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Affaldsindsamling
I uge 16 var “grønne spirer dagple-
jere” i Nors tilmeldt “affaldsindsam-
ling” i samarbejde med Danmarks 
Naturfredningsforening.

Så i regn og blæst drog dagpleje-
børnene og dagplejerne ud i naturen 
for at samle affald.
Vi må nok sige at selvom kom-
munen ca. 14 dage forinden havde 
været og samle affald, var der sta-
digvæk meget vi kunne samle op.

Dagplejebørnene var rigtig flittige 
og det blev sådan tilsidst, at når vi 
var ude at gå og dagplejerne måske 
ikke lige så der var noget affald, så 
skulle de nok fortælle os der var no-
get.

Fredag formiddag tog vi om til 
den gamle brugsforretning, hvor vi 
havde lavet en udstilling med det af-
fald vi havde samlet.

Her fik børnene en lille belønning 
for deres flittige arbejde.

Hilsen fra Dagplejerne i Nors
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Forår er hvert år en dejlig tid, hvor 
man suger solen til sig, når den 
viser sig. Det har den jo heldigvis 
allerede gjort og forhåbentlig går vi 
nu en dejlig varm sommer i møde, 
hvor vi kan nyde vores dejlige natur 
og tilbringe endnu mere tid i det 
grønne.

Vi har denne gang fået ændret flere 
af vore reklamer i bladet og de 
skulle vist nu være up to date. Ellers 
hører vi meget gerne, hvis mere 
skal ændres. - Vi kan også byde 
Landbothymæglerne v. Ole Sand 
velkommen i tværssamarbejdet og 
vi håber selvfølgelig man vil bruge 
ham, såfremt man vil købe eller 
sælge sit hus. Ole er, som de fleste 
ved, bosat her i Nors med sin familie 
og vi ønsker al mulig held og lykke 
med mæglefirmaet og håber du ad 
denne vej, vil finde nye kunder.

Har du et firma du gerne vil have 
med, så henvend dig endelig. Det 
koster kun 1.000,00 + moms for 
alle seks blade årligt, og er en meget 
billig form for reklame til små 
tusinde husstande her i området. Det 
gælder selvfølgelig også foreninger, 
der ikke er med. De koster kun 
400,00 + moms.

Vi er hver gang så heldige, at folk er 
søde til at sende billeder og artikler 
ind. Bliv endelig ved med det. Det 
er jo det, der gør bladet spændende 
at læse, da man aldrig ved, hvad der 
nu kommer. ALT modtages med 
tak, men selvfølgelig er vi nødt til at 
sortere i det vi får ind, men så vidt 
muligt kommer alt med.

Sommer betyder jo masser af 
aktivitet specielt udendørs og vi kan 
allerede nu høre liv fra boldbanerne 
på Vendbjerg. Husk også vores 
fodboldgolf og dejlige park. - 
Gokartcenteret har fået udvidet 
banerne og kommer nu også ud i 
det fri at køre noget af vejen. Læs 
mere om det i bladet. Jo, der sker 
noget i Nors. Dejligt med aktivitet 
for enhver smag. Årets sommerfest 
i uge 33 er man også i gang med 
at planlægge på tværs af mange 
foreninger i byen. Husk at reservere 
disse dage...

Vil man følge med i, hvad der rør sig 
i Nors og Omegn, er det en god ide 
at gå ind på hjemmesiden norsby.dk 
eller på facebooksiden norsby. Man 
er nu oppe på 730 medlemmer på 
facebooksiden og der bliver stadig 
diskuteret lidt af hvert og har man 

et spørgsmål, får man det hurtigt 
besvaret her. En god side, der kan 
bruges til lidt af hvert.

Ellers er der kun tilbage og ønske en 
god sommer herfra. Næste nummer 
er der deadline på 20. juni og bladet 
udkommer ca. 1. juli.

