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HUSK: Byens hjertestarter kan findes hos  
SPAR lige inden for døren i selve butikken,  

til venstre på muren.

Det begynder at spire derude i 
haven og ind imellem brænder 
solen også dejligt igennem. Der 
er forår i luften, selv om vi fortsat 
også mærker frost. Men vi går 
mod lysere og varmere tider, og 
det er altid en god fornemmelse. 
 
Der sker som altid en masse på vores 
egn af aktiviteter. Dilettanterne 
havde fuldt hus og også til 
kvindefesten, som i skrivende stund 
ikke er afviklet, er der langt over 
100 tilmeldte, og arrangementet 
måtte flytte i gymnastiksalen i 
hallen. Fastelavn, hvor 3 foreninger 
hjælper hinanden, er altid en succes 
med mange voksne og børn. 

Sangaften på Palletten med 
Ballerum Tærskværk og Ole 
”Strøm” Møller var også med 
fuldt hus. Og sådan kan man blive 
ved. Det er jo rigtig dejligt, når 
der er støtte til de aktiviteter vore 
foreninger har gang i, og uden 
tvivl har brugt mange timer på at 

få op og stå. Husk at støtte dem, 
så de har noget at arbejde for, og 
allerbedst kom med i en bestyrelse, 
hvor du kan give en hånd med. Der 
er mangel på folk i de forskellige 
foreninger, og det er jo egentlig ikke 
noget at sige til, da vi har op imod 
20 foreninger og institutioner, hvor 
der er en bestyrelse. I gennemsnit 5 
i hver giver jo 100 folk, men mon 
ikke der er nogle flere derude, der 
har lyst til at give en hjælpende 
hånd. Bestyrelsesarbejde er en god 
måde at lære nye mennesker at 
kende på.

Vi kan denne gang byde velkommen 
til Fodplejer Pia Lund Larsen, der 
fremover kommer på Palletten om 
torsdagen. Hun har fast en annonce 
med her i Tidende og støtter på den 
måde vores Tværs-samarbejde. 
Velkommen til Pia, vi håber du får 
masser af fødder at ordne her i Nors.  
Så kan vi også byde velkommen 
til Dilettantforeningen, der 
fremover vil bidrage til bladet 

og fast have annonce med. 
Velkommen til jer og vi håber i vil 
få glæde af at annoncere i Tidende. 
Vi må sige farvel og tak for støtten 
gennem årene til Indre Mission, der 
ikke længere har en Nors afdeling.

På forsiden ser i Kristian Ambys 
flotte aftenbillede af Nors Kirke. 
Stregerne på himlen er stjernespor 
og billedet er sammensat af mange 
billeder, så man kan se hvordan 
stjernerne bevæger sig.

Send endelig billeder og historier til 
næste Tidende, der kommer ca. 1. 
maj og deadline er 20. april. Vi vil 
gerne denne deadline overholdes, 
det gør det noget lettere for os at 
sammensætte bladet, når vi ved, 
hvad vi har at gøre med.

Hilsen Redaktionen



Indvielse 
den 23. og 24. januar 2016

Stor tak til alle jer der mødte ind 
denne weekend og var med til at 
gøre opstarten endnu bedre. Tak 
for alle gaver og kager. Tak til Nors 
Bager for flot kagemand. Tak til 
Ole Christensen som fik klippet 
den røde snor på bedste vis. Tak for 
mange dejlige snakke. Tak til alle 

der har hjulpet med at få butikken 
sat i stand og gjort et stort stykke 
arbejde for at vi kan stå, hvor vi er i 
dag. Det var en dejlig weekend der 
gav troen på, at vi er i gang med 
noget der bliver godt for Nors.

Mange kunder

Vi vil gerne sige tusind tak til alle 
dem der har været vejen forbi 
og set vores butik. Vi er dybt 
taknemmelige for, at I her i Nors 
viser stor interesse for butikken. 
Vi ved godt det kan være svært at 
starte nyt og hvem tror egentlig på 
vi bliver? Det gør vi. Vi har lyttet til 
byens omtale og fjernet en taleboble 
fra vores skilt. Det er vi sikker på vil 
give det vi gerne vil være en del af, 

Nyt fra Curabitur
nemlig at der bliver taget godt imod 
os og støttet op om vores nye butik. 

Nye varer

Vi er kommet godt i gang i 
butikken og vi har fået rigtig mange 
spændende varer. Vi har efterhånden 
et stort udvalg og byder på alt lige 
fra sko til kasketter, legetøj og 
masser af forskellige bøger. Tiden 
er ved at gøre klar til forår og forår 
betyder udeliv. Vi har en masse 
mål i forskellige str. og bolde til 
at spille med. Vi har net til volley 
og badminton samt kroketsæt. Til 
de små har vi masser af forskellige 
legesager til sandkassen. Bliver 
fødderne kolde, kan vi anbefale at 
købe strømper i mange forskellige 
arter. Vi får nye varer med jævne 
mellemrum og det vi har i dag, 
behøver ikke være her i morgen. 

Kræmmermarked

Vi har startet vores kræmmermarked 
og der er godt gang i leje af sektioner. 
Vil du være en af de heldige der får 
en stand, så vil prisen pr. sektion 
være 75,- kr. for en uge. Du sørger 

selv for at sætte pris og nr. på dine 
varer. Jeg giver dig et nr. som 
fortæller hvem du er i mit system. 
Herefter sørger jeg for salget og når 
din tid er gået, som max. kan være 
2 mdr., så afregner vi og jeg tager 
15% af salget. Der er allerede solgt 
godt i de stande der er lejet ud. Du 
slipper for at dine ting samler støv 
der hjemme, og andre får mulighed 
for at købe nyt brugt. Ring straks til 
Astrid Jepsen på 21832300 og få en 
aftale.

Forlænget Weekend

Vi vil ind imellem have ekstra 
åbent i en given weekend. Det vil 
ikke være fast, men vi vil sørge for 
at annoncere godt før det sker. Her 
vil typisk være åben både lørdag 
og søndag.  Følg med på vores 
facebook side eller se vores opslag 
hos købmanden eller palletten. 

Husk vi har altid kaffe på kanden og 
du er altid velkommen til at komme 
ind og kigge 

Hilsen Curabitur

Astrid Jepsen

21832300



Det sker fra tid til anden, der er 
hærværk i byen. Det er det lidt svært 
at se formålet med, hvem kan have 
fornøjelse af den slags, men det er 
vel ofte i kådhed?

I weekenden i uge 5 fik børnehuset 
besøg af ubudne gæster. Da perso-
nalet kom om mandagen, var der 
knust en udendørs lampe, der var 
lavet to store huller i halvtaget over 
terrassen og der var smidt nogle 
dåser, der havde været cacaomælk i.

