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Så er vi på vej mod mørkere tider, 
men flot ser naturen ud lige nu. 
Der er farvespil i træer og buske 
og man må sige, at  alle årstider 
har sin charme. Selv om der bliver 
tidligt mørkt, er det også nu hy-
ggetiden kommer med stearinlys og 
klargøring til jul. Ja, julen står snart 
for døren. Nogle glæder sig, andre 
kunne godt undvære julen og føler 
det er stress og jag. Sådan er vi jo 
så forskellige, men uanset hvad, 
så kommer julen, og mon ikke den  
bliver ved med det...
Facebooksiden norsby:
Siden sidst er der blevet oprettet 
en side, der hedder norsby på face-
book. Selvfølgelig er vi ikke alle 
på facebook, men siden er faktisk 
allerede meget brugt af folk her 
fra Nors. Medlemstallet kom hur-
tigt over de 200. Her bliver skrevet 
om alverdens ting, her kan nævnes: 
loppemarked, politik, havørne, in-
dlæg fra foreninger og ALT muligt 
andet. Forhåbentlig stiger medle-
mstallet, da det er en god måde for 
bl.a. foreninger, men også erhverv 
og institutioner lige at lægge en ak-
tivitet/tilbud ud her.
Husk dog også at fodre hjemmes-
iden norsby.dk med aktiviteter. 
Siden bliver som tidligere skrevet 
ikke brugt så meget som den burde 

og der mangler også hjælp til at 
holde siden ved lige. Har du lyst til 
at hjælpe så kontakt Susanne på ne-
denstående telefon/mailadresse...
Ny vejformand søges:
Vi mangler stadig en til at dele Ti-
dende ud på Nors Møllevej og Vi-
olvej. Har du tid og lyst til at tage 
en eller begge veje, så henvend dig 
til Susanne.
Nyt tværsmedlem:
Velkommen til Rikke Weje Busted 
med hendes nye firma "Kvik Bog-
føring". Tag godt imod hende og 
gør brug af hendes firma, såfremt du 
mangler en med disse evner enten 
firmamæssig eller privat.
Valg til kommunalbestyrelsen:
Vi står som bekendt foran et valg. 
Tidende er aldeles upolitisk, men 
derfor kan man da godt håbe, at 
nogle af de lokale, der stiller op, 
kommer ind. Det har stor betyd-
ning for vores område, at vi har folk 
med herfra, der kan gøre en forskel 
og som vore lokale foreninger kan 
have kontakt til. Så stem på en lo-
kal, der er flere muligheder...Måske 
en ide at arrangere en debataften, 
hvor alle de lokale, der stiller op, 
kan komme og svare på spørgsmål 
og fortælle, hvorfor vi skal stemme 
på dem. Bare et forslag!
Medlemskab Borgerforeningen:
Der er denne gang girokort med 
fra Borgerforeningen. Mon ikke vi 
alle kan undvære de få kroner det 

koster at være medlem? Borger-
foreningens dygtige bestyrelse gør 
virkelig en forskel for byen, og det 
vil da være kanon, hvis vi kan sætte 
rekord og få endnu flere medlem-
mer i Borgerforeningen. Betal og 
vis derved, at DU sætter pris på det 
kæmpe stykke arbejde de frivilligt 
går og laver...
God jul og godt nytår!
Ja, lige nu er der laaaaang tid til jul, 
men lige pludselig er den der bare, 
om vi vil eller ej. Så ALLE ønskes 
en rigtig god jul og lykkebringende 
nytår.
 - Nors-Tved Tidende kommer ud 
lige i starten af det nye år. Har du 
nogle gode billeder eller historier, 
så kom endelig med dem. Deadline 
vil være 20. december.

Hilsen Redaktionen



Det var lørdagen hvor mange par 
blev viet – men det var også dagen 
hvor Tved afholdt den årlige byfest.
De perfekte rammer var i orden 
både ude og inde i ”Bette Jens`” ga-
rage – alt var klar til fest.
Kl. 12 var der varme pølser – festen 
var i gang selvfølgelig i dejligt vejr.

Anhængeren stod klar med sand til 
guldgravning (små poser slik), som 
var gemt i sandet. Først de mind-
ste børn og deres øjne strålede når 
de med lidt hjælp gravede en pose 
frem. De store børn kunne også 
godt lide at grave.

