Nors-Tved
Tidende
Indhold:

Guld og Bronze...

Dilettant 2007

Billeder fastelavn.
Efterlysning udvandrere fra Nors og Tved
Sogne.
Konfirmander i NorsTved 2007.
Guld og Bronze til
bænkpressere fra
Teutonia i Nors.
Flere generalforsamlinger.
Referater fra generalforsamlinger.
Venteværelse på stationen svinet til.
Sjovt Dilettantstykke,
der fik lattermusklerne i gang.
60 millioner til landdistrikter i Thisted
Kommune - kom til
Borgermøde.

Fastelavn i
Nors Hallen

Billeder fra snekaos.

Marts-april 2007
2. udgave - Årgang 3

Side 1

Fastelavnsfest 2007

Her er alle kattekonger og dronninger efter kroningen.
Fastelavnsfesten startede i Nors Kirke kl. 9.00, hvor
børnene mødte udklædte. - Herefter fulgtes man til
hallen, hvor der var tøndeslagning, fastelavnsboller,
en araber og kone med en slange i en kurv, en stor
præst, der skulle kåre de to bedste udklædte og en
lille præst med sut i munden. Vores præst Henning
Sørensen skulle også krone alle konger og dronninger. - Bertel Rasmussen havde harmonika med, så
han kunne spille op til sanglege. Her havde vi god
hjælp af præstens kone Lisbet og datteren Karen
sammen med Jane Kanstrup. Jane var en af de
mange spejdere, der troppede op og gav en stor
hjælpende hånd til arrangementet. TAK til både
spejdere, præstefamilen
og Bertel. I var med til, at
det blev en rigtig hyggelig
formiddag for både børn
og forældre. Også tak for
besøget til araberen, konen og slangen.
Vi håber at se jer alle til
næste fastelavnsfest med
mindst lige så mange udklædte børn.
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Indledning
Velkommen ud af snemasserne, som forhåbentlig er væk, når i sidder med dette blad. - Selv om
det har medført kaos rundt omkring, er det alligevel også lidt hyggeligt. - Folk rykker ligesom mere
sammen, og vi har alle et fælles samtaleemne. Mon der er snart er ryddet sne, så købmanden
kan få mælk?? - Ja og hvor var købmanden?? Det var vist håbløst at komme fra Sperring - mon
ikke de flytter til Nors? Vi kan godt bruge nogle
flere børn, så børnetallet stiger. - Nej undskyld,
det skal vi da ikke blande os i…- Jacob og Lars
klarede det rigtig godt som købmænd. De stod
alene, men med et smil på læben alligevel. Flot
klaret af to 17 årige…
Aldrig har der kørt så mange traktorer på gaderne i Nors. På et tidspunkt var det det eneste,
man kunne komme frem med. - Også en del gravemaskiner var sluppet løs. Det var lidt ligesom
en science fiction film, der kørte. Det virkede så
uvirkeligt det hele, når man så ud på gaden.
Nu kan vore børn da snakke med om, hvordan
snedriverne ligger op til tagrenden, som dengang
”æ var bette”. Det er vist mange år siden en snestorm har været så slem og så hurtigt har lukket
alle veje.
Ja, vejret kan man altid snakke om. - Medens jeg
sad og skrev Tidende gik strømmen også pludselig og der var et par timers arbejde væk. Selvfølgelig havde jeg ikke fået gemt på computeren sådan er det jo altid…
Nok om vejrsituationen. - Bladet her indeholder
bl.a. en del om de 60 mill. som vi kan få del i fra
Realdania og Thisted Kommune. - Det er så vigtigt, at vi tager ”Tværssamarbejdet” alvorligt og
står sammen om, hvad ønsker vi har i vores område. Derfor opfordres ALLE til at komme til Borgermødet på Nors Kro den 5. marts kl. 19.00.
Denne aften skal vi først og fremmest have udfyldt det spørgeskema som Landsbygruppen Thy
har sendt. Derforuden skal vi være enige om
fremtidige projekter i Nors-Tved, som vi kan søge
støtte til.

Redaktion:
Dorthe Lund – tlf. 97982230 – e-mail larslundnors@mail.tele.dk
Lone Gregersen – tlf. 97981725 – e-mail
Fam-Gregersen@get2net.dk
Susanne Søe-Larsen – tlf. 97982023 – email info@norsby.dk

Når I læser dette har vi haft Borgerforeningens
Generalforsamling, hvor der forhåbentlig var
mange mennesker. - Sidste år var vi ca. 50,
hvilket er rigtig godt. - Men der er da altid plads til
flere.
Dilettanterne har netop vist deres stykke i år. Her kunne der også være flere tilskuere. - Vi
havde en rigtig dejlig aften og fik rigtig grinet. Det
var et super sjovt stykke og de er virkelig dygtige
de dilettanter vi har. Så husk lige næste år…
Fastelavnsfesten i hallen var også bedre besøgt
sidste år, men det passede så også med, at der
var vinterferie og det kan selvfølgelig ikke
undgåes, at nogle er afsted på ferie. Vi havde en rigtig hyggelig formiddag med de
godt 100 børn og forældre, der var mødt op. Provst Henning Sørensen kårede igen i år to
bedste udklædte, hvilket var meget svært, da der
var mange gode udklædninger i år. - Vi havde
også besøg af Bertel Rasmussen med harmonika, som fik gang i sanglege sammen med
børnene. Tak for det og også en stor tak til
Præstefamilien og Spejderne, der var en kæmpe
hjælp i forbindelse med arrangementet. - Der kan
ikke takkes for meget, når nogle møder op og vil
hjælpe til. Det er guld værd at foreninger står
sammen i en by som vores og hjælper hinanden
med arrangementer. - Hellere holde nogle færre
arrangementer og så have nogle rigtig gode af
slagsen.
Sommerfesten skal vi jo også til at tænke lidt på,
når vi nu er inde på arrangementer. Her håber
jeg også at alle foreninger vil give en hånd med. Men det vender vi tilbage til.
Næste blad udkommer ca. 1. maj. Deadline er
20. april. - Kom endelig med noget materiale, så
vi kan få et rigtig godt blad.
Susanne Søe-Larsen
Nors-Tved Borgerforening

Layout: Mona Troelsgaard/Susanne SøeLarsen
Fotos: Oluf Immersen, Kristian Amby mfl.
Trykkeri: Friheden
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Generalforsamling

4.
5.
6.
7.

Nors Gymnastikforening afholder ordinær generalforsamling
Fredag den 23. marts 2007 kl 19.00
i Norshallen.
Dagsorden:
1.
2.
3.

