Maj - jun. 2014

Nors - Tved
Tidende

3. udg. - årg. 10

Blegsø

- lige inden fredningssæsonen

Kronhjorte den 30. marts af K. Amby

NBK’s Støtteforening vil gerne invitere alle ungdomsspillere fra fodbold og
håndbold afdelingen på en gratis tur til Baboon City fredag d. 30 maj 2014
Afgang fra Nors hallen kl 08:00 og ca. hjemkomst 17:00

Husk at medbringe madpakker til middagsmad. Der er dog mulighed for at købe
mad og drikke dernede

NBK’s støtteforening sørger for sodavand og kage

Tilmelding på telefon til Jane 51178290 eller Julia 22886602 senest fredag d. 16 maj
hvor vi har brug for at vide barnets navn, og om de skal med bussen.

NY DATO
Sæt allerede nu kryds i kalenderen fredag d. 20 juni 2014, hvor NBK’ Støtteforening afholder cykelsponsorløb

Indledning

Forhåbentlig har alle haft en rigtig
dejlig påskeferie, måske nogle med
lidt mere frihed end andre. Vejret
var rigtig dejligt sidst i påskeugen
og der var stor aktivitet hos landmænd og havefolk. Dejlig tid vi går
i møde, hvor det pibler op af jorden,
både de flotte planter, men også ukrudtet gror helt vild. Så det er som
det plejer at være...
Kristian har taget det flotte billede
ud over Blegsø. - Lige nu er det
pragtfuldt ude i skoven. Der dufter
af ramsløg, anemonerne blomstrer
og harer og råvildt springer omkring og er forårskåde.
Vi er nu på den anden side af generalforsamlingerne og forhåbentlig
har alle foreninger fået de folk i
bestyrelserne som man har brug
for. Til Borgerforeningens generalforsamling var vi samlet omkring
20 på Nors Kro. En som altid hyggelig aften, hvor der var genvalg
til bestyrelsen, og som man kan se
her i bladet, fortsætter de med aktiviteter af alle mulige slags. Så få jer
tilmeldt til det, der kræver tilmelding og mød op til aktiviteterne. Dette
gælder selvfølgelig også de ting alle
andre foreninger arrangerer.

Til generalforsamlingen var der nogle, der var utilfredse med uddelingen af Tidende. Nogle veje får bladet
senere end andre. Igen påpeges det,
at det er frivillige der uddeler bladene og det er ganske få veje, hvor
Tidende er forsinket. Enten kan
man selv kontakte vejformanden
og tilbyde sin hjælp med uddelingen, såfremt man er utilfreds. Ellers
kan man hente et blad på Norsvej
54 eller hos Super Spar. - Stor ros
herfra til alle vejformændene. Der
bliver sendt mail ud til en del af vejformændene om, at Tidende er klar
til afhentning. Såfremt flere ønsker
det, så send mailadresse til info@
norsby.dk. Er det bedre med en sms,
så send mobilnr. med navn til 3022
1024. På den måde, bliver uddelingen måske endnu bedre...

Det er nu afgjort, at den nuværende
hjemmeside norsby.dk bliver ændret. Kristian Amby laver en ny og
mere enkelt side, som vi vil forsøge
at få nyheder, billeder og aktiviteter
ind på. Det bliver ca. 1. juli den nye
side ser dagens lys. Den nye side
bliver også væsentlig billigere, og
det gør da absolut ikke noget.
Husk jubilæumsbladet den 1. september. Vi vil gerne have specielle
indslag til netop dette nummer.
Det kan I alle bidrage med, både
foreninger, erhverv, institutioner og
selvfølgelig også private.
Ellers er den kun tilbage og ønske
god sommer. Husk at komme med
artikler til næste blad, der udkommer omkring 1. juli. Deadline er 20.
juni.

Stort tillykke til vores lokale købmandspar Susanne og Carsten med Hilsen Redaktionen
deres 10 jubilæum her i Nors. Også
tillykke til Jesper, der har været i
Superspar i 10 år også. Tak for en
dejlig butik med altid smilende personale. Vi håber i får mange flere
jubilæer her i byen, og får en stor
smiley med herfra.

Redaktion:

Nors - Tved Borgerforening
www.norsby.dk

Susanne Søe-Larsen Tlf. 30 22 10 24 Mail: info@norsby.dk
Eva Madsen		
Tlf. 22 15 79 30 Mail: evamadsen75@gmail.com
Kristian Amby		
Tlf. 97 98 16 85 Mail: ambynors@mvb.net

Kontaktperson:
Hanne Nielsen
Tlf. 97 98 19 18
h.nielsen@mvb.net

Trykket hos Trykkeriet Friheden.

