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Rejsegilde Merkobygning.
Den 28. marts blev der holdt rejsegilde på den nye
store købmandsbutik på Skellet.
Mange var mødt op til rejsegildet, hvor købmandsparret Carsten og Sanne var vært ved pølser, øl og
vand.
Når man står inde i bygningen, virker den kæmpe
stor og det bliver dejlige nye forhold i den nye butik.

Butikken forventes at åbne omkring Sankt Hans sidst
i juni. Her kan vi se frem til en supermoderne butik
med bl.a. flaskeautomat og gode parkeringsforhold.

Der sker noget…
med den nye købmandsbutik. - Dette billede er taget den 24.
april og siden rejsegildet er der kommet yderligere et indgangsparti på den store bygning.

3. klasse på besøg i Juniorklubben.

Der blev moslet i hele hallen, da 3. klasse var på
besøg i juniorklubben. - De har mulighed for at
melde sig ind efter sommerferien. I dag tæller
klubben 42 medlemmer.
Efter Generalforsamlingen er det Ditte Odgaard,
der er ny formand i bestyrelsen. Ny i bestyrelsen
er også Marianne Immersen. Ellen Alstrup er SSPrepræsentant i bestyrelsen. - Pia Laursen er stadig
kasserer i juniorklubben og deltager også i klubarbejdet om torsdagen sammen med lederen Else
Gregersen. Mandag har Else hjælp fra Lillian Jørgensen. - Efter sommerferien vil det være samme
stab. 5. maj er der afslutning for dette år og klubben
starter op midt i august igen.
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Indledning.
Så er vi på vej mod sommer og skal vi tro på vejrprofeterne, bliver det en god varm en af slagsen.
Det vil da være dejligt, hvis de får ret, så kan vi
rigtig nyde den storslåede natur vi er omgivet af
og få nogle gode grillaftner på terrassen.

Blandt det materiale jeg har fået til hjemmesiden
kan nævnes billeder af graffiti i kirkebyen. Nogle
har åbenbart syntes det var sjovt, at udsmykke
skilte, mure og vinduer med sort spraymaling.
Dette til stor irritation for os, der godt vil have der
skal se lidt pænt ud i byen. Til endnu større irritation for de personer, hvis huse det gik ud over…

Til dette blad har vi fået flere indslag fra folk og
også tip til, hvad der sker rundt i vores lokalsamfund som vi kan skrive om. TAK for det og bliv
endelig ved med at komme med historier, billeder
eller forslag. Det er de små skæve historier, der
er sjove at have med og vil være medvirkende til,
at bladet vil være mere interessant at læse.
Her i foråret har der været generalforsamlinger i
alle vore foreninger. Der har været stor udskiftning og mange nye folk er kommet med. Jeg ønsker al mulig held og lykke til de nye bestyrelser
og håber alle foreninger vil få et rigtig godt år.
Husk at støtte godt op omkring dem, det vil hjælpe dem godt på vej.
Som sædvanlig er der en del billeder med i bladet. Mange af historierne er også lagt ind på
hjemmesiden www.norsby.dk og her sættes flere
billeder ind end der er plads til i bladet. - Med tiden håber jeg på at kunne bruge noget mere tid
på hjemmesiden, da der er så mange muligheder
med den. Besøgstallet er også stigende og det
giver ligesom en lyst til, at der skal ske noget mere. I forbindelse med ”Den Store Klassefest”, der
jo var en kæmpe succes, har der været ekstra
gang i besøgstallet og i gennemsnit var det oppe
på omkring 220 besøgende pr. dag. Det toppede
den 7. april, hvor der var hele 469 besøgende.
Jeg håber også på, at I vil være med til at gøre
hjemmesiden mere levende. Det kan I gøre ved
at sende nyheder og billeder, bruge debatforum,
lægge ting ind i loppemarkedet o.s.v. Også både
foreninger, institutioner og erhverv kan få deres
profilsider lidt mere op to date ved at sende materiale ind…

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 –
e-mail info@norsby.dk

Hvem mon synes det
ser pænt ud??

Ellers vil jeg herfra ønske en rigtig god og forhåbentlig varm og solskinsfyldt sommer til jer alle.
Næste deadline er den 20. juni til bladet for juli og
august.

Susanne Søe-Larsen

Layout: Mona Troelsgaard/Susanne
Søe-Larsen
Fotos: Oluf Immersen, Kristian Amby
mfl.
Trykkeri: Friheden
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Minder fra besættelsestiden.
Den 9. april var det præcis 68 år siden Danmark
blev besat af tyskerne og 2. verdenskrig for alvor
begyndte i Danmark. Derfor havde man på Nors
Ældre Center valgt at markere denne dato med
fortællinger fra krigen. Det var de to lokale Hartvig Johansen og Aksel Hedegaard, der berettede om deres oplevelser under besættelsen. Men
også mange af de folk, der befandt sig ved kaffebordet på ældrecenteret havde minder fra krigens tid.
Under kaffen læste aktivitetsmedarbejder Gerda
Jacobsen en beretning op skrevet af Sigrid
Bang. - Sigrid havde også stærke oplevelser og
var bl.a. ude for at blive overfaldet af en tysker,
da hun gik fra Nors til Tved.

Axel Hedegaard har mange minder fra besættelsestiden, men var ikke direkte impliceret i krigen.
Han havde under krigen bopæl fire forskellige
steder: Skive, Hedensted, Odder og Thisted. Axel gik på gartner skolen i Odder og husker, at
de tog Oddergrisen (lokalt tog) til Århus, hvor der
var tale for nazismen. De fleste tilhørere sprang
efter hver tale op og råbte ”Heil Hitler”, men eleverne fra gartner skolen blev pænt siddende og
fik derfor lidt onde blikke.
Efter Odder flyttede Axel til Thisted. Det blev han
jo nødt til, da Tove (Axels nu afdøde kone) skulle
kunne finde ham, for som Axel siger: ”Jeg var
besat hele to gange, både af tyskerne, men også
af Tove”.
I Thisted arbejdede og boede Axel i gartneriet

Vestergade 82. Her var byen helt anderledes
præget af besættelsen. Bl.a. havde de lagt beslag på et stort område i Dragsbæk, hvor der
blev anlagt vandflyveplads. Der blev også bygget barakker og officersmesse på Simons Bakke. Siden er officersmessen blevet til Hotel Limfjord.
Axel blev indkaldt til Civil Beskyttelse tjeneste
under krigen. Det bestod mest i, at man under
luftalarm skulle møde i kælderen under biblioteket, hvorfra de blev sendt ud, for at tjekke om alt
var mørklagt og i orden.

