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Så er vi nået til foråret, hvilket er 
ensbetydende med stigende tempe-
raturer, og mon ikke det smitter lidt 
af på humøret og energien. Det er 
nu lidt skønnere, når solen skinner, 
selv om alle årstider har sin charme.

Forår betyder også generalforsam-
linger. Nogle er allerede afholdt og 
flere kommer til i marts. Mød op og 
kom med dine ideer til de siddende 
bestyrelser. Er sikker på de gerne 
vil, at flere viser interesse for det 
foreningsarbejde, som er så vigtigt 
for vores lokalsamfund.

Er man på facebook, er det en god 
ide, at blive medlem af siden nors-
by. Der er nu 677 medlemmer og 
flere foreninger og erhverv bruger 
siden vedr. aktiviteter mm. Der-
foruden bliver siden flittigt brugt til 
alverdens diskussioner mellem lo-
kale, hvor man kan se, at der er for-
skellige meninger om lidt af hvert.

Som noget nyt har lokale ildsjæle 
nu også oprettet en loppemarkeds-
side på facebook, der hedder KØB 
SALG BYTTE i Nors by. Her er 
man allerede oppe på 274 medle-
mmer og der bliver solgt og købt 
alverdens ting på denne side, ude-
lukkende mellem folk her fra lo-
kalegnen. Det kan anbefales at blive 

medlem af denne side også, og på 
denne måde sælge/købe lokalfolk 
imellem. 

Vi mangler stadig en vejformand til 
Ranselvej, så har du lyst til en gå tur 
hver anden måned, så henvend dig 
endelig til redaktionen. Stor TAK til 
i vejformænd, der gennem flere år 
har delt Tidende ud. Det er en stor 
hjælp, når vi er mange, der står sam-
men, det gør det hele lidt lettere. 

Vigtigt er også, at vi har nogle penge 
at gøre godt med. 
Heldigvis har vi et godt erhvervsliv, 
der støtter op og har betalt de 
1.000,00 kr. + moms det koster pr. 
år at være med som erhvervsdriv-
ende. Vi kan godt få plads til flere 
logoer, så har du et firma, der gerne 
vil give et årligt bidrag, så kontakt 
os. Det samme gælder foreninger. 
Her koster det 400.00 kr. + moms 
at være med. Og husk, at i frit kan 
sende reklame/artikler ind til bladet 
for jeres firma eller forening.

Heldigvis får vi hver gang en del 
materiale at arbejde med på redak-
tionen. Det er dog vigtigt, at bil-
leder vi modtager pr. mail er i så stor 
opløsning som muligt, og gerne må 
fylde minimum 1 MB. På den måde 
får vi de bedste billeder, hvilket 

er meget vigtigt for et godt blad. 
Så vidt muligt, vil vi gerne have  
indlæg på mail, så vi kan lægge dem 
direkte ind. Men selvfølgelig er der 
ikke alle, der har mulighed for det, 
og så afleverer I bare jeres indlæg 
på papir. 

Det er vigtigt, at vi får så meget ma-
teriale som muligt, så vi hver gang 
kan få et godt blad... Så har du en 
godt historie eller gode billeder, så 
kom endelig med det.

Ellers er der kun tilbage at ønske jer 
alle et rigtig godt forår, hvor vi jo 
også har mange helligdage, hvilket 
betyder flere fridage for mange. 
Sidste frist til næste Tidende er 20. 
april.

Hilsen Redaktionen



Nu da vores dejlige ældrecenter 
står for at skal nedlægges, her i dets 
tresindstyvende år, vækker det en 
masse minder frem. 1.oktober 1955 
åbnede “De gamles Hjem” i Nors.

Ikke et alderdomshjem, som det 
normalt blev kaldt på daværende 
tid, men i Nors blev det De gamles 
hjem. Der var plads til 24 beboere. 
Stinne Pedersen blev ansat som 
bestyrerinde, hendes lejlighed var 
over indgangen. 

Vi var fire piger der startede samti-
dig; Anna Bojer Larsen, Nanna Ped-
ersen, Elly Ringgaard og Vita Sand. 
Vi havde værelser på de fire kviste 
til venstre for indgangen med fælles 
bad og toilet på gangen. Stinne 
havde eget bad og toilet på hendes 
gang. Brorson Pedersen blev pedel, 

han var selv i pensionsalderen og 
boede på gangen nedenunder som 
de andre beboer. Til højre for ind-
gangen var der ovenpå, sygestue 
og beboerstuer. Nedenunder var 
der spisestue og dagligstue. Der var 
fælles toiletter for beboerne i øst 
og vestfløjen. Desuden var der to 
kommunekontorer i østfløjen med 
indgang fra østsiden. I vestfløjen 
var der baderum, sy- og strygerum. 
For enderne af den lange gang var 
der hyggekroge med armstole og 
sofabord. 

Beboerne kom alle fra eget hjem og 
var ikke så svage og gamle som nu 
om dage, når de kommer på pleje-
hjem. De kunne faktisk alle selv stå 
op og klæde sig på. Stinne gik hver 
dag efter morgenmad en runde og 
snakkede med alle beboer. Stinne 

og Anna stod for køkkenet med mad 
og bagværk. Vi andre serverede og 
hjalp med oprydning og opvask 
uden opvaskemaskine. Vi tre piger 
havde også rengøring på stuerne og 
i resten af huset, og dengang blev 
der gjort rent hver dag. 

Alle måltiderne blev serveret på 
stuerne. Kun ved særlige lejlighed-
er, som jul, nytår og andre højtider 
var der fællesspisning. Varerne blev 
købt lokalt alle sammen. Købmand 
Niels Stensgaard, Mølbæk Sø-
rensen,  Frostholm samt Brugsen 
leverede kolonial m.m. på skift,tre 
måneder af gangen. Kød og pålæg 
blev leveret af slagterne Poul Jen-
sen og Holger Andersen også på 
skift. Mælken kom Regnar Odder-
shede med i sin lille hestevogn med 
den lille nordbagge for, - meget hy-

Gode minder fra Nors Ældrecenter



ggeligt. Fisk en gang om ugen kom 
Niels Førby fra Hamborg med, så 
var vi godt dækket ind.

Der var ikke noget der hed terapi 
ingen underholdning eller ture “ud 
i det blå”, men der var jo ingen der 
kendte den slags, så der var vist in-
gen, der savnede det. Det eneste var 
en kort andagt, hver aften kl. 19.00 
i dagligstuen. Der kom på skift en 
ude fra byen og holdt det, så sam-
ledes vi der og sang og drak kaffe 
sammen, det var meget hyggeligt. 