Udlejning af Borgerforeningens
flagstænger, flag, borde hoppeborge mm.
Kontakt
Ingerlis Svane
Tlf.: 24265822

Om at bo i Nors...
Jeg er født på Mors, og kom til Nors
da vi blev gift i 1940, Vi købte et
stykke jord fra Søgaard her i Nors.
Der blev udstykket jord til 6 statsejendomme, sjovt nok er alle ejendommene lagt ind under Søgaard
igen.

var jo lidt anderledes end på Mors.
Jeg husker en dame der fortalte at
hendes ”tåsk var med en hånk så
vag” (hendes taske var med en ringe
hank).

mig aldrig. Jeg maler porcelæn,
og broderer mange ting. Jeg er så
taknemmelig for, jeg kan stadig kan
se til det.

Jeg husker, vi cyklede herover fra
Mors for at se på vores jord. Vi
sad på en sten og så på jorden, og
så cyklede vi hjemad igen. Vi fik
bygget nyt hus, stue og udhus, og
boede der i nogle år.

Da Robert døde, syntes jeg ikke, der
Men vi var vældig glad for at bo var mere for mig. Men jeg kom på
her, men efter en tid flyttede vi til højskole 13 gange sammen med en
Korsø ved Hjardemål og fik vogn- veninde. Det var forskellige steder,
mandsforretning. Der var vi nogle så vi oplevede meget ved det. Jeg
år, indtil vi flyttede tilbage til Nors. har været i London og en tur i Holland, hvor jeg så tulipanmaker. Det,
Vi fik 4 børn, og der var ikke meget og mange andre ture, har gjort at jeg
for dem i Hjardemål, men her i Nors har haft en dejlig tid i her Nors.

Vi var vældig glad for at bo i Nors.
Jeg husker, vi gik i kirke, og folk
kikkede på det unge par, men næste
gang vi kom, hilste man på os, og vi
fik mange venner her. Sproget her

var der spejdere og KFUM&K, så Ovenstående har vi fået fra Erna
de faldt vældig godt til her.
Bak på Skrænten. Der er vist kun at
tilføje, at Enna fyldte 95 d. 26. april.
Nu er jeg blevet alene, men bor stadig i mit hus her i Nors. Jeg keder

Nors Beboerhus

Hallens bestyrelse og flere frivillige lemer komme ind i huset, da fliserne
brugte 2. påskedag på at få lagt flis- er i niveau med gulvet i huset.
er og granitskærv ved beboerhuset.
Gangbesværede kan nu uden prob
Der mangler nu kun det sidste finpudsning udenfor, så kommer det
til at se rigtig flot ud. Huset er en
del udlejet, men det kan blive meget
bedre. Så skal du holde en fest eller
lille komsammen du ikke kan have
der hjemme, så henvend dig endelig. Se logoet her på siden, hvor
du finder telefonnummeret... -

Ønsker du info omkring udlejning,
kan du også se under hallens hjemmeside norshallen.dk eller på hjemmesiden norsby.dk.

Udleje af
Nors Beboerhus
Åse Christensen
Tlf. 52 60 78 80

Fie på Møllegården
Næsten ude ved Nors Sø på Søgård
Mark bor Fie Oddershede 9 år, med
sin mor og far og to små brødre. Og
så er der alle dyrene.

af de små kaniner. Han er ligesom Fie fortæller, at får de mange unger,
Fie 9 År.
vil de gerne sælge nogle af dem, så
er der en, der får lyst til en kanin
Foruden hund og kat er der også som kæledyr, så har Fie måske en.
flere heste på gården. Det er hesten Dog er Bøllebob vist ikke til salg...
Fie går mest op i kaninerne, som der Sally Fie er fotograferet sammen
er ca. 40 af lige nu. Hendes favor- med.

itkanin er Bøllebob, som er meget
dygtig til kaninhop. Der er en stor
bane, hvor hun øver med kaninerne
sammen med andre heromkring, der
har samme interesse.
Der er små søde kaninunger, som
ikke har fået navn endnu. Og så er
der også kæmpestore kaniner, som
man næsten ikke kan løfte. Det er en
af Fies venner Markus, der løfter en

Gymnastikopvisning
Nors Gymnastikforening afholdte Der var i år ca. 300 betalende gæster,
den lokale gymnastik opvisning i hvilket er rigtig flot.
Nors Hallen fredag d. 14.marts.
Efter opvisningen havde gymnasDet var en rigtig hyggelig aften, tikforeningen anrettet kage/kaffehvor alle holdene fik vist, hvad de bord. Der var en rigtig god stemnhavde arbejdet med i løbet af året. ing i hallen hele aftenen og jeg tror
Kvaliteten var i top og der skal lyde på at det var nogle glade om end
en stor ros til alle lederne for indsat- trætte børn som kom med hjem fra
sen i løbet af sæsonen.
kulminationen på hele gymnastiksæsonen.
Gæsteholdet var i år fra Thyland.
De lavede også en flot opvisning og Vi håber, at byde nye og alle nuer sandsynligvis med til at inspirere værende gymnaster velkommen til
nogle af vores egne gymnaster, til at en ny sæson i NGF
fortsætte ad gymnastikkens vej.

