende 
for jer, at I ville være åbne for alle. 
Jeres hjem har altid været åbent for 
møder, og ved køkkenbordet har 
vi diskuteret mange ting. Lisbeth 
sørgede for kaffe og en lille én. Tak 
for det. Det var også Lisbeth, der 
kom med ideen om legeplads i an-

lægget, og Lisbeth har sørget for at 
holde Henning ved Jorden, når han 
svævede for højt.  Nu vil vi håbe, I 
får nogle gode år i trekanten mellem 
børn og børnebørn”.

Formanden for Tved Menighedsråd, 
Jørgen Miltersen, takkede for åbent 
hus til mange møder med gode ta-
lere og for menighedsrådsmøder i 
den store spisestue. Endvidere tak 
for gode stunder ved køkkenbor-
det med kaffe og krydderi på til-
værelsen.

Graver ved Tved Kirke, Erling 
Overgaard, takkede for godt samar-
bejde. 

Til sidst takkede Henning Sørensen 
for gaver og taler.
Præsteparret er flyttet fra præ-
stegården og til et hus i Dragsbæk 
med udsigt ud over Limfjorden. 

Der er startet et arbejde i Nors og 
Tved menighedsråd med at søge en 
ny præst til sognet. 



NORS-TVED
KIRKETIDENDE

NOV - DEC 2012

Måned Nors Tved Anmærkning
November Kl. Kl.
Søndag den 4. 10.30 AKF Ingen
Søndag den 11. Ingen 19.00 LH
Søndag den 18. 10.30 AKF Ingen
Søndag den 25. Ingen 10.30 LH

December
Søndag den 2. 10.30 AKF Ingen
Søndag den 9. 19.00 AKF 10.30 AKF
Søndag den 16. 09.00 MN Ingen MN= Maibrit Nygaard, V.Vandet
Søndag den 23. Ingen 14.00 AKF
Juleaften 16.00?? 14.30??
Juledag 10.30 AKF Ingen
2. juledag Ingen 10.30 LH
Julesøndag 16.00 AKF Ingen

Januar
Nytårsdag Ingen 10.30 AKF
Søndag den 6. 19.00 AKF Ingen
Søndag den 13. 10.30 GI GI= Gitte Ishøy, Thisted
Søndag den 20. Ingen 19.00 AKF
Søndag den 27. ??? ???

Gudstjenester i Nors & Tved
Fra den 1. november 2012 til den 27. januar 2013



Mortensaften
Fællesspisning

 
I lighed med sidste år, inviteres til 
Mortensaften i Sognehuset i Nors, 
hvor der serveres andesteg fra Nors 
kro.
Spisningen koster 125,00 kr. incl. 
kaffe og småkager.
Der kan købes vin, øl og vand.
“ Ballerum Tæskværk “ underhold-
er.
Tilmelding senest d. 4. november til 
Else Tlf. 40681465

NORS-TVED
KIRKETIDENDE

NOV - DEC 2012

Mission Afrika
Mandag den 5. november møde hos 
Ejner Madsen Søholtvej 4, V. Van-
det

Mandag den 3. december møde hos 
Martha Bang Frydebovej 21

Danmission
Tirsdag den 6. november kl. 19,30 
på KFUK Rosenkransgade 6, Thist-
ed, sammen med KFUM og KFUKs 
venner.
Tidligere missionær i Danmission, 
Lorens Hedelund, fortæller om for-
holdene i Pakistan for de kristne.
Lorens Hedelund besøgte i septem-
ber 2012 de små kristne menighed-
er.  
 
Fredag den 7. december kl. 16 – 22.  
Jul by Night.
Vi er på gaden foran Thisted Kirke-
center. 
Nors Genbrug deltager.
 

Juleaften
To julegudstjenester

På grund af præsteskiftet bliver der 
kun en gudstjeneste i Nors og en i 
Tved. Det bliver ved Jørgen Erbs, 
fhv. Hundborg. . 
Mvh.
Nors – Tved menighedsråd.