I kælderen var der depotrum, 
vaskerum og tørrerum med varmer-
ulle. Der var garage til haveredsk-
aber og vores cykler. Ved siden af 
garagen var der et kapel, men jeg 
husker nu ikke, jeg var bange for 
at komme og stille cyklen, selv om 
der var optaget i kapellet. Mandag 
var der altid storvask. Det var Anna 
der stod for det, vi hjalp så med 
at rulle og lægge sammen i ledige 
timer de følgende dage. Stine strøg 
alle de stivede forklæder. Vi brugte 
kulørte forklæder om formiddagen, 
men om eftermiddagen og søndage 
brugte vi hvide sygeplejeforklæder. 

Vi piger nød meget, der var ordnede 
arbejdstider og ikke mindst fritid. 
Det havde vi ikke rigtig prøvet før. 
Vi havde fri hver anden aften og en 
hel weekend fra lørdag middag og 
en weekend fra søndag middag i 
hver måned.

Der er kun Elly Ringgard Poulsen 
og mig tilbage fra dengang, men 
jeg tør godt sige, at vi alle var rigtig 
glad for at være på De Gamles 

Hjem, der var en god atmosfære. 
Stine var rigtig god og tog hånd 
om os alle sammen, unge og ældre. 
Jeg husker ikke, der var problemer 
af betydning, men var der endelig 
noget kom Stinnes søster Dorthea, 
der var hjemmesygeplejerske i Nors 
forbi hver dag, og så kunne de to 
sammen klare næsten alting.

Det var lidt nostalgi. Vi græmmes 
alle over, at Nors Ældrecenter skal 
lukke, men vi håber så inderlig, der 
findes en løsning, så den flotte byg-
ning kan bevares og anvendes til 
gode formål.

Februar 2015, Vita Sand Thomsen.

Gymnastik-
weekend
Nors Gymnastikforening har d. 17 
og 18. januar afholdt gymnastik 
weekend i Nors hallen. 

Weekenden startede med et besøg 
på Thylands idrætsefterskole, hvor 
mange børn fik udfordret sig selv 
med nogle nye spring. Vi fik hjælp 
og inspiration af nogle unge men-
nesker på Thyland samt hjælp fra 
thylands træner, Leo Jensen. 

Tilbage i Nors hallen var der fælles 
opvarmning for alle 52 gymnaster, 
hvorefter børnene fordelte sig ud på 
de forskellige aktiviteter. Børnene 
havde mulighed for at springe, lege 
på redskaber, sjippe eller lave rytme 
gymnastik. Klokken 18.30 gik vi i 

samlet flok over på skolen, som vi 
havde lånt til aftensmaden, som be-
stod af spaghetti og kødsovs med 
grønsags stænger. 

Lørdag aften tilbragte børnene med 
at se film på storskærm, øve deres 
spring, sjippe og de store deltog i 
natløb. Gymnastik weekenden slut-
tede med en lille opvisning søndag 
formiddag for børnenes forældre 
osv. 

Vi vil gerne takke lederne for en 
fin indsats. Ligeledes vil vi gerne 
takke Thy lækagesporing som spon-
sorerede vand til alle gymnasterne 
og Nors Bageri som sponserede 
brød til morgenmaden samt Føtex 
der sponserede rugbrød. 

Venlig hilsen 
Nors Gymnastikforening.

ÆNDRING, OBS NYT TIDSPUNKT:
Nors Gymnastikforening afholder 

gymnastikopvisning 
søndag d. 22. marts 2015.

Fælles indmarch kl. 13.00 og ikke som 
tidligere skrevet om formiddagen.

Vi håber, at der kommer rigtig mange i 
hallen og ser hvad børnene har 

arbejdet med i løbet af året. 
Efter opvisningen er der kaffebord, 
hvor vi håber på stort fremmøde.  



Hver onsdag aften er der liv og 
glade dage på Nors Skole. Det er 
nemlig den aften, hvor Nors Koret 
øver i vinterhalvåret. 

Hvis du kommer gående forbi ved 
21-tiden, vil du se og høre en flok 
nynnende og snakkende glade 
mennesker gå ud til deres biler. Og 
der er mange, knap 50, når vi er der 
alle sammen.
Koret har efterhånden eksisteret i 
mange år. Det blev startet som et 

Nors Koret. 
Koret, der fik vokseværk 

”lejlighedskor”, da Nors Hallen 
holdt 25 års jubilæum i 1999. Da 
mødtes 12 - 15 sangere, såvel 
damer, som mænd, for at øve og 
siden synge ved jubilæumsfesten.

Der var stemning for at fortsætte, 
og koret startede ”rigtigt” op efter 

sommerferien det år. Da voksede 
koret til omkring 20. Vi sang 
2-stemmigt, og blev det helt vildt, 
kunne vi også klare 3 stemmer.

Da koret i Hillerslev stoppede, var 
der en del af medlemmerne der, 
som stadig gerne ville synge. De 
vovede  sig heldigvis til Nors, og 
koret voksede til omkring de 30 
sangere. Så udvidede vi repertoiret  
til at indeholde sange, hvor vi sang 
4-stemmigt.
Da undertegnede valgte at holde 
sabbatår fra koret, overtog 
Anna Isaksen, som havde kor på 
musikskolen i Hanstholm. Hun tog 

sangerne fra Ræhr og Hanstholm 
med , og da hun stoppede med 

at have kor, blev de nyankomne 
heldigvis i Nors. Siden er der 
kommet flere sangere til. Gennem 
alle årene har Jørgen været vores 
pianist.

Repertoiret har som regel ligget 
i den rytmiske genre, undtagen 
ved juletid, hvor vi i mange år har 
medvirket ved De Ni Læsninger i 
Nors Kirke. Valget af sange ender 
tit med at kredse om de samme 
emner: kærlighed, samt fred, frihed 
og fællesskab.  

Det er også en tradition, at der ved 
korets sæsonafslutning  holdes 
caféaften på skolen. I år er det 
fredag den 27. marts (se annoncen i 
bladet). Desuden er vi inviteret til at 
synge på Store Torv i Thisted lørdag 
den 13. juni. 

Jeg føler mig privilegeret over 
at være en del af et musikalsk 
fællesskab, hvor de yngste er først 
i tyverne, og de ældste er over 70 
år. Det beviser nemlig, hvad musik 
og sang kan. Man kan ikke være sur 
og trist, når man synger. Man går 
gladere hjem.



En flittig hånd, et klogt hoved, et 
varmt hjerte, et godt helbred. Dét er 
hvad de 4 H'er står for i 4H.

Den 7. februar 2015 afholdte Nor-
dthy 4H aktivitetsdag på 4H-gården. 
Gården havde besøg af 19 friske

4H-børn og en masse hjælpsomme 
forældre. Der blev hygget med 4H's 
kaniner, marsvin, kalve, 4H-ponyen 
Bella og hesten Dusty. 