Nyt fra spejderne
Spejderfest
Mandag d. 24. februar afholdt spejderne spejderfest på skolen. Omkring 120 spejdere, forældre og
søskende var mødt op til arrangementet. Vi startede med fællesspisning, hvorefter seniorerne lavede
underholdning.
Efter underholdning tog seniorerne
alle børnene med ud for at lege,
mens forældrene skulle vælge et
nyt medlem til grupperådet.
Efter dette var det tid til aftenens
højdepunkt, stjerneoverrækkelse.
De næsten nyopstartede bævere fik
deres første stjerne til uniformen.
Besøg på go-kart banen i Nors
Onsdag d. 5. marts besøgte bæverne
go-kart banen. Alle havde medbragt
cykler, løbehjul og rulleskøjter. Den

fik ikke for lidt med høj musik og
fart i hallen.
Herefter var der mulighed for at
prøve rodeotyren, til stor glæde for
alle bæverne. Der var kamp til stregen om at sidde længst tid på tyren.

derhuset. De havde ugerne forinden
arbejdet på deres helt egne huse –
af papkasser. Fredag startede vi ud
med at lave mad over bål. Det var
første gang, at ulvene selv skulle
deltage i madlavning over bål. Alle
var meget interesserede i det, og
deltog aktivt.
Da aftensmaden var spist hyggede
vi med skumfiduser og popcorn, inden det var tid til at komme ind i de
selvbyggede huse.
Lørdag stod på oprydning og legen,
inden vi sagde farvel til hinanden.

Sov i en papkasse
Fra fredag d. 7. marts til lørdag d.
8. marts overnattede ulvene i spej-

Avisindsamling
Mandag d. 12. maj afholder spejderne avisindsamling. Aviser skal
lægges ud til vejen senest kl. 18.00.
For afhentning af aviser på landet
kan der ringes på tlf. nr. 23 32 85 26
På spejdernes vegne
Michelle Jensen
og Louise Gregersen

Endnu et erhverv på Stationsvej 7.
FJ Byg har i lang tid haft værksted
og kontor på Stationsvej. Siden er
Kim Borg med Kims Gulvservice
kommet til og fra 1. maj er det så
Johann Hlynsson med skiltefirmaet
Klar Besked, der flytter ind.
Johann lejer sig ind i lokalerne ud
mod vejen. Han har tidligere haft
lokaler på Norsvej.
Han stammer fra Island, hvor han

siden midt i 80erne har arbejdet
med skiltemaling, tryk på flag og
meget mere.
I slutningen af 1996 flyttede han til
Danmark og bor nu i Thisted med
kæreste og to børn.
Man kan se meget mere om hvad
Johann laver på hjemmesiden
www.klarbesked-skilte.dk eller på
facebooksiden Klar Besked.

Johann har base og værksted på
Stationsvej, men kan lettest træffes
på tlf. 23499101 eller mail@klarbesked-skilte.dk.
Borgerforeningen har allerede gjort
brug af Johann flere gange. Det
er ham, der har lavet de nye flag i
Parken og også ham, der lavede
banneret til Ældrecenteret, da vi var
i fare for, at det skulle lukke.
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Indsamling til fordel for ”Folkekirkens Nødhjælp”.
Fasteindsamlingen i Nors og Tved kirker i marts måned indbragte i alt 463, 50 kr.
Friluftsgudstjeneste
Thisted provstis årlige fælles afholdes i år 2. Pinsedag, mandag den 9. juni kl.11.00 ved Nors sø
(tilkørsel fra Agerholmvej)
Medvirkende: ‘Ballerum Tærskeværk’, KFUM-spejderne fra Nors, FDF fra Hillerslev og Thisted, og præsterne i Thisted provsti. Medbring frokostkurv og klapstol/tæppe*
Forud for gudstjenesten er der mulighed for pilgrimsvandring fra Klitmøller kirke: andagt kl.08.00 /afgang
kl.08.30. Fra Skinnerup kirke: andagt kl.07.30 / afgang kl.08.00
Konfirmandforberedelse efteråret 2014.
Som I måske har hørt eller læst det omtalt i Dagspressen, så får den nye Folkeskolereform også konsekvenser
for den fremtidige konfirmandforberedelse i Den danske Folkekirke. Derfor har en arbejdsgruppe bestående af
bl.a. provsterne for Thisted og Sydthy provstier samt repræsentanter fra Kommunalbestyrelsen og skolerne i
Thisted kommune her i begyndelsen af 2014 arbejdet på at finde en løsningsmodel, der kunne tilgodese både
Folkeskolens og Folkekirkens ønsker og behov. Resultatet af arbejdsgruppens møder blev offentliggjort i en
pressemeddelelse i begyndelsen af marts måned, - og den kan læses i sin fulde længde på Nors-Tved hjemmeside: www.nors-tved-kirker.dk. (Se under: løst og fast). Det fremkomne resultat kræver et tættere samarbejde
mellem de præster, der har konfirmander på samme skole og dén respektive skole. Dette samarbejde går man i
gang med efter påske, og når der foreligger et resultat, vil jeg selvfølgelig kontakte de forældre, hvis ”unge
mennesker” påtænker at påbegynde konfirmandforberedelse efter sommerferien - med henblik på en uddybende orientering om, hvorledes konfirmandforberedelsen kommer til at foregå. Konfirmandforberedelsen forventes under alle omstændigheder at starte op i uge 35, og konfirmationsdatoen er som tidligere annonceret: 3.
maj 2015.
Opsætning af ny kirkebænk
ved kirken, prøv den!
Sogneeftermiddag.
Den 7. maj kl. 14.30 i Sognehuset. Anne og Svens Hamborg vil
fortælle om en tur til Nordkap.
St. Bededags aften og varme hveder.
Aftenen før St. Bededag, dvs. torsdag den 15. maj 2014, afholder vi en aftengudstjeneste i Nors kirke kl. 19.00, og menighedsrådet inviterer efterflg. på varme hveder i Sognehuset. Der
vil også blive lejlighed til at synge efter Højskolesangbogen.
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GUDSTJENESTER
Måned/dag
Maj
Søndag, 2.s.e.påske
Søndag, 3.s.e.påske
Torsdag
Fredag, St. Bededag
Søndag, 4.s.e.påske
Søndag, 5.s.e.påske
Torsdag, Kr. himmelfartsdag