Hilsen Redaktionen



Nærmest ved et tilfælde kom Bent 
Pedersen til at købe en drejebænk 
for 7 – 8 år siden. 

En træmand
Det var på et loppemarked, og no-
get interesse må han jo da have vist 
for den, for da de skulle hjem ville 
sælgeren  have pengene for den, og 
de havde læsset den ud i Bents bil. 
Sagde han ihvertfald. Det havde de 
nu ikke, og Bent måtte jo nok heller 
ikke have været så fremmed for tan-
ken, for han betalte da for den og de 
tilhørende drejejern, og kørte hjem. 
Og spiren til en hobby var lagt.

Nu havde han jo en drejebænk, så 
skulle han jo lære at bruge den. Så 
må man søge til erfarne folk, og han 
meldte sig til et trædrejningskursus. 
Et kunst drejerkursus var det fak-

tisk, og noget af det første han lærte 
var, at hans drejebænk var for lille, 
så han købte en større. Retfærdigvis 

skal det dog siges, at den bruger han 
endnu.

Efter flere kurser og års erfaring er 
han så, hvor han er nu. Han drejer 
på livet løs, lysestager, figurer og 
skåle, for bare at nævne noget. 

Så står du og mangler en gave, er 
det værd at slå vejen forbi Busk-
kærvej 5.



Som den eneste gokartbane i 
Danmark, kan Thy Gokart nu 
tilbyde en bane, hvor man både 
kører ude og inde. Tommy har lagt 
300 meter til den i forvejen 400 
meter lange bane. Og det meste af 
det nye er udendørs. Det gør den 
samtidig til en af Danmarks længste 
indendørs gokartbaner.

Thy Gokart er det eneste sted i 
landsdelen, der kan køres gokart 
året rundt. Nærmeste steder er Års 
og Skive. 

Thy Gokart

Nors Genbrug
Nu er det forår og der er mas-
ser af fint forårstøj i butikken.  
 
Nors Genbrug er gået på  Fa-
cebook, gå ind og se, hvad vi 

har af gode nyheder og kom 
til butikken for eventuelt køb.  
 
Godt forår til alle.

 
Med venlig hilsen. 
Nors Genbrug  
Norsvej 28



Nors Gymnastik Forening afholdte 
lokalopvisning d. 23 marts i Nors 
Hallen. Som nyt prøvede vi at 
holde det søndag eftermiddag for at 
tilgodese småbørns familierne. 

Vi takker alle gymnaster og 
medvirkende for en flot gymnastik 
opvisning, der  tradition tro sluttede 
af med kaffebord, hvor mange 
brugte lidt tid på hyggeligt samvær.  

Generalforsamling i Nors 
Gymnastik Forening blev afholdt 
d. 26. marts i Nors Hallen. Der var 

i år et godt fremmøde med mange, 
som stillede op til bestyrelsen, som 
derfor blev udvidet med ekstra 
suppleant pladser. Den nuværende 
bestyrelse ser således ud: 

Formand: Susanne Bakke 
Næstformand: Ina Hvass Jensen  
Sekretær: Berit Oddershede 

Gymnastikopvisning

Kasser: Rikke Budsted 
Menig medlem: Christine 
Berthelsen, Maria Baadsgaard og 
Nadja Bodin 
Supleant: Lars Larsen, Anette 
Nesager og Lene Holm 

Bestyrelsen er nu i gang med 
at planlægge den kommende 

gymnastik sæson, og i den anledning 
er alle velkommen til at kontakte 
formanden på telefon 21 64 48 24 
i tilfælde af , man har en træner 
“spire” gemt i maven.
 
Bestyrelsen takker for en god 
sæson med mange aktive og glade 
gymnaster. 





Kurser 

I påskeferien var 4 spejdere fra Nors 
gruppe af sted på kursus. Jonas og 
Stine var på hver deres Roland 2 
kursus, mens Thor og Emma begge 
var på Diamant på Djursland. 