Det var et held, vi opdagede det, in-
den der kom børn. Børnene kunne 
have skåret sig på det, siger Kirsten 

Hærværk i børnehaven

Marie Nielsen, lederen af Børnehu-
set.  Man må gerne tage på legeplad-
sen, når vi ikke er der, men så må vi 
også forvente, der ingen skade sker.

Efter at have skrevet om hærvær-
ket på Infoba, Børnehuset informa-
tionsside til forældrene, fik Kirsten 
besøg af to hold forældre, som 
havde et par flove drenge med. Efter 
en snak om ødelæggelserne, var de 
gået til bekendelse.

Så det hjælper at snakke med 
børnene om, hvad de laver, når de 
hænger ud i byen. 



Radio Limfjord PLUS og Lim 
fjordUpdate.dk tager 20 byområder 
ud i Thy Mors i 2016, som de sær-
skilt vil sætte fokus på i en længere 
udsendelse, der vil blive sendt fast 
hver lørdag formiddag kl. 09.00 og 
frem til 11.00/12.00 alt efter, hvor 
mange historier der er i det enkelt 
område. 

De ønsker også, at Nors skal med 
iflg. den mail, jeg har modtaget fra 
dem. Det er vist dumt at sige nej 
tak til, da det jo er en måde at sælge 
Nors og omegn på. Vi har bl.a. en 
del huse til salg lige nu, og det vil 
da være fantastisk, hvis vi kan gøre 
folk udefra interesserede i vores de-
jlige by og område.

Det udsendelsen skal er:
- Fortælle alle de gode historier om 
spændende mennesker og aktiv-
iteter i området.
- Fokusere på det fremadrettede i 
området blandt ift. hvad man gør for 
at ”overleve” og vende udviklingen.
- Tegne et kærligt portræt af de 
mennesker og ildsjæle, der bor i 
området.

-Gøre Thyboer og Morsingboere 
klogere på, hvad det er for nogle 
mennesker, der bor hvor i Thy og på 
Mors.

De starter udsendelsesrunden 
lørdag den 9. April kl. 09.00 og så 
de efterfølgende lørdage. Inden vil 
de gerne have nogle formøder med 
foreninger mm. her i området, så de 
ud fra det kan sammensætte udsen-
delsen. Det er ikke direkte det hele, 
nogle af optagelserne vil finde sted i 
ugerne inden udsendelsen  i radioen.
Forhåbentlig er der mange 
foreninger mm her i området, der 
gerne vil med til at sælge Nors 
og hvad vi har at tilbyde. Jeg har 
sendt mails ud til nogle foreninger, 
men henvend dig endelig, hvis din 
forening ikke har fået en mail. Det 
er for ALLE. Send venligst en mail/
sms/opkald  med kontaktpersonen i 
jeres forening/institution, så jeg kan 
få et overblik over, hvor stor inter-
essen er.

Når vi bliver indkaldt til møde, 
håber jeg de forskellige foreninger 
vil deltage, så de på radioen kan få 
et indblik i, hvad der sker herom-
kring. Jeg har sendt en liste til dem 
over de foreninger og institutioner 
vi har, og også en oversigt over, 
hvad der sker de næste par måneder 
af aktiviteter.

Henvendelse hurtigst muligt til:
Sanne Søe-Larsen
mail. info@norsby.dk

Nors i Radio Limfjord

Senioroprykning

Den første torsdag i januar rykkede 
tre spejdere fra 7. klasse op til 
senior. Denne aften skulle de på 
løb rundt i byen, hvor de på poster 
skulle samle ”ingredienser” til kaffe 
og pandekager. Da de kom tilbage 
til spejderhuset skulle de stege 
pandekager til alle over bål.

Da pandekagerne var spist skulle de 
tre nyoprykkede op i seniorlokalet, 
hvor de skulle drikke kaffe – alle 
ved, at en rigtig seniorspejder kan 
drikke kaffe.  

Overlevelsestur

Fra fredag d. 29. januar til søndag d. 
31. januar afholdt vi overlevelsestur 
for spejdere og seniorer. 

Deltagerne, 14 stk. fra 5. klasse 
og op, startede fredag kl. 17.00 
i spejderhuset. Herfra skulle de 
gå gennem skoven til det nye 

Nyt fra  
Spejderne



shelter ved Nebel. På vejen var der 
forskellige poster, de skulle løse. 

Da spejderne havde sovet nogle 
timer blev de vækket, for at komme 
på natløb. Her skulle de løse nogle 
forskellige opgaver, som udløste 
ingredienser til frokost lørdag. 

Lørdag morgen begav spejderne 
sig med oppakning afsted mod 
skovlegepladsen i vandet. Her 
skulle de lave pandekager med 
kødfyld over bål. 

Da frokosten var spist blev de 
yngste spejdere hentet. 

Alle seniorer fra Thy distrikt var 
inviteret med til at deltage i turen 
fra lørdag til søndag. En senior fra 
Hørdum og en fra Østerild sluttede 
sig derfor til flokken af seniorer fra 
Nors, der skulle fortsætte turen. 

De skulle ved hjælp af billeder gå til 
bålpladsen ved bagsøen. 

Her skulle de lave aftensmad, som 
bestod af pølsemix over bål. 

Da aftensmaden var spist skulle 
seniorerne i svedehytte og derefter 
dyppes i søen. 

Ved 21-tiden blev seniorerne kørt til 
Ræhr. Her fik de til opgave at bygge 
en granbivuak, som de kunne sove 
i. De skulle selv skove de rafter og 
grene, der skulle bruges. 

Søndag morgen kørte vi til 
spejderhuset, hvor deltagerne fik 
lækker morgenmad, inden det var 
tid til at sige tak for denne gang. 

På spejdernes vegne

Louise Gregersen



Så er det tre måneder siden Pal-
letten startede op.
Og sikke en start!!!!

Vi på Palletten ”lever stadig højt” 
på vores første fællesarrangement 
d. 19 januar.

Med fantastisk underholdning af 
Ballerum Tæskwærk og Ole Strøm 
med den helt overvældende op-
bakning og fremmøde fra jer, blev 
aftenen en succes.
Denne aften kunne man da helt bog-
staveligt sige at vi forstår at komme 
hinanden ved her i Nors. Vi sad tæt-
pakket men som man siger ”hvor 
der er hjerterum er der husrum” og 
jeg håber at alle fik både kaffe og 
kage og havde en god aften.