Selv efter befrielsen den 4. maj 1945 fortsatte
rationeringen på forskellige varer, der var svære
at få fat på. Herover er vist eksempel på kafferationeringsmærker og et specielt mærke for hårdt
arbejdende, der så måtte få lidt mere af varen.
Andre varer der var rationering på var smør og
sukker. Foruden ovennævnte mærker, havde
Axel også eksempler på de specielle købekort,
der blev lavet til kvinder og mænd. Her kunne
man f.eks. se, at Axel havde købt gummisko til
12.30 og her kunne han så tilføje, at han for nylig
havde købt snørebånd til et par sko til 13.45, så
her kan man se, hvad der er sket med prisen siden krigens tid.
Hartvig Johansen husker den 9. april 1940 meget tydeligt. Han tjente som 16årig på en gård i
Hou og var i marken med heste, for at pløje. Det
var en dejlig morgen, meget lunt og lærkene
sang. Alt virkede fredeligt. I løbet af formiddagen
hørte han tyske bombemaskiner, men kunne ikke se, hvad det var p.g.a. tåge. Til middag fik
han at vide, at Danmark var besat. Fortsættes næste side.

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.

Norsvej 61-63
Tlf. 97981641
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Herefter mindes Hartvig, hvor besværligt alting
blev. Der blev mørklagt, alle virkede triste og så
var der selvfølgelig også manglen på varer.
Fra 1. maj 1940 startede Hartvig i Nors som
tømmerlærling. Det var lidt anderledes end i dag.
Værktøjskassen, der vejede omkring 50 kg. blev
spændt fast på ryggen og så skulle man af sted
på cykel ca. 10 km. hver dag ud til det sted, der
nu skulle arbejdes. Arbejdsdagen var fra 7-18 og
fra 18-22 var der teknisk skole. - En af de ting,
der også manglede var cykeldæk, så det var
med at være opfindsom. Hartvig brugte et tykt
tov i starten, men fandt så ud af, at et gammelt
bildæk i strimler var endnu bedre…
Nors var midtpunkt mellem Thisted og Hanstholm og man kunne godt have brugt omfartsvejen dengang. Der gik meget trafik gennem Nors
og tit var der kaos gennem byen, når tre biler
ved siden af hinanden op ad nuværende Norsvej, kappedes om at komme først til Thisted. I
bilerne var der typisk arbejdere, der var kaldt til
Thy fra hele landet for at arbejde i de forskellige
befæstningsanlæg. Disse arbejdere boede lokalt
på værelser, gårde eller sommerhuse.
I maj 1944 blev Hartvig udlært og kom herefter til
Østerild, hvor han var med til at bygge Tømmerby skole. Her kom han også ind i modstandsbevægelsen, hvor han var med til i nattens mulm,
at fjerne containere med våben, der blev kastet

Crocket.
Vi er nogle, der spiller crocket på Vendbjerg tirsdag eftermiddag og torsdag formiddag. Vi vil gerne have nogle flere med både m og k.
•
•
•

Krocket er for hjernen, humøret og helbredet
Krocket er et makkerspil, som kræver samarbejde.
Crocket spilles overalt i Danmark og det sociale samvær er det væsentlige.

Krocket kan dyrkes som ren motion, man kan gå

ned af englænderne. Våbnene skulle gemmes
inden tyskerne fik nys om hvad der foregik og
ofte var det med livet som indsats, at modstandsfolkene var ude og tjene Danmark.
Hartvig har skrevet omkring tiden i modstandsbevægelsen i bogen ”Østholmen”. Det er en bog
om Hunstrup, Østerild og Hjardemål i fortid og
nutid.
Der er planer om i nærmeste fremtid, at lægge
ovennævnte artikel fra bogen ind på
www.norsby.dk og samtidig lægge Hartvig og
Axels komplette historier fra krigens tid ind. - Her
vil også komme billeder m.m. for dem, der gerne
vil høre og se mere fra de spændende, men også meget tragiske år under besættelsen.
med i konkurrence og
tage med ud til turneringer og stævner og
møde ligesindede
spillere. Du er meget
velkommen til at prøve om det er noget
for dig, vi har det meget sjovt, så mød bare op, vi har krocetkøller,
der kan lånes.
De Muntre Motionister
Evt. spørgsmål: Peder tlf. 97981523 eller Bent tlf.
97982664

S/A Smede og
maskinteknik
Ved
Søren Andersen
Ballerumvej 307, Tved
Tlf. 97981790
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Nisser året rundt.
Ja, der er gang i julehyggen midt i marts måned. Kan de da ikke få nok. Nej, de er 7 damer, der
året rundt hækler, strikker, syer og limer nisser og
juleting i alle afskygninger. - Det er til Spejdernes
julestue, de laver julesager. - Alle syv er tidligere
spejderforældre og har gennem mange år været
aktive inden for spejderiet i Nors.
Siden 1967 har der været julestue hos spejderne.
Det begyndte det år Pigespejderhuset på Kirkebyvej blev indviet. Siden flyttede julestuen til spejderhuset på Holmevej.
Tidligere lavede man bare hver især nogle ting til
julestuen, og det er faktisk første år, at damerne
mødes og nørkler sammen. Foruden de syv damer, er der også Bent, der står for snedkerarbejdet. Det består bl.a. i at lave kroppe i træ til nisserne, der ses på billedet.
Det var tredje gang damerne mødtes i år og de
skal ses igen en månedstid efter dette møde. - De
gør meget ud af at forny julestuen og være med

På billedet ses fra venstre: Åse, Susanne, Anna og Bodil. Fraværende var Lilly, Rikke
og Jane.

på noderne hvad farver og design angår, så det
bliver et spændende besøg, man hvert år kan gøre i spejderhuset på Holmevej. Foruden de ting de
laver nu, vil de også senere lave adventskranse,
juledekorationer og meget, meget mere, men det
er trods alt lige tidligt nok at starte på disse ting
nu.
Julestuen i år er den 23. november kl. 10-15 og I kan godt glæde
jer, da der vil blive mange flotte
ting at købe.

Diplom til Sigrid Bang
For 22 års frivillig arbejde
i aktiv-komiteen.
I forbindelse med sidste julefrokost på Nors Ældrecenter overraskede man her Sigrid Bang ved at
kalde hende op og give hende et diplom og en
christmas stjerne for hendes store indsats i ældre
komiteen, der nu hedder aktiv komiteen.
I 22 år har 84årige Sigrid siddet i komiteen og
været med til at bestemme, hvilke onsdags aktiviteter, der skal være på hjemmet. Hver onsdag er
hun også med til at lave kaffe, dække bord og
rydde op efter arrangementet. Så diplom og gave
må siges at være ærlig fortjent.

Tlf. 97981622

Foruden Sigrid er det på nuværende tidspunkt
Rigmor, Olga, Hartvig og Peder, der sidder i komiteen.