Julekoncert
De 9 læsninger

 
Søndag d. 9. december kl. 19.00 i 
Nors kirke,
Nors voksenkor medvirker under 
ledelse af Ellen Alstrup.
Imellem tekstlæsningerne skal vi 
dels høre koret synge forskellige 
julesalmer og satser, dels skal vi 
selv synge med på de kendte og el-
skede julesalmer.
Der er gratis adgang.
Alle er velkommen.

Jule-
Sogne-eftermiddag

 
Onsdag d. 12. december inviteres 
til julekomsammen i Sognehuset i 
Nors kl. 14.30. Vi samles til jule-
bag, underholdning, julesang og –
salmer, juleknas og mundgodt.
Alle er velkommen. Tag naboen 
med.
Ang. kørsel. Ring til Snedsted Tur-
istbusser tlf. 97934057



Med Nors Tved Tidende er der 
denne gang  indlagt et girokort.  

Borgerforeningen  håber  at  både  
nye  og   gamle  medlemmer   vil  
støtte op om foreningen og ind-
betale kontingent. 
Vil man ikke være medlem er det 
også mulig at støtte foreningen ved 
at betale et beløb på vedlagte giro-
kort. 
Alle beløb der kommer ind modtag-
es med tak og vil blive brugt på bed-
ste vis til gavn for borgerne i både 
Nors og Tved. 
Bruger du ikke PC eller vil på post-
huset er det også mulig at betale ved 
Hanne i Klip & Krøl. 
Girokortet er igen i år uden påtrykt 
medlems nummer men bliver regis-
treret som det plejer ved kassereren 
, det er for at gøre det nemmere for 
vejformændene ved omdelingen. 

Borgerforeningen har i årets løb 
været med i mange forskellige ak-
tiviteter blandt andet Fastelavnsfest 
i Hallen,  bevarelse af Nors Ældre-
center.     Kulturugen  der bød på 
mange arrangementer og sluttede 
med Sankt Hans i Parken,  dereft-
er Sommerfest og   Posefester,  og 
nu på opfordring; Bankospil i Un-
gdomshuset, hvor der første gang 
var ca. 80 deltagere og vi håber 
selvfølgelig også at rigtig mange vil 
møde op næste gang der er den 14-
11  se også annonce andet sted  her 
i bladet.

Borgerforeningen holder også det 

traditionelle bankospil og  det bliver 
som det plejer  på kroen  men denne 
gang har vi valgt at rykke det tæt-
tere på jul da der er rigtig mange 
spil  rundt omkring i både oktober 
og november. Det bliver derfor i år 
den 12/12 kl. 19.00  (se annonce)

I forbindelse med Kulturugen var 
folk fra Lokal Historisk Arkiv nede 
på skolen og scanne gamle billeder 
ind de er nu blevet lagt ud og kan 
ses på nettet  på flg. adresse:

www.thisted.visbilleder.dk   

Der er rigtig mange billeder fra 
Nors og omegn og meget andet .

Følg også med på vores egen hjem-
meside norsby.dk, der  sætter vi 
løbende nyheder på.  Ellers kan 
Borgerforeningen altid kontaktes 
på tlf. 24265822 eller på mail: ils@
privat.dk

Julen nærmer sig og dermed også 
juleudsmykning. 
Der er  jo som  måske bekendt  
kommet nye regler for ophængning 
af julepynt i master, der gør at  det 
vil blive alt for dyr hvis vi skulle 
hænge op som vi plejer. 
Derfor vil vi gerne som sidste  år 
opfordre til at man selv pynter op 
foran sit hus til fælles glæde for alle 
Borgerforeningen vil så sørge for 
opsætning af de store træer rundt 
om i byen som vi plejer.

