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Trykket hos Trykkeriet Friheden.

Så langt så godt. 10 år er gået siden 
første Tidende så dagens lys. I lø-
bet af de 10 år, er der sket mange 
ting i Nors området. Såvel positive 
som negative ting, og det er jo nu 
engang livets gang. Flere butikker 
har måttet lukke. Vi har mistet bib-
liotek og her for nylig plejehjem. Til 
gengæld har vi fået en omfartsvej, 
så vi er fri for den tunge trafik gen-
nem byen. Vi fejrer jubilæet med ny 
forside design, som Trykkeriet Fri-
heden har været behjælpelige med. 
TAK for det.

Lige nu er der kamp for at beholde 
Børnehuset. Det må vi bare ikke 
miste, da dette hus og skolen er med 
til, at mange unge mennesker flyt-
ter til byen, netop fordi vore insti-
tutioner i byen er velfungerende. 
Der skal kæmpes en kamp for at 
beholde Børnehuset. Såfremt kom-
munen ikke ønsker at stå for Æld-
recenter og Børnehus her i byen, så 
lad os da vise at vi selv kan. Så på 
med arbejdshandskerne og KÆMP. 
Sammenhold gør stærk...

I børnehuset er der lige nu godt 50 
børn, vi har 11 kommunale dagple-
jemødre og en privat i vores om-
råde. De har 4-5 børn pr. dagplejer. 
Så hvis ikke vi har børn nok til egen 
institution, er der da et eller andet 
galt. Som det ser ud nu, har vi også 
børn til Børnehuset i årene frem. 
Så vi kan sagtens bære et børnehus 
her. Så lad den dog blive privat, hvis 
kommunen fralægger sig ansvaret. 

Heldigvis er der en flok forældre, 
der er med på den ide, så vi kan be-
holde vores børn i Nors, hvor vi nu 
engang har valgt de skal være...

Vi har heldigvis en dygtig bestyr-
else i Borgerforeningen, der bl.a. 
sammen med Spejderne og Gym-
nastikforeningen endnu engang har 
vist, at de kan lave byfest. Stor ros 
herfra. I gør det knaldhamrende 
godt!

Vi har desværre siden sidst mistet 
Entreprenør Søren Nielsen, der alt 
for tidligt gik bort. Søren har bi-
draget til Tidende gennem næsten 
alle årene. Æret være Sørens minde 
og tanker til de efterladte. - 

Murer Allan Hoxer har også lige fra 
starten støttet Tidende, men ønsker 
ikke at være med mere. Stor tak til 
Allan for den støtte du har været 
gennem årene.

En anden vi desværre også har 
taget afsked med er Inger Kappel, 
der gennem alle årene har gået som 
vejformand på Ranselvej og Gam-
mel Ranselvej. Inger måtte til sidst 
opgive overfor en uhelbredelig syg-
dom. Æret være Ingers minde og 
også herfra tanker til de efterladte, 
som Inger helt sikkert vil være et 
stort tab for.

Har du lyst til at blive vejformand 
på ovennævnte veje, er du meget 
velkommen til at kontakte Susanne.
Går du ind på hjemmesiden norsby.
dk vil du finde en side, der er under 

opbygning og giv den lige lidt tål-
modighed. Den bygges op helt fra 
bunden og det er absolut tidskræv-
ende.  Siden vil ikke blive så om-
fattende som tidligere, men der vil 
blive sat det ind, som der skønnes 
der er behov for. 

Disse dage har vist at siden, der 
hedder norsby på facebook bliver 
brugt flittigt, hvilket er rigtig godt. 
Siden bliver brugt til almen info og 
alverdens andre ting. Det være sig 
efterlysning/fremlysning af kæle-
dyr, information om mærkelige per-
soner, der går løs i byen og meget 
andet. Kun fantasien kan sætte en 
grænse for, hvad denne side kan in-
deholde. I forbindelse med fælles-
foto foran Børnehuset blev siden 
også brugt og lynhurtigt kom en 
masse informationer ud til mange 
mennesker på kort tid. DEJLIGT!

Ellers ser vi herfra frem til en mu-
lig indian summer her i september. 
Det kan da blive godt med lidt eks-
tra varmegrader igen. Tusinde tak 
for indslag. Vi glæder os til næste 
nummer, hvor vi jo skal til at tænke 
på julen. Husk at sende billeder og 
artikler ind til os, så vi kan få lavet 
et ordentligt blad. Husk også de 
vigtige møder her i starten af sep-
tember, hvor der skal snakkes om 
hvad plejehjemsbygningen skal 
bruges til og senere et møde om-
kring børnehuset. Husk du kan også 
gøre en forskel :-)

Hilsen Redaktionen



Frederik Lund Jensen har gået til 
styrkeløft hos Teutonia siden han gik 
i 5 klasse. I dag er han 21 og kom-
mer der stadig. Det siger sig selv, at 
han er glad for at komme der. Som 
han siger, er det et godt sted at kom-
me, det er hyggeligt og der er altid 
en god stemning. Og han er ikke sen 
til at fortælle, at Jan Traulsen er en 
god træner og leder. Han har altid 
tid at hjælpe og fortælle, hvad man 
skal gøre og ikke gøre. 

Frederik har været til VM i 
styrkeløft i 66 kg klassen to gange. 
I år i Rødby og sidste år i Litauen. 
Begge gange fik han en 6. plads. I 
Litauen blev han dog rykket frem til 
en 5. plads, da vinderen blev fældet 
i en dopingtest. Han var fra Kazakh-
stan, og der kunne man måske godt 
forestille sig, at kontrollen ikke er 
så grundig som her.

For netop doping hviler som en 
skygge over sporten. Og her er 

Styrkeløft

Endnu en sommerfest er vel over-
stået, og igen i år blev det nogle 
rigtigt gode dage. 