Nordthy Bedemandsforretning
Else og BerthelRasmussen
Bybakken 69
7730 Hanstholm
Tlf. 96550600

Af Inga Lund Vestergaard

Når byen vågner.
I en læsebog fra min barndom, var der en fortælling, som jeg husker den dag i dag. Den hed ”Når
byen vågner”, og denne fortælling var så velskrevet, at jeg kunne høre mejeriets junger, duften af
friskbagt brød fra bageriet og den nymalede kaffe
fra købmand og brugs. Der var en hyggelig ro
over det hele.
Men byen vågner stadig - heldigvis. Ved godt
sekstiden om morgenen krydser rutebilerne hinanden, de kommer fra Thisted og Hanstholm. Indtrykket af i dag er noget anderledes, der er en
konstant lyd af biler, motorcykler og knallerter
med folk på vej til arbejde, skolebørnene på cykel, mødrene der fragter de mindre børn til vuggestue eller dagplejemødre. Livet går sin vante
gang.
Så kommer der en
scooter med Grethe
ved styret på vej til
sine mange jobs
som hjemmehjælper. Hun lyser op i
landskabet, hende
kender vi alle sammen.
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En anden velkendt skikkelse er den ihærdige vandrer, som gør en god gerning ved at fjerne flaskerne. Flasker som folk bare har smidt fra sig
uden at tænke på naturen.
Har for nylig i radioen hørt en udsendelse med
titlen:”Kender du glæden ved at glo?”
Jeg mindes i min barndom, der var nogle folk
med gadespejle, man skulle jo følge med i folks
færden, men helst i det skjulte. Der bliver stadig
gloet i dag, der er nærmest blevet mere legitimt
med tiden - man vil jo stadigvæk gerne følge
med. Det behøver ikke bare at være af nysgerrighed, men kan i høj grad også skyldes interesse
for ens medmennesker. Vi er jo forbundet af en
fællesskabsfølelse herude på landet og tak for
det.
”Tænk af vågne tidligt en morgen
Se, hvor vor sol gør alting så
skønt.
Jeg elsker solen, som varmer
jorden.
Tak, kære Far, for solen du
gav.”
Af Eleanor Farjeons

Jeg vil sige tak til de folk, der
står bag det gode blad NorsTved Tidende.

Efter kaffen tændes det store bål.

Sankt Hans Fest.
Mandag den 23. juni afholdes der Sankt Hans
Fest hos Lillian og Egon Andersen Hindingvej 37.
Det starter kl. 19.30, hvor Sognepræst Marianne
Amby, Tilsted taler. Herefter er der familieløb inden der er tid til kaffe. (Medbring selv kaffekurv).
Der er snobrødsbål til børnene og der kan købes
sodavand og pølser. -

Sanne og Carsten
Dalgaard
Tlf. 97981050

Alle er velkomne!
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Vidste du…
AT Nors Genbrug havde årsmøde – generalforsamling – den 27. marts i butikken, hvor Else
Pedersen og Sigfred Kristensen blev genvalgt.
Som Suppleanter blev valgt: Birte Jensen og
Vita Thomsen.
Valgt til revisorer blev Elly Holm og Jens Kjær.
AT Sigfred kunne oplyse, at regnskabet viste
en lille fremgang på ca. 3.000 kr. i forhold til rekord-året 2006 – på trods af renoveringen af butikken, som var lukket en uge.
AT vores genbrugs-konsulent Bent Møller var
med til års-mødet for at fortælle om, at vi i butikken engang får besøg af arbejds-markedsstyrelsen. Alle medarbejdere fik udleveret et
skema til afkrydsning, som bestyrelsen skal se
nærmere på.
AT angående vores UDSALG var der forslag
om, at vi skulle holde det 4 gange om året eller
2 uger i stedet for blot en uge. – De forskellige
forslag vil blive afprøvet. Begrundelsen var, at vi
hele tiden får masser af tøj, ting og sager ind.
AT vi holder/holdt vores årlige genbrugsfest i

Indre Mission

Tirsdag den 6. maj:
Kredsmøde i Nors Missionshus kl. 19.30. Forstander på Søndbjerg Ungdomsskole Rene
Brorson taler.

Ungdomshuset den 25. april, hvor Bodil Lindgaard, en af Danmissions medarbejdere; der i
mange år har arbejdet i Cambodia, vil fortælle
om arbejdet der.
AT ”Vi er målløse”, - sådan skrev generalsekretæren for Danmission Mogens Kjær angående
Danmissions Genbrugsbutikker, som har slået
alle rekorder med 18.396.000 kr. – en stigning
på hele 3.305.000 kr. i forhold til 2006.
AT jeg lige har købt en FREDSAKTIE af Danmission for 100 kr. En fredsaktie støtter en fredelig dialog mellem kristne og muslimer. Danmission bringer unge kristne og muslimer fra
Mellemøsten sammen med unge kristne og
muslimer fra Danmark. Fredsaktien består af en
smuk serigrafi af kunstneren Adi Holzer.
Fredsaktierne er ikke rigtige værdipapirer.
Stor hilsen
Kai Stensgaard
Torsdag den 19. juni:
Månedsmøde i Nors Missionshus kl. 19.30. Pastor Niels Jørgen Langdahl fra Fjerritslev taler.
Husk også:
Torsdag den 15. maj. Samtalemøde hos Jens
Chr. Bojesen over Matt. Kap 12.
Tirsdag den 27. maj. Bedemøde i Nors Missionshus kl. 19.
6. og 7. juni. IM årsmøde Vejle.
18.-26. juli. Bibelcamping i Hurup.

Røgerivej 4 tlf. 97982518

MOTORVEJEN ER KOMMET TIL NORS

www.armiga.dk

KONTAKT NORS-TVED BORGERFORENING, SÅ KAN DU OGSÅ FÅ FART PÅ...
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Til alle vil der blive udleveret t-shirt med lejrmærke på.

THY lejr 2008.

Jo nærmere vi kommer på THY lejren, jo flere informationer kan man finde på lejrens egen hjemmeside:
www.thylejr2008.dk

I år bliver der fælles sommerlejr for alle grønne
spejdere i Thy. Det hele kommer til at foregå i og
omkring Sjørring.

I løbet af sommerlejren, vil der også på denne
side blive lagt billeder ind, med hvad der foregår
på lejren, så forældrene m.fl. Kan følge med derhjemme.

Lejren starter fredag den 27. juni og slutter igen
fredag den 4. juli for juniorerne, spejderne og seniorerne.
Bæverne og ulvene kommer lørdag den 28. juni
og vender hjem igen tirsdag den 1. juli.
Lejrens tema bliver ”Sammen flytter vi grænser”. -

Nyheder fra Lægehuset

Hilsen
Spejderne i Nors

Husk Avisindsamling
den 26. maj

er klar over, at dette vil medføre service forringelse for nogen af vores patienter, men dette er en
nødvendighed, for at sikre fremtidig lægebemanding i Nordthy.