Dato

Nors

Tved

04.
11.
15.
16.
18.
25.
28.

10.30 Konf.
09.00 K
19.00 + Varme hveder.
Ingen
10.30 *)
Ingen
09.00

09.00 Konf.
10.30
Ingen
10.30 *)
Ingen
09.00 SK
10.30

Juni
Søndag, 6.s.e.påske
Søndag, Pinsedag
Mandag, 2. pinsedag
Søndag, Trinitatis
Søndag, 1.s.e.Trin.
Søndag, 2.s.e.Trin.

01.
08.
09.
15.
22.
29.

10.30
09.00 K
Nors sø 11.00
10.30 *)
09.00
Ingen

09.00.
10.30 *)
Nors sø 11.00
09.00
10.30
09.00 BH

Juli
Søndag, 3.s.e. Trin.
Søndag, 4.s.e. Trin.
Søndag, 5.s.e. Trin.
Søndag, 6.s.e. Trin.

06.
13.
20.
27.

10.30
Ingen.
10.30 *)
09.00 K

Ingen
10.30 *)
09.00
10.30

K) Kirkekaffe. Det vil sige, at
der efter gudstjeneste serveres
en kop kaffe i våbenhuset

BH= Benne Holwerda, Hillerslev
SK= Sigrid Kjær, Sennels
*) 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.