Vi vil gerne fra Borgerforeningen 
og Sommerfestudvalget sige tak til 
alle der har hjulpet på den ene eller 
anden måde. Også en stor tak til alle 
der har givet gaver til bankospil og 
auktion.  Tak til Spejderne og Gym-
nastikforeningen for godt samarbe-
jde under hele forløbet. Tak til Bal-
lerum Tærskeværk  for deltagelse 
med festlig musik både ved optoget 
gennem byen fredag og igen lørdag 
morgen til morgenkaffe i teltet. Tak 
til vores tidligere præst Henning 
Sørensen der holdt gudstjenesten i 
teltet, og til vores købmand der igen 
i år var auktionarius  under auk-
tionen lørdag eftermiddag. 
Der blev ved sommerfesten solgt 

Nyt fra Borgerforeningen
lodder til amerikansk lotteri, de blev 
først udtrukket lørdag aften, og da 
det ikke var alle der havde købt der 
var tilstede der,  bringer vi gevinst 
numrene her i bladet.

Repræsentanter fra Borgerforenin-
gen deltog i mødet i Thyhallen i 
forbindelse med plejeboligplanen 
og i byrådsmødet hvor det blev ved-
taget at lukke 4 plejehjem, hvor den 
ene var Nors Ældrecenter. 

Efterfølgende har vi  holdt  2 be-
styrelsesmøder hvor repræsentan-
ter  for socialudvalget  har deltaget, 
og hvor borgerforeningen har fået 
informationer om forløbet i ple-
jeboligplanen. Der er lagt op til at 
bygningerne bliver væltet, hvis ikke 
der kommer holdbare  muligheder .   
Det er meningen at der skal holdes 

borgermøde i de 4 berørte byer hvor 
der skal nedlægges plejehjem. Nors 
bliver det første sted  det holdes, og 
som det er annonceret bliver det den 
2. september kl. 19.30 i Nors hallen. 
På mødet skal vi finde en løsning så 
vi kan undgå at bygningerne bliv-
er væltet efter 1. august 2015.  Vi 
håber på opbakning til mødet .  

Også børnehuset er nu  i spil , så 
også der må vi stå sammen her i 
byen og kæmpe,  så  ikke det hele 
bliver lukket her i byen. 

Borgerforeningen kan altid kontak-
tes på tlf. 24265822

p.b.v. Ingerlis Svane

reglerne klare i Teutonia. Her er en 
nultolerance politik ikke til at tage 
fejl af. Doping vil give stedet et dår-
lig ry, som det vil være meget svært 
at ryste af sig igen.

Frederik er lige blevet  udlært på 
Maskinfabrikken Hillerslev, og han 
har fået mulighed for at bliver der, 
så det har været en god sommer for 
ham.



I dagene lørdag den 12. til onsdag 
den 16. juli  blev der afholdt som-
merlejr for unge vægtløftere hos 
Keld Petersen på Lækjærvej.

Det var Vægt- og Styrkeløftnings 
Klubben Teutonia, i samarbejde 
med Dansk Vægtløftnings For-
bund, der stod for arrangementet, 
og formålet var teknik træning med 
unge nybegynder og talenter i en 
idrætsgren, man ikke ligefrem ser 
hver dag i fjernsynet. Tv Midt-Vest 
kom forbi søndag, de var der over 
3 timer og havde et rigtig flot ind-
slag samme aften der, viste hvordan 
vi træner vægtløftning med rigtig 
teknik, samt hvad vi også kan her 
i Nors 

Der var 10 deltagere, hvoraf 2 x 
Mikkel og Lasse som er fra vores 
klub Teutonia her i Nors. 

Til at træne dem var Brian Boese, 
der er fra vægtløftningsklubben AK 

Sommerlejr

Gotha i København, hvor Keld 
startede med vægtløftning helt til-
bage i 1978 og Henrik Høst fra 
Ålholm vægtløftning. Henrik Høst 
er også kommentator ved Euros-
port, når der er vægtløftning. Alle 
3 har træner kurser inden for Dansk 
Vægtløftningsforbund. Samt mange 
andre kurser fra DIF.

Keld trænede også de unge men-
nesker, men han havde naturligvis 

også mange andre gøremål.
Som hjælper i køkkenet sammen 
med Majbritt, og meget andet var 
Werner Lund, der er tidligere land-
stræner. Han var bl.a. med til OL i 
Moskva som træner. 

Dagene i træningslejer stod på mor-
gengymnastik og tre træningspas. 
Hver træningspas startede med en 
grundig opvarmning for at undgå 
skader. Det er vigtigt at drengene 
får indøvet den rigtige teknik fra 
starten, så de ikke få nogen uvaner, 
der vil komme dem til skade senere 
i livet. Derfor var der også en del 
teori. En folkesygdom som diskus-
prolaps er for eksempel så godt som 
ukendt blandt vægtløftere.

Drenge og trænere fik alle en god 
oplevelse med hjem. Keld har svært 
ved at få armene ned igen og lover, 
at arrangementet vil bliver gentaget.
Der kan ses flere billeder fra som-
merlejren på www.norsby.dk



Thy lejr
I uge 28 deltog vi i distriktets fælles 
sommerlejr, Thy lejr. Nors var med 
sine 55 deltagere lejrens største 
gruppe. 

Lejren startede lørdag d. 5. juli, 
hvor lejrpladsen skulle opbygges. 
Traditionen tro havde vi fra Nors et 
flot – og lidt højt, pioneringsprojekt. 
Lejren havde middelaldertema. Der

Nyt fra spejderne
for havde vi på vores fælles week-
end i april malet nogle rigtig flotte 
skjolde, som blev sat på pionering-
sprojektet, da det var færdigt. 

Lejren bød på mange sjove aktiv-
iteter, fx ridderturnering, Tv-køk-
ken med bål, smedning og vandak-
tiviteter på Nors sø.