Tidsbestilling via e-mail i Nors lægepraksis
Fredagsvagt-ring i
Nordthy
Lægerne i Nors har indgået aftale med praktiserende læger Flemming Rasmussen, Hanstholm
samt Poul Gjerding, Tømmerby om fælles vagtring om fredagen fra kl. 13-16.
Fredagsvagten går på skift mellem de 5 læger i
Nordthy, så patienter med akut sygdom skal henvende sig til vagthavende læge mellem kl.13-16.
Henvendelser ved ikke-akutte sygdomme samt
anmodning om medicin bestilling kan først ske
mandagen efter.
Årsagen til aftalen er den øgede arbejdsbelastning pga. lægemangel i Nors samt Tømmerby. Vi

Som noget nyt pr.11.04.08 starter vi med tidsbestilling via e-mail, i første omgang
-børneundersøgelser, svangerskabsundersøgelser samt kørekortsattester hos lægerne
og
-blodtrykskontroller , sukkersygekontroller, rygestopvejledning, vægtkontroller, vaccinationer, injektioner m.m. hos sygeplejerskerne.
Se den fulde liste på vores hjemmeside www.min
-laege.dk.
Hold øje med hjemmesiden angående eventuel
udvidelse af tidsbestilling i fremtiden.
Venlig hilsen
Lægerne i Nors

V. Egon Andersen
Hindingvej 37, Nors
Tlf. 97981163

V. Hanne V. Nielsen
Norsvej 76
Tlf. 97981918
Lukket hver mandag –og lørdag i ulige uger.
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NORS-TVED
KIRKETIDENDE
MAJ - JUNI 2008

GUDSTJENESTER
Nors

Tved

10:30

-

9:00 og 11:00 Konf.

-

1.5. Kristi Himmelfartsdag
4.5. 6. s. e. Påske
11.5. Pinsedag

10:30 *

12.5. 2. Pinsedag

9:00

Friluftsgudstjeneste, Nors Sø v. Nebel, kl. 11:00.

18.5. Trinitatissøndag

-

25.5. 1. s. e. Trinitatis

9:00 K

1.6. 2. s. e. Trinitatis

10:30

8.6. 3. s. e. Trinitatis

9:00 BH
10:30 *
9:00

9:00 PSH

-

15.6. 4. s. e. Trinitatis

9:00

10:30 *

22.6. 5. s. e. Trinitatis

10:30 *

9:00

29.6 6. s. e. Trinitatis

9:00

10:30

6.7. 7. s. e. Trinitatis

-

13.7. 8. s. e. Trinitatis

9:00 PSH

10:30 * PSH

20.7. 9. s. e. Trinitatis

9:00 K

27.7 10. s. e. Trinitatis

10:30

10:30 *
9:00

Bemærk: Gudstjenesten, Kristi Himmelfartsdag er flyttet fra kl. 9:00 til 10:30.

til Thisted Taxa, 9792 0422, senest lørdag kl.
12.

Sognepræst, provst, Henning Sørensen, Hindingvej 1, Nors, tlf. 9798 1030, hebs@km.dk
træffes bedst hverdage mellem kl. 12 og 13.
Jeg har ferie fra d. 30.6. - 13.7.

K): Ved gudstjenesterne d. 25. maj og 13.juli i
Nors kirke serveres der en kop kaffe i våbenhuset umiddelbart efter gudstjenesten.

PSH: Pia Søgaard Hansen, Skjoldborg
BH: Benne Taekele Holwerda, Hillerslev.

*): For at benytte kirkebilen bedes man ringe

Støtteforeningen
For nors bk
Nors Genbrug
Kontaktperson:
Kai Stensgaard
Tlf. 97981236
Mail: Ritaogkai@mvb.net

Kontaktperson:
Viggo Jørgensen
mail:
norshallen@norshallen.dk

Kontaktperson:
Bertel Andersen
Tlf. 97981978 mail:
B.C.A@tdcadsl.dk
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FORÅR
Når foråret kommer, kommer nyt liv.
Forårssolens første varme og lys sætter
utroligt meget i gang i naturen omkring os. Ikke bare omkring os, men også i os selv mærker
vi, hvordan det, der i lang tid har været stift og
hårdt, bliver blødt og føjelig og bevæger sig.
Lige så snart solens første forårsstråler
melder sig, leder vi og finder et sted, hvor der
er lidt læ, en lille forårslomme, hvor vi kan
vende hovedet mod himlen, lukke øjnene og
stille suge solens varme i os.
Og kigger vi os rundt møder vi mennesker, der har det ligesom os, - og alle siger med
kropssprog og stemmeføring , at det nu går den
rigtige vej. Der er noget i vente.
Vi føler os overvældet af og omsluttet af
noget meget stort. Og det kommer lige overrumplende og jomfruelig nyt bag på os hvert
år. Igen i år er vi sikre på, at vi har noget godt
i vente, uden vi selv ved hvordan
Og igen i år, - ved vi, - vil vi aldrig helt
komme til bunds i, hvordan det vil gå til, - det,
der vokser og bliver så stort og smukt, som
det bliver - det forbliver en hemmelighed, en
gåde, et mirakel.
Men vi erfarer og tyder det som stærke
kræfter, der tager ved os, skabende, almægtige
og venlige.
Forfatteren Knud Sørensen, Nykøbing
Mors, har i sin digtsamling ”Dagligdagen”
skrevet digtet: ”Morgenens hjerte”

Der er en lyd – og det er nok den
der har vækket mig –
der er en lyd

af hastigt hivende åndedrag
som ikke er vores egne,
og det er morgen nu, og jeg ser
en sort, bølgende linje
over det sydlige himmelrum
som solen endnu
kan belyse skråt nedefra,
og bølgen strækker sig
næsten
fra den østlige og næsten
til den vestlige horisont.
Jeg siger bagud:
”Det er tusinder af knortegæs
på træk mod nord”,
op jeg siger også:
”som en opstigende guirlande”
men det passer ikke helt,
må jeg indrømme,
da vi er blevet to
herhenne ve d vinduet, der er
for megen bevægelse på tværs,
for mange bevægelige højder
og flygtige dybder i tegningen
deroppe. Og pludseligt
ser jeg det:
Det er jo et langstrakt
og venligt afrundet kardiogram,
der har hævet sig over horisonten,
og basker sig hen over
den store, blålige skærm deroppe.
Vi kan godt
tage hinanden i hånden nu
”Se” siger jeg ”se
endnu en dag
er der et hjerte derude,
der slår som det skal”

Foredrag
Musik
hygge
Kontaktperson:
Lilian Larsen
Tlf. 97981626

Stationsvej 39
Tirsdag+
torsdag 19-22
Kontaktperson:
Alex Dahl jensen
Tlf. 97982507
Mail: alexdj@mail.tele.dk