Cykelringridningen er altid et til-

løbsstykke, der blev dystet i flere 
kategorier.

Havetraktor ræs blev fulgt med stor 
interesse. Som noget nyt var der 
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børnebingo og det blev godt mod-
taget.

Sodavand og øl blev lukket op med 
en rendegraver – der var mange som 



blev ekspert til det. 

Søm skulle der også slås i, det går 
aldrig af mode.

Tombolaen med fine gevinster blev 
godt besøgt.

Kaffe med brød var gratis i år, 
der var flere slags kage at vælge 
imellem.

Kl. 18 var der ild i grillen så 
den medbragte aftensmad kunne 
klargøres. 

Senere på aftenen var der auktion 
over skænkede gaver.

En dejlig dag lakkede mod ende. En 
dejlig dag hvor vi havde aktiviteter 
og lejlighed til hyggelig samvær, 

både om dagen og om aftenen.

I år var arbejdsopgaverne fordelt på 
flere hænder og det fungerede fint.

Tak til alle for en god dag.



Efterårsløb
Fra fredag d. 13. september til 
søndag d. 15. september var spe-
jderne på efterårsløb ved Nors 
sø. Fra Nors gruppe stillede vi op 
med 3 B-patruljer og 1 C-patrulje. 
Weekenden bød på mange gode 
udfordringer og mange kilometers 
vandring. Spejdernes opgave var at 
redde alle spejderhuse i Thy, der var 
truet af Ole Jensen, der ville bruge 
grundende til at bygge vindmøller 
på.
Hos B-patruljerne fik Nors hen-
holdsvis 1., 2., og 3. pladsen, mens 
C-patruljen fik en 2. plads.

Grøn fejde
Lørdag d. 21. september var ulvene 
og bæverne på Grøn fejde 

Nyt fra spejderne

i Hanstholm. Fra Nors deltog 2 
bæverfamilier og 3 ulvebander. 
Dagens poster bød på mange for-
skellige udfordringer, hvor vores 
spejderfærdigheder blev testet. 

Høstgudstjeneste
Søndag d. 6. oktober blev der afholdt 
høstgudstjeneste i Nors kirke. Spe-
jderne stod med faner under gud-
stjenesten, næsten 40 uniformerede 
spejdere var mødt op i kirken. 



Ulvene på museet 
Tirsdag d. 8. oktober var ulvene på 
besøg på Thisted museum for at se 
ulveudstilling. Her så vi skelettet af 
ulven fra Thy og en udstoppet ulv. 
Herudover fik vi gennem film og 
plancher en masse informationer 
om ulve. 

Banko
Mandag d. 14. oktober afholdt spe-
jderne bankospil i Nors hallen. Der 
var indsamlet en masse flotte gevin-
ster, som vi takker alle vores spon-
sorere for. 
Der var et flot fremmøde i hal-
len – næsten 200 var mødt op for 
at spille. Vi er glade for at se, at så 
mange vælger at støtte vores spe-
jderarbejde. 

Avisindsamling
Lørdag d. 16. november afholder 
spejderne avisindsamling. Folk i 
byen bedes lægge aviser ud til ve-
jen, mens folk på landet bedes ringe 

på tlf. nr. 23328526 og oplyse ad-
resse, så bliver aviserne hentet.

Julestue
Søndag d. 24. november er der tra-
ditionen tro julestue i spejderhuset 
på Holmevej 19, fra kl. 10-15. Ulve 
og bævere sælger neg i byen.

På spejdernes vegne 
Louise Gregersen 



Vi har lavet NemPapir's hygge-
hjørne på Facebook - et sted hvor 
det skal være hyggeligt. 
Der er lidt humor og sjov, lidt om 
hvad man kan lave sammen med 
børn, kort sagt alt til hygge og om 
hygge! 
Vi vil gerne invitere flere til at være 
vores venner (det er dem der klikker 
"Synes godt om"). 
Linket til siden er:
https://www.facebook.com/Nem-
Papir

Nyheder fra NemPapir...
Udover hygge vil der også være 
rigtig gode tilbud til dem der synes 
godt om siden, fx der vil være mu-
ligt at købe julegaver til sine børn til 
engrospris, samt andre fordele.