Herudover deltog de store spejdere 
i cykelhike, på henholdsvis 80 og 
120 km. Tirsdag morgen drog de af 

sted på cykler og endte i Sårup og 
Bulbjerg.
Onsdag aften var der forældreaf-
ten, hvor vi i alt var 600 mennesker 
samlet til helstegt pattegris med til-
behør. Dette var ligeledes bævere 
og ulves sidste aften på lejren. 
For de store sluttede lejren lørdag  
d. 12. juli med antipionering. 

Fælles opstart
Mandag d. 11. august havde vi 
fælles opstart for alle bævere, ulve, 
spejdere og seniorer i Nors gruppe. 

Spejderne blev sendt på lagkageløb, 
hvor de skulle gennemføre en række 
poster for derved at samle ingredi-
enser til en lagkage, som til sidst 
blev spist med stort velbehag. 

Sommerfest
Igen i år deltog spejderne ved by-
ens årlige sommerfest. Der var tra-
ditionen tro en lille stand, hvor det 
var muligt at lave pandekager og 
popcorn. 

I år deltog der 8 hold; Lærerne, 
Klip&krøl, Bageren, Gymnastik-
foreningen, Grupperådet, Bond-
erøvene, Godt og blandet og Spe-
jderne i vores holddyst. Der blev 
kæmpet i brændestabling, ølkas- 
sestabling med Manitou, quiz og fo-
rhindringsbane i sumodragter. Alle 
hold klarede dysterne godt. Det blev 



lærerne og spejderne, der mødtes i 
finalen. Efter en ufattelig tæt kamp 
gik sejren til spejderne. 

Tusind tak for den store opbakning, 
vi håber at se ligeså mange hold 
næste år. ☺

Husk at det altid er muligt at be- 
gynde til spejder. Kontakt Louise på 
23 32 85 26 for tidspunkter. 
På spejdernes vegne
Louise Gregersen

KFUM & KFUK
KFUM og KFUK afholder hyggehjørnet 

Fredag d. 3. oktober og 7 november hos Alex Hindingvej 2.
Dørene håbes kl. 19 og ca. kl 19.30 starter man med spille. 
Aftenerne afsluttes med kaffe (medbring selv kaffekurv) 

og en kort andagt.
 

Klub 19 er KFUM og KFUK’s børneklub, 
som holdes hver onsdag aften 

kl. 19. 00 til 21.00 på Hindingvej 2 
og er for alle drenge og piger fra 2. kl. til og med 6. klasse.

Årligt kontigent 100 kr. 
 

Følgende er på programmet 
 
3. September Lagkageløb 
10. September Udendørs legeaften 
17. September Bowlingaften (kræver tilmedling ugen før) 
24. September Hobbyaften 
1. Oktober  Besøg i klubben 
8. Oktober Spille/hygge aften 
15. Oktober Efteråresferie 
22. Oktober Vi ser filmen Josef - Drømmenes konge 
29. Oktober Wii Sport mesterskaber 
5. November Tegn og Gæt m.m.
 
Se billeder med mere på www.klubbeninors.dk



OPRÅB! 

Bevar børnene i Nors 

Nors står overfor store udfordringer. Vores plejehjem er besluttet lukket, og nu står vores 
børnehave for skud. Vi står som borgere i Nors overfor, at skulle foretage, valg og tage stilling til 
fremtiden for vores lokalsamfund. Skal vi som borgere, (stiltiende) acceptere, Thisted 
Kommunes konkrete planer om centralisering af institutioner og service ydelser? Skal vi 
anerkende at samfundets udvikling bærer i retning af lukninger – eller skal vi tage et aktivt valg 
om at kæmpe for vores lokalsamfund? 

I forbindelse med Børne- og Familieudvalgets foranstående mulige planer om at lukke Nors 
Børnehus og flytte børnene ud af Nors, er en midlertidig/indledende arbejdsgruppe samlet for at 
drøfte mulige tiltag/løsningsforslag/modtræk mod lukning af Nors Børnehus. Det er 
arbejdsgruppens klare overbevisning at et klart flertal i Nors ønsker at bevare børnene i Nors og 
derfor er der allerede nu påbegyndt arbejde om at stifte forening, finde egnede lokaler, 
udformning af ansøgning til stiftelse af privat børnehus, osv. Dette er ikke en opgave en enkelt 
gruppe kan løfte, men tværtimod en opgave som vi alle i Nors (alle generationer) skal løfte.  

Det skal selvfølgelig påpeges at lukningen ikke er besluttet endnu. Den 3. september afholdes 
dialogmøde i Teutonersalen med politikere fra udvalget – her opfordres folk (selvfølgelig) til at 
møde op og deltage aktivt i debatten. Men ikke desto mindre, må vi lokalt igangsætte arbejdet, 
på stiftelse af privat børnehave hvis dette skulle blive nødvendigt.  

 Udspil fra Børne- og Familieudvalget: 

Fælles for alle fire modeller er følgende:  

• Flere større og integrerede institutioner  

• Både lukning og sammenlægning af institutioner  

• Bevarelse af dagplejen som tilbud – dog i mindre skala  

• Enkelte tiloversblevne bygninger foreslås anvendt som udflugtsmål/lejrskole for 
dagtilbudsområdet og indskolingen (busordning skal etableres)  

• Alle pædagogiske ledere kommer i spil til de institutioner, der bevares. Fremtidige ledere 
vælges mellem nuværende pædagogiske ledere. 

!
Vi er overbeviste om at alle har lyst til at bidrage og værne om de værdier vi har i byen, derfor 
er det VIGTIGT at folk bakker op om initiativet!  

Opbakningen samt mulig deltagelse i arbejdet for at bevare børnene i Nors kan gives på 
borgermøde (ikke d. 2 september – særskilt møde planlagt) . Datoen for borgermødet vil blive 
meldt ud inden længe – ved husstandsomdeling af informationsseddel samt opslag hos 
købmanden, Facebook mm.  