Jeg har fået mange positive tilken-
degivelser efter denne aften, DE-
JLIGT. Jeg er allerede begyndt at 
planlægge næste arrangement som 
bliver i september måned.
Lørdag d. 27. februar havde vi et ar-
rangement henvendt til beboerne og 
brugere af Palletten. Vi fik besøg af 
Merete Mærkedahl (Merete stam-
mer her fra Nors, og spiller med i 
serien badehotellet).

Her havde vi en hyggelig eftermid-
dag hvor Merete fortalte og svarede 
på spørgsmål om hendes skuespill-
erkarriere. En stor Tak til Merete.

Vi er glade for, at vi inden for de 
næste måneder har udlejet 7 lej-
ligheder, men vi har også plads til 
dig.

Jeg har spurgt beboerne om hvorfor 
de har valgt at flytte på Palletten.

Irma, som kommer fra lejebolig i 
Thisted, siger at da hun så tilbuddet 
om bofælleskab i Nors var hun ikke 
i tvivl om at det var det hun ville.

Karen er flyttet hertil fra Skive for 
at komme tættere på familien.

Meta og Ellen havde begge selv hus 
før, men det blev for meget med 
selv at vedligeholde hus og have.

Ellen siger at hun og hendes mand 
da han levede, allerede der havde 
tanken om at flytte i Olde kolde- 
bofælleskab.

For alle fire gælder det, at de er 
flyttet på Palletten for fælleskabet 
og trygheden. Det at der altid er et 
menneske man kan snakke med og 
man kommer hinanden ved i det 
omfang man selv ønsker.

At kunne deltage i de forskellige 
aktiviteter der sker på stedet, som 

Nyt fra Palletten



gør at man ikke kommer til at føle 
sig ensom.

Men de glæder sig alle til at vi bliv-
er flere beboere på Palletten, og kan 
varmt anbefale stedet.

Så kunne du tænke dig at bo et sted 
hvor fælleskab, tryghed og omsorg 
vægtes højt.
Hvor du frit kan deltage i aktivite-
terne på stedet og hvor du kan be-
nytte dig af de dejlige fællesarealer 
vi har indenfor, men også den de-
jlige have som du frit kan benytte 

UDEN at skulle tænke på at få græs-
set slået og ordnet blomsterbedene.

Kom endelig og kig og få en uforp-
ligtende fremvisning.

Husk også, at mangler du overnat-
ningsmuligheder til familie, venner, 
håndværker m.v. så har vi dejlige 
gæsteværelser til udlejning.

Ugens aktiviteter på Palletten, som 
er for alle:

Tirsdag kl. 14.00   
Knipledamerne

Tirsdag kl. 19.00   
Patchworkdamerne

Onsdag kl. 13.30   
Kort/brætspil

Torsdag kl 10.00   
Stolegymnastik

Vi ser frem til samarbejdet med Ak-
tiv Netværk Nors og håber at rigtig 
mange vil støtte op om foreningen,
Så der kan komme endnu mere liv 
på Palletten.
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Oversigtskalender sogneeftermiddage og sogneaftner og lign. 
 

Måned  dato/kl.   sted   Titel 
Marts   den 09. kl. 19.30  Sognehuset  Folkedansere 
April   den 06. kl. 19.30  Sognehuset  Erik Sommer. Fortællinger , sang og musik 
April   den 27. kl. 14.30  Sognehuset  Lillian Andersen, Amtoft 

En aften med Erik Sommer den 6. april kl. 19.30 
Erik Sommer  har i sit mangeårige virke som seminarielektor, højskolelærer og forstander været en musikalsk 
og hjertevarm inspiration for unge, voksne og ældre. Bag sig har Erik Sommer en omfattende produktion af 
komponerede sange til bl.a. højskolesangbogen, han har også komponeret nye melodier til gamle salmer. Han 
har, udover sin musikalske virtuositet en enestående evne til at kombinere fortælling, glæde, sang og musik.  
 

Foredrag ved Lillian Andersen, Amtoft den 6. april kl. 14.30 
Lillian Andersen vil fortælle om livet til søs som kvinde for 60 år siden. 
 

Alle Kirker Synger 
I Thisted Provsti har vi planlagt at synge os igennem store dele af Den Danske Salmebog. Vi gør det rundt i 
provstiets mange seværdige kirker. Forløbet starter onsdag den 2. marts kl. 19.00-20.15 i Tilsted Kirke, og 
derefter den første onsdag hver måned bortset fra juli og december. De enkelte salmesangsaftner ledes af den 
stedlige kirkes præst, organist og kirkesanger. Der er udgivet en folder, der indeholder en samlet oversigt over 
forløbet. Den kan du finde i våbenhuset ved alle 3 kirker her i pastoratet. Du kan også læse mere om ”Alle 
Kirker Synger” på :www.thistedprovsti.dk/allekirkersynger . Vi deltager aktivt i arrangementet på den måde, 
at onsdag den 1. februar 2017 foregår salmemaratonen i Nors kirke. Så kan du lide at synge salmer? Har du 
lyst til at møde mennesker uden for dit eget sogn? Og er du interesseret i at lære kirkerne på din egn at kende? 
Så kom og syng med. 
 

Hjemmesider:www.nors-tved-kirker.dk /www.sogn.dk / www.thisted.provsti.dk.   
Med adgang til Internet og PC, kan man på www.nors-tved-kirker.dk følge med i, hvad der foregår her i pa-
storatet, kommende arrangementer, gudstjenestetider m.m. På hjemmesiden: www.sogn.dk findes gudstjene-
stetiderne for de fleste sogne i Danmark, - også Nors, Tved og Ø. Vandet sogne. På provstiets hjemmeside 
www.thisted.provsti.dk kan man også læse om de kirkelige arrangementer, der foregår i hele Thisted provsti. 
 

Telefon - og træffetider. 
Jeg kan træffes på tlf. 97-981030 eller 30611008. Jeg kan endvidere 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 et tidspunkt.  Ferie og friweekends. 
Jeg afholder friweekend: 11.-14. marts og 5.-9. maj 2016 samt ferie i perioden 11.-18. april 2016. Embedet 
passes i disse perioder af pastor Benne Holwerda, Hillerslev, tlf.: 97-981403. 
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 Gudstjenester 
Måned/dag    Dato   Nors   Tved    Ø. Vandet 
Marts 
Onsdag     02.   17.00 NB  Ingen    Ingen. 
Midfaste     06.   Ingen   Ingen    10.30 *) 
Mariæ bebudelses dag   13.   Ingen   10.30 *)BH  Ingen. 
Palmesøndag    20.   10.30   Ingen    19.00 NB 
Skærtorsdag    24.   Ingen   Ingen    10.30 
Langfredag     25.   10.30 NB  Ingen    Ingen. 
Påskedag     27.   10.30 *)  Ingen *)   Ingen *). 
2.påskedag     28.   Ingen   19.00 NB   Ingen. 
 