Udleje af
Nors Beboerhus
Åse Christensen
Tlf. 52 60 78 80
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Udflugt til asylcenter Hanstholm onsdag den 21. maj.
Som tidligere annonceret i Nors Tved Tidende marts april. Der afgår busser fra Nors Kirkes parkeringsplads
kl. 18.30. Arrangør er Nors Tved menighedsråd, tilmelding senest 14. maj til:
Mette Frøkjær, mf@hanstholm-skole.dk tlf. 23 49 12 11
eller Gunnar Smed, gunnar@familiensmed.dk tlf. 23 45 03 47
www.nors-tved-kirker.dk
Nors – Tved pastorat har jo en hjemmeside, som man kan komme ind på via ovennævnte internet adresse. Her
vil man kunne læse om kommende arrangementer, gudstjenestetider m.m. Siden er netop blevet opdateret, således at man nu også vil kunne læse om f.eks. den nye digitale indberetning, som trådte i kraft 1. februar 2014.
( Se under: Hvad gør jeg …?) Vi vil gerne føje nye ting til løbende, - kunne f.eks. godt tænke os et galleri med
bl.a. gamle konfirmationsbilleder. Så ligger du inde med et sådant billede, så scan det ind og send det til Alex
Dahl Jensen, der står for det praktiske, - han har flg. mail adresse: alexdj@tdcadsl.dk. Du kan også sende eller
aflevere det, og da er adressen: Hindingvej 2 Nors.
Siden sidst fra menighedsrådet.
Menighedsrådsmødet i marts blev aflyst, men der blev afholdt menighedsmødet den 6. marts, fælles med Tved
sogn. Menighedsmødet er faktisk det samme som en generalforsamling, men uden valg af medlemmer, og
hvor alle i sognet er velkommen.
På menighedsmødet bliver der aflagt beretning for årets gang i sognet. Vi startede i kirken med Ballerum
Tæskværk som organist, derefter gik vi Sognehuset, hvor de 2. formænd aflagde beretning om hvad der er sket i årets løb og hvad der er
planlagt i det næste år, og sogne præsten Annie fortalte om det kirkelige arbejde. Derefter viste Jens P. Søndergaard. billede fra årets gang,
i alt en vellykket aften.
Præstegårds byggeri.
Vi haft besøg af fredningsnævnet (12 personer) den 26. marts, det var
et positiv besøg og de havde ikke bemærkninger til hverken ny præstegård med den anviste beliggenhed, anvendte materialer m. v. eller
til opsætning af et solcelleanlæg. Det var ellers planen at byggeri
skulle starte 1. marts, men måtte udsættes til efter fredningsnævnets
besøg, da vi ikke kunne få en byggetilladelses før efter deres besøg,
byggetilladelsen kom den. 14-4-2014. så vi starter efter påske, og forventer at indvi præstegården den første søndag i advent.
Kirken er på banen,
Vi har fået renoveret vores reklameskilt på fodboldbanen på
Vendbjerg, og det tager sig rigtig flot ud.
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Telefon - og træffetider.
Jeg træffes på tlf. 97 98 10 30, hvor der er omstilling til mobil. Man kan også ringe direkte til min arbejdsmobil, som er: 30 61 10 08. 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: Tirsdag: efter aftale, Onsdag fra kl. 10.00, Torsdag fra kl. 10.00 og
Fredag: efter aftale. Ring gerne så finder vi et tidspunkt, der passer dig. Mandag er min ugentlige fridag.
Ønsker man besøg af præsten, er man meget velkommen til at kontakte mig, så finder vi et tidspunkt.
Ferie og friweekends.
Jeg afholder ferie i perioden: 9.-26. maj 2014. Og jeg har en friweekend den 28.-29. juni. Embedet passes af
pastor Benne Holwerda, Hillerslev, der kan kontaktes på tlf.: 97 98 14 03
Siden sidst…
Døde /begravede, Nors.
Anton Frederiksen, Hurup. Vera Lykke Gregersen, Nors. Anna Elisabeth Bang, Nors. Æret være deres minde.
Kirketælling i Aalborg Stift.
Biskop over Aalborg Stift, - Henning Toft Bro - har besluttet, at der fra Påskedag, den 20. april 2014 - skal påbegyndes kirketællinger ved gudstjenester, kirkelige handlinger, arrangementer og møder indbudt af menighedsråd og/eller præster i Aalborg Stift.
Formålet med tællingerne er først og fremmest, skriver han:
”At give et retvisende billede af det rige kirkelige liv, der leves rundt omkring i Aalborg Stift og således bidrage med den gode fortælling om folkekirkens liv og vækst.”
Hidtidige tællinger har nemlig kun drejet som om søndagsgudstjenesterne, men fakta er jo, at der også foregår
meget kirkeligt arbejde mellem søn- og helligdagene, og hvor rigtig mange mennesker har en eller anden form
for kontakt med Den danske Folkekirke. Og dette arbejde og denne kontakt ønsker biskoppen at sætte fokus på
med den nye kirketælling. Det er sognepræsten, der har ansvaret for tællingen i de enkelte sogne men denne
kan uddelegere ansvaret til andre, - her hos os bliver det henholdsvis kirkesanger og graver, der vil forestå tællingerne i kirkerne. Når
der er tale om arrangementer i Sognehuset, hvor menighedsråd eller
præst står som indbyder, vil den ansvarlige for arrangementer forestå i tællingen. Det vil være sognepræsten, der forestår den månedlige indberetning til Stiftet.
Og jeg er ikke i tvivl om, at Nors-Tved pastorat vil bidrage med en
endog særdeles positiv fortælling, hvad angår folkekirkens liv og
vækst i Aalborg Stift
Ballerum Tærkværk i Nors Kirke

Nyt fra Borgerforeningen
Den
26. marts holdt Borgerforeningen Generalforsamling på
Nors Kro.
Vi fik af de fremmødte flere gode
ideer og forslag til kommende
tiltag.Der var 3 bestyrelses medlemmer på valg og de blev alle genvalgt.

Der bliver igen i år holdt Sankt Hans
aften i Parken. Vi sætter pøl

arbejdsdag den 1. maj, hvor vi skal
have lagt fliser og lavet noget mere
på legepladsen og i pavillonen.

sevogn op og tænder grill og bålplads, så det bliver mulig at grille
og lave snobrød, eller tag selv madkurv med.

Der blev på Generalforsamlingen
spurgt om byens hjertestarter, og
om hvordan man fik fat på den, hvis
der blev behov for det om natten.
Det har vi undersøgt og fået oplyst,
at Hjertestarteren sidder indvendig
i forgangen på Nors Ældrecenter
hvor den om dagen er tilgængelig.

I Parken er der blevet plantet færdig
i læbæltet mod øst, vi har fået

Vi har fået sat to reklameflag for
fodboldgolf op, og allerede nu, har
mange været på fodboldgolfbanen.
Det er meningen, at der skal laves
en bane til at spille Krølf på, Borgerforeningen har købt et sæt køller
og kugler, der bliver lagt i pavillonen til fri afbenyttelse.