Foruden hygge med dyrene, blev 
der inde i garagen malet fastelavns-
masker og tønder, som skulle være 
klar til fastelavnsfesten et par uger 
senere. Som afslutning på aktiv-
itetsdagen, får man som altid safte-
vand, kage og kaffe.

Nordthy 4H og 4H-gården i Nors 
Havreland drives udelukkende af 
frivillige kræfter. Et årskontingent i 
Nordthy 4H koster 195 kr.. Til ak-
tivitetsdage på gården er der en bru-
gerbetaling på 20 kr.

4 H
Udover 4H-gården, udbyder 4H 
også tilbud om dyrekørekort, ridele-
jr, lejrtur, kreative arrangementer 
og meget mere. Alt dette kan man 
blive en del af, med et medlemskab 
i Nordthy 4H.

Find ud af mere om Nordthy 4H's 
aktiviteter og meget mere, på Face-
booksiden Nordthy 4H. Der kan 

derudover findes information, om 
hvad 4H er for noget, på hjemmes-
iden regionviborg4h.dk, hvor man 
også kan melde sig ind.

- Helle og Ninna Bojesen



Nytårsparade
Søndag d. 18. januar deltog spe-
jderne i nytårsparade i Nors kirke. 
Inden gudstjenesten var der kaffe 
i spejderhuset, hvor der mødte 35 
personer op. 

Overlevelsestur
Fredag d. 6. februar drog 13 spej-
dere og seniorer afsted på over-
levelsestur. De blev kørt til Sten-
bjerg, hvor de skulle svare på nogle 
spørgsmål om byen. En rigtig bes-
varelse udløste et kort med koor-
dinater til den næste destination, 
Vorupør. Da patruljerne var fremme 
i Vorupør skulle de løse en række 
poster i byen, inden de gik videre til 
en nærliggende shelterplads, hvor 
de skulle overnatte i tipi. 
Lørdag blev spejderne vækket kl. 

Nyt fra spejderne
4.00 med fødselsdagssang, da en af 
deltagerne fyldte 12 år. De skulle 
hurtigt pakke deres ting sammen, 
hvorefter de skulle gå til Tvorup 
plantage for at få morgenmad. Efter 
morgenmaden vandrede deltagerne 
afsted mod Vang beboerhus, hvor 
de lavede pasta og kødsovs på tran-
gia til frokost. 

Herefter blev spejderne sendt hjem, 
og seniorerne fortsatte gåturen 
mod Vandet. Her lavede de svensk 
pølseret over bål, hvorefter de pga. 
vejret måtte køres det sidste stykke 
til Hanstholm, hvor de skulle sove i 
en bunker. 

Søndag formiddag blev brugt på at 
klatre på en klatrepæl, inden det var 
farvel og tak. Vi siger mange tak 

til alle deltagere for en super god 
weekend. 

PL/PA
Fra fredag d. 21. februar til søndag 
d. 23. februar deltog 8 spejdere/ 
seniorer fra Nors i PL/PA kursus i 
Teutonerhytten. Kurset forbereder 
spejderne til at blive patruljeledere, 
eller patruljeassistenter og senere 
ledere. 

Da de ankom fredag aften blev de 
delt ud i blandede patruljer med an-
dre spejdere fra distriktet. Fredag 
aften stod på hygge.

Lørdag morgen blev deltagerne 
vækket tidligt med høj musik. For-
middagen brugte de på byløb i Hur-
up. Efter frokosten fik de nogle in-
struktioner i patrulje- og spejderliv. 
Herefter skulle hver enkelt deltager 
planlægge et spejdermøde. Lørdag 
aften tog de ”på rejse til Afrika” un-
der lejrbålet. 
Søndag skulle spejderne afholde 



deres planlagte spejdermøder for de 
andre deltagere i deres patrulje.
Spejderne har haft en rigtig hyg-
gelig og meget lærerig weekend. 

Spejderfest
Mandag d. 23. februar afholdt vi 
traditionen tro spejderfest. Dog 
måtte vi i år ændre lidt på tradi-
tionen og holde festen i hallen i 
stedet for på skolen, da vi var 140 
spejdere, forældre og søskende. Det 
er dejligt! 

Aftenen startede med fællesspis-
ning, hvorefter seniorerne optrådte 
med et festligt indslag. Derefter 
var det blevet tid til den lidt mere 
formelle del af arrangementet, gen-
eralforsamling. Herunder under-
holdt seniorerne de yngre børn på 
skolen. Generalforsamlingen start-
ede med en beretning fra henhold-
svis gruppeleder Randi Sommer og 
grupperådsformand Rikke Budsted. 
Efter det var der valg til grupperå-
det. 

Fem grupperådsmedlemmer var på 
valg. Heraf modtog de fire genvalg. 
Der var heldigvis en forælder, som 
havde lyst til at komme i grupperå-
det. I grupperådet sidder nu:

Rikke Budsted
Hans Jonassen 
Karina Jensby
Kirsten Kær
Anne Gravesen 
Annie Christensen
Rudi Weje
Helle Nielsen

Efter valget skulle vi videre til 
den vigtigste del af aftenen; stjer-
neoverrækkelse. Alle spejdere kom 
på scenen og modtog stjerner, der 
fortæller, hvor mange år de har 
været spejdere. 

Som afslutning var der kaffe og 
kage. 

Sponsorgang
Lørdag d. 9. maj afholder vi spons-
organg. Sigtet med dette er at tjene 
penge til spejdernes sommerlejr, 
som i år går til Sverige. Vi håber, at 
rigtig mange vil støtte op om dette 
arrangement. 

På spejdernes vegne
Louise Gregersen 

Vi er så heldige at have en fantas-
tisk natur omkring os, som mange 
helt sikkert misunder os. Derfor er 
det også, på godt jysk, ekstra træls 
at se, hvor meget affald, der ligger 
rundt omkring i grøfter og på mark-
er. - Der er allerede nu nogle, der 
sommetider går en tur og samler af-
fald op, men måske skulle vi lave 
en forening her i foreningernes by, 
der tager en tur engang imellem.
Som billedet viser, kan specielt 
dåser i naturen få forfærdelige kon-
sekvenser. Hvis en dåse kommer i 
en mejetærsker eller slåmaskine, 
kan den bliver til mange skarpe 
genstande, der kan flå dyr op ind-

vendig, hvis de får det i foderet. Det 
er jo katastrofalt. Affald kan også 
beskadige landbrugsmaskinerne, 
hvilket absolut ikke gør det bedre - 
Det allerbedste ville være at affaldet 
aldrig blev smidt, men desværre kan 
vi jo nok ikke være så heldige. Plas-
ticflasker og dåser tager op imod 
500 år, inden de er nedbrudt i na-
turen, plasticposer 400 år og kapsler 
100 år, sådan bare til orientering.
Vi kan tage diskussionen op på 
facebooksiden norsby og se om 
ikke vi kan samle en flok, der tager 
en tur med affaldssækken en gang 
imellem. Hvis der er pant, kan 
indsamlerne jo bruge det på en kage 
til kaffen...

