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Ovenfor står Sanne og Carsten ved en meget tom
grund - sådan så det ud 22. juni 2007…
Den 28. marts 2008 var der rejsegilde…
Og så når vi endelig den 27. juni. - En stor,
flot ny butik bliver indviet. Til lykke Nors,
hvor er vi heldige med, at Sanne og Carsten har troen på, at det kan svare sig at
bygge så flot en butik her. OG STØT DEM
NU, så vi altid vil blive ved med at have en
købmandsbutik i byen. Og som et barn
sagde i butikken: ”Det er jo næsten lige
som Bilka det her...De har jo alt mulig”...
Lars og Jacob og alle andre ansatte havde en rigtig travl dag. Tilbudshylderne blev hurtigt tømt og nye varer skulle fyldes op. Carsten kunne fortælle, at der ikke kun var rekordomsætning på
åbningsdagen. Man kunne gange med to… Rigtig mange var også
mødt op og fik gratis fadøl, kaffe og kage til selve receptionen kl. 14
på åbningsdagen. Dette foregik i bagbutikken.

I forbindelse med åbningen har Sanne og Carsten også fået lanceret en lokal vin med fire forskellige billeder fra byen. En rigtig god
chilensk vin med flotte etiketter på, der kan købes til rimelige penge.

Al mulig held og lykke med den nye butik.
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Indledning.
”Kom maj du søde milde…” - og det gjorde den
i den grad. Sikke et majvejr vi har haft i år og
også noget af juni har været ok. MEN nu vil vi
da gerne have solen ordentlig igennem igen,
efter landmændene og haveejerne har fået det
regn, der var tiltrængt. - Vi håber i hvert fald, at
det bliver en god varm sommer.
Tidende er lige et par dage forsinket, da vi lige
skulle have den 27. juni med. Denne dag skete
der nemlig det, at vi endelig fik vores nye købmandsbutik. Samme dag holdt ”Det Blå Lagersalg” og ”Atlas Malerfirma” åbent hus i deres
nye lokaler på Håndværkervej. - Jo der var
gang i byen og mange ”fremmede” kiggede også til Nors, for at handle ind. Det er noget vi kan
bruge. Og NEJ, Nors er ingen soveby. Heldigvis har vi nogle erhverv, der tør gøre noget og
på den måde holde gang i byen.
Det er ikke kun erhvervene, der kører derudad.
I sidste weekend var der Thy Rock, hvor Nors
BK hvert år gør et kæmpe arbejde og på den
måde får del i overskuddet sammen med andre
thyske foreninger. Der var i år rekordsalg af billetter og efter sigende forløb alt planmæssigt og
selv vejret var man rimelig heldige med.
Skønt vi er godt på den anden side af ”Store
Klassefest”, som var medvirkende til at der blev
sat besøgsrekord på hjemmesiden
www.norsby.dk, er der fortsat et pænt besøgstal på siden hver dag. I gennemsnit ligger det
nu på godt 160 besøgende daglig, dette er
egentlig fint nok, men det kan altså blive bedre.
Det kan DU være med til ved at bruge siden.
Der er så mange muligheder. Du kan lægge
dine gamle ting ind på loppemarkedet, du kan
leje din lejlighed ud, du kan sende et billede/
tekst af noget du synes bør komme med i nyhedsoversigten og meget, meget andet. Des
flere, der benytter siden, des mere liv vil der også komme. Dette vil helt klart også smitte af på
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besøgstallet.
Det samme gælder Tidende. Har du noget, som
du synes skal med, så henvend dig endelig.
ALT har interesse.
Der er også stadig brug for freelance journalister til Tidende. Det er absolut ikke noget, som
man behøves at være bundet af hver gang,
men det kunne nu være godt med lidt flere skribenter. Hold dig ikke tilbage. Henvend dig, såfremt det er noget du kunne have lyst til at prøve.
Kalenderen i Tidende kunne godt blive udfyldt
lidt mere. Denne gang var der næsten ingenting
i juli måned, derfor valgte vi at tage september
med i stedet for. - Selvfølgelig går vi nu også
ind i en ferieperiode, hvor der ikke er de store
aktiviteter i foreningerne.
Heldigvis starter man alle steder op igen efter
ferien, hvor vi også lægger ud med Sommerfesten i byen. Kom og deltag i alle herlighederne,
der er virkelig noget for enhver smag. Det skulle være det endelige program vi har med i dette
blad. - Desværre blev helikopterrundfarten fredag aften med Peter Dissing aflyst, da han ikke
har mulighed for at få brændstof på i Tved mere. Heldigvis fik vi i stedet Nors Løbet lagt ind.
Det er selvfølgelig lidt noget andet, men en rigtig god ide, da vi har rigtig mange, der løber her
i det lokale. Det er Gymnastikforeningen, der
står for løbet og mon ikke vi får lidt flere detaljer
med i sommerfestprogrammet, der vil blive lagt
i vores nye, flotte Merkobutik engang midt i juli.
Ellers kan I også følge med på norsby.dk, hvor
eventuelle ændringer og tilføjelser vil blive lagt
ind.
Rigtig god sommer
og ferie til jer alle.
Hilsen
Susanne
Søe-Larsen
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Nye ansigter hos
KFUM-spejderne.
Efter 22 år har Brian
Pedersen desværre
valgt at stoppe som
spejder. Brian har været spejder helt fra ulveunge og har fungeret
både som patruljeleder, tropsfører og sidst