Roland 2 er et kursus for 14-16 
årige, hvor der er fokus på at blive 
en god patruljeleder. Man lærer at 
planlægge og afholde møder og ture 
for sin patrulje. 

Diamant er et kursus for 15-17 årige, 
hvor der er udfordringer til både 
fysikken og intellektet. På kurset 
overskrides personlige grænser og 
deltagerne presses på mad og søvn.

Nyt fra Spejderne

Forårsløb

Distriktets årlige forårsløb blev i 
år arrangeret af Bedsted og Nors 
grupper. Løbet blev afholdt fra 

lørdag d. 17. april til søndag d. 18. 
april. Der var i alt 5 deltagende 
patruljer; en A-patrulje, to 
B-patruljer og to C-patruljer. 



Fra Nors stillede vi op med to 
B-patruljer. 

Lørdag morgen kl. 8.00 mødtes 
deltagerne ved Vandet sø. Her blev 
de tildelt et antal sandsække pr. 
patruljemedlem, som de skulle bære 
under hele løbet. 

Fra kl. 9.00-16.00 var patruljerne på 
dagsløb, hvor ruten gik mod Nors 
sø. Undervejs skulle deltagerne løse 
5 forskellige poster. Ud over disse 
poster havde patruljen mulighed 
for at tage biposter, som ved en 
rigtig besvarelse udløste en ekstra 
sandsæk. Efter dagsløbet ankom 
patruljerne til lejrpladsen, hvor de 
skulle pionere et spisebord, sætte telt 
op, grave en bålplads og lave mad. 
B-patruljerne skulle lave frikadeller 
med kartofler og brun sovs. 

På natløbet skulle patruljerne finde 
koder i forskellige ting; et stort kar 
med skummadras i små stykker, 
havregrød, tapetklister, dun og et 
kar med mus. 

For B-patruljerne endte løbet med 
en 1. plads til Jungledyrene og en 2. 
plads til Ørnene. 

Sponsorgang

Lørdag d. 9. maj afholder vi 
sponsorgang, hvorfra de indtjente 
penge skal gå til de store spejderes 
sommerlejr til Sverige.

Avisindsamling

Mandag d. 11. maj afholder vi 
avisindsamling. Ud over aviser 
vil vi i år også samle jern som 
supplement til sommerlejren.  
Begge dele lægges ud til vejen. 
Jern kan endvidere afleveres på 
Bangsmindevej 4. 

For afhentning af aviser på landet 
ring da til Louise på tlf. nr. 23 32 
85 26. 

På spejdernes vegne

Louise Gregersen 



 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 MAJ - JUNI 2015 

 Gudstjenester 
Måned/dag    Dato   Nors   Tved    Ø. Vandet 
Maj 
 
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 
Pinsedag     24.   10.30 NB *) Ingen *)   Ingen *) 
2.pinsedag     25.   Ingen NB  Ingen NB   Ingen NB 
Trinitatis     31.   09.00  I Ingen    10.30 *) 
 
Juni 
1.s.e.trin.     07.   09.00 BH  Ingen    Ingen 
2.s.e.trin.     14.   10.30 *)  09.00    Ingen 
3.s.e.trin.     21.   09.00 K  10.30 *)   Ingen 
4.s.e.trin.     28.   Ingen   09.00    10.30 *) 
 
Juli 
5.s.e.trin.     05.   09.00 SK  Ingen    Ingen 
6.s.e.trin.     12.   10.30 *)  Ingen    Ingen 
7.s.e.trin.     19.   Ingen   10.30 *)   Ingen 
8.s.e.trin.     26.   09.00 K  Ingen    10.30 *) 

*) 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 
SK= Sigrid Kær 

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

 
NB= Uddybende omtale i Kirke-
tidende. 