!
Med positive- og konstruktive hilsner 

Midlertidig arbejdsgruppe for ”Bevar børnene i Nors!” 



 

 

Bestyrelsen i Nors Gymnastikforening. 

Formand   Næstformand Kasserer 
Roksolana Diachenko Susanne Bakke Rikke Budsted 
Bakken 11   Stationsvej 33 Stationsvej 3 
7700 Thisted   7700 Thisted  7700 Thisted 
Tlf. 50651097   Tlf. 21644824  Tlf. 40249128 

Sekretær   Webmaster  Menig medlem 
Berit Oddershede  Lars Larsen  Ina S. Andersen 
Nors Møllevej 8  Vendbjerg 20  Kirkebyvej 28 
7700 Thisted   7700 Thisted  7700 Thisted 
Tlf. 21230579   Tlf. 20886081   Tlf. 22543118 
 
Menig medlem  Suppleant 
Parly Bojesen   Elena Jonasen 
Skellet  21   Bakken 2 
7700 Thisted   7700 Thisted 
Tlf. 20352045   Tlf. 24247233 

Vigtige datoer  

2014 
Uge 36  Sæsonstart d. 01.09.14 
Uge 42 Efterårsferie ( ingen træning ) 
Uge 52/01 Juleferie ( ingen træning ) 

2015 
Uge 7  Vinterferie ( ingen træning ) 
 

Når dato for opvisning er fastlagt, bliver den 
offentliggjort på hjemmesiden. 

Der afholdes gymnastikweekend i november, 
dato offentliggøres på hjemmesiden. 

Hovedsponsor 

Sæsonstart 01.09.2014 

Hold Dag Tid Ledere Tlf. Pris 

Badminton Mandag 18:00-21:00 Kontaktperson Susanne Bakke 21 64 48 24 2000,- 

Mor—Far—Barn 
0-3 år 

Tirsdag 16:00-17:00 Vanessa Schmidt 26 82 10 84 1 barn 500,- 
2 børn 600,- 

Mega Fræs 
Krudtugler & 0. kl. 

Tirsdag 17:15-18:15 Michelle Holler Sørensen 
Jane Odgaard 
Stine Gregersen 

22 86 15 76 
28 70 52 64 
29 61 85 19 

500,- 

Rope Skipping 
3. kl. og op 
 

Onsdag 16:00-17:00 Rikke Budsted Weje 
Helle Hove Andersen 

40 24 91 28 
30 31 80 23 

500,- 

Mini-Mix (Spring) 
1.-3. kl. 

Onsdag 17:00-18:30 Maria Baadsgaard 
Christine D. Bertelsen 
Thor Gravesen 
Emma Gregersen 

51 29 92 27 
28 96 61 34 
28 14 85 33 
61 55 05 31 

550,- 

Mix Spring 
4. kl. og op 

Onsdag 18:30-19:30   Maria Baadsgaard 
Christine D. Bertelsen 
Per Gravesen 

51 29 92 27 
28 96 61 34 
51 85 85 33 

500,- 

Mini Fræs 
3-4 år lille og mel-
lemgr. i børnehave 

Torsdag 17:00-18:00 Nadia F. Bodin 
Dennis H. Jensen 
Stine Gregersen 

28 55 50 87 
22 37 16 55 
29 61 85 19 

500,- 

Multi Motion 
Voksenhold 
15 år og op 

Torsdag 19:00-20:00 Lene Hoxer 
Helle Hove Andersen 
Lotte Thomsen 
Kirsten Kær 
Karsten Andersen 
Christine D. Bertelsen 
Maria Baadsgaard 

24 27 16 63 
30 31 80 23 
22 55 22 23 
30 91 50 72 
21 49 07 11 
28 96 61 34 
51 29 92 27 

650,- 

Praktisk Info. 

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

!  Torvedag !  
Så afholdes der torvedag i Spar Nors, fredag d. 5/9 fra kl. 16,00-20,00 !  

Af aktiviteter kan nævnes: 

•Smags prøver fra Thisted Bryghus. 

•Konkurrencer for børn og voksne. 

•Vin smagning fra kl. 13,00 til kl. 18,00. 

•Tican smagsprøver fra kl. 13,00 til kl. 18,00. 

Fra kl. 18,00 serverer Lars ”Slagter” lækkert kød fra grillen.  

Dertil vil være salat, flødekartofler og brød. 
!
Spis hvad du kan for kun 50 kr. pr. næse. 
!
Drikkevarer kan købes til fordelagtige priser. 

Billetter sælges efter ”først til mølle” princippet i Spar Nors.

Hovedsponsor

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

www.witdahls.dk

Have- og vedligehold

Anlægsgartner

Træfældning- og skovarbejde

Rengøring 

Pedel- og varmemester

– alt for både private og erhvervsdrivende!



NORS-TVED 
KIRKETIDENDE 

 
SEPTEMBER—OKTOBER 2014  

 

”Fra ord til bord.” 
Spar besværet med aftensmaden og tag i stedet for familien med til en ”Fra ord til bord” gudstjeneste i Nors 
kirke . Datoen er: Onsdag den 12. november kl. 17.00. Efter en meget kort børnegudstjeneste i kirken, 
samles vi i Sognehuset, hvor vi spiser aftensmad sammen. Vi satser på at være færdige ca. 18.30 / 19.00. Alle 
er velkomne. Pris voksne: 20,- kr, - børn gratis. Tilmelding til sognepræsten senest den 11.november men ger-
ne før  på tlf. 97-981030 eller send en sms til 30611008 eller skriv en mail til akf@km.dk. 
Alle Helgens søndag. 
Ved gudstjenesterne Alle Helgens søndag, - dvs. den 2. november - vil vi i Tved kirke kl. 10.30 og i Nors kir-
ke kl. 16.00, som det er skik og brug i rigtig mange af landets kirke, efter prædikenen ved navns nævnelse 
mindes de mennesker, vi har mistet her i vores sogne siden sidste Alle Helgen samt dem, som måtte være 
kommet til vores kirker eller kirkegårde udensogns fra. 
Sogneaften 
Fortællinger under polarhimlen. 
Ved Margrethe Højlund 
Dato: 17.9 kl. 19.30 i Sognehuset 

Sogneeftermiddag 
Dato: 8.10 kl. 14.30 
Sang og musik ved Ballerum Tærskværk 

Ny sten ved Sognehuset. 
Stenen er delvis finansieret af kontante gaver fra personer og 
foreninger, som blev skænket ved indvielsen af sognehuset. 