Fik du ikke købt bogen vores 

Nyt fra Borgerforeningen tidligere læge K E Engelstoft har 
skrevet om sit liv og virke og om 
hvor svært det var at miste sin  hus-
tru  har Borgerforeningen stadig 
nogle få eksemplarer til salg  

P.b.v. .Ingerlis Svane

Ny leder
Vi har ansat en ny leder, Jeanette 
Johansen. 
Hun er 28 år, bor i Nors og arbejder 
til daglig med økonomi i forskellige 
virksomheder. 
Jeanette har desuden været træner 
i Nors Gymnastikforening i mange 
år. 
Hun er klar med nye tiltag i klub-
ben, og ikke mindst vil der bliver ar-
bejdet på at tage de unge mennesker 
med en tur til udlandet i foråret. 

Ny sæson
Vi havde arrangeret et gratis op-
startsarrangement i efterårsferien 
med pølser, slush-ice, popcorn og 
ikke mindst landskamp i fodbold 
på vores store 120” HD skærm. Der 
kom 7 unge mennesker til denne 
aften, og vi havde en rigtig god og 

Nyt fra Nors 
Ungdomsklub



hyggelig aften.

Klubben er for alle i 7.kl. – 18 år, og 
der er åben hver tirsdag og torsdag 
aften fra kl. 19.00 – 22.00. 
Vi kan fortælle at de unge men-
nesker vil få rigtig meget indfly-
delse på hvad vi skal lave i klubben. 
Der vil bl.a. blive oprettet et klu-
bråd, som skal hjælpe med at be-
stemme hvor, hvornår og hvilke 
aktiviteter vi skal have i kalenderen 
denne sæson. 
Vil man vide lidt mere, så tjek 
vores facebookprofil; 
Nors Ungdomsklub.

Vi håber at se rigtig mange nye og 
gamle medlemmer til denne sæson.

Mvh Jeanette
Nors Ungdomsklub

  

Så blev Nors Fitness Line endelig 
en realitet

Den 22. september blev den røde 
snor klippet som et symbol på, at 
Nors Fitness Line åbent. 
Ole Christensen klippede snoren 
over i sin egenskab som medlem af 
Thisted byråd og som Nors Hallens 
bestyrelsesrepræsentant 
Vi er som bestyrelse stolte over 
hvad det er vi kan tilbyde til vores 
medlemmer i de nyindrettede lo-
kaler.

Vi er på nuværende 
tidspunkt oppe på 
at have 64 medlem-
mer og vores mål er 
at nå 100 medlem-
mer ved udgangen 
af 2012. 

Der har de første 4 
uger været en hek-
tisk aktivitet og der 
er leveret en  rigtigt 
flot indsats fra in-
struktørerne med at 

få alle ny medlemmer gennem den 
obligatoriske instruktørtime.
Det engagement som instruktør-
erne lægger for dagen lover godt for 
fremtiden i Nors Fitness Line
Hvis du sidder og tænker, ”Hvordan 
bliver jeg medlem”? Så gå ind på 
vores hjemmeside
www. norsfitnessline.dk og følg in-
struktionen på forsiden.
 Der er 3 forskellige abonnementer 
som kan vælges:
 3 måneder 500 kr.
 6 måneder 900 kr.
 12 måneder 1500 kr.
På hjemmesiden er der en henvis-
ning til instruktør tider, her kan du 
se hvornår der er instruktører i cen-
teret og før du frit kan bruge cen-
teret skal du have en time med en 
instruktør for at sikre den korrekte 
brug af maskinerne.

Der er ved at blive planlagt flere 
forskellige tiltag i Nors Fitness Line 
for de medlemmer som har brug for 
udfordringer og vi kan godt love der 
bliver noget for alle.

Allerede i uge 43 startede det første 
hold Cirkeltræning ved Torben 
Grønhøj, der er planlagt med cirkel-
træning frem til uge 51. Det er mu-
ligt at melde sig til på hjemmesiden 
og der skal meldes til hver gang. 
Der er plads til 10 medlemmer i alt, 
så det er også vigtigt at melde fra 
hvis du bliver forhindret, så der kan 
blive plads til andre. 