Torkild Jensen
stopper som kasserer i Nors Gruppen. Han har bestredet posten i
godt 20 år, og fortjener korpsets
fortjenstnål ”Den
gule lilje”, som
han modtog til et fælles spejdermøde afholdt i
Tved Skov.
Kassererposten overtages af Susanne Pedersen, som også er ulveleder.

som gruppeleder.
Brian har lagt et uhyre stort stykke arbejde inden for spejderne og synes nu det er tid at sadle lidt om. Vi siger et stort TAK til Brian og ønsker ham på gensyn i foreningen.
Henrik Bak er startet
som ny spejderleder i
Nors og vil også fungere
som tropsfører.
Henrik har tidligere været spejder i Vandet og
på Fyn. Efter 8 år har
han igen fundet tid til
spejderarbejdet. Henrik
og hans familie deltager i årets sommerlejr for
at lærer børnene og de andre ledere at kende.
Vi håber I vil tage godt imod Henrik og hans familie, og vil byde dem hjertelig velkommen.

Grupperådet vil gerne sige en stor
TAK til Torkild og til lykke til Susanne med sin nye post.
Den 9. juni afholdt spejderne et fælles spejdermøde (ulve, spejdere og seniorer) som alternativ til strandrensning. I den forbindelse sagde vi
farvel til Brian og Torkild og velkommen til Henrik og Susanne.

Aftenen forløb med spil og leg arrangeret af seniorerne og sluttede med medbragt kaffekurv.
Med venlig hilsen
Grupperådet

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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Broløberne fra Nors.
Med broløbet vel overstået kan vi se tilbage på
mange gode timer sammen. Vi har kunnet snakke og pjatte sammen, nogle gange medens vi
løb, andre gange først bagefter, da vi til tider har
presset hinanden. Under løbet i Tved Plantage
har vi flere gange set kronvildt, så der er også tid
til at nyde naturen…
Vore familier har været til stor støtte, da vi har
brugt mange timer på vej og sti. Selve Broløbet var en stor oplevelse. Først med
bus til Korsør. Her var der ca. 4 timers venten
med musik og underholdning fra en scene ved
startområdet.
Vel i mål blev vi modtaget af vore familier. Vi
havde en backup gruppe, der var dejlig at trække på til fælles grill-aften. Løberne var lidt brugte…

Stemningsbilleder fra Bro Løbet.

Vel hjemme i Nors igen, er vi atter startet op på
at løbe i nærområdet. Der er også ruter for nye
løbere, der er meget velkommen til at komme
ned mandage og torsdage uden for hallen kl.
18.30.

Fra venstre: Anne Marie , Henning , Benny, Lene , Karen, Ingolf, Anni,
Hanne, Gitte og Kent.
Afslutningsvis skal Alice og Torben Grønhøj også have et stort til lykke med deres fine resultat
ved Copenhagen Maraton.

Hilsen
Norsløberne
Før løbet havde vi fået sponsoreret lækre løbetrøjer af Sportigan i Thisted og Furn Consult i
Nors.

Ingolf

S/A Smede og
maskinteknik
Ved
Søren Andersen
Ballerumvej 307, Tved
Tlf. 97981790
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Derfor hedder det
”Nors Møllevej”…
I 1930erne og 40erne blev der drevet
mølledrift på Nors Møllevej. Møllen
var nabo til den tidligere skolebygning
på Nors Møllevej 5.
Tegningen, der ses her, har været et
familiearvestykke, men er leveret tilbage til Nors, hvor familien synes det
hører hjemme. Billedet er nu ophængt på Nors Ældrecenter, hvor det
har en fin placering.
Jørgen Miltersen omtaler billedet i
sidste nummer af ”Jul i Thy”, hvor der er nærmere
beskrevet, hvem der har været bosat i møllen.