Værn 
om naturen
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Oversigtskalender sogneeftermiddage og sogneaftner og lign. 
 
Måned  dato/kl.   Sted   Titel 
Marts   den 11. kl. 14.30  Sognehuset  Svend Sørensen fortæller 
Marts   den 16. kl. 19.30  Sognehuset  ”Tro møder tro i hverdag og til fest” 
April   den 22. kl. 14.30  Sognehuset  Sang eftermiddag 
De forskellige arrangementer omtales i uddybet form andet steds i Kirketidende. 

Telefon - og træffetider. 
Med mindre jeg afholder ferie, er jeg aldrig længere væk end at jeg kan træffes på tlf. 97-981030, som evt. er 
omstillet til min arbejdsmobil. Den kan man selvfølgelig også ringe til direkte, - nummeret er: 30611008. Jeg 
kan kontaktes via mail: akf@km.dk.  Mandag er min ugentlige fridag. Ønsker man besøg af præsten, er man 
meget velkommen til at kontakte mig, så finder vi helt sikkert et tidspunkt. 
Ferie og friweekends. 
Jeg afholder friweekend den 17.-20. april, - begge dage incl. Jeg har endvidere fri: 24.+25. og 27.+ 28. april.  
Embedet passes i nævnte perioder af pastor Benne Holwerda, Hillerslev, der kan kontaktes på tlf.: 97-981403. 

Sogneeftermiddag. 
Onsdag den 11. marts kl. 14.30 vil Svend Sørensen fra Thisted museum komme og fortælle om vores egn. 
Sogneaften 
Mandag den 16. marts kommer Karin Vestergaard og under emnet ”Tro møder tro i hverdag og til fest”, 
fortælle om hendes erfaring fra mødet mellem kristne og muslimer i Ikast sogn. 
Sæsonens sidste sogneeftermiddag. 
Onsdag den 22. april kl. 14.30. vil organist Niels Junget, sammen med sognepræst Annie Krog Foldager  
forestår eftermiddagens indhold. Der vil bl.a. blive lejlighed til at synge nogle af Højskolesangbogens dejlige 
forårssange, og der også blive tid til en lille fortælling. Kom og vær med til en hyggelig forårseftermiddag. 

Baby-salmesang. 
I løbet af foråret vil der igen i år blive udsendt indbydelser til forældre her i pastoratet med spædbørn i alderen 
3 mdr.-1 år. Indbydelserne gælder deltagelse i baby-salmesang, og forløbet vil komme til at strække sig over  
6 - 8 gange af ca. 50 min.´s varighed, og det vil foregå i Nors kirke. Her vil vi synge enkelte vers fra vores 
store og dejlige sangskat og kombinere det med små sanselege. Ud over sognepræsten deltager organist 
Olga Jeppesen. Forventet opstart sidst i april / begyndelsen af maj  
 
Konfirmationsdatoer for 2016 og 2017. 
Der afholdes konfirmation i Nors-Tved - Ø. Vandet pastorat: Den 1. maj 2016. Den 7. maj 2017 
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 Gudstjenester 
Måned/dag    Dato   Nors   Tved    Ø. Vandet 
Marts 
Søndag, 3.s.i fasten   08.   09.00 SK  Ingen    Ingen 
Søndag. Midfaste.   15.   10.30 *)  Ingen    Ingen 
Søndag, Mariæ Bebudelsesdag 22.   Ingen   10.30 *)   Ingen 
Tirsdag     24.   17.00 NB  Ingen    Ingen 
Søndag, Palmesøndag   29.   10.30   09.00    Ingen 
 
April 
Skærtorsdag    02.   16.00   Ingen    10.30 *) 
Langfredag     03.   10.30 NB  Ingen    Ingen 
Påskedag     05.   10.30 *)  09.00    Ingen 
2.påskedag     06.   Ingen   19.00 NB *)  Ingen 
1.s.e.påske     12.   09.00 NB  Ingen    Ingen 
2.s.e.påske     19.   09.00 SK  Ingen    Ingen 
3.s.e.påske     26.   10.30   Ingen    Ingen 
Torsdag     30.   19.00 NB  Ingen    Ingen 
 
Maj 
St. Bededag    01.   Ingen   Ingen    10.30 *) 
4.s.e.påske (Konfirmationssøndag) 03.   10.30 NB  09.00 NB   Ingen 
5.s.e.påske     10.   09.00 K  10.30 *)   Ingen 
Kr. Himmelfartsdag   14.   10.30 *)  Ingen    Ingen 
6.s.e.påske     17.    Ingen   10.30    Ingen 

*) Kirkebil.  For at benytte kirke-
bilen, 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 serveres en kop 
kaffe i våbenhuset 

 
NB= Uddybende omtale i Kirke-
tidende. 
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Omtale af de forskellige gudstjenester 
”Fra ord til bord” 
tirsdag den 24. marts 2015 kl. 17.00. Efter  en meget kort børnegudstjeneste i Nors kirke, samles vi i 
Sognehuset, hvor vi spiser aftensmad sammen.  Alle er meget velkomne. Pris voksne: 20,- kr, - børn gratis.  
Tilmelding senest den 23. marts til undertegnede: sms 30611008 eller mail: akf@km.dk eller til 
Susanne Rotbøl Pedersen: sms tlf.: 30345265 eller mail: hp-transport@gmail.com 
YM-sognedag til fordel for MISSION AFRIKA  
Søndag den 12 april 2015 afholder YM sognedag, og vi starter i NORS KIRKE kl. 09.00. Efterfølgende er der 
kaffe (pris: 25,- kr.) i Sognehuset, hvor RIKKE VESTERGÅRD vil fortælle om sin tur til Nigeria. De penge, 
som kommer ind i henholdsvis kirken og i Sognehuset, vil gå til Mission Afrika. YM komiteen. 
Billedgudstjeneste. 
Ved gudstjenesten 2. påskedag kl. 19.00 i Tved kirke vil jeg, - som de sidste par år - tage mit udgangspunkt i 
et billede / et maleri, der på en eller anden måde relaterer til påsken og påskebegivenhederne.  
FASTEINDSAMLING 2015: "GIV OS I DAG..." 
I hele marts måned vil der i pastoratets 3 kirke blive samlet ind til fordel for Folkekirkens Nødhjælps 
”Fasteindsamling”, der i år sætter særligt fokus på kvinder i verdens fattigste lande. De lande, som har den 
største målbare ulighed mellem kønnene, ligger i bunden, hvad angår økonomisk udvikling. At styrke kvinder 
gavner ikke kun kvinden selv, men også familien og børnene, hvis uddannelse og sundhed styrkes. 