 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 MAJ - JUNI 2015 

Fælles ”pastoratsgudstjeneste” pinsedag den 24. maj. 
I år afholder vi en pinsegudstjeneste for alle i Nors, Tved og Ø. Vandet sogne, - og vi starter med morgenkaffe 
og rundstykker og en enkelt morgensang. Så er du alligevel oppe for at se ”Pinsesolen danse”, så kunne du jo 
passende snuppe morgenkaffen i Sognehuset, men du er også velkommen alligevel. I hvert fald: 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. 
Fælles provstigudstjeneste 2. pinsedag 25. maj 
I år afholdes den fælles Provsti pinsegudstjeneste 2. pinsedag ved Hotel Vilsund Strand. Ved Stranden 2, Vil-
sund,7700 Thisted.  
Gudstjenesten starter kl. 11.00, og ud over præster fra Thisted provsti medvirker: Nordvestjysk pigekor og 
FDF-orkestret Thisted, KFUM-spejderne fra Nors, FDF fra Thisted, Hillerslev & Sennels. Medbring klapstol/
tæppe, - også gerne frokostkurven og nyd den gode udsigt.   Vel mødt! 
Indsamlinger / kollekter. 
Nytårskollekt til fordel for Det danske Bibelselskab indbragte i Nors kirke: 226,- kr. 
Folkekirkens Nødhjælps fasteindsamling indbragte i Nors kirke: 630,- kr., - i Tved kirke: 178,50 kr. 
Kollekten påskedag til fordel for KFUM og KFUK indbragte i Nors kirke: 525,- kr.; i Tved kirke: 152,50 kr. 
Kollekt 1.s.e.påske til fordel for Mission Afrika indbragte i Nors kirke: 392,-kr.; i Sognehuset: 1659,-kr. 
Sognepræsten  

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: 4.-8. juni.  Embedet passes i nævnte perioder af pastor Benne Holwerda, Hillerslev, 
der kan kontaktes på tlf.: 97-981403. 

Hestevognstur i Tved plantage. 
Vi arrangere som vanligt hestevognstur  
den 5. august.  Mere herom i næste nummer. 
 
Konfirmationsdatoer for 2016 og 2017. 
Der afholdes konfirmation i Nors-Tved og Ø. Vandet pastorat: 
Den 1. maj 2016. Den 7. maj 2017.  

Siden sidst… 
Døde /begravede, Nors.  
Carl Otto Lund Nielsen, Nors. 
Kristian Langballe Kristiansen, Nors. 
Æret være deres minde. 
Døde /begravede, Tved. 
Beate Dürr, Tved.  
Viggo Sørensen, Thisted. 
Æret være deres minde  







Det sker i Vandet 
 
 
Møder i Danmission 
Onsdag d. 20/05- 2015 kl. 14.30 hos Anne Marie Ranneries Dr. Louise gade 12,B Thisted  
Onsdag d. 10/06- 2015 kl. 14.30 hos Marie Skårup, Markvænget 32 C  
Alle interesserede er hjerteligt velkomne!                                                         

                             

 

 
                        
 PROGRAM for Vandet-Skinnerup KFUM & KFUK  
FAMILIEKLUB: 
 Fredag d. 29. maj Cykeltur i Arup - yderligere info om tid og sted: kontakt Betty- Svend Aage Damsgaard, tlf: 97926089. 
Tirsdag d. 23. juni Grillaften kl. 18.00 hos Bodil og Peter Nielsen, Agerholmvej 11, Vester Vandet. Medbring selv kød, 
drikkevarer og service.  
MØDE med start kl. 19.30: 
Onsdag d. 6. maj hos Lissy og Aage Bang, Klitmøllervej 78, Vester Vandet. 
Onsdag d. 3. juni hos Helle og Poul Alfred Kristiansen, Elmholmvej 1, Øster Vandet.  
Kontaktperson: Ellen Sloth 20 23 65 62 / ellensloth@privat.dk                                                              

 