Kontaktperson:
Vita b. pedersen tlf. 97981865
Udlejning:
Anders Christensen tlf. 97982089
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KONFIRMANDGUDSTJENESTE
TVED KIRKE D. 20. APRIL
De sidste tolv gange, vi havde præstetimer har
konfirmanderne fået lov til at arbejde med
gudstjenesten, hver på sin egen måde, således,
at vi arbejdede hen imod en gudstjeneste i
Tved Kirke søndag den 20. april kl.16.00. I
denne gudstjeneste kunne de sætte deres præg
på både form og indhold.
I fællesskab blev der udarbejdet en bøn, som
blev brugt som indgangskollekt.
Jesper og Niels Jørgen lavede et skuespil over
historien om Abraham, der skal ofre sin søn
Isak, som vi kender fra det Gamle Testamente.
Desværre blev Jesper syg søndag, så vi måtte
droppe selve skuespillet, - i stedet fortalte jeg
historien.
Simon, Peter, Christian, Niels og Peter arbejdede med sløjd og lavede symboler.
Helle, Marie og Jette arbejdede også med symboler. De lavede en regnbue af alle stjernetegn.
Regnbuen selv er et håbets tegn, symbol på
den pagt, som Gud sluttede med alle mennesker, (derfor er alle stjernetegn i buen), med alt
levende efter syndfloden.

brød i form af et kors, som blev brugt ved nadveruddelingen.
Line, Mille, Mia, Christina, Elisabeth, Camilla,
Malene, Melisa og Ida malede i fællesskab en
ny altertavle De lod sig inspirere af forskellige
billeder og malerier fra forskellige kunstnere. I
venstre side ses øverst: Adam og Eva ved
kundskabens træ i Paradisets have. I højre side
ses henholdsvis fra øverst til nederst: folk, som
bringer deres små børn til Jesus, for at han skal
velsigne dem – den triumferende Kristus – den
sidste nadver – Abraham, der ofrer sin søn
Isak.
For neden ses et aftryk af alle malernes hænder
+ navne, som autograf. Hænderne skal i sig
selv betragtes som et symbol på håbet, - ifølge
pigerne.
I midten har de malet et stort rødt hjerte over
billederne, samt et anker og et kors indeni. “Så
bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre. Men
størst af dem er kærligheden.” (1.Korintherbrev 13,13)
Børnene har givet mig det ovennævnte vers
som den røde tråd i alt det, de har lavet og det
blev udgangspunktet i forkyndelsen.
Benne Holwerda.

Dres Johansen lavede en ny salmetavle.
Bjørn, Christian, Jørgen og Jacob bagte alter-

SIDEN SIDST
Døbte:
Emil Alstrup, Fuldenvej 69, Beder
Freja Pretzmann Jensen, Havrevej 19, 2. tv.
Thisted

- Se billederne på forsiden -

SAMMENKOMST FOR ÆLDRE
Nors præstegård d. 21. maj kl. 14:30.
Sognepræst Benne Holwerda, Hillerslev:
”Barndom og blomster i Holland”.

Døde:
Inger Lis Josephsen, Havrevej 6, Thisted
Karen Elisabeth Jensen, Norsvej 83, Vorring
Gustav Jensen, Sennelsvej 65, Thisted
Hans Kristian Pedersen, Kirkebyvej 18, Nors

Nors juniorklub
Man. 12.30-15.00
Tors. 13.00-15.30
Kontaktperson
Else Gregersen
Tlf. 97981965
Mail eg@hillerslev.dk

Alle er velkomne. Tag naboen med.
Ang. kørsel: ring til Snedsted Turistfart,
9793 4192.

Www.
teutoniaworkout.com

Kontaktperson:
Helle Madsen tlf. 40152949
mail: warming@mvb.net

Nors boldklub
info@norsbk.dk
Www.norsbk.dk
Kontaktperson
Jesper Christensen
Tlf. 97981596
kroer@post10.tele.dk
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MENIGHEDSRÅDENE.
Nors:
Menighedsrådsformand: Gunnar Smed,
Norsvej 81, 9798 1812.
Næstformand: Else Rasmussen,
Holmvej 28, 9798 1465.
Kirkeværge: Egon Andersen,
Hindingvej 37, 9798 1163.
Kasserer: Jens Peter Søndergaard,
Nellikevej 25, 9798 1748.
Graver: Jørgen Christiansen, Søbakken 2,
9798 1431 - 2490 0808.
Tved:
Menighedsrådsformand: Jørgen Miltersen,
Norsvej 63, 9798 1585.
Næstformand Anders Andersen,
Ballerumvej 5, 9798 1607.
Kirkeværge: Anders Andersen,
Ballerumvej 5, 9798 1607
Kasserer: Jens Peter Søndergaard,
Nellikevej 25, 9798 1748.
Graver: Erling Overgaard,
Torshøjvej 11, 97981489 , 4028 7389

KONFIRMATIONER
2008: 4. maj kl. 9:00 og 11:00
2009: A-klassen: 26. april
B-klassen: 3 maj.
2010: 2. maj

SUDANMISSIONEN
13. maj kl. 19:30. Møde hos Anna Bang,
Vendbjerg 4
9. juni kl. 19:30. Møde hos Erna Bak,
Skrænten 8.

HUSK
Radiogudstjeneste
Nordvestjylland Guld FM,
hver mandag kl. 18:05
på 107,1 eller 106,7.

Nors
Gymnastik
forening
Kontaktperson:
Karl Kristian Iversen
Tlf. 24866675
Kk_iversen@hotmail.dk

VALG TIL MENIGHEDSRÅD
- ET VALG AF VÆRDI Den 11. november 2008 skal der være valg til
alle menighedsrådene i Danmark.
Menighedsrådene
- fastlægger kirkens budget, forvalter indtægter
og udgifter,
- er ansvarlig for kirkens og præstegårdens
vedligeholdelse
- ansætter og er arbejdsgiver for medarbejderne
ved kirken og kirkegården,
- indstiller ved præsteskifte,
- deltager i valg af biskop og provstiudvalg
Men menighedsrådet er ikke kun et arbejde
med penge og mursten. Det er også sammen
med kirkens medarbejdere at sætte kirken på
dagsordnen lokalt, - eller at være ansvarlige for
det lokale kirkelige liv.
Forude tegner der sig strukturændringer for
Folkekirken af et hidtil uset omfang, ændringer, omlægninger. Derfor vil der være store og
afgørende forhold for de kommende menighedsråd at skulle tage vare på.
”Vi lever i en tid, der i højere og højere grad
er præget af multireligiøse og multikulturelle
strømninger. Vi har som kristne mennesker
brug for at besinde os på, hvad kristendommen
har at give os af inspiration til engagement og
livsmod og ansvarlighed. Det gælder i det enkelte menneskes personlige liv og det gælder i
vort samfund som helhed. Derfor kan vi ikke
undvære Folkekirken. Den er vort åndelige
hjem og den bærende kraft i vort liv og i vort
samfund.
Folkekirken er værd at bevare - den er værd at
kæmpe for, at sætte kræfterne ind på at udvikle og styrke i et dynamisk samspil mellem tradition og fornyelse. Derfor er det kommende
menighedsrådsvalg et valg af værdi. Det kan
vise sig at blive det mest betydningsfuld og
skelsættende valg i menighedsrådenes godt
100-årige historie.”
biskop Sørensen Lodberg Hvas.