April 
1.s.e.påske     03.   Ingen   Ingen    10.30 *) 
2.s.e.påske     10.   10.30 *)  09.00    Ingen. 
3.s.e.påske     17.   09.00 BH  Ingen    Ingen. 
Torsdag     21.   19.00 NB  Ingen    Ingen. 
Bededag     22.   Ingen   10.30 *)   Ingen. 
4.s.e.påske     24.   09.00 K  Ingen    Ingen. 
 
Maj 
5.s.e.påske     01.   10.30 NB  09.00 NB   Ingen. 
Kr. Himmelfartsdag   05.   Ingen   09.00 BH   Ingen. 
6.s.e.påske     08.   Ingen   Ingen    10.30 *)BH 
Pinsedag     15.   10.30 *)NB Ingen *)NB  Ingen *)NB 
2.pinsedag     16.   Ingen NB  Ingen NB   Ingen NB 
Trinitatis søndag    22.   09.00 K  10.30 *)   Ingen. 
1.s.e.Trin.     29.   Ingen NB  Ingen NB   Ingen NB  

BH= Benne Holwerda, Hillerslev 
NB=  Omtale i Kirketidende 
 

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

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

 
Graver i Tved: 
Erling Overgaard, 40287389 

Ved begravelser Ø. Vandet kirke henv. 
til Steffen Oddershede, tlf.. 40511255 
 

 
 
Graver i Nors: 
Jørgen Christiansen, 24900808 
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Omtale af de forskellige gudstjenester. 
 
Forårs-og påskekoncert i Ø. Vandet kirke søndag den 20. marts kl. 19.00 
Palmesøndag afholder vi en kirkekoncert i Ø. Vandet kirke, hvor det er foråret og påsken, der står i centrum. 
Det er Nors voksenkor under ledelse af Ellen Alstrup, der kommer og synger for os og sammen med os, - der 
bliver´ nemlig også mulighed for fællessang. Vel mødt til en stemningsfyldt optakt til både foråret og påsken. 
 
Liturgisk gudstjeneste i Nors kirke, Langfredag - fredag den 25. marts kl. 10.30 i Nors kirke. 
Benævnelsen ”liturgisk” gudstjeneste dækker over en gudstjenesteform, hvor bl.a. prædiken og altergang er 
udeladt. I stedet for bliver´ der læst forskellige tekster fra Jesu lidelseshistorie, og disse læsninger suppleres 
med salmesang, 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  
 
Billedgudstjeneste i Tved kirke den 28. marts kl. 19.00 i Tved Kirke. 
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.  
 
St. Bededags aften og varme hveder den 21 april kl. 19.00 
Aftenen før St. Bededag, afholder vi en kort aftengudstjeneste i Nors kirke kl. 19.00, hvorefter menighedsrå-
dene inviterer på varme hveder i Sognehuset. Her vil der - som tidligere år - blive lejlighed til at synge efter 
Højskolesangbogen. Vel mødt alle sammen til en forhåbentlig hyggelig aften  
 
Fælles ”pastorats-gudstjeneste” pinsedag den 15. maj 
Igen i år afholder vi Pinsedag en pinsegudstjeneste for alle i Nors, Tved og Ø. Vandet sogne.  
Pinsedag den 15. maj 2016, mødes vi kl. 09.00 i Sognehuset i Nors til morgenkaffe, og kl. 10.30 er der så fæl-
les og forhåbentligt festlig højmesse i Nors kirke. Vel mødt alle sammen! 
 
Friluftsgudstjeneste 2. Pinsedag 2016, mandag den 16. maj, Kl.11.00 ved Hotel Limfjorden.  
(Thisted provstis årlige fælles friluftsgudstjeneste afholdes i år den 16. maj ved det grønne område bag Hotel 
Limfjorden, Simons Bakke 39, 7700 Thisted.,  
Medvirkende: Ballerum tærskeværk, KFUM-spejdere og FDF’ere. Præsterne i Thisted provsti. 
Medbring frokostkurv og klapstol/tæppe.    Arr. Præster og menighedsråd i Thisted provsti. 
 
Konfirmationsdatoer for 2017 og 2018. 
 Der afholdes konfirmation i Nors-Tved - Ø. Vandet pastorat: Den 7. maj 2017. Den 6. maj 2018.    



 

NORS - TVED - Ø.VANDET KIRKETIDENDE 
 MARTS - APRIL 2016 

 

Konfirmationsforberedelse 2016/2017. 
I uge 23 er der tilmelding af kommende konfirmander i alle sogne i Thisted provsti. Der sender jeg i uge 21/22 
et tilmeldingsskema ud til alle nuværende elever på 6. klassetrin på Nors skole. Man skal som udgangspunkt 
tilmelde sig til konfirmandforberedelse i det sogn, hvor man bor. Har man et ønske om at gå til forberedelse et 
andet sted, er det yderst vigtigt, at man forhører sig hos præsten i det pågældende sogn, om der er mulighed 
for dette. Vær opmærksom på, at der er 2 fsk. konfirmandforberedelsesdage i spil i Thisted provsti, alt af-
hængig af, hvilken skole man vælger at gå på i 7. kl. Der fremsendes en oversigt over konfirmandforberedel-
ses forløbet, når de sidste detaljer er faldet på plads. Der afholdes info-aften i efteråret. Modtager man ikke et 
tilmeldingsskema i uge 21/22, så kontakt venligst præsten på: AKF@KM.DK eller 97981030  
 

Gravermedhjælper ved Nors kirke. 
Stillingen som gravermedhjælper ved Nors kirke ønskes besat pr. 01.03.2016. Det er et tidsbegrænset job, der 
løber fra 01.03.2016-31.12.2016. Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst på området. Ansøg-
ning sendes til Nors menighedsråd, - kontaktperson Leif K. Andersen. Mail adresse: korsgaard3@ofir.dk. 
 
Flg. konfirmander forventes konfirmeret i  
Tved kirke søndag den 1. maj kl. 09.00 2016: 
Malthe Hundal Andersen, Kirkebyvej 16 Nors.  
Freja Hundahl Vestergaard, Søgaard Mark 1 Nors. 
 