          Spejder Nyt  

Her i skrivende stund, medio april, sidder vi og kikker på Dronningens 75 års fødselsdag i fjernsynet. Stort tillykke 
herfra. 
Foråret er kommet. Fuglene er i fuld gang med redebygning, træerne står på spring til at springe ud og de første 
blomster er faldet til fordel for de næste. Jo, det er en herlig tid vi er midt i. 
Hos spejderne nyder vi også foråret. Udendørs aktiviteterne har taget over. Især skoven har vi haft mange aktiviteter i. 
Nu venter vi bare på temperaturen stiger nogle grader, så vi kan indtage søen med vore kanoer. 
Her på søndag er vi med til ØKO dag i Tvorup, hvor køerne kommer på græs for første gang i år. Vi skal stå for 
pandekager, varmt kakao, pølser og brød. Alt tilberedt over bål. 
Først i juni, er vi inviteret på gruppeweekend hos en af vore venskabsgrupper, nemlig Dybe – Ramme, ved Lemvig.  
 Fra onsdag d. 1. til lørdag d. 4. juli skal vi på sommerlejr, som kommer til at foregå i ”Hytten” Knudsbjerg, Sennels, 
sammen med spejdere fra Hørdum, Skjoldborg/Stagstrup og Nors.  
Program for de kommende måneder: 
Hver onsdag holder vi møde for alle enheder fra 18.30 til 20.00 i spejderhytten på Toftholmvej. Alle er altid velkommen. 
Maj:  d. 5. Kvartalsmøde i Frøstrup, for ledere og grupperødder. 
           d. 14. Kr. Himmelfarts løb i Skjoldborg, for bæver, ulve og spejdere. 
           d. 24. Fælles Gudstjeneste i Nors med kaffe og rundstykker. Fra kl. 9.00, for alle. 
           d. 25. Frilufts Gudstjeneste på Vilsund Stand, for alle. 
Juni:  d. 6. – 7. Gruppe weekend i Dybe / Ramme, for hele gruppen. 
          d. 17. Sommerferie afslutning, for hele gruppen. 
Juli:  d. 1. – 4. Sommerlejr i  Sennels, for hele gruppen. 
August:  d. 19. Opstart efter sommerpausen.   
    Gruppeleder: Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail: steffenoddershede@mail.dk  
 

 

 



Nors Mc  

Til alle, som har lyst til at køre motorcykel. 

Kørselskalender for 2015 med afgang fra 1.2.3. Statoil Nors kl. 18.30 tirsdage i 
ulige uger. 
  
28.03 Stumpemarked i Herning 
02.04. 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.  

21.04. Tur ved Egon Andersen 
01.05. Fårup Sommerland åbner – gratis entre for alle på MC 
 (http://www.mcfaarupsommerland.dk/ )  
05.05. Tur ved Carsten Schultz 
19.05. Tur ved Esben Oddershede 
02.06.  Afgang kl. 18.00 – Tur til Haverslev (mellem Aggersund og Brovst) ved Henning Bang. 
11.06. Hillerslev sportsfest kl. 18.00: Udstilling af vore motorcykler   
16.06. Tur ved Hans Ulrik Madsen 
17.06. Træf på Skive Havn (kl. 18.00 – 21.00) 
30.06. Afgang fra Nors kl. 17.00 - Tur til Borbjerg Mølle Kro, hvor vi spiser. 
 Se: http://www.borbjergmill.dk/det-sker/motorcykel-info/motorcykel-traef-2015.html 
14.07. Tur (bestemmes af de fremmødte p.g.a. sommerferie) 
28.07 Tur (bestemmes af de fremmødte p.g.a. sommerferie) 
07.08. Thy Træf (fredag – søndag) 
11.08 Tur ved Mads Willadsen 
25.08. Tur ved Arne Andersen 
08.09. Tur Esther og Arnfred Toft – (Træskibe i Thisted) 
22.09. Tur ved Lasse Jørgensen 
06.10. Tur/afslutning ved 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, tlf. 4086 6897 eller ole@nors-el.dk 
 



Program Indre Mission
6. og 7. maj    Thisted missionshus kl. 19:30 
    Jørgen Hedager, taler begge aftener.