Liturgisk gudstjeneste i Nors kirke. 
Benævnelsen ”liturgisk” gudstjeneste dækker over en gudstjenesteform, hvor bl.a. prædiken er udeladt. 
I stedet for bliver´ der læst forskellige tekster fra Jesu lidelseshistorie, og disse læsninger suppleres med  
salmeuddrag, der forsøges afpasset til teksterne. På den måde skulle man gerne få en bedre forståelse af og en 
større overblik over, hvad der foregik i forbindelse med Jesu arrestation, domfældelse og korsfæstelse.  
Og det foregår selvfølgelig: Langfredag, dvs. fredag den 3. april kl. 10.30. 
 
St. Bededags aften og varme hveder. 
Aftenen før St. Bededag, dvs. torsdag den 30. april 2015, afholder vi - traditionen tro  - en kort aftengudstje-
neste i Nors kirke kl. 19.00, hvorefter menighedsrådene inviterer på varme hveder i Sognehuset. Her vil der 
helt sikkert blive lejlighed til at synge efter Højskolesangbogen. 
 
Fælles ”pastoratsgudstjeneste” pinsedag. 
Som noget nyt kunne vi i år godt tænke os at afholde en fælles pinsegudstjeneste her i pastoratet, - og vi kunne 
også godt tænke os at starte med morgenkaffe og rundstykker. Så Pinsedag, - søndag den 24. maj 2015 mødes 
vi kl. 09.00 i Sognehuset i Nors til morgenkaffe, og kl. 10.30 er der så fælles højmesse i Nors kirke. Vel mødt 
alle sammen   
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Følgende konfirmander forventes konfirmeret i Tved kirke, søndag den 3. maj kl. 09.00: 
Marie Hove Andersen, Hindingvej 29 Hinding. 
Louise Hove Bonnnerup, Døjholtvej 1 Vorring. 
William Hove Kristensen, Nørbyvej 42 Tved. 
Flg. konfirmander forventes konfirmeret i Nors kirke, søndag den 3. maj kl. 10.30: 
Anna Fage Sloth Agesen, Klitmøllervej 68, Ø. Vandet. 
Clara Maria Lund Andersen, Skellet 15 Nors. 
Signe Bang Andersen, Skellet 47 Nors. 
Thomas Stanley Andersen, Nellikevej 29 Nors. 
Marie Kjær Bak, Hindingvej 45 Hinding. 
Morten Skinnerup Dalgaard, Skårupgårdvej 7, V. Vandet. 
Caroline Midholm Gravesen, Holmevej 6 Nors. 
Cecilie Lønborg Holst, Holmevej 2 Nors. 
William Skaalum Krongaard, Hindingvej 14 Nors. 
Kasper Lund Larsen, Holmevej 12 Nors. 
Nikolaj Lehd, Vendbjerg 25 Nors.  
Magnus Bigum Sunesen, Norsvej 38 Nors.  
Niels Hvidberg Sørensen, Sejlhøjvej 16 Nors Havreland. 
Rasmus Odgaard Sørensen, Hindingvej 40 Hinding. 
Mikkel Odgaard Sørensen, Hindingvej 40 Hinding. 

Siden sidst… 
Vielse i Nors kirke: 
Rie Elisabet Hagenau Hansen og 
 Thomas Dahlgaard Larsen, Nors. 
Tillykke! 
 
Døbte i Nors kirke: 
Elias Yde Hegelund, Skinnerup. 
Magne Mikkelsen, Nors. 
Loui Sandal Krogsgaard, Århus. 
Tillykke. 
 
Døde /begravede, Nors.  
Anna Marie Hyldgaard Poulsen, Nors. 
Ivarine Klejnstrup Kirk, Nors. 
Caroline Omand Grønhøj, Nors. 
Ellen Sofie Pedersen, Nors. 
Vagn Egon Madsen, Nors. 
Rigmor Yde Thinggaard, Nors. 
Richard Kristensen, Nors. 
Æret være deres minde 

PALMESØNDAG, D. 29. MARTS KL. 10.30 
TEKSTET HØJMESSE I ØSTERILD KIRKE 

Prædikant er Søren Skov Johansen, Vejen 
Landsdelspræst for Hørehæmmede Vest for Storebælt 

Gudstjenesten er for alle, men der vil være taget særlige hensyn til 
hørehæmmede og døve. 

Der kan til denne gudstjeneste aftales udvidet kørsel med kirkebil. 
Efter højmessen mødes vi til kirkefrokost i Fælleshuset –  

lige ved kirken. 
Pris 35,00 for voksne. 

Tilmelding til sognepræst Asger  Hørving, 
kontaktpræst i Thisted provsti. 

Telefon: 97 99 50 10. Bedst tirsdag til fredag 12.00 – 13.00 - eller 
mail: AHOE@KM.DK 



 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 MARTS - APRIL 2015 

Taizé-gudstjeneste. 
Experience the Christian fellowship  
across nationality, language, culture and church-denominations! 
Oplev det kristne fællesskab på tværs af trossamfund, sprog og nationalitet! 
We invite everyone in Thisted Kommune, who might be interested to 
Alle interesserede I Thisted Kommune inviteres til 

Taizé-gudstjeneste 
Thursday,  May 7th at  19:00 Hillerslev Kirke  

songs of praise – prayer – meditation – candle light  
bøn – stilhed – lystænding – lovsang 
songs & readings in different languages 
sange & læsninger på forskellige sprog 
Please spread the news to anyone, who might be interested! 
Gør venligst andre, som kunne have interesse opmærksom på arrangementet 
Hillerslev-Kåstrup menighedsråd og kirkerne i Thisted provsti 

Fælles friluftsgudstjeneste 
Thisted provstis årlige fælles Friluftsgudstjeneste afholdes i år 2. Pinsedag, mandag den 25. maj, kl.11.00 
ved Hotel Vilsund Strand. (Ved Stranden 2, Vilsund,7700 Thisted) 
Medvirkende:  
Nordvestjysk pigekor og FDF-orkestret Thisted,KFUM-spejderne fra Nors, og FDF fra Thisted, Hillerslev & 
Sennels, Præsterne i Thisted provsti. Medbring frokostkurv og klapstol/tæppe. Vel mødt! 
 