Efter kl. 22 bliver der låst og man
skal derfor ringe på, hvis den skal
udleveres. Nattevagten kan åbne
elektronisk, så uanset hvor hun er
i huset, kan det gå hurtigt med at
få åbnet.
Medlemmer af bestyrelsen deltog i borgermødet i Beboerhuset i
Nors vedr. Motorsportsanlæg med
motocrossbaner i Tved. Sagen er i
høring med klagefrist til 30. april,
hvorefter der skal træffes en beslutning.
Borgerforeningen arrangerer en
bustur til TV Midt Vest den 16.
juni, hvor vi skal se det nye, der er
lavet dernede, se også annonce her
i bladet.

klippet vores energipil og plantet 2
rækker i læbæltet. Der bliver holdt

Til vores Sankt Hans bål i Parken
må der gerne køres grene og lign til
nu.
Borgerforeningen ønsker alle en
god sommer.
p.b.v. Ingerlis Svane
Vi kan altid kontaktes på tlf.
24265822 eller mail ils@privat.
dk Det er også der du henvender
dig hvis det gælder udlejning af flag
æresporte stole borde m.m.
Hilsen Nors Tved Borgerforening

Klippestudiet
Rita Hundal Andersen har nu været
indehaver af salonen i 15 år. Til oktober i år, der er det 28 år siden hun
startede i erhvervspraktik i 9. klasse
i Klippestudiet.
Emma Margon Mouritsen fra
Hanstholm startede i lære i Salonen
den 11. februar 2014. Dog er hun et
år henne i læretiden til august.
Emma er begyndt at klippe for kr.
150,00, dog ikke helt små børn endnu, da hun endnu ikke er så hurtig.
Louise Boesen fra Ræhr har nu kun
et lille år tilbage af sin læretid og
arbejder nu som svend. Hun er i I øjeblikket er der rigeligt at se til i
øjeblikket på skole, så derfor fik vi Klippestudiet, da der er konfirmander, piger der skal til galla på gym
ingen billede af hende.

nasium og handelsskole, og så er
der jo også altid en del bryllupper
her i forår og sommer.

Norshallen

Referat af generalforsamling i Nors
Hallen, onsdag den 26. februar

I beretningen kom formanden ind
på Hallens tilstand og de meget
påtrængende renoveringsopgaver
i Hallen, herunder vinduer der er i
meget dårlig stand, og ikke mindst
behovet for ny udluftningssystem i
hallen og nyt varmeanlæg, efter at
der var udarbejdet et energitjek fra
et energirådgivningsfirma. Der er
indgivet tilskudsansøgning til Thisted Kommune om disse renoveringsopgaver, og man afventer nu svar
på denne ansøgning.

Formand for bestyrelsen Ole Christensen, aflagde beretning for året
2013 Formanden redegjorde for
at Hallen i 2013 på grund af manglende økonomi måtte opsige
Dorthe Pedersen, der gennem flere
år havde været ansat under flexjob
ordning. Den manglende økonomi
var opstået efter en større lønstigning, på baggrund af opgraderet stillingsfunktion og samtidig afvikling
og ændring af hidtil opnået mentor- Formanden sluttede med at betegne
tilskud.
året som tilfredsstillende, og
takkede for en god dialog og et godt
Formanden berettede desuden om samarbejde med foreningsbrugerne
baggrunden for Hallens overtagelse i Hallen.
af Nors Ungdomshus, om den foretagne istandsættelse af huset og om Kasserer Anne Marie Foldager
forventningerne og betydningen af oplæste regnskabet, der udviste et
huset som egnens hus, Nors Be- overskud for året på kr. 137.586
boerhus.
efter indtægtsoverførsel af eks-

traordinære indtægter på kr. 84.605.
Årets ordinære resultat var således
på kr. 52.981.
Alle 3 bestyrelsesmedlemmer modtog genvalg. Der var ingen andre
forslag. De 3 bestyrelsesmedlemmer blev således genvalgt: Ole
Christensen, Jens Frederiksen,
Flemming.
Bestyrelsen har siden generalforsamlingen konstitueret sig som følger:
Formand Ole Christensen
Næstformand: Jens Frederiksen
Kasserer: Anne Marie Foldager
Sekretær: Torben Andersen

Eigil Sloth står for at slå græs i
Parken og på fodboldgolfbanen. Borgerforeningen har købt en ny plænetraktor, han kan bruge. Det tager op til
4-5 timer hver gang græsset skal slås,
så det er et stort stykke arbejde, og flot
ser det ud...

				
Maj:
Onsdag den 07.05. kl. 14.30

Nors Ældrecenters aktivitetskalender
Arrangementer:
Arrangement for ældre i Sognehuset.

Onsdag den 14.05. kl. 14.00
				
			
Onsdag den 21.05. kl. 14.00
		
Onsdag den 28.05. kl. 18.00
				
				
				

Tur i bus og private biler til Nr. Vorupør, hvor vi drikker kaffe, eller hvad vi nu har lyst
til, på ”Vesterhavecafeen”. Kørsel 50 kr.

Torsdag den 29.05. kl. 14.30
		
Juni:
Onsdag den 04.06 kl. 14.00

Gudstjeneste

Onsdag den 11.06. kl. 10.00
		
Onsdag den 18.06. kl. 14.00

UDFLUGT Program følger senere.