Siden sidst… 
Vielse i Nors kirke: 
Malene Sofie Klit og 
Karl Johan Møller Jensen, København. 
Tillykke! 
Vielse i Tved kirke: 
Hanne Holm Thomsen og 
Carsten Christensen, Tved. 
Tillykke! 

Døde /begravede, Nors. 
Børge Harkjær Møller, Nors. 
Søren Nielsen, Ø. Vandet. 
Æret være deres minde  
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 GUDSTJENESTER 
Måned/dag     Dato  Nors      Tved 
 
September 
    
Søndag, 12.s.e. Trin.    07.  10.30      09.00 
Søndag, 13.s.e. Trin.    14.  10.30 *) Høst    Ingen   
Søndag, 14.s.e. Trin    21.  09.00 K                         10.30 *) Høst 
Søndag, 15.s.e. Trin.    28.  09.00 BH     Ingen 
 
Oktober 
 
Søndag, 16.s.e. Trin.    05.  10.30      09.00 
Søndag, 17.s.e. Trin.    12.  09.00 K     10.30 *) 
Søndag, 18.s.e. Trin.    19.  10.30 *)     09.00 
Søndag, 19.s.e. Trin.    26.  10.30 BUSK    Ingen 
 
November 
 
Søndag, Alle helgens dag   02.  16.00      10.30 *) 
Søndag, 21.s.e. Trin.    09.  09.00 BH      Ingen 
Onsdag      12.  17.00 Fra ord til bord   Ingen 
Søndag, 22.s.e. Trin.    16.  Ingen      10.30. 
Søndag, Sidste søndag i kirkeåret  23.  10.30 *)     Ingen. 
 

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

Graver i Nors: 
Jørgen Christiansen, 24900808. 

Graver i Tved: 
Erling Overgaard, 40287389. 

 
BH= Benne Holwerda, Hillerslev 

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



NORS-TVED 
KIRKETIDENDE 

 
SEPTEMBER—OKTOBER 2014  

 

Høstgudstjenester. 
Der afholdes som annonceret i Nors Tved Tidende juli - august høstgudstjeneste i:  
Nors kirke, søndag den 14. september kl. 10.30 og Tved kirke, søndag den 21. september kl. 10.30. 
Ved begge gudstjenester er der høstindsamling, hvor de indsamlede beløb vil blive tilsendt sociale og velgø-
rende organisationer. Ved Nors kirke vil skænkede gaver i form af årets høst, efter gudstjenesten blive solgt 
ved en auktion Ved auktionen vil KFUM &K sælge kaffe og æbleskiver. 
Familie / BUSK gudstjeneste. søndag den 26. oktober kl. 10.30 
I lighed med de 2 sidste år afholdes der sidste søndag i oktober i Nors kirke en BUSK gudstjeneste, en familie-
gudstjeneste. BUSK står for Børn-Unge-Sogn-Kirke, så det bliver en gudstjeneste på børnenes præmisser.  
Fællesspisning Mortens Aften den 10 november i Sognehuset. 
Traditionen tro inviteres til Mortens aften, hvor der serveres andesteg. Der kan købes vin, øl og vand 
Underholdning ved Michael Møller 
Pris for arrangement oplyses ved tilmelding senest den 3. nov. til: Susanne R. Pedersen tlf. 30 34 52 65 eller 
Gunnar Smed tlf.. 97 98 18 12 mail: gunnar@familiensmed.dk 

Årets hestevognstur  
Startede som sædvanlig med eftermiddagskaffe i maskinhuset i Tved. Efter at alle havde fået plads i vognene, 
startede turen gennem plantagen og sluttede ved Nors Sø, hvor Susanne stod klar med varme pandekager. Da 
pandekagerne var spist blev der tid til at nyde det gode vejr og lidt social samvær. 
Turen tilbage til maskinhuset gik ad en anden rute gennem plantagen. 



NORS-TVED 
KIRKETIDENDE 
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Fra klaver til orgel  
Spiller du klaver og har du lyst til nye spændende udfordringer? Kunne du tænke dig at prøve kræfter med et 
af kirkeorglerne i en af vore mange kirker? Kunne du tænke dig et meningsfyldt fritidsjob, hvor du samtidigt 
udvikler dine musikalske evner? 
Vestervig Kirkemusikskole tilbyder i samarbejde med Thisted Musikskole gratis orgelundervisning til 
klaverelever. 
Du vil få mulighed for at spille til gudstjeneste et par gange om måneden med én eller  to tjenester pr. søndag. 
En gudstjeneste afregnes med 5 timer incl. forberedelse. Der afholdes en introduktionsaften i august/
september måned, - her kan du høre nærmere om undervisningen og om, hvad organistjobbet indebærer. Du 
kan ringe til koordinator Dorte Mosgaard (tlf. 60843244) eller Thisted Musikskole (tlf. 99173840) for yderli-
gere informationer. 