Flg. konfirmander forventes konfirmeret i  
Nors kirke søndag den 1. maj kl. 10.30 2016: 
Sarah Bjerregaard Bakke, Stationsvej 33 Nors. 
Cecilie Dahl, Norsvej 7 Nors. 
Randi Jæger Dørr, Toftholmvej 11 V. Vandet. 
Hans Mikkel Hyun Frydenskov, Torshøjvej 1 Nors. 
Nadja Iversen Godiksen, Vorringvej 8 Vorring. 
Amalie Midholm Gravesen, Holmevej 6 Ø. Vandet.  
Otto Korsgaard Gregersen, Nors Mølle Vej 10 Nors. 
Daniel Jensby, Gl. Ranselvej 9 Nors. 
Benjamin Margon Jensen, Torshøjvej 12 Nors. 
Peter Jepsen, Lupinvej 9 Thisted. 
Louise Storgaard Kristensen, Tråbakken 12 Nors. 
Frederik Nørgaard Krog, Skrænten 4 Nors. 
Jeppe Havmand Odgaard, Vendbjerg 16 Nors. 
Linda Palm, Røgerivej 8 A Nors. 
Sofie Gade Søe, Engholmvej 6 Ø. Vandet. 
Andrea Venstad Budsted Weje, Stationsvej 3 Nors. 

 Siden sidst… 
Døde / begravede, Nors.  
Ingeborg Bojer Nielsen, Nors. 
Metha Sofie Ulf, Thisted. 
Peter Bent Kristensen, Nors 
Erling Andersen Jensby, Nors. 
Æret være deres minde. 
 
Døde /begravede, Tved. 
Karen Marie Andersen, Holstebro. 
Æret være hendes minde. 
 
Døbte i Nors kirke: 
Mia Kristiane Korsgaard Bojesen, Nors. 
Josefine Elna Kloster Saustrup, Nors. 
Sascha Vandet Trauelsen, Nors. 
Johanne Ebba Larsen-Rasmussen, Nors. 
Carla My Dahlgaard Larsen, Nors. 
Tillykke. 
 
Døbt i Tved kirke: 
Mille Holm Christensen, Tved. 
Tillykke. 



Logo
Nors Gymnastikforening har fået 
nyt logo, som er mere tidssvarende 
og udstråler at vi spænder vidt og 
har plads til alle. 

Gymnastikopvisning
Vi vil gerne byde alle velkommen 
til at komme og se vores opvisning 
d. 13.03.2016 kl. 14.00.

Til opvisningen vil der være mu-
lighed for at se hvad alle vores hold 
har fået ud af denne gymnastik sæ-
son: 

Rope skipping
Mor-far-barn
Mini fræs
Mega fræs
Mini mix
Mix spring

Samt vores gæstehold som i år er 
Han Herred Efterskole.
Der vil være kaffebord efter opvis-
ningen. 
Generalforsamling
Nors gymnastikforening holder 
generalforsamling d. 17.03.2016 kl. 
19.30
Alle er velkommen til at deltage. 
Man bliver ikke valgt ind hvis ikke 
man ønsker det, men mød gerne 
op og vær nysgerrig på gymnastik-
foreningen.

Fastelavn
Nors gymnastikforening hjalp 
til fastelavnsfesten i Nors d. 
6.2.2016. Vi stod for at lave en red-
skabsbane som alle børn i alle aldre 
flittigt benyttede.  

Den 1. februar 2016 blev der 
stiftet en ny forening: Aktiv net-
værk Nors, hvis formål er at skabe 
aktiviteter indenfor områder, som 
ikke findes i forvejen og at skabe 
samvær og netværk for egnens 
beboere.

Foreningen er opstået i forbindelse 
med lukning af Nors Ældrecenter 
og har lavet aftale med ejerne af 
Palletten (det tidligere Nors Æl-
drecenter) om at leje lokaler, og 
foreningen har sin base her, men 
det forindrer ikke at aktiviteter kan 
foregå andre steder.

Foreningen har store ambitioner 
men starter i det små, således er 
der allerede opstartet grupper med 
patchwork, kortspil, knipling og 
stolegymnastik.
Aktiviteter, som tidligere blev 
forestået af Aktivkomiteen på ple-
jehjemmet overgår også til forenin-
gen.

Man behøver ikke være aktiv for 
at være medlem og deltage i ar-
rangementer, idet foreningen lige 
så meget er tænkt som en mulighed 
for samvær, for at skabe nye kon-
takter og et netværk, så ingen be-
høver at være alene eller ensomme.
Foreningens bestyrelse er : Grete 
Amby, Ole Westergaard, Leo 
Pedersen, Tove Søe Kristensen og 
Gitte Bertelsen.

Ny forening  
i Nors

Nors Gymnastikforening 



Det sker i Vandet 
 

Danmissions Vandetkreds. 
Onsdag den 16. marts kl. 14.30 hos Louise krøyer, Hundborgvej 42, Thisted 

Onsdag den 20. april kl. 14.30 hos Anne Marie Ranneries, Dr. Louisesgade 12, Thisted 
Onsdag den 18. maj kl. 14.30 hos Rita Nørgaard, Bakken 4, Nors 

Onsdag den 8. juni kl 14.30 hos Majbrit Nygaard, Stenbjerg 
 

 
                        
 PROGRAM for Vandet-Skinnerup KFUM & KFUK  
 FAMILIEKLUB:  
Fredag d. 4. mar. Generalforsamling – kl. 19.00 hos Lissy og Aage Bang, Klitmøllervej 78, 
Vester Vandet.  
Lørdag d. 5. mar. Distriktets familieaften på Blidstrup Efterskole – kl. 18.00 Marianne Brogaard, 
Thyholm fortæller om det at være en plejefamilie.  
Tirsdag d. 15. mar. Stormøde i Stagstrup Kirkecenter. Søndag d. 27. mar. Kirkekaffe kl. 9.00 
hos Ruth og Erik Jeppesen, Klitmøllervej 53, Vester Vandet. 
 
BIBELTIME med start kl. 19.30:  
Tirsdag d. 1. mar. Vi deltager på KFUK i Thisted – ”Blandt originaler og andet godtfolk” v/Per 
Hansen, Silkeborg, ansat ved TV2 Midt-Vest som journalist og programmedarbejder. 