21. maj   Møde hos Lillian Larsen.

6-11. juni    Teltmøder i Vilsund kl. 19 30.

18. juni     Sognehuset kl. 19:30
    Henning Filipsen, taler.

17 -24. juli    Bibelcamping i Hurup.

God sommer til alle

Hilsen Lillian Larsen

NORS KFUM - Amtsmester 1959

Bagest v.: Aage Ringgård, Kai Stensgård, Jacob Jensby, Niels 
Christiansen, Mogens Stensgård, holdleder Chr. Lund Larsen, 
Midten: Chr. Kloster, Peter Sørensen, Jens Chr. Andersen, 
Forrest: Oluf Larsen, Harald Vestergård, Ole Odgård.

Loppemarked i  
“Æ WESTEN OM”

Hvad er det mon der trækker, 
biler i lange rækker.

Jo, der var loppemarked 
 i vor by,folk de kom vist  

fra hele Thy.
 

Sikke mange flotte sager  
fru Jensen har haft på lager.

                                                  
EP



Prøv fodboldgolf - en udendørs ak-
tivitet for alle. Kom ud i naturen, 
nyd det gode vejr og få lidt motion 
– alt sammen på en hyggelig og sjov 
måde!    Se mere på www.norsfod-
boldgolf.dk 

Fodboldgolf er et enkelt, men ud-
fordrende spil, som alle kan deltage 
i uanset alder. Fodboldgolf er ret nyt 
men spilles ligesom minigolf bare er 
det her med  en bold. Banen har 18 
huller og det gælder om at  komme 
igennem banen på færrest mulige 

Nors Fodboldgolf
spark. Banen ligger i et parkom-
råde hvor der foruden fodboldgolf  
er legeplads klok-golf fodboldbane 
krolfbane  bålplads cykelsti gode 
toiletforhold og P muligheder,  samt 
mulighed for at komme indendørs i 
vores flotte pavillon. 

Hele park og fodboldgolf området 
er blevet til på frivillig basis, gen-
nem Nors-Tved Borgerforening og 
parkudvalget. Det er byens erh-
vervsdrivende, der ved hvert hul har 
deres helt egen forhindring, og der 

er mange flotte og iderige forhin-
dringer, så det er absolut et besøg 
værd. Betaling for at spille fodbold-
golf  går til driften af banen og hele 
parkområdet. 

Borgerforeningen og parkudvalget 
glæder sig til at byde Jer velkom-
men.



!
!

!  

Thisted Kommune har sat priserne 
med på grundene på Hegnet. Hvor 
de før kostede mellem 300.000 
og 560.000 kroner koster de nu 
200.000 – 299.000.

Prisfald på 
byggegrunde

Vi startede for et par numre siden 
med at opfordre kommende/nybagte 
mødre til at kontakte os, så vi kan få 
et billede af, hvor mange nye borg-
ere, der ser dagens lys her i området 
i løbet af 2015. Vi er jo spændte på 
om vi kan kalde det babyboom. 

Der er desværre ikke så mange, der 
har henvendt sig, men vi ved, at der 
faktisk har været en del fødsler og 
også mange er på vej. I løbet af juni 
vil vi kalde de nybagte/kommende 
mødre sammen til et fælles billede 
og vi håber da stadig på flere henv-
endelser, så vi kan få så mange som 
muligt med.

Kommunen lovede jo i tidernes 
morgen, at man ikke lukker institu-
tioner, der hvor der er gang i fødsel-
stallet, men der er vist sket en del 
siden dengang. 