Onsdag den 25.06. kl. 14.00
		
Torsdag den 26.06. kl. 14.30

Vi fejrer Skt. Hans med bål og heks og spiser æbleskiver til kaffen.

Bankospil
FORÅRSFEST Er ændret fra d. 21. til d. 28.5. p.g.a. kursus.
Menu: Kogt hamburgerryg m/grønsager, romfromage og kaffe/te m/småkager.
Pris 150 kr. Drikkevarer kan købes til sædvanlige billige priser. Kom og vær med til at
vi får en hyggelig aften med underholdning v/Åge Ringgård m.fl.

Underholdning v/provst emeritus Henning Sørensen.

Alm. klub

Gudstjeneste.

Fra den 25. april til 6. maj sælger vi tasker, tørklæder m.m.
Kom og kig.
Loppemarked & bagagerumssalg og meget mere er planlagt
til den 6.9. – Sæt kryds i kalenderen.
Aktivkomiteen!
Aktivkomiteen består af følgende: Formand Rosa Jensby, Leo Pedersen, Henning Bang, Inger Obel, Bente Christensen.
Suppl. Christian Sand og Inge Lise Lukassen.
Beboerrepræsentant: Ulla Gasberg og Marie Nielsen.
Referater fra Ældrerådets møder, skal være frit tilgængelige, og de er fremover opsat ved den hvide tavle på Centret.
Næste møde i aktivkomiteen er den 04.06. kl. 10.
OBS! Høreomsorgskonsulent Annie Bovbjerg kommer på Nors Ældrecenter den 14.05. kl. 10-12.
Tilmelding og kørsel til arrangementer: Ring 99174080 pris 12,50 kr. hver vej.
Kaffe m/brød koster 19 kr. hvor intet andet er nævnt.
Tlf.: - Nors Ældre Center: 99 17 40 80
Åbningstider i Terapien:
Mandag:
kl.: 9 - 15
Tirsdag:
kl.: 9 - 15
Onsdag:
kl.: 9 -16.30 - klub 14 -16.30.
Torsdag:
kl.: 14.30 -21.
Fredag:
kl.: 9 - 13. 			
Aktivitetsmedarbejder: Gerda Jacobsen. Her er du altid velkommen!

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

General
forsamling
i NGF

ikke at genopstille. Eva Madsen Bestyrelsen holder konstituerende
modtog heller ikke genvalg. De skal møde d. 24.4.14, hvor posterne skal
begge have mange tak for deres ind- fordeles.
sats i Nors Gymnastikforening.
Kasseren Rikke Budsted fremlagde
regnskabet, som viser at der er en
sund økonomi i NGF.

Nors Gymnastikforening havde
Bestyrelsen består nu af: Susanne
generalforsamling d. 26.3.14.
Bakke, Rikke Budsted, Berit OddDer var 16 fremmødte, som hørte ershede, Parly Bojsen, Lars Lasformandens beretning, hvor Helle ren, Ina Andersen og Roksolana
Hove Andersen til sidst takkede af Diachenko. Olena Tkachenko Jonasom formand, da hun havde valgt sen blev valgt til suppleant.

"Træt af
campingvognen
i indkørslen?

Bedsteforældre
søges.

Vi er en familie fra Sri lanka,
som har boet i Nors i 11 år.
Vi har en dreng på 7 år,
der hedder Andrew.
Så lej en parkeringsplads midt i byen,
Andrew savner bedsteforældre
hos Nors Erhvervscenter A/S.
i Nors eller omegn.
Pris: 500 kr. For et helt år.
Har du tid og lyst til at lære os at kende,
og mulighed for at give Andrew
lidt kærlig omsorg og hyggeligt samvær,
Interesseret? - så kontakt
hører vi gerne fra dig/jer.
Niels Jørgen på Tlf:+4520971577

(Når den ikke er i brug)"

eller
Kent på Tlf. +4540921915

Ring til Samanthi på 50 25 29 18

10 års Jubilar i Spar Nors.

Fodboldgolf i Parken
Betaling og udlevering af bolde
sker ved Spar Købmanden

Jesper Kristoffersen har den 30-04-14 været
ansat 10 år i butikken i Nors.

Skellet 2 Nors
Pris voksne

50 kr.

Børn 6-14 år

25 kr.

Vi ønsker tillykke med jubilæet.

Se mere på www.norsfodboldgolf.dk

Nors Genbrug

Forårsudsalg i uge 17 og 18 fra den 22. april til den 3. maj.
Alt sælges til halv pris: tøj, sko, møbler, ting og sager,
både på Norsvej 22 og i butikken Norsvej 28.
Den 5. maj får vi sommertøjet frem. Kom og se "sommerkollektionen".
God sommer og på Gensyn.
Hilsen Nors Genbrug.

Jubilæum i Spar Nors

Den 30-04-14 har vi haft købmandsbutik i Nors i 10 år. Utroligt som tiden går…
Her i butikken føler vi at det har været 10 gode år, hvor vi selvfølgelig har haft både op
og ned ture; men stadigvæk efter 10 år, ser mange af de samme kunder igen og igen.
Heldigvis ;o) Uden jer var vi her jo ikke, så STORT tak for opbakningen.
Vi glæder os meget til de næste 10 år, og håber I gør det samme.