 

Spejder- Nyt 
Foråret banker på og forårsjævndøgn er lige om hjørnet. Forårsblomsterne er langt fremme, og erantis og vintergækkerne 
er sprunget ud. Det kribler og krabler i os alle sammen. Vi nyder at udendørsaktiviteterne tager over. Skoven og søen er 
perfekte tumlepladser. 
Vores nytårs weekend blev i år til fastelavns tur. Vi havde lejet DDS hytten, over for Falck i Thisted. 25 havde taget imod 
indbydelsen, som bl.a. bød på bowling, strategi løb, udsøgt middag m/m. Søndag var forældre og søskende indbudt til 
brunch, og sammen tog vi til fastelavns gudstjeneste i Ø. Vandet Kirke. Rigtig mange var udklædte, og bagefter dannede 
Sognegården rammen for Katten af Tønden. Efter en del besvær blev alle 3 tønder slået ned, og nye dronninger og konger 
blev kronet.  
Her i år kan spejderne i Vandet fejre deres 50 års jubilæum. Det skal naturligvis markeres, og vil gerne have alle jer til at 
melde det ud til gamle medlemmer af gruppen. Vi fejrer det d. 4. juni. Der vil være ” åbent spejderhytte” om dagen med 
efterfølgende jubilæumsfest i Vandet Sognegård om aftenen. Er der nogle af jer, der har nogle effekter, som kunne være 
sjovt at vise frem til jubilæet, vil vi meget gerne låne dem. I næste nummer af Tidende, vil den endelige indbydelse 
komme.                                                            Og til alle jer. Lad dette glade budskab sprede sig.                                
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. 
April: 1. – 3. D.M. i spejd på Trevæld – for spejderne. 
            17. Spejderne er med til ”Køerne danser” v/ Brdr. Futtrup, Tvorup, med smags oplevelser  fra bålet m/m.   
Maj: 5. Kr. Himmelfartsløb - for bævere og ulve. 
Juni: 4. 50 års jubilæum hos KFUM Spejderne i Vandet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
Gruppeleder: Steffen Oddershede tlf. 97977150, mail: steffenoddershede@mail.dk 



Så er Palletten kommet godt i gang. 
Ballerum Tærskeværk underholdte 
den 19. januar med deres  velkendte 
musik. Der blev også lejlighed til 
fællessang. 

I pausen stod Ole Møller for under-
holdningen. I anledning af, at TV2 
er i gang med at lave en udsendelse 
med ham, blev der puttet lidt ekstra 
underholdning ind, som vi så havde 
fornøjelse af. 

Det var en god aften for os alle, 
Tærskeværk, Ole og alle os andre, 
og det bliver spændende at se, hvad 
fremtiden byder på.

Æ’ Tærskeværk på Palletten



Caféaften 
På Nors skole 

Fredag d. 8.april kl. 19.00. 

Igen i år slutter 
Nors-Koret sæso-
nen af med 

Kom og vær med til en hyggelig aften i 
sangens og musikkens tegn. 

Pris incl. Kaffe: 50 kr. 

Øl, vin og vand kan købes til populære 
priser. 

Foruden de lokale kræfter, 
får vi i år besøg af 
”Bådsmændene”, som     
består af  

René  Nørskov, Ove Kan-
strup, Jens Villadsen og 
Knud E. Pedersen 

Der har været holdt fastelavnsfest i 
Hallen den 6. februar. Næsten 270 
deltog i nogle hyggelige timer. Det 
startede med gudstjeneste i Nors 
Kirke. Det var igen i år Spejderne, 
Gymnastikforeningen og Borger-
foreningen der var sammen om ar-
rangementet. Der var rigtig mange 
flotte udklædte børn og også voksne, 
der var klædt ud. Der var præmier 
til de to bedste udklædte og til alle 
kattekonger og dronninger. Efter 
tøndeslagningen var der fastelavns-
boller juice og kaffe. Gymnastik-
foreningen havde lavet en bane med 
redskaber til stor glæde for børnene. 

Borgerforeningen holder general-
forsamling den 17. marts på Nors 
Kro. Det plejer at være en hyggelig 
aften, hvor man har mulighed for 
at komme med ideer og forslag til 
bestyrelsen, og på den måde være 
med til at have indflydelse på hvad 
der sker i området. Vi håber at rigtig 
mange vil deltage denne aften. Det 
er ingen hemmelighed at vi skal 
have valgt nye medlemmer denne 
aften, men ingen bliver jo valgt ind 
uden at ville, så det skal ikke af-
holde dig fra at møde op. Kender du 
nogle der har lyst til at gøre noget 
for området, så lad endelig bestyr-
elsen vide det. Se dagsorden til gen-
eralforsamlingen her i bladet.

Vi går heldigvis mod lysere tider, 
og snart er det forår, og der kommer 
igen gang i fodboldgolfen i Parken 
og hele Parkområdet. Hvis du skal 
holde et arrangement i løbet af 
foråret/sommeren, er der gode mu-

ligheder i Parken, fodboldgolfbanen 
skal der betales for at bruge, ellers 
kan resten af området benyttes frit 
af alle.

Se også hjemmesiden www.nors-
fodboldgolf.dk  
 
Sommerfestudvalget skal snart hol-
de det første møde så har du en god 
ide til årets sommerfest, eller har 
lyst til at give en hånd med, så kon-
takt os endelig. Sommerfesten er 

som altid i uge 33 der i år er fra den 
18-20 august. Vi kan altid kontaktes 
på tlf. 24265822 eller på mail: ils@
privat.dk 

Borgerforeningen vil også minde 
om at vi udlejer stole borde flag-
stænger og æresporte ud til meget 
rimelige priser, se annonce her i 
bladet og på hjemmesiden   www.
norsby.dk 

p.b.v. Ingerlis Svane 

Nyt fra Borgerforeningen



Gamle billeder fra Nors og Tved

Jeg har besluttet at lukke Nors Fod-
klinik på Ranselvej 1, efter nogle 
gode år i Nors. En speciel tak til 
Niels Jørgen Pedersen, som jeg har 
siddet til leje hos. 

Jeg fortsætter selvfølgelig min 
klinik på Kastanievej i Thisted og 

kører fortsat ud til dem, der ikke 
kan komme til mig.

Jeg fik tilbud om at flytte ned på Pal-
letten, men takkede nej. En anden 
fodplejer ved navn Pia Lund Larsen 
starter op i det nye år på Palletten.

Nors Fodklinik
Tak til alle mine kunder og Godt 
Nytår.

Med venlig hilsen
Dorthe Nielsen
Katanievej 27
tlf. 2144 7454

Som nogen har bemærket, har jeg 
lavet en gruppe på Facebook, der 
hedder Gamle billeder fra Nors og 
Tved. Det er ikke noget, jeg bare 
lige fandt på, der findes mange lig-
nende grupper fra andre byer.

Jeg vil gerne opfordre til, man læg-
ger gamle billeder på siden til fælles 
glæde og beundring. Giv dem en 
historie med på vejen, og andre kan 
knytte komentarer til. 

Der er ikke kommet mange billeder 
endnu, men det håber jeg bliver bed-
re. Jeg har selv lagt nogle få billeder 
op, men da jeg hverken er født eller 

vokset op her, er det jo begrænset, 
hvor meget jeg kan bidrage med. 
Grete og jeg har kun boet her i 40 
år, og det er jo ikke meget.