Godkendelse af regnskab.
Indkomne forslag.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Valg af 1 suppleant. Valg af 2 revisorer.
Eventuelt.

Kom og vis din interesse for Nors Gymnastikforening. Ingen bliver valgt ind i bestyrelsen mod deres vilje. Forslag skal være formanden Inge-Marie
Sekkelund i hænde senest 8 dage føre generalforsamlingen på tlf. 97981130.

Valg af stemmetællere.
Valg af dirigent.
Formandens Beretning.

Med venlig hilsen
Nors Gymnastikforening

Landsbygruppen
Thy.

En anden væsentlig opgave i projektet er at identificere de lokale ildsjæle og deres projekter - såvel
gennemførte som ikke gennemførte med henblik
på at udnytte det potentiale, der ligger i det lokale
engagement.

Med projekt Lokalt samspil 2006 sætter Landsbygruppen Thy fokus på den fremtidige udvikling i Thy!

Landsbyer og landdistrikter i Thisted kommune
på vej mod fremtiden.

Hvordan ønsker man fra lokalsamfundenes side, at
Thy skal udvikle sig fremover, og hvordan når vi
dertil?
Det er kort fortalt hovedingredienserne i dette projekt, som er støttet af indenrigsministeriets landdistriktspulje 2006.
Vi skal i et aktivt samspil mellem kommune og lokalsamfund finde frem til, hvordan vi ønsker, at den
fremtidige udvikling skal forløbe i Ny Thisted Kommune.
Projektet skal munde ud i en rapport, som forelægges kommunalbestyrelsen som værende lokalsamfundenes input til en egentlig landdistriktspolitik, og
samtidig skal rapporten danne baggrund for udfærdigelse af den udviklingsstrategi, der skal ligge til
grund for arbejdet med det danske landdistriktsprogram for perioden 2007 - 2013.

Realdania har bevilget 30 mio. kr. i støtte til udviklingen af projekter i Thisted Kommune. Projekterne
skal vise nye veje til udviklingen af landsbyer og
landdistrikter i Danmark.
Til ovenstående har vi kaldt sammen til Borgermøde mandag den 5. marts kl. 19.00 på Nors Kro. Alle interesserede bedes møde op, da det er vigtigt
vi får lavet en plan over Nors og Omegn. Selv om
det er Borgerforeningens bestyrelse, der har modtaget spørgeskemaer og liste til ønsker i byen, er
det ALLE det vedrører og vi skal ikke stå alene
med dette projekt. - Hvad vil vi? - Hvad ønsker har
vi omkring udviklingen her i området.
Det er så vigtigt, at vi står stærk i Thisted Kommune. Der bliver ikke noget forærende...Så send
mindst en repræsentant fra hver forening, institutioner og også meget gerne erhverv, så vi får så mange ideer på banen som muligt.
Se mere info på www.landsbygruppenthy.dk.

Ranselvej 1 tlf. 40275311
Byens Solcenter
Åben alle dage fra 7—22
Gode toiletforh. og gratis creme.

Zoneterapeut
Lisbeth Ubbesen
Exam. Zoneterapeut, massør og sygeplejerske. Åben når det passer dig.
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Krocket.
Vi er nogle, der spiller krocket på Vendbjerg tirsdag formiddag og torsdag eftermiddag. Vi vil gerne have nogle flere med både m og k. - Krocket
er et spil med slav i, kan spilles af alle uanset alder og køn.
Krocket er for hjernen, humøret og helbredet.
Krocket er et makkerspil, som kræver samarbejde.
Krocket spilles overalt i Danmark, og det sociale
samvær er er det væsentlige.

Du er meget velkommen til at prøve om det er noget for dig, vi har det meget sjovt, så mød bare
op. Vi har krocketkøller, der kan lånes.

Krocket kan dyrkes som ren motion, man kan gå
med i konkurrence og tage med ud til turneringer
og stævner og møde ligesindede spillere.

Evt. spørgsmål.
Peder tlf. 97981523
Bent tlf. 97982664

Nors Juniorklub

Nors Juniorklub

Generalforsamling
den 27. marts 2007 kl.
19.00 på lærerværelset Nors skole
Dagsorden:
1. Valg af stemmetællere
2. Valg af dirigent
3. Formandens beretning (Gitte Andersen)
4. Regnskabsaflæggelse (Mona Troelsgaard)
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Godkendelse af budget
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10. evt.

De Muntre Motionister

Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen, dog således at 1 af de forældrevalgte er på valg i ulige år,
og 2 er valg i lige år. Det vil sige at Mona Troelsgaard er på valg.
Mette Frøkjær er ikke på valg
Gitte Andersen er ikke på valg
Mona Troelsgaard modtager ikke genvalg
Ellen Asltrup er skolens repræsentant i SSP sammenhæng.
Indkomne forslag er meget velkomne og kan afleveres til formanden Gitte Andersen.
Der bliver serveret kaffe/te og brød fra (en af
vores sponsorer) Nors bager!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Nors Juniorklub

Nors Juniorklub

Nors Juniorklub Nors Juniorklub

S/A Smede og
maskinteknik
Ved
Søren Andersen
Ballerumvej 307, Tved
Tlf. 97981790
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ke kl. 9.00 med efterfølgende kirkekaffe i Missionshuset, hvor Olivia Svane-Christiansen - ung
volontør for Danmission vil fortælle om sine oplevelser på en kostskole i Indien med 104 børn.

Vidste du…
At Nors Genbrug har udsalg i uge 12 fra mandag
den 19. marts til og med lørdag den 24. marts.

At Mette Lauritsen er udsendt ad Danmission til
Karagwe i Tanzania. I et brev modtaget den 13.
februar skriver hun følgende: ”Han kommer gående imod mig en dag, jeg er på vej over til containeren for at hente lidt mad. Hovedet er lidt på skrå,
og det ser ud som han nærmest famler sig frem.
Drengen må være omkring 7 år, er spinkel af bygning, og som de fleste børn her omkring har han
beskidt og hullet tøj på.
Da jeg kommer helt tæt på og hilser på ham, kan
jeg se, at der noget galt med hans øjne. Pupillerne
er grå og fortykkede. Jeg spørger ham, om han
kan se noget, og han svarer: ”Ikke meget!” Drengen hedder Jordan”
At Mette sørger for, at Jordan kommer på sygehus
og lader en øjenlæge se på Jordan. Mette arbejder
i den lokale Diakoni-afdeling, som betaler for behandlingen, da familien er for fattig.