Hilsen os alle i Spar Nors

Sankt Hans aften i Parken Norsvej 92
Mandag den 23-6
Borgerforeningen arrangerer Sankt Hans aften i Parken. Vi tænder op i grill og
på bålplads. Vi sætter vores pølsevogn op, hvor der kan købes pølser, pomfritter
og drikkevarer, eller tag selv madkurv med. Der bliver mulighed for at lave
snobrød. Medbring evt. også tæpper og klapstole.

Kl. 18.00 Fællesspisning med madkurv eller køb i pølsevogn
Kl. 19.30 Båltale ved sognepræst Annie Krog Foldager
Derefter tænder spejderne bålet
Vi håber på godt vejr og at se rigtig mange denne aften

		

Program for Indre Mission

		
Maj:
Den 1. maj: 		

Samtalemøde hos Ingeborg Skårup

Den 8. maj: 		

Soldatervenner, Hillerslev

Den 22. maj: 		

Samtalemøde hos Elly Holm

Juni:
Den 5. juni: 		

Samtalemøde hos Lillian Larsen

Den 19. juni: 		

Samtalemøde i Hillerslev

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

Borgerforeningen arrangerer bustur
til TV Midt Vest.
Mandag den 16. juni
Vi kører med Snedsted Turistbusser. Der er afgang fra Stationspladsen i Nors kl. 17.15
Der bliver rundvisning på det ny TV Midt Vest .Vi skal se det nye multimediehus,
hvor vi ser studier, redaktionslokaler og medietanken.
Der bliver serveret kaffe brød chokolade og frugt efter rundvisningen.
Undervejs i bussen er Borgerforeningen vært ved sandwich og drikkevarer.
Billetter købes ved Hanne i Klip & Krøl tlf. 97981918 senest den 1- 6
Pris 150 kr. pr person ( 100 kr. ved TV Midt Vest + 50 kr. til bus )



Til alle, som har lyst til at køre motorcykel.

Kørselskalender for 2014 med afgang fra 1.2.3. Statoil Nors kl. 18.30
tirsdage i ulige uger.
17.04. Sæsonstart i THY Skærtorsdag kl. 12.00 fra Nors til Thisted havn, der køres kl. 13.00, en
lille tur i det lokale. Turen ender hos klubben MC Stompers på Hundborgvej 122 kl. ca.
14.00, hvor der kan købes kaffe & kage samt pølser med tilbehør, og fås en sludder med alle
MC vennerne. Se: http://www.stompers.dk/index.php
22.04. Tur v /Michael Sørensen
06.05. Tur v/ Hans U. Madsen
10.05. Åbning af Fårup Sommerland. Alle på MC kommer gratis ind. Se:
http://www.faarupsommerland.dk/dk/planlaeg-dit-besoeg/events/mc-traef-2014/
20.05. Tur v/ Mads Villadsen
03.06. Tur v/ Esther og Arnfred Toft Larsen
17.06. Afgang kl. 18.00 – Tur til Haverslev (mellem Aggersund og Brovst) ved Henning Bang.
01.07. Tur v/ Egon Andersen
15.07 Tur (bestemmes af de fremmødte p.g.a. sommerferie
29.07 Tur (bestemmes af de fremmødte p.g.a. sommerferie
08.08. Thy Træf (fredag – søndag)
12.08. Tur v/ Arne Andersen
26.08. Tur v/ Lasse Jørgensen
02.09 Afgang fra Nors kl. 17.00 - Tur til Borbjerg Mølle Kro, hvor vi spiser. Se:
http://www.borbjergmill.dk/det-sker/biker-arrangementer.html.
09.09. Tur v/ Karsten Krogsgaard (evt. træskibe i Thisted)
23.09. Tur/afslutning v/Ole Westergaard
Er man forhindret i at lave tur, bytter man med en anden MC-kører.
Vi har måske ikke alle Nors MC-kørernes adresser – så hvis vi har glemt nogen, så sig endelig til.
Evt. spørgsmål til Ole Møller, 4086 6897 eller ole@nors-el.dk

God sæson!

Hjertestarter på Ældrecenteret.
Til Generalforsamlingen i Nors-Tved Borgerforening kom vores hjertestarter i byen igen op at vende. Den findes
som bekendt på Nors Ældrecenter, hvor der er åbent i dagtimerne. Man kan tilkalde nattevagten, når døren er låst.
Tryk på ringklokken til venstre for hoveddøren ud mod Kirkebyvej.
Hjertestarteren er grøn og hænger i stuen du kommer ind i efter gangpartiet. Den hænger til venstre ved siden af
brandalarmen.
Ringklokke/samtaleanlæg.

Hjertestarter.

Tages ned af væggen og følg instrukser!

Majliljer af K. Amby

Deadline for næste blad er den 20. juni 2014