Men efter jeg har lavet gruppen, 
har jeg fået overdraget flere kasser 
med gamle billeder, foreningspro-
tokoller og lignende. En del er fra 
Nors Tved bogen, der udkom 2001, 
men der er også andet. Men da 
jeg jo som sagt er tilflytter, vil jeg 
gerne have hjælp til at gennemgå 
kasserne. De befinder sig på Pal-
letten, og jeg har tænkt mig, vi kan 
mødes der og snakke om, hvad vi 
skal gøre ved materialet. Samt få 

sorteret og få en forklaring knyttet 
til så meget som muligt.

Alle er velkommen til at bidrage 
med, hvad de ved.

Interesserede er velkommen til at 
kontakt mig, så lægger vi en slag-
plan senere.

Kristian Amby
Vænget 20

Tlf. 9798 1985 
mail: ambynors@mvb.net



 Duatlon løb i Nors 
 

Spændende nyt i Nors Fitness Line 
Den 11. juni 2016 kl. 12.00, arrangerer Nors Fitness Line et Duatlon løb. Man deltager i 2 discipliner og star-
ter ud fra Nors Hallen, hvor der vil være mulighed for omklædning og bad. Der vil være forfriskninger til alle. 
Duatlon løbet tænkes afviklet som følgende: 
1. Løb eller gang   3 km eller 5 km 
2. Cykling    10 km eller 20 km 
3. Løb eller gang   3 km eller 5 km 
Der er mulighed for at tilmelde sig til de distancer som man ønsker at tilbagelægge og løbet tilrettelægges om-
kring Nors. 
Pris for at deltage: 50 kr. 
Der trækkes lod om super gode præmier på deltagernummer. Det er vigtigt at kommende deltager starter nu 
med at træne op til dette spændende løb. Få lavet aftaler med nogen du kan træne sammen med. Ved behov for 
yderlig oplysninger og tilmelding til: Jette Berg tlf.nr. 61354167 eller Karen Berg tlf. nr. 61651747 

 
Generalforsamling i Nors Fitness Line 
Vi afholder generalforsamling mandag den 21. marts 2016 kl. 19.00 i Nors Hallens mødelokale. Dagsorden i 
henhold til vedtægter 

En hyggelig Fastelavnsfest i æl-
dreklubben der i øjeblikket holder 
til i Sognehuset.

Ældreklubben fortsætter i Sogne-
huset frem til sommerferien. Der er 
fastsat arrangementer den 
30. marts, 13. april og 27. April. 

Program for de første 2 arrange-
menter følger senere (se opslag hos 
købmanden og bageren) 

27. April er arrangementet sammen 
med menighedsrådet.

Fastelavnsfest i Ældreklubben



Nors Genbrug
Vi har rokeret rundt og flyttet om,

så nu er der mere plads til møbler i butikken . 
Vi modtager gerne møbler,ting, og sager.

Kan leveres i butikken i åbningstiden, 
eller ring og aftal tid for afhentning.

Åbningstider: Tirsdag ,onsdag ,torsdag ,fredag kl.10 til 17
lørdag 10 til 12, mandag lukket

Venlig hilsen og på gensyn 
Nors Genbrug ,Norsvej 28, tlf. 97982666 

Generalforsamling 
i Nors Dilettantforening 

den 5. april 2016 kl. 19.00 på Nors Kro
 

Dagsorden i følge til vedtægter.
Forslag skal være formanden skriftligt i hænde  

senest 14 dage før.  
 

På bestyrelsens vegne 
Formand Else Rasmussen 

Holmevej 28, Nors 

Lørdag d. 20. februar opførte vi 
årets dilettantstykke i Nors hallen.

Det var så fantastisk at opføre styk-
ket for så mange publikummer.

Over 80 gæster til eftermiddagsfor-
estillingen og om aftenen måtte vi 
melde udsolgt af billetter. 

Det er en stor fornøjelse at lægge 
et så stort arbejde i noget, når folk i 
den grad bakker op om det.

Kolonihaveforeningens beboere 
måtte igennem en del forviklinger 
inden der kom, mere eller mindre 
uheldigt, styr på paragrafferne. 

Oven på sådan en dejlig dag, er vi 
klar igen næste år, til at prøve at få 
et stykke op at stå.

En stor stor tak til alle vore spon-
sorer, gæster og frivillige. I gør, at 
det er muligt for os, at få dette til at 
fungere.

Dilettant



Program Hjemmenes aften
9. marts  i sognehuset kl. 19,30
   Thy folklore v. Svend Hamborg
6. april   19,30 i sognehuset
   Erik Sommer, Nr. Nissum

Marts:  Møde i Hillerslev kl.19.30

mandag d. 7. Nordthy mandskor,
tirsdag d. 8.   Simon Overgård, Lemvig
torsdag d.10.  Svend Taulborg, Struer
fredag d. 11.  Preben Østerby Jørgensen, Galtrup

April:

torsdag d. 28. 19.30 Søren P. Thomsen, Kallerup

Venlig hilsen  Lillian Larsen

Godt forår til alle

Kontingent 
til Borgerforeningen

Er girokortet blevet væk eller 
har du bare glemt at betale 
kontingent for 2016 til borger-
foreningen kan det nås endnu.

Beløbet er 150 kr. for hele 
husstanden og 75 kr. for enkelt 
medlemskab. Kan betales ved 
at overføre beløbet til 
konto nr. 9090- 058-00-10687

Beløbet vi får ind vil vi i be-
styrelsen sørge for bliver brugt 
til glæde og gavn for området. 
Flere medlemmer, flere aktiv-
iteter. Penge er ikke alt, men vi 
kan ikke gøre ret meget uden...

Nors-Tved Borgerforening holder 
Generalforsamling den 17. marts og 
der skal vi have valgt nye medlem-
mer. 

Vi i Nors/Tved Borgerforening 
kunne rigtig godt tænke os, at få nye 
friske kræfter og initiativtager med i 
vores bestyrelse. Det er så vigtig for 
området, at vi har en aktiv Borger-
forening,       i det hele taget det, at 
vi har en Borgerforening . 

Borgerforeningen står for mange ar-
rangementer og Parkområdet, men 
skal det fortsætte kræver det, at der 
er nogle der vil være med. 

Hvis nogle har lyst til at høre lidt 
om arbejdet i foreningen, så kom til 
Generalforsamlingen eller kontakt 
en fra bestyrelsen. 

Vi har det rigtig hyggeligt i bestyr-
elsen, og synes vi bor i et rigtigt de-

jligt område som vi gerne vil holde 
liv i og udvikle.
 