Vi har lavet rigtig gode aftaler med 
leverandører af legetøj til børn. 
Derfor er vores sortiment af varer til 
børn nu meget større og vi kan nu 
sælge alle varer og mærker som man 
kan få hos de kendte legetøjskæder. 
Men vi skal nok sørge for at have 

landets laveste priser i vores butik. 
Så hold øje med butikken :-)

Solsikke - Mon ikke, hvis vi havde 
deltaget i en konkurrence,
 om den højeste solsikke, at vi kunne 
have vundet konkurrencen.

Billeder fra "Anderledes uge", hvor 
vi blandt andet tilbød wellness, 
havde besøg af Thy veteranbiler og 
sluttede ugen af med Brunch. 
 
M.v.h. Gerda A Jacobsen, 
Nors Ældrecenter

Nors Ældrecenter



Nu er det ikke fordi vi skal have 
lavet en motorrubrik her i Tidende, 
men når vi nu har fået en så usæd-
vanlig bil til byen, giver det lidt 
særstatus.

Og egentlig er det en forsættelse 
af artiklen om Mads Willadsen, vi 
bragte for et par år siden. For Mads 
betagelse af el er stor, og da jeg 

snakkede med ham dengang be-
troede han mig, at han skulle have 
en el-bil. Nåh ja, man siger jo så 
meget, så jeg sluttede med at slutte 
historien af med at skrive ”Og på 
ønskesedlen står en el-bil.”

Men nu er den her. Fremtiden er 
kommet til Nors i form af Mads' ny 
Tesla S. Det er faktisk først nr. 8 af 

slagsen i Danmark.
Og den er på alle måder en usæd-
vanlig bil. Når man trykker på spee-
deren, er den på 100 km/t på lidt 
over 4 sekunder. 4 lydløse sekunder 
vel at mærke. Næsten da, for dæk-
kene synger da godt nok på vejen, 
og indvendig er der en svag snur-
ren fra elmotorerne, når man hører 
meget godt efter. 

Alt er computerstyret på det iPad 
lignende instrumentbræt. Skal vin-
duerne op eller ned, soltaget frem 
eller tilbage, er det bare at køre fin-
geren hen over skærmen, der har 
også Google Map, så man kan se 
hvor man er og hvor man skal hen. 
Der er selvfølgelig også bakkamera 
og internet! Og affjedringen ikke 
at glemme! Her kan Mads selv be-

Fremtiden er kommet til Nors
stemme om han vil have bilen hård, 
blød eller mellem i fjedrene. 

For bare at nævne lidt af mulighed-
erne.
Brændstoføkonomi er ikke rigtig 
aktuelt her. Når den er fuldt opladet 
kan den køre 400 km og skal man 
længere, kan den køre 300 km efter 
20 minutter i opladeren.

Selvom jeg startede med at skrive, 
at vi ikke skulle have en motorru-
brik her i bladet, skal I da endelig 
ikke holde jer tilbage, hvis der er 
andre, der har en spændende bil jeg 
skal have en prøvetur i.

Af bladets egen motorskribent
K. Amby



NORS-TVED 
KIRKETIDENDE 

 
NOVEMBER - DECEMBER 2013  

 

Præsteboligen. 
Nu nærmer vi os tiden, hvor vi kan gå i gang med præsteboligen. 
Vi har aftalt hvilke håndværker der skal ind-
bydes til licitation i hovedentreprise, arkitek-
terne er også ved at have tegningerne på boli-
gen helt færdige, men vi mangler lige at finde 
de sidste materialer, som vi skal have med i 
licitationsmaterialerne. 
Tidsplanen ser foreløbig således ud: 
Fremlæggelse af foreløbigt forprojekt - uge 
44 
Fremlæggelse af foreløbigt hovedprojekt - 
uge 47 
Udsendelse licitationsmateriale - uge 48 
Licitation - uge 51 
Accept uge 1 
Nedbrydningsarbejder - uge 5 
Nybygningsarbejder - primo marts 
Vi vil i de følgende tidender skrive lidt om 
hvordan byggeriet skrider frem.  
Til højre ses skitsen til den nye præstegård. 
 
 
 

Døde /begravede (Nors) 
Anna Lise Jensen, Nors. 
Chresten Peder Pedersen, Nors. 
Birgit Andersen, Århus. 
Anders Nordtorp, Nors. 
Charlotte Storgaard Kristensen, Nors.  
Æret være deres minde. 