Nors-tved
Borgerforening
Www.norsby.dk
Kontaktperson:
Peter Larsen
Tlf. 24 91 95 06
peter@boghthoft.dk

Spejderne
i nors
holmevej

Kontaktperson:
Lars lund larsen
tlf. 97982230
larslundnors@mail.tele.dk
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Det er typisk polterabendhold, der booker sig
ind i centeret, men også firmadyster og familiefester afholdes i centeret, hvor der er mulighed
at bestille mad også.

Nyt i Gokartcenteret.
Foruden gokart er der nu flere muligheder. I en
af de andre haller i Erhvervscenteret har Tommy anskaffet sig ”Human Football”. Et rigtigt
sjovt spil lavet efter samme koncept som bordfodbold. Her er det bare levende folk, der bliver
spændt fast til en stang og herfra styre bolden.
Polterabendholdet, der var på besøg, da vi tog
billederne havde det rigtigt sjovt og kom faktisk
til at svede af spillet.
I hallen, hvor fodbold og sumobrydningen er
kan man også købe fadøl og vand som i gokart
centeret og der er plads til at sidde, som man
kan se på ovenstående billede.
Skulle man få lyst til at komme i gokartcenteret
og prøve nogle af tingene, kan man ringe til
Tommy og booke en tid på tlf. 21423535. På
hjemmesiden www.thygokart.dk er der også
mange flere informationer om, hvilke muligheder der er i ”legelandet for de legesyge voksne” i Nors.

Sumodragterne, som vi havde nede til sidste
års sommerfest, er at finde i samme hal. En lille måtte er placeret på gulvet, hvorfra
man ikke må komme udenfor. Ellers gælder
det jo bare om at lægge modstanderen ned og
lægge sig ovenpå i mindst 10 sek., så har man
vundet. Er man nede og ligge, må han have
hjælp til at rejse sig igen, da det er umuligt selv
at komme op med dragten på. Også sumodragterne var til stor begejstring for det besøgende polterabendhold.

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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Nors Områdecenters
aktivitetskalender
Maj:
Onsdag den 07.05. kl. 13.30
Blå Tur. Hvor mon turen går hen?
Pris for kaffe og kørsel 75 kr.
Torsdag den 08.05. kl. 14.30
Gudstjeneste.

Onsdag den 11.06. kl. 14.00
Vi får besøg af Senior Shop som
holder UDSALG.
Kom og få fornyet garderoben.
Onsdag den 18.06. kl. 14.00
UDFLUGT! Vi skal besøge Mariager og omegn. Nærmere information følger.
Glæd jer til en spændende dag.
Onsdag den 25.06. kl. 14.00
Vi fejrer Sankt Hans med bål,
tale, midsommervisen og
æbleskiver til kaffen.

Onsdag den 14.05. kl. 14.00
Alm. klub.
Onsdag den 21.05. kl. 14.30
Sammenkomst i Præstegården
Onsdag den 28.05. kl. 14.00
Vores SOSU elev Merina, fortæller om sin
opvækst på Sri Lanka.
Torsdag den 29.05. kl. 14.30
Gudstjeneste

Juni:
Onsdag den 04.06. kl. 14.00
Alm. klub.

Torsdag den 26.06. kl. 14.30
Gudstjeneste.
Åbningstider i Terapien:
Mandag: kl. 9 – 15
Tirsdag: kl. 9 – 15
Onsdag: kl. 9 – 16.30 – klub 14 – 16.30
Torsdag: kl. 14.30 – 21
Fredag: kl. 9 – 13.
Tlf.: 99174080
Aktivitetsmedarbejder: Gerda Jacobsen
Her er du altid velkommen!

Modeshow 2008
Den 2. april havde Håndboldafdelingen i Nors BK
arrangeret modeshow i
hallen. - 160 billetter var
der solgt, så det er klubben rigtig godt tilfreds
med, da det var 30 mere
end sidste år.
Der blev til modeshowet
vist seneste nyt fra forskellige butikker i Thisted.
Modellerne var primært
folk fra håndboldafdelingen.

Sydhavnsvej 5
Tlf. 99199300
thisted@de-bergske.dk
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Tusinde Tak!!!
Så er ”Den Store Klassefest” afviklet...og hold da
op. Det gik bare godt og det var en fryd at se så
mange glade mennesker samlet på et sted.
695 blev der dækket til og TAK til alle gæsterne. I
er da virkelig værd at arrangere en fest for. Lige fra
begyndelsen summede det i hele hallen af tilpasse
folk, der virkelig var kommet for at hygge sig.
Til alle de frivillige kræfter skal også lyde en kæmpe TAK. - Lørdag aften var ca. 70 folk i aktion og,
hvor var i dygtige og alle tog arbejdet med et smil. Sammenlagt har der nok ca. været 100 frivillige impliceret i festen og de har alle været med til, at det
fra start til slut kørte rigtig godt. Så endnu engang
TAK - håber I står klar, hvis der er brug for jer en
anden gang.

Generationsskifte hos NJA Møbler
NJA møbler har gennem de sidste par år forberedt sig på et generationsskifte. 1. april sidste år
forlod firmaets stifter og ejer gennem 32 år Niels
Jørgen Andersen direktionen. Han er dog fortsat
direktør for moderselskabet NJA Holding A/S og
fortsætter også som bestyrelsesmedlem i NJA og
med arbejdsopgaver indenfor virksomheden.
Inden udgangen af 2009 overtager fire ledende
medarbejdere 60% af NJA Møbler, der fremover
kun kommer til at hedde NJA.
Det er den nye administrerende direktør Henrik
Kusk Jeppesen, Salgsdirektør Jan Hansen, direktør for Nors Erhvervscenter Kent Andersen og
den nye fabriksdirektør Rene Knudsen, der bliver
de fremtidige hovedaktionærer.
Henrik Kusk Jeppesen udtaler, at strategien
fremover er, at koncentrere sig om få store kun-

Også TAK for det gode samarbejde vi havde med
Nors Skole, Nors Hallen og Nors Kro.

Mange hilsner Festudvalget
Nors BK og Nors-Tved Borgerforening

der. I dag producerer man til omkring 300 kunder. En ny storkunde har man allerede lavet aftale med. Det er møbelkæden IKEA. Her har man
fået den første ordre i hus, hvor man for et tocifret millionbeløb skal levere borde inden sommerferien.
I forbindelse med generationsskiftet har man også valgt at skifte logo. Det nye logo er i grønne
og brune farver og skal symbolisere en bæredygtig og miljøvenlig virksomhed. En grøn profil bliver mere og mere til et konkurrenceparameter og
da NJA udelukkende har skandinavisk fyrretræ
og vandbaserede lakker i produktionen, var det
meget nærliggende at køre med på den grønne
linie og markedsføre sig ud fra den.
Indenfor et år forventer man at køre med treholdsskift i produktionen og man må sige, at NJA
har formået at holde skansen i disse år, hvor
mange møbelvirksomheder har måttet lukke
p.g.a. trange tider. Godt gået NJA - det er godt
for vor by.