At vi holder lukket nogle dage i uge 13, da butikken
skal renoveres
At vi er meget spændte på, om omfartsvejen får
indflydelse på omsætningen i negativ retning i
sommerens løb - turister - . Januar måned 2007
var økonomisk bedre end januar 2006, selv om
2006 blev det bedste år nogen sinde.

At operationen gik godt! Nu løber Jordan rundt og
leger sammen med andre børn. Han skal endda i
skole. For han kan se. Hvis han ikke var blevet behandlet, havde han snart været helt blind.

At Ydre Missions Komiteen holder sognedag søndag den 25. marts med gudstjeneste i Nors Kir-

Stor hilsen
Kai Stensgaard

Gymnastikopvisning

At 125,00 kr. kan betale et hospitalsophold med
transport og mad.

Med 9 deltagende hold samt Midtjyllands Aspiranthold. Derefter kan der købes kaffe.
Musik og leg med Joanna.
Alle er Velkommen!

Nors Gymnastikforening afholder gymnastikopvisning
I Nors Hallen
fredag den 16. marts 2007 kl. 18.30.

Tlf. 97981622

Med venlig hilsen
Nors Gymnastikforening

Nordthy Bedemandsforretning
Else og BerthelRasmussen
Bybakken 69
7730 Hanstholm
Tlf. 96550600
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Vi håber på, at vi får en hyggelig aften i godt selSå er det tid til en rigtig spejderfest. Den 12
marts kl. 18.30 på Nors skole. Vi regner med, at skab.
alle har spist aftensmad, når de ankommer.
Aftenens program:
• Velkomst
• Beretning
• Præsentation af spejderaktiviteter
• Stjerneoverrækkelse
• Løb (for alle)
• Gruppemøde
• Afslutning/sang
• (Kl. 20.20) Kaffe og kage
Oprydning.

Vedr. by renovering
gennem Nors!

Pr. uge 10 - 2007 starter renoveringen af Norsvej gennem Nors by.
Dette arbejde vil fortsætte i 5-6 måneder, hvor
Norsvej vil gennemgå en omfattende renovering, med nye fortove, nyt slidlag, chikaner samt
et hævet torv midt i byen.
Dette betyder desværre også en del gravearbejde og derfor vil parkeringen ved vore butikker
blive noget rodet/besværligt i denne periode.

Derfor dette opråb !!!

Sanne og Carsten
Dalgaard
Tlf. 97981050

Sommerlejr ligger fra lørdag i uge 27 til lørdag i uge 28!

Vi håber på jeres forståelse og lover, at vi
i samarbejde med Thisted kommune prøver at gøre denne periode så smertefri
som muligt.

Med venlig
hilsen
Nors Bageri og
Merko Nors
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ning, kan også forvente at komme på. Ellers råder
man stadig til, at vejene på landet får alle med, så
vil vejene komme med forrest i køen.
Så er fibernettet på vej til Nors. - Man er begyndt I begyndelsen havde man mulighed for en gravat mærke af, hvor der skal graves. - Man begynselv-rabat på 1.750,00 kr.. - Som det er nu er selder gravearbejdet i uge 10 (i starten af marts) og ve installationen jo gratis, men dem der ønsker
det bliver fra vest - det vil sige Nors Kirkeby - der det, kan stadig få grav-selv-rabat. - Så skal man
graves først. Så tager man ellers herfra mod øst, kontakte MidtVest Bredbånd og blive registreret
men slutter af på Norsvej, da her først kan lægges og får så fratrukket rabatten i abonnementet.
fibernet ned, når man er næsten færdig med renovationen af Norsvej, som også går i gang i begyn- Er der ellers nogle der har spørgsmål til de ordredelsen af marts.
bekræftelser der kommer ud nu, kan I også konSelvfølgelig kan vejret spille ind og sne og frost
takte MidtVest Bredbånd. Man har jo også en forskal af jorden inden gravearbejdet kan gå i gang. trydelsesfrist på 14 dage fra ordrebekræftelsen

MidtVest Bredbånd.

Man regner med, at være færdige i Nors i løbet af
ca. 3-4 mdr. - Så til sommer er vi, hvis alt går planmæssigt, på det hurtige fibernet. Vi er blevet lovet, at et overskueligt kort over gravearbejdet vil være klar til næste Tidende. - Får vi
det før, bliver det lagt ind på hjemmesiden norsby.dk.
Til den tid, kan de også sige lidt mere om landområderne. Man har planer om, at gå til Hillerslev og
få dem med efter Nors, så dem der bor i den ret-

modtages.
På hjemmesiden www.mvb.dk, kan du se yderligere oplysninger, ellers kan man kontakte kundecenteret ved MidtVest Bredbånd på tlf. 70 300
600.
Vi har stadig interesseaftaler til at ligge i Borgerforeningen. I alt 126 aftaler er gået gennem os MEN I skal snart ud, hvis I vil undgå oprettelsesafgiften på 1.000,00 kr.

være plads til: Indendørs golf, sal med faste gymnastikredskaber, sal med fast scene, lys og lyd,
lokalhistorisk arkiv, ungdomsklub, juniorklub, størDer er nedsat et udvalg, der planlægger tilbygning re cafeteria, større motionscenter, plads til 50
til Nors Hallen. Dette udvalg holdt møde den 18.
overnattende gæster mm.
januar, hvor vi drøftede planerne.
Ideen er, at stedet selvfølgelig kan benyttes af loUdvalget uden for hallens bestyrelse består af:
kale og måske kan bevirke, at vi i stedet for at give
Peter Pedersen (Nors Ungdomsklub), Claus We- afkald på 7. klasse på skolen, kan få overbygning
stergaard, Jens og Mogens Frederiksen (privat),
her. – Derforuden skal det tillokke turister, der kan
Henrik Berthelsen (tidligere elitegymnast), Ivan
afholde træningslejre, konkurrencer (f.eks. DM),
Johansen (initiativtager), Susanne Søe-Larsen
idrætskurser og lignende.
(Borgerforeningen).
En endelig plan skal senere lægges frem for hallens bestyrelse til en ekstra ordinær generalforIdeen er at udvide hallen mod øst og syd. Her skal samling.

Thy Aktivitetscenter.

Røgerivej 4, Nors - tlf. 97982518

www.armiga.dk
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Påsketur til Strassbourg.