”Mit hjem er…. ” 
Min yngste søn begyndte i september 2014 på Aalborg universitet, og de første par måneder boede han på Dan-
hostel, hvilket betød, at han kun medbragte det allermest nødvendige, - pakket ned i en rejsetaske og et par kur-
ve. Men da han endelig fandt sig varigt sted at bo, bebudede han, at nu flyttede han endegyldigt hjemmefra, 
for: ”Hans hjem var, hvor han stationære computer var”                                                                                     
Og det har jo været mit dilemma i et par år, - at min stationære / arbejds pc stod i Nors, men min seng stod på 
Mors. Det blev der så ændret på den 15. december, hvor katten Sputnik og jeg flyttede ind i den nybyggede og 
dejlige præstebolig her i Nors. Der er mange ting, der skal falde på plads i forbindelse med en flytning, men jeg 
synes, det er gået rigtig godt og hurtigt med at finde sig til rette, - og huset er fantastisk at bo i, - ligeså ”lukket” 
det måske kan tage sig ud set udefra, - ligeså lyst og stort og åbent opleves det indefra, - man kan kun blive i 
godt humør af at bo her. Men den største glæde er egentligt at bo her midt i sognet og pastoratet, - det har givet 
en ro over min hverdag og arbejdsdag, som jeg nyder til fulde.  

                                                                    Annie Krog Foldager            



Nors Ældrecenters aktivitetskalender
Arrangementer:

Marts: 
Onsdag den 04.03. kl. 13.30    Besøg på ”Fjordglimt” i Sennels. 
      Pris: Inkl. bustur, kaffe m/brød 70 kr.
        Afgang fra N.Æ.C. kl. 13.30. Tilmelding: N.Æ.C. senest 2. marts. 
   
Onsdag den 11.03. kl. 14.30      Sognehuset ”Digte og historier fra Thy”
      v/Svend Sørensen, Thisted Museum.

Onsdag den 18.03. kl. 14.00     Folkedansere og folkemusik.

Onsdag  den 25.03. kl. 12.00    Påskefrokost Pris: 100 kr. inkl. kaffe m/småkager.
      Tilmelding: N.Æ.C. senest 23.3.
  
Torsdag den 26.03. kl. 14.30   Gudstjeneste

April:
Onsdag den 08.04. kl. 14.00   Bankospil
      1 plade 10 kr., 3 plader 25 kr. Maks. 3 plader pr. person.
 
Onsdag den 15.04. kl. 14.00   ”Ole elektriker” fortæller”lune historier” om Nors Plejehjem.
  
Onsdag d. 22.04. kl. 14.30   Sognehuset, Annie Krog Foldager fortæller.
      Musik – Niels Junget.
   
Onsdag den 29.04. kl. 14.00     Alm. klub
               
Torsdag den 30.04. kl. 14.30    Gudstjeneste

OBS! Sommerudflugt den 29.5. – nærmere program følger.
    
                                            
Bemærk:  Høreomsorgs-konsulent Annie Bovbjerg kommer på Centret den 17.03. og 15.04. kl. 10.00.-12.00.  
 
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 08.04.15. 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. 9 - 15
Fredag:    kl. 9 – 13
 
Her er du altid velkommen!  



Det sker i Vandet 
 
 

 
 
 

Borgerforening 
8.april generalforsamling kl. 19.30 i aulaen 
 
Møder i Danmission 
Onsdag d. 18/03  2015  kl. 14.30 hos Rita Nørgård Bakken 4 Nors 
Onsdag d. 22/04  2015 kl. 14.30 hos Rosa  Hansen  Egshvilevej 5 V. Vandet 
Onsdag d. 20/05  2015 kl. 14.30 hos Anne Marie Ranneries Dr. Louise gade 12,B Thisted 
Alle interesserede er hjerteligt velkomne! 
 
 

 

Spejder Nyt.     
Lige om lidt skriver vi 1. marts. Foråret er på vej. Vintergækker, krokus og erantis står i fuldt flor. Lærken har meldt sin ankomst. Vi 
må sige, vinter har vi ikke haft meget af, kun lige et par dage mellem jul og nytår med sne. Hvem ved, måske kan der komme et snært 
af vinter endnu, men solen har virkelig magt og dagene længes. 
Sammen med de øvrige foreninger, her i Vandet afholdte vi fastelavn med 125 deltagere. Det hele startede i V. Vandet Kirke med 
fastelavnsgudstjeneste, herefter tog vi i Sognegården med tøndeslagning og fastelavnsboller. En rigtig hyggelig eftermiddag. 
Her først i marts holder vi gruppemøde ved spejderne. Her er spejdere, søskende og forældre indbudt til spisning i spejderhytten. 
Efter maden er der aktiviteter for børnene og vi voksne holder generalforsamling. 
I april er vi med ved øko. dagen, hos brdr. Futtrup i Tvorup, det er her køerne danser og kommer på græs. Et besøg værd.  
Ellers kommer forårs arrangementerne med forårsløb for de store og Kr. Himmelfartsløb for de små. 
 
 Hver onsdag holder vi møde for alle enheder fra 18.30 til 20.00 i spejderhytten på Toftholmvej. Alle er altid velkommen.                                                                                                  
Gruppeleder: Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail: steffenoddershede@mail.dk 
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Have- og vedligehold

Anlægsgartner

Træfældning- og skovarbejde

Rengøring 

Pedel- og varmemester

– alt for både private og erhvervsdrivende!

Som bekendt lukkes Nors Ældre 
Center den 31. juli 2015. Skal det 
væltes?

Vi er en arbejdsgruppe på ca. 10, 
som sammen med Thisted Bolig ar-
bejder på en fremtid for centret.

Det, vi i øjeblikket ved, er at Thisted 
Bolig har budt 1 kr. for bygningerne, 
og venter på svar fra kommunen. 

Thisted Bolig + Nors Ældre Center = 
Nors Aktivitets- og Tryghedscenter

Hvis handelen går i orden, vil Thist-
ed Bolig leje lejlighederne i center-
et ud, og arbejdsgruppen vil bruge 
fællesområderne til forskellige ak-
tiviteter for områdets borgere.

Vi vil have en stand til modeshowet 
i hallen d. 6. marts, hvor der er mu-
lighed for yderligere oplysninger, 
og hvor vi gerne modtager forslag 
til anvendelse af fællesarealet. Intet 

er for stort og intet for småt. Her 
kan du udfylde et skema med ideer, 
og være med i lodtrækningen af 3 x 
2 flasker Thy Bolig Rødvin

Der vil blive oprettet en forening  til 
centrets bevarelse, og vi vil opfor-
dre alle til at melde sig ind.
Der bliver en inspirationsaften, når 
vi ved, hvad der sker med centret.