Det er lige blevet afgjort på by-
rådsmødet den 28. april, at det er 
tre børnehaver, der skal lukkes: 
Kridthuset i Hillerslev, Skovly og 
børnehuset i Vorupør. Heldigvis får 
vi lov at beholde Nors Børnehus. 
Hvorvidt vi får børn fra Hillerslev 
til Nors Børnehus, som det er lagt 
op til, vil fremtiden vise. Mon ikke 
de har en plan B i Hillerslev...

Børn årgang 2015
Har du født i år, eller skal føde i år, 
er du velkommen til at henvende dig 
til Susanne på tlf. 30221024 eller 
mail info@norsby.dk. Så kalder vi 
senere ind til fotografering.

Der er desuden to ledige grunde på 
Skellet til 75.000 pr. stk. 



Den 18. marts holdt Borger 
foreningen Generalforsamling på 
Nors Kro. Der var mødt 11 
medlemmer  op ud over bestyrelsen. 
Formanden læste beretningen  op 
og  kom ind på alle de aktiviteter 
der har været i årets løb. Noget der 
har fyldt rigtig meget er deltagelse i 
aktiviteter og møder for at bevare 
vores skole og børnehus og sikre 
fremtiden for vores plejehjem. 

Begge regnskaber blev gennemgået 
og godkendt. I løbet af aftenen kom 
der flere forslag til bestyrelsen at 
arbejde videre med. 

Vi har i bestyrelsen fået 2 nye 
medlemmer da Majbrit Petersen 
og Martin Sørensen ikke ønskede 
genvalg. Stor tak til dem begge  for 
den tid de var med , dog fortsætter 
Martin som revisor , så vi slipper 
ham ikke helt, og velkommen til 
Svend Nørgård og Dennis Jensen.  

Vi  er så 6 bestyrelsesmedlemmer  
hvor vi skulle være  7  så er der en 
der har lyst til at komme med, så sig 
endelig til. 

Den 10.april holdt Borgerforeningen 
arbejdsdag i Parken. Vi fik hængt 
de nye flag op  og sat det nye skilt 
op ved indkørslen til Parken , og 
gjort fodboldgolfbanen klar til en 
ny sæson. Der er i år blevet købt 
nye fodbolde,og til Krolf banen er 
der købt nye køller og kugler da 
dem der hang i Pavillon desværre er 
blevet fjernet.

Vi håber at der er rigtig mange der vil 
bruge Parken og fodboldgolfbanen 
igen i år. 

Den nye bestyrelse i Nors-Tved Borgerforening

Formand  Hanne Nielsen

Næstformand Dennis Jensen

Kasserer  Ingerlis Svane

Sekretær  Ingerlis Svane

Medlem  Helmar Thonsgård

Medlem  Svend Nørgård

Medlem  Ove Thygesen

1.Suppleant  Kr. Amby

2.Suppleant  Susanne Søe

         Revisor  N. J. Dahlgård og Martin Sørensen

Nyt fra Borgerforeningen
Sommerfestudvalget har holdt 
møde om byens  sommerfest, der 
igen i år er i uge 33 så sæt allerede 
nu x i kalenden. 

Udvalget der blev nedsat ved 
borgermødet i september sidste 
år vedr. Nors Ældrecenter  har 
holdt flere møder og håber stadig 
at  der snart findes en løsning .Ved 
forårsmessem i Hallen havde de en 
stand og uddelte en folder om hvad 
vi kan bruge Nors Ældrecenter til. 
Den er lagt ind på hjemmesiden 
www.norsby.dk  

Borgerforeningen ønsker alle et 
rigtig godt forår og en god  sommer 
og kan kontaktes på tlf. 24265822 
og mail    ils@privat.dk 
  

P.b.v. Ingerlis Svane  



  
D. 12. juni 2015 ved multibanen 

Vær med til at støtte Nors boldklub ved at deltage i 
støtteforeningens cykelsponsorløb. Vi cykler rundt i Nors på 
Kirkebyvej, og alle kan deltage.☺ 

Tidspunkt: 17:00 - 19:00 

Indskrivning fra 16:30 – sponsorsedlen kommer på Nors by´s 
Facebook side og NBK´s hjemmeside.  