Præstens telefon - og træffetider. 
Jeg træffes på tlf. 97-981030, hvor der er omstilling til mobil. Man kan også ringe direkte til min arbejdsmobil, 
som er: 30611008. Er jeg ikke lige ved telefonen, kan man indtale en besked, hvorefter jeg ringer tilbage sna-
rest. Jeg kan ligeledes træffes via mail: akf@km.dk.  
Jeg forventer at være på kontoret i Nors: Tirsdag, onsdag og torsdag fra kl. 10.00,  Fredag: efter aftale. 
Men 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 også et tidspunkt. 
Ferie og friweekends. 
Jeg afholder friweekend den 27.-28. september 2014 og den 8.-9. november 2014. Embedet passes af pastor 
Benne Holwerda, Hillerslev, der kan kontaktes på tlf.: 97-981403. 

Rejsegilde på den ny præstebolig  
fredag, den 8. aug. 
Formanden bød velkommen og takkede håndværkere 
og arkitekter for det gode samarbejde med håb om, at 
det måtte fortsætte. 
Arkitekt Matilde Rødbro sagde tak til menighedsrådet 
for, at det var dem, der havde fået arbejdet, og håbede 
også på fortsat godt samarbejde. 
Herefter var det tid til rejsegildemenu: røde pølser, øl, 
vand og kaffe. 
Som det fremgår af billeder, var det godt vejr. 
Indvielse af præstegården forventes midt december. 
 



        Nors Ældrecenters aktivitetskalender     
  
                                      Arrangementer: 
September: 
Onsdag den 03.09. kl. 14.00 Alm. Klub.
   
Lørdag den 06.09. kl. 10-16    Kræmmermarked/Loppemarked/Bagagerumssalg (Se opslag andetsteds i bladet)

Onsdag den 10.09. kl.13.30   Blå Tur
    Vi vil besøge Nord Mors og Ejerslev Havn.
    Pris 75 kr. inkl. kørsel & kaffe/te m/brød. Vi kører i bus og private biler.
    Tilmelding nødvendig.

Onsdag den 17.09. kl. 14.00 Bankospil
    1 plade 10 kr. – 3 plader 25 kr.

Onsdag den 24.09. kl. 18.00 Høstfest
    Helstegt pattegris m/flødekartofler,salatbord & brød. Kagebord og kaffe/te.
    Pris pr. person: 150 kr.Drikkevarer kan købes til populære priser.
    Tilmelding nødvendig.
 
Torsdag den 25.09. kl. 14.30. Gudstjeneste

Oktober:   
Onsdag den 01.10. kl. 14.00 TYROLERFEST
    I Multicentret i Østerild. ”Tyrolerklang” underholder med musik og sang – 
    alle de gode og kendte, f.eks. Edelweiss – I sommersol ved den hvide hest – 
    Du burde købe dig en tyrolerhat.
                                      Pris: 100 kr. pr. person, som inkluderer koncert, kaffe/te. Øl & vand kan købes.  
              Tilmelding til bus (fra Nors kl. 13.) nødvendig.

Onsdag den 08.10. kl. 14.30   Arrangement i Sognehuset (se opslag andetsteds i bladet)

Onsdag den 15.10. kl. 14.00   Alm. Klub

Onsdag den 22.10. kl. 14.00   Bankospil 
    1 plade 10 kr. – 3 plader 25 kr.

Onsdag den 29.10. kl. 14.00   Lysbilledforedrag v/Lisbeth Tjener
               ”Dronning Margrethe & Prinsgemalens boliger”.Se de forskellige boliger   
               Regentparret benytter og parkerne med de smukke skulpturer.
 
Torsdag den 30.10. kl. 14.30 Gudstjeneste



 
 Bemærk:  Høreomsorgs-konsulent Annie Bovbjerg kommer på centret den 08.10.  kl. 10-12.  
  
 Aktivkomitéen 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.
   
 Næste møde i aktivkomiteen er den 08.10. kl. 10.00. 

 Åbningstider i Terapien:  
 Mandag:  kl. 9 – 15
 Tirsdag:   kl. 9 – 15
 Onsdag:   kl. 9 – 16.30 – klub 14 – 16.30
 Torsdag:  kl. 14.30 – 21
 Fredag:    kl. 9 – 13.
 Aktivitetsmedarbejder: Gerda Jacobsen
   

Kræmmermarked
Loppemarked – Bagagerumssalg

på Nors Ældrecenter

Lørdag den 6. sept. Kl. 10 til 16.

Vi modtager gerne dine ”lopper”, 
men du er også velkommen til selv at komme og sælge dine ”lopper” eller hjemmelavede ting.

Pris 50 kr. pr. bod/bagagerum.

Aktiviteterne foregår både ude og inde, alt efter vejret.

Udover ”lopper”, kan der købes lune vafler m/syltetøj, kaffe/te mm.

Der bliver også  salg af hobbymaterialer og hobbyblade m.m.

KOM OG VÆR MED TIL EN HYGGELIG DAG!

Spørgsmål til ovennævnte, 
henv. Til Gerda, Nors Ældrecenter
Tlf.: 99174080



Som nogen måske allerede har 
opdaget, har hjemmesiden skiftet  
udseende.

Den gamle hjemmeside kunne en 
masse. Man kunne diskutere, sætte 

Nors Genbrug
Efter en god og varm sommer og et veloverstået udsalg, går det nu mod efteråret. 

Vi tager efterårs- og vintertøjet frem i butikken her først i september.
Kom og se, hvad der er af både børne- og voksentøj.

Vi har også på det sidste fået en del køkkenting og sager ind. 
På grund af personalemangel må vi desværre fra 1. oktober 

holde butikken lukket hver mandag, 
øvrige dage er der åbent fra kl. 10.00 - 17.00. Lørdage fra 10.00-12.00.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen Nors Genbrug

Med denne spand blomster, vil vi 
gerne ønske bladet tillykke med de 

10 år.