I sidste Tidende opfordrede vi gra-
vide og mødre til allerede fødte 
børn i 2015, til at kontakte os her 
på redaktionen, så vi kan få taget et 
fælles billede af gravide og babyer. 

Vi håber da, at der er flere små børn, 
der kommer til verden her i løbet af 

Babyboom i Nors?
året, end de 5 vi har hørt fra. Ellers 
er der vist ikke meget babyboom 
over det...

Vi ønsker fortsat at høre fra jer der-
ude og satser på at få taget et fælles 
billede til udgaven af Tidende, der 
udkommer 1. juli. Så vi udskyder 

det lige lidt, så vi måske kan få 
nogle flere tykke maver og babyer 
med.

Henvendelse til mail info@norsby.
dk eller tlf. 30221024

Sypiger
Der blev syet, grinet og hygget på 
skolen her i weekenden. 
Sypigerne havde sat hinanden 
stævne en hel lørdag.



!
!

!  

Som mange sikkert allerede har 
opdaget, har vores købmand igen 
fået Norsvin på hylden. Også denne 
gang med to lokale billeder taget af 
Kristian Amby. - Det er to forskel-
lige vine af god kvalitet, som man 
eventuelt kan bruge til gaver eller 
måske en bedre ide: Nyd dem selv...

Sanne og Carsten vil som altid være 
at finde til Modeshow den 6. marts 
(se bagsiden af bladet). De ved 
endnu ikke hvad de tager med i år, 
og lover ikke det bliver Norsvinen, 
der er smagsprøver på. Det må man 
møde op og finde ud af. Billetter 
kan jo købes til Modeshowet hos 

Der har været flere indbrud her i 
vores område, og det er absolut ikke 
sjovt, når fremmede mennesker ren-
der rundt i vores private hjem. 

Derfor vil det være en rigtig god ide, 
at så mange som muligt tilmelder 

Spar
bl.a. købmanden, og der er allerede 
godt gang i salget, så måske skal du 
skynde dig, hvis du vil med...

HUSK støt din lokale købmand, 
hvis du gerne vil have den i næste 
uge. Det fortjener de.

Nabohjælp
sig nabohjælp. Det betyder, at man 
holder øje med hinandens hjem, når 
naboen er på ferie eller lignende. 

Erfaringer viser, at man kan undgå 
op til hver 4. indbrud. Og det er helt 
gratis at få klistermærker tilsendt.

Se meget mere på nabohjælp.dk og 
tilmeld dig også der. Har du ingen 
computer, så få nabohjælp...

Ledig lejlighed i Nors
Lejligheden 

ovenpå den gamle sparekasse 
står klar til indflytning. 

Det er en treværelses 
til kr. 3.000,00 pr. måned + 

a.c. varme kr. 500,00 
og vand kr. 200,00. 

Foruden den hyggelige lejlighed 
er der et tilhørende skur til op-
bevaring + fælles cykelskur.

Henvendelse tlf. 97981214 eller 
61461675



Nyt fra Borgerforeningen   
Den 19.januar holdt Borgerforenin-
gen fællesspisning på Nors Skole 
med 98 deltagerere.Det var en rigtig 
hyggelig aften,og dejlig med sådan 
en tilslutning.Vi har planer om at 
holde fællesspisning en gang mere 
her i foråret. Datoen er ikke fastlagt 
endnu.

Der blev holdt bankospil i beboer-
huset første gang den 26.januar med 
det nye bankoudvalg og igen den 
23. februar.Næste gang er den 23. 
marts, se også annonce her i bladet. 

Borgerforeningen holdt sam-
men med spejderne og gymnas-
tikforening fastelavnsfest den 14. 
februar.Det var i år rykket en time 
frem,  så vi startede med gudstjen-
este i Nors Kirke kl. 10 og derefter 
tøndeslagning i Hallen,hvor 

der var fastelavnsboller og juice 
og kaffe til alle.Børnene var delt 
op i 8 hold og der var præmier til 
kattekonge og dronning i hver 
aldersgruppe,ligesom der var præ-
mier til de 2 bedste udklædte,og 
det var meget svær at finde dem,for 
der var rigtig mange flotte udklæd-
ninger.Gymnastikforeningen havde 
lavet baner som børnene kunne 
tumle på. 241 deltog i fastelavnsfe
sten                                 

Den 18. marts holder Borgerforenin-
gen generalforsamling på Nors Kro. 
Det plejer at være en hyggelig aften, 
hvor man har mulighed for at kom-
me med ideer og forslag til bestyr-
elsen, og på den måde være med til 
at have indflydelse på hvad der sker 
i området.Der vil være mulighed for 
efter generalforsamlingen 

at komme ind på hvad  vi kan gøre 
bedre her i byen, for at følge med 
udviklingen.Så prik til naboen og 
kom med og deltag i debatten .Det 
er også Din by. Vi håber at rigtig 
mange vil komme denne aften.
Se også annonce her i bladet.

Vi  går heldigvis mod lysere tider 
med mulighed for at komme mere 
ud,og med det kommer der også 
gang i Parken og Fodboldgolf igen.
Vi håber selvfølgelig at der igen i år 
er rigtig mange der vil bruge  om-
rådet. 

Pbv Ingerlis Svane

 

Borgerforeningens Bankoudvalg holder Bankospil   

i Nors Beboerhus mandag 23. marts kl.19.00 

                           

Der spilles om kødpakker gavekort og lign. Også amerikansk lotteri. 

Vi håber at se rigtig mange denne aften. Alle er velkommen         

Vel mødt 

Hilsen Bankoudvalget og Nors-Tved Borgerforening 



Ny tradition - forårsløb i Nors: 
Dato: Den 29.3  
Tid: kl. 13.00  
Mødested: Nors Fitness Centers indgang ved Børnehuset 
Løbsdistance: 5 km i Nors by 
Pris: 50 for voksne, børn under 12 gratis. 
Ruten: Der kan løbes ellers er det fint at gå 
Vi gentager sidste års succes med et forårsløb i Nors by. 
Vi løber eller går foråret i møde og efterfølgende er Fitness Centeret åbent, 
og vi vil undersøge om der er interesse for at starte et løbehold op for øvede 
og nybegynder med en fast ugentlig løbedag f.eks. Fra Nors Hallen 
Kom og bak op om dette løb. 

Holdtræning: 
På vores hjemmeside er der en oversigt over hvilke hold der kan trænes på, dette er tænkt som en hjælp hvis 
der er behov for at træne sammen med andre og samtidig have det hyggeligt. Til alt holdtræning laves der for-
skellige styrkeøvelser og styrketræning, som strammer hele kroppen op. 
På alle hold:  
Er det muligt at træne med en individuel indsats, som netop opfylder den enkeltes niveau og formåen.  
Er der flest kvinder og vi vil gerne udfordre mændene til at komme og deltage.  
 