Bestyrelsen Nors Fitness Line

Nors Fitness Line endelig en realitet



Nyt fra spejderne
rundt i Thisted, hvor de bl.a. var 
ude at sejle på tømmerflåde nede i 
havnen, lavede mad på trangia nede 
ved Søbadet og på natløb på den 
gamle kirkegård. Der var 3 patruljer 
af sted fra Nors, og de klarede sig 
alle sammen rigtig flot, med en 1. 
plads til Jungledyrene og en 2. plads 
til Ørnene i B-kategorien og en 2. 
plads til Basserne i A-kategorien. 
Alle spejderne havde et sjovt løb, 
og var meget stolte af deres placer-
inger. 

Grøn Fejde
D. 22. september var vores ulve på 
Grøn Fejde. I år skulle ud på Jag-
ten på Monsteret fra Ramasjang. De 
skulle ud på et løb hvor de skulle 
lære at blive gode monster-fangere. 
De fik point for hvor gode de var til 
at løse de opgaver der skulle gøre 
dem til gode monster-fangere. På 
vejen rundt på løbet havde mon-
steret lavet nogle spor, så ulvene 
var hele tiden på udkig efter det. 
Vores gruppe var sammen med Van-
det gruppe arrangører af løbet, og 
det var en fornøjelse at se hvordan 
børnene gik op i jagten og til sidst 
lykkedes det for de vindende band-
er at fange Monsteret, så det kunne 
komme tilbage til DR Byen.      

Banko 
Igen i år har spejderne afholdt 
banko-spil mandag i efterårsferien. 
Vi havde fået sponseret mange flotte 

gevinster, af de lokale virksomhed-
er, hvilket vi er meget glade for. 
Vi er stolte af at der igen i år var 
mødt ca. 200 op for at spille sam-
men med os. Tak til alle for en hyg-
gelig aften.     

Til sidst vil jeg gerne minde jer om 
at vi afholder julestue søndag d. 25. 
november fra kl.10 til 15 i spejder-
huset på Holmevej 19
   På vegne af spe-
jderne

Randi Sommer, Gruppeleder 

Det har været et begivenhedsrigt 
efterår for spejderne i Nors, vi har 
fejret jubilæum og været på løb og i 
efterårsferien afholdt vi vores årlige 
bankospil. 

Jubilæum
Den 29/8 havde spejderne i Nors 
75 års jubilæum, og vi inviterede 
til åbent hus søndag d. 2/9. vi start-
ede dagen med optog fra stationen, 
hvor vores unge spejdere gik med 
faner og sang med på spejdersange 
akkompagneret af ulveleder Jens 
på harmonika. Derefter var vi til 
gudstjeneste i kirken. Vi var meget 
glade for at se alle de folk der eft-
erfølgende mødte op i spejderhuset 
på Holmevej til pølser og kagebord. 
Vejret var efter spejderstandart godt, 
da vi kun fik en lille smule regn og 
næsten ingen vind.  Vi vil gerne 
sige tak til alle dem der mødte op 
for at fejre denne dejlige dag sam-
men med os, og tak for alle de flotte 
gaver.

Efterårsløb
D. 15. og 16. september var spe-
jderne af sted på Efterårsløb. I år 
var de af sted på et utrolig godt løb 
i Thisted, hvor de blev udfordret 
både på deres færdigheder som spe-
jdere og i deres viden om Thisted. 
De startede med at slå deres telte 
op på Dyreskuepladsen, og dereft-
er var de på et udfordrende by-løb 

Avis 
indsamling 

v. spejderne
Lørdag d. 17. Novem-

ber kl. 13.00 



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!

Julestue i Spejderhuset
Søndag d. 25. November kl. 10-15

Vi sælger juledekorationer, adventskranse, juletræer og pynte-
gran mm.

Der vil være både lotteri og kagetombola, samt mulighed for 



Ja, snakken går lystigt. Er ulven 
efter flere hundrede år igen kommet 
til Danmark? Og så endda i Nation-
alpark Thy. – Det er en god historie, 

der fik rigtig mange fra nær og fjern 
til at valgfarte til Nors sø i efterårs-
ferien. Ikke langt herfra havde otol-
oger taget et billede af dyret, som 
også eksperter vil påstå er en ulv. – 
Turistkontoret er jublende glade, da 
Nationalparken har været på alles 
læber i hele Danmark den sidste tid 
og det er selvfølgelig en rigtig god 
reklame.