Viede i Tved kirke 
Heidi Kristina Jakobsen og Klaus Kristensen  
Velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab i Tved kirke 
Merete Budde og Jens Brian Iversen. 
Tilykke 

Siden Sidst 
Døbt i Nors kirke. 
Kirstine Cecilie Kjær Jensen. 
Szymon Falkiewicz. 
Jens Christian Amtoft Odde. 
Melina Thinggaard Holm. 
Sander Brix Sørensen. 
Tilykke 



NORS-TVED 
KIRKETIDENDE 

 
NOVEMBER - DECEMBER 2013  

 

 GUDSTJENESTER 

Måned/dag     Dato  Nors     Tved 
 

November 

Søndag, 24.s.e.Trin.    10.  17.00 /Mortens aften.  Ingen 
Søndag, 25.s.e.Trin.    17.  09.00 BH    Ingen 
Søndag, Sidste søndag i kirkeåret  24.  Ingen     10.30 *) 
Tirsdag      26.  17.00 ”Ord til bord”   
 
December 

Søndag, 1.s.i advent    01.  10.30 *)    19.00 
Søndag, 2.s.i advent    08.  10.30     Ingen 
Søndag, 3.s.i advent    15.  19.00     10.30 * 
Søndag, 4.s.i advent    22.  09.00 BH    Ingen  
Juleaften      24.  14.00 / 16.30    
Juledag      25.  10.30     Ingen 
2. juledag      26.  Ingen     10.30 
Søndag, julesøndag    29.  09.00 BH    Ingen 
 
Januar 2014 

Nytårsdag      01.  16.00     Ingen 
Søndag, H3k´s søndag.    05.  09.00 BH    Ingen 
Søndag, 1.s.e.H3k.    12.  17.00     10.30 *) 
Søndag, 2.s.e.H3k.    19.  10.30 *)    Ingen 
Søndag, 3.s.e.H3k.    26  Ingen     10.30 

*) 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 
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Familiegudstjenester x 3 
Fra Ord til bord 

Kært barn har mange navne, - nogle kalder gudstjenesten for: spaghettigudstjeneste, - andre: pizzagudstjeneste  

men da jeg ikke kender ”menuén” , har jeg valgt titlen: ”Fra ord til bord.” 

Tirsdag den 26. november kl. 17.00  
Der afholdes der en kort familiegudstjeneste i Nors kirke, hvorefter der inviteres på aftensmad i Sognehuset, 
så man undgår selv at skulle stå ved ”kødgryderne” denne aften. Vi satser på at være færdige ca. 18.30 / 19.00.  
Pris voksne: 10,- kr, - børn gratis. Tilmelding til sognepræsten senest den 19. november på tlf. 97-981030 eller 
send en sms til 30611008 eller skriv en mail til akf@km.dk. 
 
Krybbespil 
I håbet om at der dukker rigtig mange nye mini-konfirmander op, så planlægger jeg en familiegudstjeneste i 
Nors kirke: 

Søndag den 8. december kl. 10.30 
hvor vi forhåbentligt vil være i stand til at opføre et lille ”krybbespil” for jer. Resten af gudstjenesten vil lige-
ledes være tilrettelagt på børnenes præmisser. 
 
Hellig 3 kongers gudstjeneste 
Gudstjenesten er endnu kun på ”tegnebrættet” men den kommer til at foregå 

Søndag den 12. januar 2014 kl. 17.00 
hvor vi bl.a. skal på kirkegårdsvandring med lygter m.m. 
 
 
 
Jule -sogneeftermiddag. 
Næste sogneeftermiddag, der afholdes onsdag den 11. 
december kl. 14.30 i Sognehuset, kommer til at stå i 
advents - og julens skær. Og det er som sidst, organist 
Niels Junget der sammen med sognepræst Annie Krog 
Foldager vil styre slagets gang. Kom og vær med til en 
hyggelig opstart på julehøjtiden. 
 
 
 
    Baby - salmesang. 
    Stemningsbillede fra Nors Kirke  
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Syng julen ind 
Aftengudstjenesten i Tved kirke: Søndag den 1. december kl. 19.00 
vil blive tilrettelagt således, at det bliver vore advents salmer, der kommer til at fylde gudstjenesten, - både 
sang - og tekstmæssigt. 
 
De 9 læsninger. 
Ved aftengudstjenesten i Nors kirke: Søndag den 15. december kl. 19.00 
afholdes det traditionsrige ”De ni læsninger”, hvor både Nors voksenkor under ledelse af Ellen Alstrup og 
årets konfirmander vil medvirke med henholdsvis korsang og tekstlæsning. Kom og vær med, - og få gennem 
både toner og tekst en hyggelig optakt til selve julen. 
 