Kims
Gulvservice
Tlf. 97911851
Mobil 20261851
V. Halla Palm
Håndværkervej 18

Side 17

Profil Trykkeriet Friheden

Nors VVS - og
Blikkenslagerforretning

Vognmand
Henning Pedersen
Norsvej 6, 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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X-Factor til Alkoholfrit diskotek.
Tilmelding NU!
Så du mon X-factor, da
15 årige Martin vandt??
- og har du måske lyst til
at stå på en scene og
fyre den af til dit yndlingsnummer eventuelt
sammen med dine venner, så har du/I muligheden til årets sommerfest
fredag den 15. august,
hvor du kan deltage i xfactor dysten.

For at deltage skal du
tilmelde dig senest den
1. august ved at skrive
dit navn, efternavn, tlf.
nr. og alder + melodi du
vil optræde til. Sedlen
afleveres i Jans postkasse på Norsvej 34 eller mail til:
s.trauelsen@mvb.net. Husk det er børn fra 4. klasse og opad, der kan
tilmelde sig.

Program til sommerfest.

Vejret kan vi ikke rigtig gøre
noget ved, men vi håber på
en rigtig god og varm sensommer sol, der vil skinne
over sommerfesten.

Programmet til sommerfesten i år er festudvalget
langt henne med. Vi mangler dog stadig på at få
specielt fredag aften fyldt lidt mere ud, men der
arbejdes på sagen.
Havetraktortræk har vi været nødt til at flytte til
lørdag formiddag, da ”Thy Havetraktortræk” desværre allerede var optaget om fredagen. Vi håber dog, at det vil give mange flere en mulighed
for at deltage.

Skulle du have lyst til at give en hjælpende hånd
med alle de arbejdsopgaver, der er i forbindelse
med sådan et arrangement, er du velkommen til
at kontakte Peter på tlf. 24919506 eller mail til
peter@boghthoft. dk.

Vi har en aftale med Thisted Politi om, at de
kommer med hunde og viser, hvad de kan om
lørdagen. Vi kan dog ikke garantere, at de med
100% sikkerhed kommer, da der kan være en
vigtig arbejdsopgave, som så selvfølgelig får første prioritet hos politiet.

Mange sommerhilsner
Festudvalget
Teutonia, Spejderne og Borgerforeningen

Thykød v. Lars Jacobsen
Tlf. 97981777
www.thykoed.dk
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Sommerfest
14. - 16. august 2008
Sæt allerede nu kryds i kalenderen i ovennævnte weekend, hvor årets sommerfest i
Nors-Tved afholdes. Festudvalget har afholdt
flere møder og er langt henne i at strikke et
program sammen, hvor der er noget for enhver smag. Også i år vil sommerfesten finde
sted på pladsen mellem hallen og skolen.
Programmet er dog med ret til ændringer og
det helt færdige program skal efter planen
med i næste Tidende. Har DU en ide du synes
vil være fint at få med til Sommerfesten, så giv
lige lyd på mail: peter@boghthoft.dk. Ligeledes, hvis du har lyst til at give en hjælpende
hånd med noget i løbet at denne weekend er
du velkommen til at sende en mail.

Kl. 10.00 Gratis kaffe med rundstykker.
Kl. 10.00 Kræmmermarked. Har du lyst til at
komme og sælge en eller anden ting, kan du
få nærmere info hos Peter tlf. 24919506 eller
mail peter@boghthoft.dk.
Kl. 10.00 Havetraktortræk
Få pudset din havetraktor og kom
ned og leg med
alle de andre. Pris
for at deltage er
50,00 kr. Der vil
være fine pokaler.
Arkivfoto fra sidste sommerfest.
Kl. 11.00 Kom og oplev politihunde i aktion.

Foreløbigt program:
Torsdag den 14. august:
Kl. 19.00 Banko i teltet med fine præmier og
amerikansk lotteri.

Kl. 12.00 - 15.00 Tommy fra Gokartcenteret
har rykket teltpælene ind i hallen, hvor du har
mulighed for at prøve flere forskellige ting.
Bl.a. er der ”Human Football” (som bordfodbold bare med levende folk i aktion),
”sumobrydning” og gladiatorkamp.

Fredag den 15. august:

Kl. 13.00 Taekwondo opvisning af lokale hold.

Kl. 19.00-22.30 Alkoholfrit diskotek i sangsalen fra 4. klasse og opefter.

Kl. 14.00 Line Dance opvisning.
Kl. 14.30 Gratis kaffe med brød i teltet.

Kl. 19.00-0.30 Gøglerbar i teltet med besøg af
Swing dansere. GOD musik og hygge.

Kl. 15.00 Kendisdyst, hvor kendte fra byen
konkurrerer i hold.

Lørdag den 16. august:

Kl. 16.00 Festpladsen lukker.

Kl. 9.00 Indvejning Havetraktortræk

Kl. 18.00 Sommerfestmiddag med grillstegt
gris og tilbehør. Musik igen i år er Mygind
Brødrene. Nærmere omkring tilmelding i næste Tidende.

Kl. 9.30 Gudstjeneste med Provst Henning
Sørensen i teltet, hvor Ballerum Tæskværk
spiller til.

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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Nyt fra
Borgerforeningen

Vi er jo en meget ny bestyrelse, da der var en
del udskiftning, til generalforsamlingen. Vi vil
dog lige sige at fratrådte formand Susanne SøeLarsen har været en god hjælp.
Vi vil i bestyrelsen prøve at fortsætte det gode
arbejde som der var startet på, men har vi nogle
ildsjæle som vælter rundt med ideer og lign. skal
de endelig ikke holde sig tilbage for at kontakte
os.
Lidt om hvad der sker og er sket.
Klassefesten.:
Det kan man da kalde en fest, folk mødtes allerede midt formiddag for at varme op til aftenens
fest, en fest med 700 deltagere og ikke den
mindste ballade, så er det gået rigtigt godt.
De frivillige som også var imponeret over festen
udvikling, gjorde et fantastisk arbejde, ja tættere
på professionelle komme vi vel næppe, så stor
tak til dem alle.
Hærværk.:
Dagen efter sidste Halbal var der knækket flere
flagstænger, hvilket er en kedelig udvikling som
vi ikke vil have til vores lille lokal samfund, vil
også her gøre opmærksom på det er frivillige
som sætter flagstænger op, flag op og vedligeholde samme, så det kan ”I” ikke være bekendt.
Igen kan man sige at flag og en pæn by er med
til at trække flere til Nors, så tag lige hinanden
og vores børn i nakken, så dette ikke skal være
kutymen. - Også det graffiti, der har været i Kirkebyen for nylig, er trist at få til byen. Flere skilte , vinduer og mure var blevet spraymalet og
det skaber irritation, det koster tid og også penge at få fjernet igen.