Igen i år tager en flok borgere fra Nors og Omegn
på påsketur til en større europæisk by. - Siden
1999 er der hvert år blevet arrangeret en tur,
hvor mere eller mindre alle i bussen kender hinanden. - Tidligere har vi bl.a. besøgt Berlin, Paris, Wien, Prag og Amsterdam. - På hjemturen
hvert år, bestemmer vi, hvor turen skal gå hen
året efter. Sidste år var der et flertal for at komme
til byen Strassbourg, der ligger i det flotte Alsace.
Vi skal bo på den tyske side af Rhinen, hvor byen
hedder Kehl. På den franske side ligger så
Strassbourg, der er en meget spændende by.
Den er nok mest kendt for, at Europaparlamentet
har til huse her, men da det er en over 2000 år
Forslag til program er: Guided rundtur i Strassgammel by er der også mange historiske bygnin- bourg. - Køretur på vinruten i Alsace med besøg
hos vinbonde, hvor der er mulighed for at smage
ger og museer.
og købe vin.- Tur til den meget smukke by Colmar.
Der er stadig ledige pladser, hvis du skulle få
lyst at tage med. - Der vil være afgang fra KirkeDu kan høre mere om turen ved at kontakte Mobyvej 5 onsdag den 4. april kl. 16.00 og hjemna og Christian på tlf. 97981214.
komst til Nors sent søndag den 8. april.

Hjemmesiden norsby.dk bliver mere og mere besøgt. - I øjeblikket er der gennemsnitligt over 75
inde og kigge hver dag, så det er faktisk 20 mere
hver dag end for en måned siden. - Det er selvfølgelig ”Den store Klassefest”, der har en del af
æren for dette, da mange tidligere elever er inde
og få oplysninger omkring festen.

Er der nogle der har nogle nyheder eller billeder
I gerne vil have ind, skal I også sende dem. Jo
mere redaktionen får udefra, jo mere kommer vi
også til at dække hele området.
Der er uanede af muligheder på denne hjemmeside, så BRUG DEN.
Mailadressen er info@norsby.dk.

ALLE skal endelig sørge for at sende aktiviteter
ind til kalenderen. - Det er en god ting at få så
mange arrangementer ind som muligt, da vi så
er fri for at arrangementer ligger samme aftener.

Der er flere profilsider, der trænger til et pust.
Husk det er DIG, der i din forening, erhverv eller
institution har ansvaret for at sende materiale.
Så vil det så hurtigt som muligt blive lagt ind.

V. Egon Andersen
Hindingvej 37, Nors
Tlf. 97981163

V. Hanne V. Nielsen
Hanstholmvej 158
Tlf. 97981918
Lukket hver mandag –og lørdag i ulige uger.
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Alen fik bronze i sin klasse (23-40 år). Han løftede 190 kg. Alen er 23 år, så det er godt gået.
TILLYKKE til begge. Vi er stolte af at have jer i
byen…

Lørdag den 27. januar var der mesterskab i
bænkpres i Randers. Her deltog Jan Trauelsen
og Alen Babowich sammen med bænkpressere
fra hele Europa. Jan fik en guldmedalje i sin klasse masters 2 (50-60 år). Han løftede 170 kg. Jan prøvede i december 2006 at slå den danske
rekord i sin aldersklasse. Det foregik ved et stævne i Fakse. Desværre lykkedes det ikke, men han
er klar igen til december, hvor han atter vil forsø- Er du interesseret i at komme ned og træne i Teuge.
tonias flotte lokaler på Kirkebyvej 4, kan du kontakte Helle Madsen, der er formand for klubben.
Hun kan træffes på tlf. 97981949 eller mobil
40152949.
Se yderligere informationer om Teutonia på deres
nye hjemmeside www.teutonia-workout.com.
Klubben tæller i dag ca. 50 medlemmer mellem 9
og 60 år.

mod på at arrangere festen.
Vi håber næste år at se endnu flere folk fra Nors
og Omegn, da i virkelig går glip af noget. - De folk,
Lørdag den 17. februar var der generalprøve på
der var til forestillingen i år, kan helt sikkert varmt
årets dilettantstykke i Nors. - Ca. 100 tilskuere
anbefale at komme næste år, så vi håber at få fuld
mødte op og så stykket, der hedder ”Vanvid i Wa- hus på 150 personer, ja gerne flere, vi har jo også
ders” og er af Knud Erik Meyer Ibsen. en stor hal.
Om aftenen var vi godt 100, der var tilskuere til det
sjove stykke. Det var et meget muntert og alle fik
Hilsen
lattermusklerne rørt. - Dilettanterne havde gjort
Dilettanterne, Nors Boldklub og
meget ud af kostumer og brugt hele vinteren til at
Nors-Tved Borgerforening
øve. - De gjorde det rigtig, rigtig godt og har heldigvis mod på at vende tilbage med en ny forestilling næste år og NBK og Borgerforeningen har
Se billeder fra Dilettant på forsiden af bladet.

Dilettant 2007 i Nors.

S-J Fragt A/S
Thyparken 16
7700 Thisted
Tlf. 96194500
www.thistedforsikring.dk
- din tryghed

V/ Søren L. Pedersen
Leopardvej 26A
Tlf. 97981802
Webbside://www.sjfragt.dk
E-mail:
sjfragt@fragt.dk
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men. - Vi ved allerede nu, at det bliver en kæmpe
buffet med alverdens kolde og lune retter. Musikken er også bestilt. Det er et syvmandsorSom vi omtalte i sidste Tidende holder skolen 50 kester, der hedder ”Spinning Wheels”. Et orkeårs jubilæum i januar 2008. - Derfor er der nedsat ster, der kan spille alle former for musik både før
et udvalg bestående af folk fra Nors Boldklub,
under og efter middagen.
Skolebestyrelsen og Nors Tved Borgerforening. Vi arbejder på at få afholdt en ”Stor Klassefest”
Vi håber at få de sidste kontaktpersoner hurtigst
for alle de elever og lærere, der har gået på sko- muligt, da det er vigtigt at få oplysningerne ud til
len gennem de 50 år. Dog skal man være over 18 alle tidligere elever og lærere. Du kan henvende
år, så indbydelsen gælder for elever fra 1989 og dig til festudvalget:
bagud. Festen afholdes den 5. april 2008 i Nors
Hallen.
Anette Pedersen (NBK) tlf. 97982002, mobil

Skolejubilæumsfest i 2008.