Vi glæder os hver gang bladet 
udkommer og nyder at komme 

afsted som vejformand. 
Tak for et godt blad.

Hilsen Ole og Åse Christensen Velsignet i Nors Kirke d. 23. august
Kristina Yde og Morten Skovsted Sørensen, Vandet

Ny Hjemmeside sit hus til salg og meget mere. 
Det kan man ikke på den nye, den 
funktion er overtaget af Facebook, 
i gruppen Nors By og det gør den 
også meget bedre.
Men til gengæld skulle hjemme- 
siden gerne bliver mere dynamisk. 
Den bliver vedligeholdt af ”holdet” 
her fra Tidende, og der vi nu blive 

bedre muligheder for at binde 
historier fra bladet sammen med 
hjemmesiden.
Hvis du har noget du gerne vil have 
på hjemmeside skal du maile det til 
én af os, så klarer vi det fornødne 
efter bedste evner. Vi modtager 
også gerne forslag til, hvad der 
måske burde være der.



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!

!
JULEFROKOST PÅ NORS KRO 

FREDAG D. 7. NOVEMBER 
18:00 – 01:00!

SÅ ER DET ALLEREDE VED AT VÆRE TID TIL JULEFROKOST IGEN; 
DERFOR GENTAGER VI SUCCESEN FRA DE SIDSTE 2 ÅR OG AFHOLDER IGEN I ÅR 

JULEFROKOST FOR ALLE ALDRE! 

 

!
!
!
!
!
!
!
!
OBS: BAREN ÅBNER KL 17:30 

 

150 KR  

PR. COUVERT

KÆMPE JULEBUFFET 

RIS A LA MANDE OG KAFFE 

LIVE MUSIK OG UNDERHOLDNING 
LEVERET AF PETER MALER 

SØDE NISSEPIGER 

SJOV OG BALLADE HELE AFTENEN 

TILMELDING PÅ TLF 97981069 SENEST 1. NOVEMBER

PETER MALER UNDERHOLDER HELE AFTENEN



!
!

!  

Så er Nors Beboerhus et godt sted 
at vælge. Huset er flot shinet op og 
alt man skal bruge af porcelæn til 
festen findes i køkkenet. Der kan 
dækkes op til 80 personer. 

Skal der være fest?

Ny industriopvasker, så opvasken 
klares hurtigt. Det koster kun 
1.300,00 at leje huset incl. rengøring. 

Flere informationer kan fås på nors-
by.dk eller norshallen.dk.

Vedr. udlejning kontakt da Åse på 
tlf. 52607880.

På vegne af Hallens bestyrelse
Ole Christensen

Jeg sidder her i august, hvor dagene 
begynder at føles kortere, og det be-
gynder at blive mørkere om aftenen. 
Der er blevet, eller er ved at blive 
høstet. Så er det rart at tænke på, at 
gymnastikken og motionen skal til 
at starte igen. 

Som alle nok ved, blev der indgået 
en ny skolereform, som får den be

De Muntre Motionister
tydning for os, at vi kommer til at 
starte kl. 10.00 i stedet for 9.30, som 
vi tidligere har gjort.

Vi starter op tirsdag den 2. septem-
ber kl. 10.00 i Norshallen, hvor vi 
får en kop kaffe og lidt hyggesnak, 
og får rørt os lidt.
Så alle mand og damer af huse og 
kom ned til nogle hyggelige timer. 

Igen i år er vi nørkleglade klar til at 
mødes på Nors Skole hver tirsdag 
fra 19.00-21.30. 

Her laves alt slags håndarbejde og 
vi lærer af hinanden og giver møn-
stre og gode ideer videre. 

ALLE der har lyst er meget vel-
kommen og det er ganske gratis.

Håndarbejde for alle
På grund af Borgermødet den 2. 
september rykker vi opstarten til 
tirsdag den 9. september. 

Mød op og se om det er noget for 
dig. Vi glæder os til at se jer alle 
både gamle og forhåbentlig også 
nye. Vi plejer at medbringe kaffe og 
evt. brød. 

På foreningens vegne 
Åse Christensen

Nye som gamle medlemmer. Vi 
glæder os til at se jer.

Hilsen 
De Muntre Motionister
Bjarne Andreasen



Sommeren går på hæld og det betyder, at der begynder at blive mere aktivitet i vores motionscenter.  
Er du ikke allerede medlem og har du aldrig besøgt vores motionscenter, som ligger i Nors Hallen, så kom til 
en uforpligtende snak og rundvisning af en af vores instruktører. 
Der er plads til alle, unge og gamle, tykke og tynde. For mangen er det at gå i et  motionscenter kedeligt og 
kan opleves som ensformigt. Men ved du, at ved blot 1/2 times styrketræning med høj intensitet 2 - 3 gange 
om ugen, kan du få trænet alle dine muskler i kroppen og du vil hurtigt kunne mærke effekten af din træning. 
Det er vigtigt at du ikke køre i det samme program hver gang , men får nye øvelser flettet ind i dit program. 
Er du mere til at træne sammen med andre, så kan du deltage i vores cirkeltræning tirsdag aften og lørdag 
formiddag, hvor vi ved hjælp af håndvægte laver forskellige styrkeøvelser som strammer hele kroppen op. 
Vi regner med at starte med et hold torsdag aften med  Body Fit.  
 