Nye makiner i Nors Fitness Center. 
Et længe stor ønske er opfyldt, vi har købt et nyt løbebånd så nu er der  2. 
Desuden er der også købt en ny cykel, så der nu er 3. 

Pris for at gå i Nors Fitness Center: 
Vi får ofte forespørgsler på alternative muligheder for at betale for at gå i Nors Fitness Center end dem der er 
annonceret på vores hjemmeside, fordi det opleves dyrt. 
Som medlem er det muligt at træne fra kl 05.00 til kl. 24.00 7 dage om ugen. 
Vores prise er, udregnet på en måned med 30 dage: 
1måned 250 kr. svarer til en daglig pris på 8 kr. 30 øre 
3 måneder 500 kr. svarer til en daglig pris på 5 kr. 50 øre 
6 måneder 900 kr. svarer til en daglig pris på 5 kr. 
12 måneder 1500 kr. svarer til en daglig pris på 4 kr. 10 øre. 
Hvad er dyrt?  
Vi har instruktører på 4 af alle hverdage, som kan vejlede medlemmer og lave individuelle programmer. Der 
er mulighed for at træne på hold 5 gange om ugen. Det er et tilbud som er disponibelt i Nors by.  



Igen i år afholder  
 

Nors voksenkor 

Caféaften 
På Nors skole 

Fredag d. 27. marts kl. 19.00 

Kom og oplev forskellige musikalske 
indslag, fællessang, underholdning og 

hyggeligt samvær. 
Der kan købes kaffe/ te, kage, øl, vin og vand til 

fornuftige priser 

 

 

Billetter købes i 
døren. Pris 30 kr. 

 
 



Tillykke

Vor dejlige barnebarn,  
nevø og fætter Lasse,  

bliver 20 år den 5. marts.  
Stort tillykke til dig  

fra os alle 8.

Generalforsamling
Nors Gymnastikforening afholder 
generalforsamling i Nors hallen 

torsdag d. 26. marts 2015 kl. 
19.00.

Alle er velkommen

Tillykke

Kristiane og Mogens Vestergaard
Frydebovej 33

 
Kan fejre krondiamantbryllup 

Skærtorsdag den 2. april

  Generalforsamling                                                                          
 Nors-Tved Borgerforening afholder 

generalforsamling
Onsdag den 18.marts kl 19.00 på Nors Kro

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandsberetning
3. Fremlæggelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse. 
På valg er:
 Martin Sørensen        modtager ikke genvalg
 Maibrit Petersen        modtager ikke genvalg
 Helmar Thonsgård     modtager genvalg
5. Valg af suppleanter
6. Valg af revisorer
7. Fastsættelse af kontingent
8. Indkomne forslag
9. Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før dens afholdelse. 

Kan sendes på mail til ils@privat.dk 
Efter generalforsamlingen er Borgerforeningen vært ved kaffe og brød

P.b.v. Ingerlis Svane

Udlejning
 Har du brug for stole, borde,

 flagstænger og æresport,
 kan du leje det af Borgerforeningen

 til meget rimelige priser.
 Vi har købt 10 nye borde og 

40 nye polstrede stole.
Ring på   tlf. 24265822 
eller mail ils@privat.dk 



Program Hjemmenes aften 

Mandag d. 16. marts   Sognepræst  Karin Vestergård, Ikast, kommer og fortæller over emnet  
    ” Tro møder tro” erfaringer fra Ikast hvor Kristne og Muslimer  færdes  til  

Torsdag d. 29. april    Vi spiser varme Hveder efter gudstjenesten

 

Program Indre Mission    
Marts:

Mandag d. 2.   Ole  Dahl og Skive koret.     Alle 4 aftner i Hillerslev missionshus kl 19,30
Tirsdag d. 3.   Peter Nord, Frøslev
Torsdag d. 5   Preben Sørensen, Viborg
Fredag d. 6   Grethe  Friberg, Allingåbro 
Mandag d. 16   Se  Hjemmenes aften
Torsdag d. 26   Møde hos Sigfred kristensen

April: 

Torsdag d. 16   Møde hos Marta Bang
Torsdag d. 23   Hillerslev missionshus.  Hans Jørgen Kjærgård,  Farsø

Berigtigelse
Vi kom ved en fejltagelse til at 
bringe et af billederne fra juleop-
toget i Nors, 2 gange ved siden af 
hinanden, i sidste nummer af bladet. 
Det ene billede skulle have været 
billedet til højre, der viser optoget 
fra 1984, med hestevogne kørt af 
Leo Kanstrup, Bertel Rasmussen og 
Bent Laursen

Vi beklager fejlen

Redaktionen



Deadline for næste blad er den 20. april 2015

Hovedsponsorer:

FØLG OS PÅ FACEBOOK UNDER: MESSE OG MODESHOW I NORS HALLEN 2015
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FREDAG DEN 6. MARTS 2015 FRA KL. 17.00

Konferencier: Tina Siel

ARR.: NORS BK’S MODESHOWSUDVALG

Butikker der deltager i Modeshowet:

Messestande:
* Brøndum Jeppesen
* FJ Byg
* HN Maskiner
* KJ Byg/musiker
  Karsten Jensen
* Thy Skov og
  Vikarservice
* Nors Kro
* Klippestudiet
* Matas
* Klip og Krøl
* Thisted Bryghus
* Byens Fodklinik
* Trædrejer 
  Bent Pedersen
* Bangsbo Living
* Thisted Pejsebutik
* Slagter Guldhammer
* Atlas Malerfi rma
* Klar Besked Nors
* Handest VVS
* Nors El
* Sparekassen Thy
* Patricia Gravesen
* Åse´s Patchwork
* Thybo Biler
* Ejner Hessel
* Din Tøjmand
* NIF NIF
* Intersport
* Spar i Nors
* Chokoladekurven
* Nykøbing Serviceudlejning
* Tupperware.
* Hanstholm Bageri

* Din Tøjmand * Scoop * Brøndum Jeppesen
* Nif Nif i Nykøbing * New Look * Enjoy * Intersport

* Matas * Klippestudiet * Klip og Krøl
Billetpris: Voksne kr. 75,-  · børn under 15 år GRATIS ifl g. med voksne (inkl. kaff e og brød)

BILLETTER KAN KØBES I NORS HALLEN, v/ BUTIKKERNE DER DELTAGER I MODESHOWET,
 SPAR I NORS OG HANSTHOLM BAGER.

Hovedgevinst 
til amerikansk lotteri 

er skænket af
SPAREKASSEN THY