Tegningen her er venligst lånt af Aksel Hedegaard.

Brand ved Nors Børnehus bålsted
og halvtag med borde og bænke.
Børn – forældre og personale er meget kede af,
at vores gode sted til bålmad er blevet flammernes bytte.
Vi ved også, at der gennem en årrække har været
rigtig mange unge mennesker, som har haft fornøjelse ved at hygge sig og lave bål ved bålstedet. Der har selvfølgelig været nogle gange, hvor
det har været efterladt uden, at der har været ryddet op, hvilket vi ikke har været så tilfredse med.
Det har fungeret rigtig godt de gange, hvor der
har været
nogle kontaktpersoner blandt de unge, som vi så
har aftalt med, at være ansvarlige for, at man forlader bålpladsen og rydder op efter sig.
Hvad der er sket aftenen og natten til lørdag d.
25. maj har vi ikke fået opklaret endnu; men vi har
haft besøg af politiet og aftalt, at vi underretter
dem hvis der sker en opklaring af, hvilke personer

Tlf. 97981622

der har været på bålpladsen før branden opstod.
Er der nogen her i Nors der ved noget eller har
set noget, så vil vi meget gerne, at de kontakter
os på tlf. 99173595 snarest muligt.
Venligst børn –forældre og personale
På Nors Børnehus vegne
Leder Bodil Jonsson

Nordthy Bedemandsforretning
Else og BerthelRasmussen
Bybakken 69
7730 Hanstholm
Tlf. 96550600
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Arrangementer
Indre Mission og
KFUM og KFUK
Indre Mission starter efter sommerferien op torsdag den 14. august, hvor der er Samtalemøde
Hos Lilian Larsen over Katt. Kaptel 13.
Torsdag den 28. august er der Samtalemøde
hos Bent Christensen over Matt. Kap. 14.

Husk også at sætte kryds i kalenderen den 10.
september, hvor der bliver afholdt Høstfest i
Missionshuset.

Klub 19 starter op Onsdag den 20. august i Missionshusets kælder med ryste sammen lege og
vandaktiviteter. Se yderligere i kalenderen bagerst i bladet.
VEL MØDT!

Ny (musik) familie i Tved.
Familien Jensen, der består af: Karsten og Tina
samt børnene Brian 14 år, Casper 10 år og tvillingerne Pernille og Cecilie på 7 år er for en månedstid siden flyttet fra Ræhr til Vorringvej i Tved.
Familien er allerede faldet rigtig godt til og nyder
de dejlige omgivelser tæt ved skoven. En af grundene til, at det lige blev Tved, var bl.a. at huset
havde fire børneværelser, hvilket ville være dejligt, da hver af børnene så kunne få egne værelser. Derforuden kendte specielt Karsten lidt til
Tved, da han er født og opvokset i Bjerre. Tina er
derimod sønderjyde, men har boet her i Thy i ca.
8 år.
Tina arbejder på Sømandshjemmet i Hanstholm
og Karsten er musiker på fuld tid. Sidste år var
han ude til arrangementer omkring 120 gange og
sammen med har han også lidt timer i Thisted
Ungdomsskole, hvor han kører noget samspil
med flere instrumenter.
Karsten har lige udgivet en cd med en blanding af
rock, pop og slagere. Såfremt du er interesseret i
at få Karsten til at spille til et arrangement, kan
han kontaktes på tlf. 97912502 eller kig på hjem-