Høst-indsamling. 
Ved årets høstgudstjenester blev der indsamlet flg. beløb: 
Tved sogn: 806, - kr. 
Nors sogn- i alt: 3947, 50 kr., som vil blive 
fordelt mellem: Folkekirkens Nødhjælp, Kirkens Korshær, Jysk Børneforsorg og Møltrup Optagelseshjem. Jeg 
takker på menighedsrådenes og egne vegne for de indsamlede beløb. 

Telefon - og træffetider. 
Jeg træffes på tlf. 97-981030, hvor der er omstilling til mobil. Man kan også ringe direkte til min arbejdsmo-
bil, som er: 30611008. Er jeg ikke lige ved telefonen, kan man indtale en besked, hvorefter jeg ringer tilbage 
snarest. Jeg kan ligeledes træffes via mail: akf@km.dk.  
Jeg forventer at være på kontoret i Nors præstegård:  Tirsdag: fra kl. 10.00, Onsdag fra kl. 08.00 - 
         Torsdag fra kl. 08.00, Fredag: efter behov 
Ring gerne for en aftale, så vi er på den sikre side. Mandag er min ugentlige fridag. Ønsker man besøg af præ-
sten, er man meget velkommen til at kontakte mig, så finder vi et tidspunkt. 
Ferie og friweekends. 
Jeg afholder friweekends den 16. - 17.november, 21.- 22. december samt 27. - 31. december. Embedet passes i 
disse perioder af pastor Benne Holwerda, Hillerslev, der kan kontaktes på tlf.: 97-981403 
 

Mortens aften– fællesspisning 
Efter gudstjeneste i Nors kirke søndag den 10. november kl. 17.00 inviteres der traditionen tro, til fællesspis-
ning i Sognehuset, hvor der severes andesteg fra Nors Kro, pris 125 kr. pr. person. Der kan købes vin, øl og 
vand. Underholdning ved Bertel og Vennerne 
Tilmelding senest den 4. november til: Gunnar Smed tlf.. 97 98 18 12,  
Susanne Rotbøl Pedersen tlf. 30 34 52 65, Karen Berg tlf. 61 65 17 47 



    Nors Ældrecenters aktivitetskalender   
    

Arrangementer:
 
November:
Onsdag den 06.11. kl. 14.00  Alm. klub med – med quiz, spil
      og hyggelig samvær.
  
Onsdag den 13.11. kl. 12.00   Fællesspisning
      Gule ærter m/tilbehør
      Pris: 50 kr. (Aktivkomiteen betaler resten).    
      Tilmelding nødvendig.

                               kl. 14.00   Valg til Aktivkomité  
      På valg:  Peder Christiansen (modtager ikke genvalg)
      Kirsten Nielsen (modtager ikke genvalg)
      Rosa Jensby (modtager genvalg)
       Valg af suppleant.                          

Lørdag den 16.11. kl. 10-16  BASAR Se annonce andet sted i bladet!
   
Onsdag den 20.11. kl. 14.00  BANKOSPIL
                                    1 pl. 10 kr., 3 pl. 25 kr.

Onsdag den 27.11 kl. 14.00   Synge advent ind  m/Lillian & Jenny 

Torsdag den 28.11. kl. 14.30   Gudstjeneste.

December:
Onsdag den 04.12. kl. 12.00   Vor traditionelle JULEFROKOST hvor køkkenet disker  
      op med lækkert julemad. Henning Andreasen spiller til  
      julens sange. Der vil være Amerikansk lotteri, og årets  
      frivillige skal afsløres. Pris 100 kr. pr. person, -
      Øl og vand kan købes til populære priser.
      Kom og vær med til en hyggelig eftermiddag.



 
Onsdag den 11.12. kl. 14.30  Julehygge i Sognehuset.                                    
                                     
Tirsdag den 17.12. kl. 14.00    Juleafslutning i klub (Bemærk det er en tirsdag) 
      Kom i rigtig julehumør med en forestilling af Thy Teater
      ”Julen har bagt”. Der serveres gløgg og æbleskiver.
      Vi slutter eftermiddagen af med pakkespil, så medbring  
      en pakke til 20 kr. Pris pr. deltager 50 kr. inkl. forestilling  
      og æbleskiver/gløgg

Mandag den 23.12. kl. 14.30  Julegudstjeneste.