Men hvad med os, der så muligvis 
har fået en ulv i baghaven. Skal vi 
også være glade? – Ja, hvorfor ikke. 
Det er da spændende, og efter si-
gende skal man ikke være bange for 
ulven, selv om det er et rovdyr. Vi 
skal ikke tro på historien om ”Den 
lille Rødhætte” eller ”De tre små 
grise”, der var tæt på at blive ædt 

Ulv i baghaven eller…
af en ulv. – Faktisk er ulven ikke 
menneskets fjende, men nærmere 
os, der er ulvens fjende, da det var 
mennesket, der fik udryddet ulven 

i Danmark for flere hundrede år 
siden. Det gjorde man ikke fordi 
man var bange for den, men fordi 

den overfaldt og åd dyr fra besæt-
ninger rundt omkring i landet. Men 
ræven æder da også vore høns, og 
den har vi ikke udryddet, så hvorfor 
skal der ikke være plads til ulve her 
i landet også?

Nu skal det så først vise sig om det 
overhovedet er en ulv. Måske er 
den også over alle bjerge, da de kan 
løbe adskillige kilometer i løbet af 
et døgn. 

Vi venter spændt og ser, hvor histo-
rien ender…



Indre Mission
November:
1. Kredsgeneralforsamling i Hillerslev Kirke, derefter i missions-
huset.
8.    Samtalemøde hos Jenny Larsen.
15.  Samtalemøde hos Ingeborg Skårup.
20.  Hjemmenes Aften v. Asger Høving, Hunstrup. Vi hører om og syn-
ger nye salmer.
22.  Hillerslev Missionshus, Henrik Didriksen, Skive.
29. Samtalemøde hos Elly Holm.

December:
5.   Onsdag i Sognehuset. Adventsfest med taler og underholdning ved 
Henrik Didriksen.
12. onsdag i Sognehuset.

Missionsuge i uge 5 2013.

Med venlig hilsen
Lillian Larsen

Hjemmenes Aften
Tirsdag den 20. november: Asger Høving, Hunstrup. Vi hører om og syn-
ger nye salmer.

Onsdag den 5. december: Adventsfest med taler og underholdning ved 
Henrik Didriksen.

Mandag den 21. januar: Sygeplejerske på hospice Kamelianergården, Ål-
borg, Lisbet Ubbesen, Nors fortæller om ”Livets gang på hospice”.

Alle aftener er kl. 19.30 i Sognehuset. Alle er velkommen.

Med venlig hilsen
Lillian Larsen

Wrap baller 
fra Parken  

Mangler du en balle eller flere er 
der overskydende baller fra Parken 
til salgFås i flere størrelser og kan 
evt. leveres

Henvendelse  tlf. 24265822

Ledig 
lejlighed 

1. februar:
Dejlig 3 værelses lejlighed i stue-
plan + terrasse centralt i Nors. 

Pris pr. måned kr. 4.050,00 
+ forbrug. Husdyr ikke tilladt.

Henvendelse tlf. 97981214 
eller 61461675



Nors Ældrecenters aktivitetskalender
Arrangementer:

  
November:  

Tirsdag den 06.11. kl. 19.00   Tilsted Dilettanter opfører
       ”Under Sydens Palmer”
         75,- kr. per person
      inkl. snitter og 1 gl. hvidvin.

Onsdag den 07.11. kl. 12.00  Fællesspisning
      Gule Ærter m/tilbehør 75 kr. inkl. 1 snaps   
      Tilmelding nødvendig.           
   kl. 14.00  Valg til Aktivkomité.      
     
Onsdag den 14.11. kl. 14.00    Alm. Klub.
                                      Forberedelse til Basaren.
                                 