Vi efterlyser kontaktpersoner for hver klasse og
har også fået en del, men slet ikke nok. Vi mangler kontaktpersoner for følgende årstal: 1947-54.
1956-62, 1964, 1966-67, 1969, 1971, 1972 A,
1974, 1976, 1979-80, 1982-86, 1988-89 + kontaktperson for lærerne også.
SÅ hører du til en af de årgange, så henvend dig
endelig som kontaktperson. - Kontaktpersonerne
skal sørge for at få formidlet ud til gamle klassekammerater, at der afholdes denne jubilæumsfest
og at de kan se yderligere på www.norsby.dk. Vi er allerede begyndt at få tilmeldinger. Man tilmelder sig ved at indbetale kr. 295,00 (heraf går
25,00 til skolen) til Sparekassen Thy på kt. nr.
9090 0001251414. Husk at meddele navn, efternavn og årgang. Hvis
du er kommet for tidligt eller sent i skole, er det
den årgang du hører til du skal skrive.
Her i starten følger vi op på tilmelding en gang i
ugen og får alle tilmeldte registreret i årgangsorden inde på hjemmesiden norsby.dk. Så her kan I
følge med i hvem, der er tilmeldt. - Der er kun
plads til 600 i Nors Hallen, derfor tager vi efter
først til mølle princippet. SÅ tilmeld dig nu, hvis du
vil garanteres en plads.

61399288, mail anette.pedersen@private.dk
Kim Borg (NBK) tlf. 97911851, mobil 20261851,
mail kims.gulvservice@mail.dk
Lars Bang Bertelsen (NBK) mobil 61124685, mail
lars.bang.bertelsen@nordjyske.dk
Henning Pedersen (Borgerforeningen) tlf.
97981216, mobil 20991216, mail hptransport@mail.dk
Susanne Søe-Larsen (Borgerforeningen) tlf.
97982023, mail info@norsby.dk
Claus Westergaard (skolebestyrelsen) tlf
97981414, mail kjaergaardsholm@mail.dk
Den 5. april 2008 om eftermiddagen, vil der blive
afholdt hyggeeftermiddag på skolen, hvor der vil
være mulighed for at se skolen og se gamle billeder og hygge sig med en kop kaffe eller en øl.
Følg med på hjemmesiden www.norsby.dk, hvor
alle nyheder vil komme ind. Brug også gerne debatforummet her, hvis du efterlyser en gammel
klassekammerat eller har noget andet, du gerne
vil skrive om.

Festudvalget skulle være mødtes nede på Nors
Kro den 22. februar, for at se nærmere på festme- Hilsen Festudvalget
nuen. Dette møde blev aflyst på grund af snestor-

Sydhavnsvej 5
Tlf. 99199300
thisted@de-bergske.dk

Ved Kenneth Bonnerup
Døjholtvej 1, Nors
Tlf. 97981757
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Referat af Nors Hallens Generalforsamling 21. februar 2007.
Formanden bød velkommen. Ud over bestyrelsen
var der 13 fremmødte. Hans Jørgen Birk blev valgt
som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig.
Bestyrelsens beretning v/ Kaj Klitgaaard.
Hallen har været lejet ud i 1263 timer i 2006
132,50 timer mindre end i forhold til 2005. Salen
har været lejet ud 633 timer mod 669 året før.
Skolen har uændret betalt for 1.400,00 timer men
har brugt mere. Der har været en merindtægt fra
Nors Bk, Team- Nors Hanstholm og NGF på ca
20.000,00.
Teutonernes etablering af egne lokaler betød en
indtægtsnedgang på 58.000,00, hvilket er godt på
vej til at blive indhentet, med en fremgang i motionscentret på 33.000,00.
Livsstilsklubben er godt i gang, hvilket skyldes en
stor indsats af Ivan og Dorte samt de mange frivillige medhjælpere.
” Skoleordningen ” hvor de 4 haller Hannæs, Sjørring, Snedsted og Nors fik en kompensation for
den ” nedsatte betaling ” for skolerne vor andel kr.
125.000,00 er blevet slettet at Thisted kommune,
uden kompensation i form af øget betaling for skolens brug af hallerne. Disse 125.000,00, som vi ej
tidligere har brugt i driften, men udelukkende til
forbedringer, mangler vi bl.a. til nye nødudgangs
døre mod vest og udhæng etc.

Regnskab V/ Helle Gravesen.
Regnskabet blev gennemgået. Flot at vi trods
manglende betaling af de kr.125.000,00 dog kommer ud med et overskud på knap 2.000,00.
Enighed om at vi ønsker at Nors Hallen skal forblive en selvstændig og ej overtages af kommunen.
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, 1 suppleant
og 1 revisor.
Erik Nielsen og Helle Gravesen blev genvalgt. Niels Godiksen ønsker ikke at fortsætte og erstattes
af Claus Westergaard. Som Suppleant blev valgt
Arne Kristiansen og Helle Geertsen blev genvalgt
som revisor.

Eventuelt.
Ivan fremlage byggeplanerne og oplyste hvem arbejdsgruppen består af:
Claus Westergaard –privatperson
Susanne Søe-Larsen – repræsentant for Nors
Tved Borgerforeningen
Kaj beklagede at vi endnu ikke kunne komme med Peter N. Pedersen - rep. for ungdomshuset
en løsningsforslag til forbedring af hallens økono- Henrik Bertelsen - tidligere elitegymnast.
mi, men der bliver indkaldt til møde – med de øvri- Jens og Mogens Frederiksen - privatpersoner
Ivan – initiativtager.
ge 3 haller – angående ændring af
Der var 50 indlæg af de fremmødte og snakken
”skoleordningen”.
gik på planerne for tilbygningen og bestyrelsens
Kaj meddelte, at det var hans sidste generalformåde at håndtere det på. Der var nogle der mente
samling som formand. Han ønsker ikke at være
at bestyrelsens holdning ikke gav arbejdsgruppen
formand for hallen, idet han ikke går ind for de –
store muligheder for at søge hjælp diverse steder.
på planlægningsstadiet – planer for en evt. udvidelse af Nors Hallen.
Fortsætter næste side...

Kims
Gulvservice
Tlf. 97911851
Mobil 20261851
V. Halla Palm
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Vi har i Nors hallens bestyrelse enstemmigt vedtaget, at der må etableres en arbejdsgruppe, og
at bestyrelsen ikke ønsker at deltage med 2 medlemmer. Denne arbejdsgruppe skal komme med
et oplæg - herunder finansiering, budgetfremlæggelse, brugerundersøgelse etc - på en ekstra ordinær generalforsamling, hvor der så tages stilling
til arbejdets videre forløb. Vi mener ikke, at vi kan
forsvare at tage stilling til, så stor en beslutning
om denne – måske store – investering, idet vi
kæmper nok med at få hallens økonomi til at
hænge sammen.