Bemærk:   Høreomsorgs-konsulent Annie Bovbjerg kommer
   på centret den 26.11. kl. 10-12.  
 
   Aktivkomitéen består af følgende:
   Formand Kirsten Nielsen, Peder Christiansen, Henning Bang,
   Inger Obel, Rosa Jensby, Grethe Thinggaard.
              Beboerrepræsentant: Ulla Gasberg. Supp. Marie Nielsen.
   Næste møde i aktivkomiteen er den 11.12. 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

NYT!    Kommunen tilbyder ældre hjælp til internet-adgang, NEMid  osv. 
   følgende mandage: 18.11. og 16.12. imellem kl. 10 og 12 
   på Nors Ældrecenter. 



Nors Genbrug
 
Nu, da vi går den kolde tid i møde, 
har vi masser af pænt og varmt 
vintertøj i butikken, både børnetøj 
og voksentøj.

Og til ”Oplysning” har vi Danmis-
sionlys i flere farver og størrelser. 
Kom og gør en god handel og støt 
en god sag.

Måske nogle, herrer eller damer, 
har lyst til at blive frivillig med-
hjælper  i Nors Genbrug, så hører 
vi gerne fra jer.

Med venlig hilsen 
bestyrelsen.

Program 
Hjemmenes aften

November
Mandag d 18.  Sygeplejerske Karin Nielsen, Guldstjernevej,  
   Nors
   Karin vil fortælle om oplevelser og livet som  
   sygeplejerske på Grønland.
December
Onsdag d. 4.  Adventsfest
   Henning Fillipsen, Koldby. Taler og underholder.
   Luciaoptog samt amerikansk lotteri.
Januar
Mandag d. 20.  Optikker Ole Larsen, Thisted. Fortæller om 
   2. måneders familie/ jagttur i Sydafrika 
   og viser lysbilleder derfra.

Program 
Indre Mission

November
Torsdag d. 7.  Kredsgeneralforsamling i Nors.

Torsdag d. 14.  Møde hos Sigfred Kristensen, Norsvej.

Fredag d. 15. og 
Lørdag d. 16.  “Flekkerøy Gutterne” besøger Thisted.

Torsdag d. 28.  Møde hos Lillian Larsen.

December 
Onsdag d. 4.  Adventsfest
   Henning Fillipsen, Koldby. Taler og underholder.
   Luciaoptog samt amerikansk lotteri.

Torsdag d. 12.  Adventsfest i Hillerslev.

      Glædelig jul og godt nytår   

Ledige
Badmintonbaner

Mandage kl.
21.00 til 22.00

tilmelding på
norsgymnastikforening.

dk



også komme ind som en hjælpende 
hånd i forbindelse med ferieafløs-
ning og vikariater.

Rikke står selvfølgelig til rådighed 
for en uforpligtende snak, og vil 
gerne skræddersy et tilbud efter 
kundens behov. Hun kan kontaktes 
på tlf. 4024 9128 eller mail rikke@
kvikbogfoering.dk.

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!

Mange har helt sikkert allerede 
stiftet bekendtskab med Rikke Bud-
sted Weje. Hun er nemlig en rigtig 
ildsjæl her i Nors, der er formand 
for Grupperådet for Nors-spejderne 
og kasserer i Gymnastikforeningen.

Rikke flyttede til Nors sammen med 
manden Willy, der er selvstændig 
med egen isoleringsvirksomhed, til-
bage i 2008. Sammen har de døtrene 
Andrea på 11 år og Cecilie på 8 år. 

Begge piger er født i Norge, hvorfra 
Willy også stammer. Familien har 
boet i Norge sammen i 8 år. Rikke 
stammer oprindeligt fra Hanstholm.

Rikke er udlært revisorassistent i 
Kallerup og har god kendskab til 
branchen. Hun har i længere tid haft 

Kvik bogførring

lyst til at stå på egne ben, og valgte 
derfor efter 5 år at stoppe på revi-
sionskontoret her den 30. septem-
ber, og startede sit eget bogførings-
firma op den 1. oktober.

Hun tilbyder al form for kon-
torhjælp. Bl.a. bogføring, mom-
sudarbejdelse, fakturering, debitor- 
og kreditorstyring, løn m.m. 