Sommerfesten.:
Som i alle nok er klar over finder sommerfesten
sted 14-16. august. Vi er et udvalg som allerede
nu arbejder hårdt på det skal blive den bedste
sommerfest nogensinde, men det arbejder man
jo for hvert år. Her har vi igen god hjælp af nogle
af de ”gamle” planlæggere.
Der vil igen i år være en masse aktiviteter fra de
yngste til de ældste, der vil bla. være vores faste
Banko, Kendis dyst som vi håber mange vil deltage i, Linedans og vores lokale Taekwondo
hold stiller op til opvisning, samt en masse andet.
Det firma som vi lejer telt af, sætter i år selv teltet op og tager det også ned, så det er en masse arbejde vi sparer der (prisen er den samme).
Tommy fra Nors Gokart, tager sig af kendis dysten og stiller med nogle forskellige aktiviteter, vi
vil også prøve at få flere kræmmere til.
Men der skal stadig bruges folk i baren, på gulvet, til oprydning, i pølsevognene samt til en
masse andet, så sidder du/i nu og gerne vil give
en hånd til lokal samfundet, så er det bare om at
skrive en mail til peter@boghthoft.dk. Skriv
”hjælper” i emne. Eller ring 24 91 95 06.
Julepynts udvalg.:
Lært af sidste års debat på www.norsby.dk vedr.
vores julepynt, søger vi et udvalg som skal finde
det ”rigtige” julepynt.
I vil få udleveret et budget og så ellers fri hænder.
En stor opfordring til at melde sig. Skriv til peter@boghthoft.dk skriv julepynt i emne. Eller
ring 24 91 95 06
Som afslutning vil jeg gerne ønske alle et godt
forår samt en god sommer, håber på mange frivillige.
På vegne af Borgerforeningen
Peter Bøgh Larsen
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Ny formand i
Nors-Tved
Borgerforening.
Ved generalforsamlingen i NorsTved Borgerforening den 4. marts
var der mødt ca. 40 mennesker op, hvilket må
siges at være godt i forhold til, hvad der normalt
møder op til de forskellige generalforsamlinger.
Efter kaffen var der en god debat omkring vores
lokalsamfund, indledt af byrådskandidaterne her
fra Nors, Ole Westergaard og Ole Christensen.
Til Borgerforeningens nye bestyrelse blev valgt:
Poul Møller Madsen, Eva Madsen, Peter Larsen
og Kim Holm har siden sagt ja til at være med.
Nye suppleanter blev Svend Erik Borggaard og
Henning Pedersen.
I bestyrelsen var der i forvejen:
Martin Sørensen, Eva Johansen og Jette Berg.
Bestyrelsen har siden konstitueret sig og ny formand blev Peter Larsen.
Peter 34 år, ses her med sin familie, der består af
konen Helene, 29 år, Patrick 5 år og Nicole 3 år.
- De stammer fra Ålborg og kom til Dalen i Nors
for godt et år siden. Familien er faldet rigtig godt
til i byen og vil gerne yde en arbejdsindsats i borgerforeningen.

Udlejning af flag, stænger mm.
Står du og mangler flag, stænger, æresport til naboens sølvbryllup eller andet.
Er du interesseret i at leje hoppeborgen.
Så har Borgerforeningen det på lager.
Henvendelse skal ske til:

Mads Nesager
Tlf. 23956619
Hos ham kan du høre nærmere omkring
priser mm.
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at sende aktiviteter ind, så vi får en mere ud-

førlig kalender, hvor alle aktiviteter er med! - Sendes til:
info@norsby.dk eller afleveres Norsvej 54.
Følg med på hjemmesiden www.norsby.dk
Din lokale netportal...

Her er plads til DIT logo - det kan
godt betale sig at være med i
”Tværssamarbejdet”…
- kontakt redaktionen...
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Et umage par
naboer…
Det er sjovt, så forskellige folk kan være. Heldigvis er vi ikke ens, det ville da være frygtelig kedeligt.
Naboerne på Ranselvej 2 og 4 Karsten Kappel
og Jens Kjær har i hvert fald en fællesinteresse
og det er deres haver. De er bare ikke helt enige
om, hvordan haven skal se ud…
Jens har altid været interesseret i prydplanter i
alle afskygninger. Han har rigtig mange forskellige blomster i haven, som han nyder at tage aflæggere af. Det meste af året blomstrer der i
hans have med de flotteste planter fra hele verden. Samtidig har han også fået fat på bl.a. granit
fra Norge og lavasten fra Island, som ligger mellem de flotte blomster.

Karsten er her i gang med at lægge skalotteløg. Kartoflerne er også
sat.
Karsten vil have noget i haven, der kan spises,
så hvad skal man med blomster, der bare kan stå
og se pæne ud. Der skal være porrer, kartofler,
løg og andre grøntsager, som man kan nyde hele
året. - ”Den flotteste blomst man kan få er kartoffelblomsten” siger Karsten…- Hver dag året rundt
spiser han en porre og tre løg til sin sildemad.
For et par år siden, skulle hækken mellem de to
haver skiftes ud. Karsten mente man kunne sætte kirsebærtræer i skellet, så kunne man da bruge ”hækken” til lidt fornuftigt. - Jens ville gerne
have en flot hæk med blomster…
Jens vandt. Han fik lov at sætte en ny hæk, der
snart kommer med flotte hvide blomster.

Jens nyder sine flotte blomster.
Nederst i haven har hans kone Edel til nød fået
et lille frimærke, hvor hun kan dyrke lidt grøntsager, men ellers skal det være blomster til fryd for
øjet i det meste af haven.

Her ses den nye hæk mellem de to haver. Jenses have til venstre og
Karstens til højre, Karstens rummer klart nok også frugttræer og
bærbuske - det kan nemlig også spises.
Åben Have og Plantesalg.

Et udpluk af nogle af alle de planter Jens vil sælge.

På den anden side af hækken bor så Karsten og
Inger. Her har Inger til nød fået et lille bed til
blomster. -

Artiklen her begyndte egentlig med, at Jens
Kjær gerne ville have et stykke i Tidende omkring åben have og plantesalg. Han har rigtig
mange både sjældne, men også mere kendte
planter, han selv har formeret, til salg.
Skulle du være interesseret i at se haven eller
købe planter, er du velkommen på Ranselvej 4.
Eventuel aftale kan også laves ved at kontakte
Jens på tlf. 97981970.

”Den Store Klassefest” i anledningen af Nors Skoles 50 års Jubilæum
Lørdag den 5. april 2008 i Nors Hallen.

Helt præcis 695 gæster var der dækket til i
Nors Hallen til Jubilæumsfesten.

Den lækre mad blev leveret af Nors Kro.

En check på kr. 16.750 giver Lars Bang Bertelsen fra festudvalget (Nors BK og Borgerforeningen) til skoleinspektør Claus Bøegh. Pengene er en gave fra alle deltagerne
fra festen til Nors Skole og skal bruges til ny legeplads på
skolen.

Fra start til slut osede det af
fest og humør med hygge,
knus og kram. Flere generationer hyggede sig med hinanden hele aftenen - alle med
smil på læben.

Se flere billeder på norsby.dk