60 millioner til
landsbyer i
Thisted Kommune.
Den 7. februar havde Landsbygruppen Thy og
Thisted Kommune indkaldt til informationsmøde i
Hillerslev Forsamlingshus. Det var folk fra Hillerslev, Sennels, Vandet og Nors, der var inviteret til
at høre omkring de 30 mill. kr, som Realdania har
bevilget til landsbysamfund i Thy. Thisted Kommune giver yderligere 20 mill. og andre fonde 10 mill.
- Ja det bliver i alt 60 mill., som ydes til landsbysamfund i Thisted Kommune.
Her fra Nors var vi ca. 20 til mødet. - Vi sad sidst
på aftenen samlet og skulle beslutte, hvad vi gerne vil have penge til her i området. - Der var bl.a.
snak om tilbygning til hallen, en sti rundt om Nors
Sø for motionister og turister, et torv, en slags
park i området ved bassinet overfor Nors Auto
mm. - Vi var enige om at fortsætte debatten til
Borgerforeningens Generalforsamling (som jo er
afholdt nu). - Dernæst skal vi have afholdt et fælles møde, hvor vi kan få klargjort, hvad vi er enige
om i byen omkring de ønsker vi har, da det skal
sendes ind til Thisted Kommune. Inden 20 marts skal vi også have indsendt svar på
et spørgeskema vi har modtaget af Landsbygruppen Thy.

Borgermøde
mandag den 5. marts kl. 19.00
på Nors Kro.
Debatten skulle som tidligere omtalt fortsætte til
Borgerforeningens Generalforsamling. - Da vi ikke
kan forvente at tage endelig stilling til, hvad vi ønsker at bruge penge på i Nors-området denne aften, hvor der også er mange andre emner på banen, afholder vi dette borgermøde den 5. februar.
Det er vigtigt at alle foreninger, institutioner og også gerne erhverv er repræsenteret denne aften, så
vi får alle grupper med. - MEN ALLE er velkomme
til at deltage til dette møde, så vi får nogle synspunkter frem fra hele området af Nors-Tved.
Det som Kommune og Realdania lægger vægt på,
er, at det er anderledes projekter vi vil bruge penge på. - Det skal selvfølgelig være noget vi har
glæde af i lokalområdet, men også gerne være
noget, der kan trække turister til.
Skemaet, som skal udfyldes til Landsbygruppen
Thy, kan ses på hjemmesiden norsby.dk. Vi håber at se mange folk denne aften. VEL
MØDT.
Nors-Tved Borgerforening
Susanne Søe-Larsen

Nors VVS - og
Blikkenslagerforretning

Vognmand
Henning Pedersen
Lækjærvej 37, Nors
Tlf. 97981216 Mobil 20991216
E-mail hp-transport@mail.dk

Jens Ole Jensen - Kirkebyvej 22, Nors
7700 Thisted
Tlf. 97981273 - mobil 20851273
SE. Nr. DK 54476728

Levering af sand, grus, harpet jord,
skovflis—containerudlejning
Kran/grab service
kørsel med gummiged.
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Efterlysning:

Ca. 52 mill. europæer udvandrede i perioden.
Heraf var ca.309.000 danskere og omkring 7000
udvandrede fra det daværende Thisted Amt,
Oplysninger søges om beboere fra Nors sogn
og Tved sogn, der udvandrede inden l. verdens- Thy, Mors og Vester Han Herred.
krigs begyndelse i 1914. Oplysningerne kan væFra 1868 blev alle danske udvandrere registrere beretninger om personer, hvordan det gik
ret i Danmark. 33 er registreret fra Nors sogn og
dem fx. i Amerika, Canada, New Zealand eller
andre steder, belyst f. eks. gennem breve, bille- 23 fra Tved sogn. Udvandrerne blev kun registreret, hvis de havde købt billet efter 1868 og
der og andet.
havde købte billet af et dansk selskab, men ikke
hvis de købte billet i udlandet, eller fik billetten
Men lidt om udvandring:
tilsendt. Der kan være flere udvandre fra disse 2
Fra midten af 1800 tallet og frem til 1. verdens- sogne, end hvad der er registreret i Danmark.
krigs begyndelse i 1914, var en meget speciel
Listen nedunder viser registrerede udvandrer fra
periode. Hverken før eller siden i historisk tid,
Nors og Tved sogne:
har så stor en del af den samlede befolkning
(ca. 10 %) forladt deres hjem, med det formål at De indrammede personer rejste sammen.
rejse til et andet land for at bosætte sig og leve
resten af deres liv i det fremmede.

Udvandring fra Nors og Tved 1872 til 1907.
Navn:

Alder:

Stilling:

Bopæl:

År:

Rejsemål:

1. Niels K. Kristiansen
2. Niels Peter Larsen

28

landmand Tved

1872

Cedar Falls

19

landmand Tved

1872

Cedar Falls

3. Jens Peter Christensen
4. Carl Christian Christensen

21

landmand Nors

1872

Chicago

20

tømrer

Nors

1872

Chicago

5. Petra Jensen
6. Peter Bisgaard Andersen
7. Kjeld Petersen
8. Mariane Jensen
9. Carl Christian Jensen
10. Caroline Jensen
11. Peter Jensen
12. Ane Sørensen
13. Karen Larsen
14. Stine Larsen
15. Mariane Petersen Dahlgaard
16. Nicoline Larsen
17. Chr. Severin Stæhr
18. Marie Andersen
19. Thr. Chr. Mortensen
20. Petra A. Bunch

22
29
26
37
5
3
0
18
29
21
62
24
18
28
21
10

jomfru
landmand
landmand
enke
barn
barn
barn
tyende
sypige
jomfru
enke
jomfru
tyende
tyende
tyende
barn

Nors
Nors
Tved
Tved
Tved
Tved
Tved
Tved
Nors
Tved
Tved
Tved
Nors
Tved
Tved
Nors

1873
1873
1873
1873
1873
1873
1873
1874
1880
1880
1880
1880
1880
1881
1884
1886

New York City
New York City
New York City
Clinton
Clifton
Clifton
Clifton
New Zealand
Racine
Lowell
Lowell
Lowell
Quebec
New York City
Chicago
Chicago