Hun har interesse i at hjælpe både 
store og mindre virksomheder. Der 
afregnes pr. time og på den måde 
bliver man heller ikke bundet, men 
kan frit vælge om samarbejdet skal 
fortsætte.

Rikke kan også hjælpe med det 
administrative i forbindelse med 
etablering af virksomhed og f.eks. 



Fællesspisning
på skolen
Borgerforeningen havde igen med-
succes arrangeret fællesspisning på 
skolen. 

For den nette sum af 50,- kroner var 
der dansk bøf med hvad dertil hører.

Vi opfordrer hermed alle som kunne 
tænke sig en hyggelig og uformel 
aften med socialt samvær, at tilmel-
de sig næste gang vi afholder fæl-
lesspisning.

Vi takker endnun engang for den 
fine tilslutning og ser allerede nu 
frem til næste arrangement.



Folketal 1. januar efter byer og tid 

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 
787-00787 Thisted Kommune 45 910 45 580 45 549 45 596 45 297 45 145 44 908 44 494 
787-10906 Vesløs 363 358 360 363 359 364 351 338 
787-10907 Østerild 651 655 644 637 630 661 650 653 
787-10908 Ræhr 562 568 557 558 519 538 525 552 
787-10925 Frøstrup 667 660 644 650 647 667 646 640 
787-11008 Hørdum 296 285 274 281 269 260 251 258 
787-11009 Hanstholm 2 340 2 298 2 383 2 302 2 386 2 361 2 276 2 253 
787-11036 Hundborg 577 560 559 554 547 562 554 555 
787-11037 Snedsted 1 197 1 178 1 185 1 204 1 203 1 188 1 191 1 193 
787-11038 Koldby 776 766 774 787 758 771 777 782 
787-11040 Vestervig 746 716 711 710 686 658 675 681 
787-11041 Hurup 2 794 2 765 2 753 2 789 2 752 2 803 2 789 2 772 
787-11042 Bedsted 961 951 936 979 941 900 874 885 
787-11053 Agger 411 412 406 401 392 392 386 375 
787-11059 Klitmøller 799 809 816 825 807 805 833 833 
787-11088 Ydby 314 300 302 301 310 291 291 279 
787-11112 Nors 1 050 1 036 1 027 1 023 1 032 1 057 1 068 1 065 
787-11113 Hillerslev 401 391 398 404 399 391 387 378 
787-11182 Sennels 864 848 872 873 865 868 882 877 
787-11187 Sundby 388 390 388 388 371 363 355 352 
787-11189 Vilsund Vest 439 432 435 433 427 426 430 425 
787-11191 Nørre Vorupør 670 665 666 643 631 630 606 592 
787-11247 Sjørring 728 711 745 756 748 725 729 694 
787-11248 Thisted 12 762 12 739 12 835 12 995 12 950 13 005 13 138 13 067 
787-17514 Øsløs 241 240 239 231 240 239 242 236 

 

 

Som man kan se ud fra statistikken 
er Nors Thys femte største by. 

Nors er en af de få byer, hvor in-
dbyggertallet ikke er stærkt ne-
dadgående. Set i forhold til andre 
byer, klarer Nors sig rigtig godt, og 

Nors klarer sig godt
forhåbentlig bliver det ved sådan.

Lige nu kommer der mange yngre 
mennesker til byen og vi ligger 
også rigtig godt, hvad angår børne-
fødsler. Dejligt! 

Det er i sig selv en god reklame for 
byen, så spred den ud, så endnu 
flere vil bosætte sig her og vi på den 
måde kan holde gang i skole, børne-
hus og dagplejere.



Med Nors Tved Tidende er der 
denne gang en kuvert med girokort 
til kontingent med rundt .  Borg-
erforeningen håber at både nye og 
gamle medlemmer vil støtte op om 
foreningen og indbetale kontingent. 

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 pos-
thuset er det mulig at betale ved 
Hanne i Klip &Krøl. Girokortet er 
igen i år uden påtrykt medlemsnum-
mer men bliver registreret som det 
plejer ved kassereren, det er for at 
gøre det nemmere for vejformæn-
dene ved omdelingen.

Nyt fra Borgerforeningen
Borgerforeningen har i  årets  løb 
deltaget i mange arrangementer, 
og har derudover fået lavet meget i 
Parken.  