Sanne og Carsten
Dalgaard
Tlf. 97981050

mesiden www.kj-musik.dk. - Her i Thy tager han
typisk 5.000,00 kr. for at spille til en fest.
Indtil videre fortsætter børnene i Hanstholm Skole, men er allerede nu på udkig efter fritidsaktiviteter i Nors. Casper vil meget gerne gå til bordtennis og pigerne vil gerne gå til springgymnastik.
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Vidste du…
At Nors Genbrug var til ”Thisted By Night” den
4. juni, hvor vi solgte ting og sager sammen
med andre folk fra Danmission.
At vi i genbrugsbutikken holder udsalg i uge 27
fra mandag den 30. juni til og med lørdag den
5. juli. Butikken giver 50 % på alle varer.
At vi holder 2 loppemarkeder i år : lørdag den
28. juni og lørdag den 2. august fra kl. 10 – 14.
Butikken giver også de to dage 50 %. – Vi har
modtaget masser af ting og sager, så kom og
gør en god handel.
At Mette og Simon Kristensen, der er Danmission-medarbejdere på Madagaskar, kommer til
Nors den 21. august kl. 19,30 i Nors Missionshus.
At i sidste nr. af Danmissions blad var temaet:
Børnearbejde og børnerettigheder.
At børn har ret til uddannelse. – Man antager,
at omkring 218 mill. børn i verden er børnearbejdere. Forholdsmæssigt findes den største
andel af børnearbejdere i Afrika syd for Sahara.

At Danmission i løbet af de næste tre år vil arbejde med uddannelse af børn og unge i et indsatsområde under Danmissions arbejde med
fattigdomsbekæmpelse.
At Danmission vil styrke og udvikle kvaliteten i
den uddannelse, børn og unge i vores samarbejdslande modtager.
At På den tid kom disciplene hen til Jesus og
spurgte: ”Hvem er den største i Himmeriget?”
Han kaldte et lille barn hen til sig, stillede det
midt iblandt dem og sagde: ”Sandelig siger jeg
jer: Hvis I ikke vender om og bliver som børn,
kommer I slet ikke ind i Himmeriget. Den, der
ydmyger sig og bliver som dette barn, er den
største i Himmeriget; og den, der tager imod
sådan et barn i mit navn, tager imod mig. ”
Mattæusevangeliet kap. 18.
Stor hilsen
Kai Stensgaard

Nye åbningstider bliver:

Nye åbningstider
hos Bageren.
Fra uge 27 (30. juni) og frem til og med uge 32 (4.
august) vil det igen være mulighed for at handle
hos Bageren i Nors.

Alle hverdage undtagen mandage 6.30-10.00
Weekender 6.30-14
Bestillinger kan foretages i åbningstiden på tlf.
97981003. Det tidligere oplyste mobilnr. kan IKKE
benyttes mere.
Hilsen Nors Bageri

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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Tved Byfest
23. August 2008
FORELØBIG PROGRAM
Familiehyggeeftermiddag kl. 12.00 -16.00
Hvem: Tved beboere med børn/børnebørn.
Hvor: ”Tved fælled” ved den gl. købmandsgård
— Nørbyvej
Eftermiddagen byder på forskellige aktiviteter
for hele familien.
Blandt eftermiddagens højdepunkter skal nævnes:
Hestevognstur, ”guld”gravning, tovtrækning,
”kom selv med” aktiviteter.
Kl. 12.00 Pølsevognen åbner.
Kl. 13.00 Cykelringridning for børn og voksne
Kl. 14.00 Tved-Ballerum motoriserede Plæneklipperlaug udfordrer.
-Hvem har Tveds hurtigste selvkørende plæneklipper? Stil op og se, om du kan køre fra os!
(OBS kun standard-maskiner!).
Kl. 15.00 Kagebagningskonkurrence -du bagervi smager! Flotte præmier.

Arkivfoto fra sidste års Tved fest.
Tved Fest.
Denne traditionsrige fest afholdes
Lørdag den 23/8 kl. 18.30 –02.00
i Tved Hallen, Hanstholmvej 66
Maden får vi fra den gamle slagter og menuen
er:
Helstegt Pattegris m/ tilbehør
IS til dessert
(Der kan købes øl og senere pølser til natmad
fra vores pølsevogn)

Der kan købes is, pølser, sodavand og fadøl.

Pris:
130 kr. pr. deltager (betales til festen)
Børn under 14 halv pris

Medbring selv:
Godt humør, kaffe, tæppe eller klapstole samt
cykel og evt. selvkørende plæneklipper.

Medbring selv:
Al service, tallerkener, kaffekopper, bestik, desserttallerkener, glas og drikkevarer,
samt godt humør. (Der kan købes fadøl)

Kun i tilfælde af heldagsregn aflyses eftermiddagens aktiviteter.

Arkivfoto fra sidste års
Tvedfest..

Har du lyst til at hjælpe til med en aktivitet eller
andet praktisk, så meld dig til festudvalget.

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
JULI - AUGUST 2008

GUDSTJENESTER
Nors
6.7 7. søndag efter Trinitatis
13.7 8. s. e. Trin.

10:30 * PSH

20.7 9. s. e. Trin.