Håber at høre fra Jer. Vi kan kon-
taktes på tlf. 24265822 eller på mail 
ils@privat.dk 
 
På bestyrelsens vegne 

Ingerlis  Svane

Opråb !!!



Generalforsamling                       
Nors-Tved Borgerforening afholder generalforsamling

Torsdag den 17.marts kl 19.00 på Nors Kro
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og stemmetæller
2. Formandsberetning
3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
4. Valg af bestyrelse. Der skal vælges 4 medlemmer
På valg er:
Hanne Nielsen  modtager ikke genvalg
Ingerlis Svane  modtager  genvalg
Ove Thygesen  modtager genvalg
5. Valg af suppleanter på valg Susanne Søe og Kr.Amby
6. Valg af revisorer  på valg Martin Sørensen og N. J. Dahlgård
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 eller tlf.24265822
Efter generalforsamlingen er Borgerforeningen vært ved kaffe og brød

P.b.v. Ingerlis Svane

Stort tillykke med brylluppet den 21. maj, kære Louise og Kasper
 - vi glæder os til at fejre jer.
Knus fra familien Gregersen

Stort tillykke med de 70 år
den 2. marts til:

Keld Christensen, Gl. Ranselvej



Nors Erhvervscenter A/S
Kirkebyvej 4 - Nors - 7700 Thisted

ALTMULIGMAND -/ PEDEL- PENSIONIST ELLER EFTERLØNNER 

Til lettere vedligeholdelse af arealer, bygninger samt fyringsanlæg.

Et frit og varieret job, på ca. 10 -15 timer pr. uge eller efter behov.

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt venligst.

Nors Erhvervscenter A/S
Kirkebyvej 4 Nors
Niels Jørgen Andersen
Tlf: 20971577

SØGER

MANDEHØRM 18-3/2016

                  

KL 19.00 I NORS BOLDKLUBS LOKALER PÅ VENDBJERG.

HVEM: ALLE MÆND, SOM HAR LYST TIL EN RIGTIG HYGGEAFTEN MED 

MANDEMAD OG MANDEHØRM.

MØDE: DØRENE  ÅBNES FRA  KL. 17.00 – KORTSPIL, RAFLING, SLÅ SØM I ….

KL.19.00 SPISE – HUSK VALG AF MENU VED TILMELDNING

KL.21.00 NORS MESKERSKABER I DART. DEN BEDSTE SPILLER KÅRES DENNE 

AFTEN.

HEREFTER KAN DE DER HAR LYST SPILLE KORT, RAFLE , SLÅ SØM I ETC.

KL. 24.00 NATMAD

PRIS KR. 150,00 EX DRIKKEVARER

STØT OP OM ARRANGEMENTET. TAG DIN NABO, KOLLEGA, VENNER OG FAMILIE 

ETC . MED. DER KAN RESERVERES BORD DENNE GANG.

TILMELDNING SENEST 9. MARTS TIL  VILHELM 97981141, Bjarne D. 20655979 , JAN 

22100234 og Jens Yde 21699252

ARR NORS BK´S VENNER.

Jubilæum
Vores fantastiske dagplejemor,  
Inger Sauer, havde jubilæum den 
23. januar. 
Hele 30 år har hun passet skønne 
børn her i Nors. Hver dag bliver 
der hygget, leget og lavet sjove og 
kreative aktiviteter. Vi som forældre 
nyder at aflevere børnene og vide 
de er i en tryg hverdag, som Ingers 
mand Jens også er en stor del af. 

Knus Lasse, Frederik, Emil og 
Valdemar samt familier. 

Den gamle

Maler

51 52 25 37

Den gamle

Maler
Malermester Günther Prühs
Nors Møllevej 1 l Nors
7700 Thisted

51 52 25 37
guenther.pruehs@web.de

SPECIALE: RESTAURERING AF GAMLE MØBLER

Har du brug for stole, borde, flag-
stænger eller æresport, kan du leje det 
af Borgerforeningen til meget rimelige 
priser. 

Vi har 10 nye borde og 40 nye polst-
rede stole og æresport med flagstænger 
og skilt eller stort rødt hjerte.

Stole 10 kr. Borde 30 kr. Tillykke Skilt 
og Flagstænger 30kr. Rødt Hjerte 100 
kr.

Ring til Ove Thygesen på tlf. 24679933
eller mail ils@privat.dk

Borger-
foreningens  
Udlejning         



Deadline for næste blad er den 20. april 2016

Hovedsponsorer:

HANSTHOLM
Industribuen 2
7730 Hanstholm
T: 97 96 11 22

THISTED
Ringvej 2 B
7700 Thisted
T: 97 92 10 22

SYDTHY
Vestervigvej 25
7755 Bedsted
T: 97 94 57 22

SERVICEVOGN
DØGNVAGT
Peter Andersen
T: 40 94 55 22

FØLG OS PÅ FACEBOOK UNDER: MESSE OG MODESHOW I NORS HALLEN 2016

FREDAG DEN 4. MARTS 2016 FRA KL. 16.30

ARR.: NORS BK’S MODESHOWSUDVALG

MESSESTANDE:
* Thybo Biler
* Hn Maskiner
* FJ Byg
* KJ-BYG
* Musiker Karsten Jensen
* Frugtlageret
* Thy skov og vikarservice
* Din Tøjmand
* Salon Saxen
* Brøndum Jeppesen
* Centerbageriet Hanstholm
* Nors Kro
* Tupperware
* Astrids rengøring
  og hjemmeservice
* Thisted Serviceudlejning
* Trædrejer Bent Pedersen
* Spar, Nors
* Åse Christensen
* Landbo Thy Mæglerne
* Thisted Bryghus
* Patricia / Pia Gravesen
* Thy Rock
* Atlas Malerfi rma
* Klip & Krøl
* Rengøringsfi rmaet Thy 
* Mos- / algespecialisten
* Morsø Brolægning
* Hannes glas m.m.
* Klar Besked Nors
* Forever - Enjoy
* Handest VVS
* Nors El
* Sparekassen Thy
* Reiki Center Thy

SPONSORER:
* Konpap
* Trykkeri Friheden
* TSN Service
   v/Tom Nielsen
* Depot Thisted
* Klippestudiet

Butikker der deltager i Modeshowet:

* Krabbehulen *Din Tøjmand * Scoop * Enjoy
* Intersport * Brøndum Jeppesen * New Look

* Klip og Krøl * Salon Saxen

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, NORS OG CENTERBAGERIET HANSTHOLM
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Gevinster
udtrækkes på 

indgangs-
billetten

Konferencier: Tina Siel