Lørdag den 17.11. kl. 10-16.    BASAR
        (se andet sted i bladet)  

Onsdag den 21.11. kl. 14.00  Bankospil

Mandag den 26.11. kl. 09.30  Indsamling af dekorationsmaterialer i skoven.
      Vi tager rundstykker og kaffe med
      Pris 50 kr. 
      Tilmelding nødvendig.

Onsdag den 28.11. kl. 13.30-  Besøg af REPORTO der sælger
                      15.30  sko/støvler til sunde fødder.

                                kl. 19.00  Adventshygge med Nors Koret ved ledelse af 
      Ellen Alstrup.

Torsdag den 29.11. kl. 14.30  Gudstjeneste



December:

Onsdag den 05.12. kl. 12.00    ÅRETS JULEFROKOST
      hvor køkkenet disker op  med de traditionelle lække-
      rier – 125 kr. pr. person.
      Tilmelding nødvendig.

Onsdag den 12.12. kl. 14.30  ”Julehygge for ældre” i Sognehuset.

Onsdag den 19.12. kl. 14.00  Juleafslutning i Klub
                               med æbleskiver og gløgg, pakkespil, julehistorie og 
      juleknas. Husk en gave til 20 kr.
 
Torsdag den 20.12. kl. 14.30   Julegudstjeneste. 
   
Da provst Henning Sørensen er gået på pension, er det præsten
fra Hillerslev, der holder gudstjeneste her.
Bemærk ingen gudstjeneste den 24.12. men den 20.12. i stedet.      
  
Bemærk: Høreomsorgs-konsulent Annie Bovbjerg kommer
på centret den 05.12. 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 04.12. 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
   

Alle ønskes en glædelig jul og et velsignet nytår!



Tak.
1000 tak for de mange tilkendegivelser og gaver, som vi fik i forbindelse 
med vores afsked fra Nors og Tved.

Det var nogle dage, som vi tænker tilbage på med taknemmelighed og 
glæde.

Vi vil sige tak for den tid, vi har haft i Nors og Tved. Vi har mødt megen 
venlighed og imødekommenhed.

Mange hilsner
Lisbeth og Henning Bjørndal Sørensen.

Simons Bakke 62, Thisted
Tlf: 3510 3922

Dilettant!
 

Så er der dilettant i byen igen. 
Stykket vil blive opført d. 23/2 

2013.
Mere herom i næste nr. af bladet.

Reserver allerede datoen nu.
 
 

Dilettantholdet

BASAR
på Nors Ældrecenter

Lørdag den 17. november, kl. 10 – 16.

Der vil være julestue, tombola, skrivebøger med mange fine gevinster.

Kom og støt en god sag. Overskuddet går ubeskåret til gavn for ældre på 
N.Æ. C. og i området. (udtrækning kl. 16.00)

Nors KFUM 
& KFUK 

holder hyggehjørne, fredag den 
2. November kl. 19.30 hos Alex, 
Hindingvej 2,. Hvor der er mu-
lighed for at spille og hyggesnakke. 

Aftenen afsluttes med kaffe og an-
dagt, medbring selv kaffekurv.

Efterlysning 
Da vores nuværende kasserer ønsker at stoppe pr 1-2 2013 søger vi en der 
har tid og lyst til at overtage. Så har du noget tid til overs og har lyst til at 

gøre noget for Ungdomsklubben så hører vi gerne fra dig.
Henvendelse til Ungdomsklubben på tlf.  24265822  eller på mail til:  

ils@privat.dk



Sparkæderne har de seneste fire 
uger afholdt konkurrence i forbin-
delse med kædens fødselsdag. 

Det har indtil videre givet fire held-
ige vindere her i Nors.

Konkurrencen kører videre og hver 
gang man handler hos Super Spar 
kan man skrive sit navn og telefon-
nummer på en månedsseddel. 

Derved er man med i lodtrækningen 
om en præmie, der bliver trukket 
hver måned.

Hip hip hurra - Spar har haft fødselsdag!

Jette Sørensen

Tina Bak

Else Oddershede

Lilly Maertens



Deadline for næste blad er den 20. december 2012