Præmier i år: 

1. Flest indkørte penge og km = Biografbilletter med popcorn samt 
en lykkepose. 

2. Flest indkørte penge og km = Lykkeposer. 

Derudover er der mange udtrækningsgaver i år 

Efter cykelløbet er der fælles spisning, hvor man kan 

spise medbragt mad eller købe pølser til at smide på  

grillen. Ses vi? 

Med venlig hilsen 

Nors BK´s Støtteforening

Cykelsponsorløb

Vi forsøger i år at få en voksen rute stablet på benene, der vil gå rundt 
om byen.



Hjælp os!! 
TILMELDING TIL NORS BK´S 

STØTTEFORENING 

  

Nors BK´s støtteforening har brug for din hjælp. Vi er på 
jagt efter flere medlemmer til vores forening. Vi støtter 
op om ungdomsarbejdet i håndbold,- og fodboldklubben 
i Nors. Vi bidrager med støttekroner, når der tages til 
stævner eller Cup. Vi arrangerer ture til Baboon City 
eller lign. Derudover kan vi yde økonomisk hjælp til 
indkøb mm. Vores indtægt består af, at vi hvert år 
afholder cykelsponsorløb, i år fredag d. 12. juni, samt 
indtægten fra kontingent. Et medlemskab koster pr. år. 
125 kroner. Indbetaling kan ske til: 

Mobilepay: 22886602 (Julia Kleine)  

Kontonummer 9090 : 0001479431



Tillykke med brylluppet

  Gift i Thisted Kirke den13. marts
  Vanessa Schmidt og Nicolai Højsted. 
  Og er allesammen blevet til Schmidt Højsted. 

155 ÅRS 
FØDSELSDAG

Kære Mogens og Kai

Hjertelig tillykke med 
fødselsdagene

den 8 maj og den 27 maj.

Kærlig hilsen

Jeres koner

Nors 
Ældrecenters 
fremtid.
Gruppen, der arbejder med Ældre-
centrets fremtid, består stadig og 
har lige haft møde.

På nuværende tidspunkt afventer 
vi Thisted Kommunes afgørelse 
på Thisted Boligs tilbud om at 
købe Centret, og når vi får det 
(forhåbentlig positiv), vil vi indkal-
de til et borgermøde.

Bliver afgørelsen negativ, må vi 
prøve at finde andre muligheder for 
at overtage Centret, for rives ned 
skal det ikke, hvis det står til os, 
men vi har også kun fået positive 
tilkendegivelser fra de kommunal-
politikere, vi har snakket med. 

Tænk gerne over, om I har gode in-
dput og vær med til at inspirere, vi 
er fortsat fortrøstningsfulde.

Arbejdsgruppen.

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



LandboThy Mæglerne tilbyder nu et nyt koncept

ved salg af villaer og boliglandbrug, hvor salæret er

skruet helt i bund:

Salgspriser fra kr. 0 til 999.999:    

Salgspriser fra 1.000.000 til 1.999.999: 

Du har som sælger bl.a. muligheden for 

følgende tilvalg:

 

VILLAER OG BOLIGLANDBRUG*

*Prisen er kun gældende ved salg af boliglandbrug på under 2ha, 

hvor landbrugspligten er ophævet.

(Tillæg på 1% af salgspris udover kr. 2.000.000)

FREMVISNING TINGLYSNING
PROFESSIONEL 

kr. 34.375 inkl. moms

kr. 25.000 inkl. moms

FAST LAV PRIS VED SALG AF

FOTOPAKKE



Deadline for næste blad er den 20. juni 2015

Kontakt Ole Sand på: 

os@landbothymæglerne.dk

telefon: 96 18 57 65

mobil: 20 47 67 73

Søger

ejendomme 

i Nors