9:00 K

Tved
9:00 PSH
10:30 *

27.7 10. s. e. Trin

10:30

9:00

3.8 11. s. e. Trin.

19:00

-

10.8 12. s. e. Trin.

-

19:00

17.8 13. s. e. Trin.

10:30 *

24.8 14. s. e. Trin.

9:00 BH

-

31.8 15. s. e. Trin.

19:00

10:30 *

7.9 16. s. e. Trin.

10:30

9:00

14.9 17. s. e. Trin.

9:00 PSH

21.9 18. s. e. Trin.

19:00

28.9 19. s. e. Trin.

10:30 * Høstg.

*) Kirkebil
For at benytte kirkebilen bedes man ringe til
Thisted Taxa, 9792 0433, senest lørdag kl.
12.
K) Kirkekaffe.
Ved morgengudstjenesten d. 20. juli serveres
en kop kaffe i våbenhuset umiddelbart efter
gudstjenesten.

10:30 * Høstg.
9:00

Sognepræst, provst, Henning Bjørndal Sørensen, Hindingvej 1, Nors, tlf. 9897 1030.
hebs@km.dk. - Træffes bedst mellem kl.
11:30 og 12:30.
PSH: Sognepræst Pia Søgaard Hansen,
Skjoldborg, tlf. 9793 1061.
BH: Benne Tækele Holwerda, Hillerslev, tlf.
9798 1403.

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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Kristen moral og etik
– eller Elsk jeres fjender!
Ordene om at elske fjenderne er sagt af
Jesus Kristus. De er en del af en lang tale, kaldet Bjergprædiken, hvor Jesus bl.a. også siger
de kendte ord om at vende den anden kind til, om ikke at sætte sig til modværge mod den, der
øver ondt, - om at hvis dit højre øje bringer dig
til fald, så riv det ud og kast det fra dig, - at enhver, der bare bliver vred, allerede er skyldig
for domstolen. Er det virkeligt ment for alvor, skal det forstås bogstaveligt eller hvad?
Når vi spørger og søger svar på, hvordan
det skal forstås, så går det spørgsmål nok ikke
så meget på, hvordan skal vi gøre det, Jesus
kræver, men mere på, hvordan sikrer vi, at vi
har gjort nok og rigtigt. Vi vil være på forkant,
således at vi bagefter ikke skulle kunne bebrejdes noget som helst. Vi vil altid forsøge at have
vores på det tørre. Derfor har vi svært ved det,
vi på forhånd ved, at det vil vi ikke kunne klare.
Men det var slet ikke i de baner, Vorherre
tænkte, - da han sagde: Elsk jeres fjender.
Det her handler ikke om at kunne opfylde
loven, - på hvilken måde og i hvilket omfang,
det skal kunne lade sig gøre, - men det handler,
slet og ret om at skulle elske og tilgive, - kort
og godt. Således som jeres himmelske far tilgiver os, således skal også vi også gøre.
Derfor, når vi skal elske andre mennesker, så skal vi gøre det, fordi sådan er Gud
mod os.
Vi skal elske og tilgive, - ikke som en
betingelse, han stiller op, men som en følge af
den kærlighed, - den Guds kærlighed, vi til alle
tider er omsluttet af.
Fordi vi er Guds børn, skal vi elske. Vi
bliver ikke Guds børn, fordi vi elsker og tilgiver, - det er vi allerede før noget som helst andet.
Så derfor, skal vi ikke begynde at gradbøje Jesu krav til os, gøre dem overskuelige,
gøre dem overkommelige, eller forståelige. Nej
vi skal lade hans ord stå urørte i al deres kompromisløshed.
De er de kolde hjerter, der vil have styr
på det her. Det er dem, der helst vil udtale sig

rent principielt, - dem, der for enhver pris aldrig
ville vove at begive sig ud i noget, som de på
forhånd ikke kender omfanget af og ved, at det
her magter de nok ikke. Det er dem, der vil sikre sig ikke at kunne bebrejdes noget som helst
bagefter.
Nej, vi skal ikke bruge disse ord til at
måle vores egen indsats, - gør vi det, da ender
det hele i selviagttagelse, selvvurdering, - og
oftest i selvforherligelse.
Nej, glem disse overvejelser, - og gå så i
gang med at elske og tilgive, - og hør Vorherres
ord om det, som ord, der tales til dig, ord fra
kærlighed til kærlighed.
Den kærlighed, der ikke kan gradbøjes,
gøres overskuelig, overkommelig eller forståelig. Du skal elske og tilgive, fordi Gud er god i
mod dig, - fordi for han lader sin sol stå op over
onde og gode og lader det regne over retfærdige
og uretfærdige.