Nors Slagtehus v. Lars Jacobsen
Tlf. 97981777
www.norsslagtehus.dk
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21. Th. A. Thomsen
22. Christiane Larsen
23. Karoline Larsen
24. Ane Cath. Poulsen
25. Niels Chr. Poulsen
26. Johan G. Poulsen
27. Poul Cl. Poulsen
28. Peter Poulsen
29. Leo Chr. Christoffersen
30. Anton Chr. Petersen
31. Clemmar Pedersen
32. Else Marie Jensen Holm
33. Peder Kjelstrup
34. Niels Bonnerup
35. Chr. Jens Nielsen
36. Kjerstin Nielsen
37. Petrine Nielsen
38. Andreas Nielsen
39. Dorthea Nielsen
40. Jacobine Nielsen
41. Elsa Nielsen
42. Jens Andreas Jensen
43. Otto Bang
44. Marius Andr. Anders. Mejlby
45. Mariane Petersen
46. Maren Kirstine Nielsen
47. Marinus Svamberg Larsen
48. Herman Hopper
49. Ole Skyum Pedersen
50. Katrine Mikkelsen
51. Olga Mikkelsen
52. Katrine Mikkelsen
53. Olga Mikkelsen
54. Chr. Winther
55. Nikoline Elise Svanberg
56. Poul Nørgaard

28
32
0
26
4
3
2½
1
19
15
20
24
31
27
35
32
8
5
4
2
0
36
24
20
14
31
19
21
33
20
0
20
1½
44
20
32

Muligvis er nogle navne stavet forkert, men det er
sådan de er blevet læst i udvandringslisterne.
Nr. 50/51 og 52/53 er måske de samme personer, bare nævnt 2 gange. Måske er den første
rejse blevet aflyst eller lignende.
Et særsyn er nr. 20 på listen, Petra A. Bunch, 10
år, Nors sogn, er tilsyneladende rejst alene til
Chicago i 1886. Det har ikke været muligt med
sikkerhed at finde hvem hun er rejst sammen
med.
Men der kan stilles en mængde spørgsmål om
hver enkelt persons skæbne. Hvordan var deres

tyende
hustru
barn
gift
barn
barn
barn
barn
arbejder
dreng
tyend
sypige
kommis
tyende
murer
hustru
barn
barn
barn
barn
barn
indsidder
arbejder
arbejder
sypige
tyende
tyende
tyende
ltyende
hustru
barn
hustru
barn
Kornhadl.
tyende
mejerist

Tved
Nors
Nors
Nors
Nors
Nors
Nors
Nors
Nors
Nors
Tved
Tved
Nors
Nors
Tved
Tved
Tved
Tved
Tved
Tved
Tved
Nors
Nors
Nors
Nors
Nors
Nors
Nors
Nors
Nors
Nors
Nors
Nors
Nors
Nors
Nors

1886
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1887
1890
1891
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1892
1893
1894
1894
1895
1902
1902
1903
1904
1906
1906
1906
1906
1907
1907
1907

New York City
New York City
New York City
Plano
Plano
Plano
Plano
Plano
Chicago
Anthony
Oakland
Woburn
Chicago
Ord
New York City
New York City
New York City
New York City
New York City
New York City
New York City
New York City
Minden
New York City
New York City
West. Junction
Chicago
New York City
Arlington
Milwaukee
Milwaukee
Milwaukee
Milwaukee
New York City
Newell
New Zealand

livssituation i Thy, hvorfor udvandrede de og
hvordan fik de det på den anden side af havet.
Er der nogle der har oplysninger om én eller flere
af disse personer der er nævnt i skemaet eller
har kendskab til andre der er udvandret inden 1.
verdenskrig fra det gamle Thisted Amt, er jeg
meget interesseret i at høre nærmere.
Med venlig hilsen
Kenneth kloster
Sennelsvej 131
tlf. 97 98 55 14 mail: klosvig@mail.dk

Det Blå Lagersalg
V. Hans Palm
Alt i møbler, tøj, værktøj, fiskegrej, hobbyartikler og mange andre ting.
Indkørsel fra Håndværkervej.
Åbent tor., fre. 10-18 lør. 9-13.
Tlf. 30583058

Entreprenør
Søren Nielsen
Alt entreprenør arbejde har interesse.
Ring og få en snak.
Udlejning af pladevibrator, jordstamper og nivelleringslaser uden fører.

Stationsvej 29
Tlf. 97982183/40782183
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Det er ensbetydende med at alt træning i næste
sæson igen sker i Nors Hallen. - Han pointerede
også, at det absolut ikke er grundet uoverensstemmelser, at samarbejdet er ophørt.
Ingrid Ottesen gennemgik regnskabet. Der er et
Generalforsamlingen var flyttet til krostuen på Nors rigtig flot overskud på godt 181.000,00. - HalballerKro på grund af vejret. - Her havde foruden besty- ne er bl.a. medvirkende til en god indtægtskilde til
klubben sammen med Thy Rock.
relsen i de to foreninger ca. 25 fundet vej, så det
var godt besøgt selv om man frarådede al udkørsel.... - Hans Jørgen Birk blev valgt til dirigent til
begge generalforsamlinger.

Støtteforeningen og
Nors Boldklubs generalforsamling
23. februar 2007

Støtteforeningen:
Kristian Amby startede med formandsberetning.
Det har været et godt år i Støtteforeningen, der også giver sig udslag i regnskabet, der viser et flot
overskud på godt 38.000,00.
Ud af bestyrelsen træder Kristian Amby og Christian Gregersen. I stedet kommer Bertel Andersen
og Else Gregersen ind. - Derforuden er Alice Grønhøj, Inge Lise Gregersen og Preben Kjær med
samt en fra henholdsvis håndbold og fodboldudvalget.
Nors Boldklub:
Formand i hovedbestyrelsen Jørgen Kragh lagde
ud med formandsberetningen, hvor han havde stor
ros til overs for alle de hjælpende hænder, der er i
klubben. Mange frivillige lægger et stort stykke arbejde, som klubben nyder godt af.
Herefter var det formand for fodboldudvalget Jens
Yde, der havde ordet med beretning fra
fodboldsiden. - Og til sidst Bo Østergaard fra
håndboldudvalget. - Bo kom bl.a. ind på at man
slutter Team Nors Hanstholm efter denne sæson. -

Kristian Amby ønskede ikke genvalg til hovedbestyrelsen. I stedet kom Claus Pedersen ind. - Derforuden sidder Jørgen Kragh, Per Bertelsen, Karen
Nielsen, Jesper Christensen og Kim Borg + en fra
håndboldudvalg og en fra fodboldudvalg. Under
eventuelt blev Ernst Sørensen udnævnt til årets
træner i Nors Boldklub. Han var dog desværre
sneet inde i Hinding. Han vil senere få overrakt
den fine pokal og diplom. Ernst har gennem flere
år ydet en forbilledeligt indsats som håndboldtræner i Nors Boldklub. Han har desuden været i
stand til at inddrage forældrene i trænergerningen.
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Konfirmation 4. maj Nors Kirke:

Konfirmation 6. maj Nors Kirke:

Catja S. Pedersen
Catrine Kær Amtoft
Christian K. Nielsen
Ena Overgaard
Ida K. Krøigaard
Joel Langgaard Flak
Lars Hvass
Louise F. Kristiansen
Marianne Nordensgaard
Morten Toft Poulsen
Nanna Mallin
Nicklas B. Pedersen
Nikolaj Andersen
Nicikaj S. Gravesen
Pernille H. Møller
Simon Søe Gasberg
Sune Birk Sørensen
Søren Kim Frydenskov

Charlotte Pedersen
Henriette Bertelsen
Isabella Fly Geertsen
Katrine K. Gravesen
Lise Kristensen
Louise L. Larsen
Nikolaj Kristensen
Pernille Kjærgaard
Rasmus S. Nielsen

Konfirmation 6. maj Tved Kirke:
Ann-Karina Mathiasen
Frederik L. Jensen
Johanne Nicolajsen
Katja G. Lauridsen
Niklas W. Jonassen
Nikolai S. Isaksen
Sophie Søndergaard
Peter Mørk Hove

Ledige stillinger:
Vi mangler vejformand til:

I ønskes alle en rigtig god konfirmation og efterfølgende en dejlig blå mandag.

”Freelance-journalister” til Tidende:

Har du en sjov historie, eller har du nogle gode
billeder. Så kom endelig med dem. Vi mangler
Troldborgvej og Gl. Ranselvej. Så meld dig, hvis noget mere bredde fra hele området. - Om du er
du bor på en af de veje. - Kommer bladet ikke ud, 10 eller 87 år er ikke afgørende. Vi modtager alle
vil der altid blive lagt ekstra ned til Merko, når alle historier med kyshånd. Deadline for næste blad
bladene er uddelt på vejene. Her kan du hente
er 20 april.
Tidende, hvis du af en eller anden grund ikke har
modtaget bladet. Hilsen Redaktionen
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3 Vildt Aften Nors Kro.
Bazar NBK

4 Bazar NBK.

5 *Borgermøde Nors Kro kl.
19.00.

6

7 Klub 19 - dreng pige aften. 8

9

10 Halbal i Norshallen

11

12 Grupperådsvalg Spej-

13

14 Klub 19 - Handicapaften. 15

16 Gymnastikopvisning

17

18 Børnestævne Nors

derne kl. 18.30.

Nors Hallen.

19 Hjemmenes Aften kl.

20

21Klub 19 - Scenen er din.

22

Gymnastikforening i Thy
Hallen.

23 Generalforsamling

19.30 Missionshuset.

24

25 Sognedag for YM

Gymnastikforeningen.

26

27 Generalforsamling

28 Klub 19 - Påskeløb.

29 IM - Samtalemøde.

gudstjeneste kl. 9.00 Nors
Kirke.

30

31

Juniorklub.
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11 Klub 19 - Legeaften.

12 IM Samtalemøde

13

14

15

16

17

18 Klub 19 - Ædegilde.

19

20

21 Halbal i Nors Hallen.

22

23

24

25 Klub 19 - Fortælleaften.

26

27

28

29

30
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1 IM Bedemøde.

2 Klub 19 - Spillehyggeaften.

3

4

5

6

9 Klub 19 - fisketur.

10

11

12

13

16 Klub 19 - dobbelt filmaf- 17

18

19

20

25

26

27

7 Avisindsamling Spejderne. 8

14

15

ten.

21

22

28

29

23 Klub 19 - videoøvelse.

24

30 Klub 19 - videooptagel- 31 IM - Samtalemøde.
se.

HUSK at sende jeres arrangementsoplysninger ind fra ALLE foreninger… - Se også norsby.dk - aktivitetskalender!!
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Føj...

man flere gange var ude for, at nogle tissede og sked heri. –
- Tænk lige på, at der er folk, der skal gøre rent her og tænk
lige på, at vi er heldige vi har et venteværelse, så man ikke
skal stå ude i vinterkulden og vente på bussen. Der vil nu blive holdt ekstra øje med ventesalen, ForhåbentHvem mon der gerne vil rydde op og gøre rent i ventesalen
lig kan problemet løses uden indblanding udefra. Vi ønsker
på stationen?? Det er ikke første gang det ser sådan ud. selv at løse problemer inden for ”egne vægge”, så det ikke
Knuste glas, cigaretskod, mælkesnitte smadret rundt på
bliver en historie på forsiden af Thisted Dagblad.
gulvet, knuste chips og spytklatter på gulvet. Værn om det vi har og vis lidt respekt. Tegningerne på vægBillederne her er taget den 20. februar. og svineriet er
gen er heller ikke særlig flotte og det koster at få malet
højst sandsynligt foregået denne dag.
væggene på ny…- håber der er nogle, der vil tænke sig en
ekstra gang om en anden gang. Find på noget andet ”sjovt”,
Vi har en dejlig ventesal til dem, der skal med bussen. Det er
der ikke går ud over byens befolkning eller andre uskyldige
det ventesalen skal bruges til. Man har ikke særlig meget
mennesker.
lyst til at være inde i det svineri.
Desværre er det ikke kun svineri. - Man har også haft tændt
ild til både vindue, loft og bænke - til alt held er det ikke lykkedes, men det kunne ligeså godt være gået galt, da der er
kæmpe brandmærker flere steder. Tidligere havde man en kumme med sand til at stå i venteværelset til cigaretskod. Denne kumme er sat udenfor, fordi

Trænger vi ikke til noget flot at se på efter ovenstående?? Disse to billeder er taget af Kristian Amby sidste år, da vi
også mærkede lidt til vinteren. Dog ikke så slemt som i år. Isbåden er fra Nors Sø og det andet billede fra bagsøen. Dette billede har Thisted Bryghus brugt til deres nye juleøl og
også til julekalenderkasse. -

Billeder fra snekaos i Nors
Forhåbentlig er forårsbillederne
klar til næste nummer...

Så kom vinteren for alvor til Thy. - Det var mest traktorer
og gående med slæder, der var på gaden. Mange valgte at
blive hjemme fra arbejde, da al udkørsel blev frarådet. Dem der trodsede det tog det ca. to timer at køre
fra Nors til Thisted og på vejen var der kaos med biler i
grøften og på tværs af vejen.