Kontakt en af vores instruktører via vores hjemmeside, www. 
norsfitnessline.dk  eller for nærmere information Erik Niel-
sen tlf. 41 70 21 27 
  
Kundeaften for medlemmer af Nors Fitness Line 
Som tidligere annonceret er der arrangeret en kundeaften hvor 
det er muligt at købe nyt træningstøj eller fritidstøj o få 20 % i 
rabat 
Dato: Torsdag den 18. sept. 2014 
Tid: Fra kl. 17.00 til kl. 20.00 
Hvor:  Intersport 
Tilmelding: nellike@mvb.net eller sms til 40422050, 
 
Har du lyst til at blive instruktør? 
Hvis du går og tænker at det kunne være spændende at blive 
instruktør i Nors Fitness Line, så vil vi gerne give dig en ud-
dannelse. 
Det er også muligt at få en snak med en af vores nuværende 
instruktør og evt. prøve at være med for at se om det er noget 
for dig. Aldersmæssigt er vi interesseret i både unge og ældre 
instruktører. Det vigtigste er at du har lysten til det. 



Dilettant
 

Vi opfører dilettant 
lørdag d. 14. februar 2015 

i Nors hallen.
 

Nærmere omtale herom 
senere.

 
Reserve`r allerede datoen.

 
Med venlig hilsen

Nors Dilettantforening

Amerikansk lotteri fredag og lørdag under sommerfesten.
Uafhentede Gevinster.

2: Stegepande fra Kvik Bogføring     Blå A 5
8: Købmandskurv fra Skinnerup Tømrer Blå C 13
9: Traktor fra J. Hundahl. Orange K 17
13: Bitssæt fra Fj Byg. Grå G 75
14: 2 fl. rødvin fra Kifo Agro/Vorring Maskinestation. Blå E 84
17: Hårprodukter fra Frisør Lynge. Grå C 5
21: Frisørprodukter fra Klip & Krøl. Blå J 84
22: Strygejern fra Photo Care. Orange J 34
23: Gavekort til ugepakke Fra Danske Madhuse. Blå G 55
24: Barbermaskine fra Photo Care. Grå K 82
26: Løbehjul fra Nem Papir. Grå F 7
Gevinsterne kan afhentes hos Klip & Krøl, Norsvej 76. Tlf. 97981918
tirsdag til fredag fra kl. 8 - 17.

Stor TAK, for jeres støtte til Sommerfesten 2014.

 



Borgermøde 

Hvad kan vi bruge plejehjemmet til ? 
!

Borgerforeningen inviterer til borgermøde 
Tirsdag 2. September kl. 19.30 

I Nors Hallen 
Repræsentanter fra socialudvalget deltager 

!
Mød op denne aften og kom med ideer  

!
Vi skal finde en løsning så vi kan bevare bygningerne her i 

byen.  
Hilsen Nors-Tved Borgerforening                

Bankospil i Nors 
Ungdomshus

Borgerforeningens Bankoudvalg starter 
Bankospil i Nors Ungdomshus 

Første gang den 29. september kl.19.00  
Dørene åbnes kl.18.00 

Der spilles om kødpakker gavekort og lign. 
Vi håber at se rigtig mange denne aften 

Vel mødt 
Hilsen Bankoudvalget og Nors-Tved 

Borgerforening



Fodboldgolf i Parken                           !  
Der har været rigtig mange der har prøvet at spille fodboldgolf i år. 

Der er mange der holder deres polterabend familiefester firmafester  og 
lign. dernede, så det  er jo dejligt at området bliver brugt. Det er ved 
Spar Købmanden boldene bliver udleveret , det koster 50 kr. for voksne 
og 25 kr. for børn 

Se mere på hjemmesiden www.norsfodboldgolf.dk  

Der er lavet en Krolf bane i Parken der frit må benyttes . Der er kugler 
og køller i Pavillonen . 

    !        !  

Den 6. august havde vi besøg i Parken af 36 børn fra Tjernobyl. De havde 
fået fribilletter til fodboldgolfen, og de havde nogle dejlige timer på 
banen og  på legepladsen, inden de spiste medbragt mad i pavillonen. 



Program Hjemmenes aften
September  Se menighedsrådet 17. september

November

Onsdag d. 14.  Sangaften v. Åge Lilleøre, Harboøre og hans pianist.  
kl. 19:30  Vi synger en blanding af viser og sange/ salmer

December

Onsdag d. 3.  Adventsfest v. Anne Mette Grønborg  Sørensen, Thisted

Program Indre Mission
September

Mandag d. 8.  I Hillerslev Missionshus.
   En taler fra Norea Radio kommer og fortæller om arbejdet.

Mandag d. 15.  Møde i Sognehuset.

Tirsdag d. 16.  Møde i Hillerslev.

Onsdag d. 17.  Se menighedsrådets mode.

Torsdag d. 18.  Se menighedsrådets mode.

Fredag d. 19.  Møde i Thisted.

Oktober

Torsdag d. 2  Sognehuset.
   Missionær Preben Sørensen, Viborg .

Torsdag d. 9  Møde hos Elly Holm.

Torsdag d. 23  Møde hos Martha Bang.

Mandag d. 27. & Møde begge aftner hos Arne Thomsen, Kallerup.
Tirsdag d. 28.  Villy Sørensen taler.

November 

Torsdag d. 6.  Møde hos Ingeborg Skårup.

Onsdag d. 19.  Sangaften v. Aage Lilleøre, Harboøre.

Torsdag d. 27.  Møde hos Lillian Larsen.

December

Onsdag d. 3.  Adventsfest. 
   Anne Mette Grønborg Sørensen taler.

Onsdag d. 10.  Adventsfest i Hillerslev Missionshus.

Vi ses i det nye år 



Deadline for næste blad er den 20. oktober 2014

CHAIRS 

SOFAS BENCH

LiLY BOWL

Åbent showroom

Fredag d. 5 september kl. 14.00 til 18.00

Kirkebyvej 4, nors 7700 thisted

HUSK

Kom og se de mange gode introtilbud

www.bangsboliving.dk

VIND 
GAVEKORT

 Værdi kr. 5.000,-
Bestil varer i vores webshop 

13. august – 15. oktober 2014 
og deltag i lodtrækningen  
om et gavekortet til brug

i shoppen.

THE LUNA DESKLEAVES