Fodboldgolfen er blevet rigtig 
godt modtaget, der har været rigtig 
mange dernede og spille. Der bliver 
her i efterår plantet 11 store træer på 
baneområdet og til foråret skal der 
plantes et læhegn ved banen.

Julen nærmer sig og der er rigtig 
mange arrangementer rundt om-
kring derfor  har  vi som sidste år 
valgt at rykke vores årlige bankospil 
på Nors Kro hen i december måned.  

Det er i år den 11. december  og vi 
håber at se rigtig mange til en hyg

gelig aften. Se også annonce andet 
sted i bladet

Følg også med på aktivitetskalen-
deren på norsby.dk der bliver der 
løbende sat nyheder på.

Med julen også juleudsmykning af 
byen. Borgerforeningen sætter som 
altid store juletræer op i byen  og 
vil gerne som tidligere opfordre til 
at man selv pynter op foran sit hus 
til fælles glæde for alle. 

Hilsen bestyrelsen Nors-Tved Borg-
erforening






Nors-Tved Borgerforenings Bankoudvalg afholder Bankospil i Nors Ungdomshus

 

Mandag  den  18. november   kl. 19.00   
 

Der spilles om kødpakker gavekort og lign. 

Der kan købes kaffe brød og sodavand i pausen 

Vel  mødt  alle er velkommen 

Hilsen Bankoudvalget 

 

 

 

 

 

Prøv at spille fodboldgolf på en18 hullers bane. 

Betaling og udlevering af bolde sker ved 

Spar Købmanden Skellet 2 Nors 

Se mere på hjemmesiden norsfodboldgolf.dk 

                                           

Fodboldgolf 
i Parken,  

Nors 

BASAR    
På Nors Ældrecenter 

lørdag den 16.november 
kl. 10.00 - 16.00

Mange fine præmier på 
skrivebøger,
tombola og 

amerikansk lotteri.

Udover mange fine gaver 
fra lokale sponsorer, er der 

også flotte præmier i form af 
patchwork-tæppe, og 

juletræstæppe
lavet af lokale damer.

Kom og støt en god sag. 
Overskuddet går til arrange-

menter for husets og 
områdets pensionister!

Zumba
i Nors Hallen

Onsdage fra kl. 
19.00 til 20.00

Tilmelding på
norsgymnastikforening.dk



Nors-Tved Borgerforening afholder 

Julebankospil på Nors Kro onsdag den 11-12 kl. 19.00 

Der er igen denne gang rigtig mange flotte gevinster sponsoreret af erhvervsdrivende 
og private. Borgerforeningen håber at se rigtig mange til en hyggelig aften 

Der kan købes kaffe og kringle samt drikkevarer i pausen 

Vel mødt alle er velkommen                                                              

Med venlig hilsen Nors-Tved Borgerforening 

 

                Nors Ungdomshus afholder åbent hus 
         fredag den 15. November  kl. 15- 17 

 
Vi vil gerne vise Ungdomshuset frem efter endt restaurering. Huset er blevet shinet op, og kan fortsat lejes ud til 
diverse fester o.l. Se mere om, hvordan du lejer huset andet sted i bladet. Samtidig har Hallens bestyrelse fundet 

et nyt navn til huset. Det nye navn offentliggøres ligeledes denne dag. 
Thisted Ungdomsskole vil også vise deres nyindrettede lokale frem. 

 
Der vil blive serveret en øl, vand og røde pølser. 

 
Alle er velkommen. 

 
På vegne af Nors Hallens bestyrelse. 

Ole Christensen 



Deadline for næste blad er den 20. december 2013

JULEFROKOST PÅ NORS KRO 
FREDAG D. 29 NOVEMBER 

KL. 18:00 – 01:00 

MUSIKKEN VIL I ÅR BLIVE LEVERET AF DE POPULÆRE 
YELLOW CAR 

 

NU ER DET SNART JUL IGEN OG DERFOR GENTAGER VI SUCCESEN 
FRA SIDSTE ÅR OG AFHOLDER JULEFROKOST 

 

MOR GITTES STORE JULEBUFFET 

RIS A LA MANDE MED MANDELGAVE 

LIVE MUSIK LEVERET AF 5 MANDS ORKESTERET YELLOW CAR 

SØDE NISSEPIGER 

MASSER AF FIS OG BALLADE 

TILMELDING PÅ TELEFON 
97981069 

SENEST 20. NOVEMBER 