Gustav Dorrè’s illustration til Jesu lignelse
om den barmhjertige samaritaner.

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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Menighedsrådsvalg
Tirsdag d. 11. november er der valg til alle menighedsråd i Danmark.
Forinden selve valget skal der i hvert sogn afholdes et orienterende møde, hvor det siddende
menighedsråd gør rede for arbejdet i menighedsrådet i indeværende valgperiode, der er på
4 år. Samtidigt gøres der ved mødet også rede
for valget, opstilling af kandidater m.m. Mødet
slutter med en drøftelse vedrørende valget, kandidater, om man ønsker en fælles liste eller valg
med flere lister.

Orienterende møde
For Nors sogns vedkommende afholdes mødet i
Nors skole tirsdag d. 2. september kl. 19:00 og
for Tved sogns vedkommende i Tved kirke onsdag d. 3. september kl. 19:00.
Derfor vil du have indflydelse i opstilling af
kandidater, så mød op til disse aftner.

Konfirmandundervisningen 2008/09
Konfirmandforældreaften.
De kommende konfirmander inviteres sammen
med deres forældre til en introduktionsaften i
Nors kirke, torsdag d. 21. august kl. 19:30, hvor
Henning Sørensen vil fortælle om Den danske
Folkekirkes gudstjeneste og hvorfor den ser
sådan ud. Derefter serveres der kage, kaffe og
sodavand i våbenhuset. Efterfølgende vil Benne
Holwerda fortælle om konfirmandundervisningen, der begynder torsdag d. 4. september, som
han – ligesom sidste år – i væsentligste grad
står for.

bykirker, høre om, hvad der foregår dér, ligesom vi lægger vejen forbi Nordjyllands Kunstmuseum og får museets skoletjeneste til at gennemgå udvalgte religiøse billeder.
Konfirmation 2009
Elever i den kommende 7. klasse skal konfirmeres således, at de elever der hidtil i år har
gået i 6a konfirmeres søndag d. 26. april 2009
og de elever, der hidtil i år har gået i 6b konfirmeres søndag d. 4. maj 2009.

Konfirmandekskursion.
Sammen med konfirmanderne i Hillerslev tager
vi tirsdag d. 17. marts 2009 på en heldags ekskursion i Aalborg for bl.a. at se store og nye

Nors juniorklub
Man. 12.30-15.00
Tors. 13.00-15.30

Kontaktperson
Else Gregersen
Tlf. 97981965

Www.
teutoniaworkout.com

Kontaktperson:
Helle Madsen
tlf. 30642249
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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Danmission

Siden sidst:
Døbte
Tais Nsambu Andersen, Jamaica
Simon Steensgaard Pedersen, Ranselvej
Tillykke!
Viede
Rebecca Fly Geertsen og Brian Munk Sørensen,
Nytorp
Tillykke!
Døde
Henning Nielsen Vutborg, Thisted
Svend Aage Nielsen, Østerild.
Æret være deres minde!

Sammenkomst for ældre.
Hestevognstur i Tved plantage onsdag den. 27.
august, kaffe og start fra maskinhuset kl. 14,30,
derefter er der kantarelsuppe ude i skoven.
Af hensyn til hestevogne er det nødvendig med
tilmelding senest fredag den. 15. august til Anna Munk tlf.97 98 1010 eller Gunnar Smed. tlf.
97 98 18 12

Koncert i Hillerslev kirke
med Lasse og Mathilde.
I samarbejde med flere af vores nabosogne i
den nordlige del af Thy er man blevet enige om
at gå sammen om et større koncertarrangement.
Torsdag den. 11. september 2008 kl.19.30 er
der koncert i Hillerslev Kirke ved Lasse og Mathilde. Der er adgang for publikum fra kl. 19.
Angående køb af billetter kan man henvende
sig til Gunnar Smed tlf.97 98 18 12.
Billetter koster 50 kr.
Se i øvrigt dagbladene, når tiden nærmere sig.

Sudanmissionen
Møde d. 4. august kl. 19:30 hos Ingeborg Nielsen, Guldstjernevej 10.

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

Danmission på Madagaskar.
Torsdag d. 21. august kl. 19:30 i Nors missionshus fortæller Mette og Simon Kristensen om
Danmissions arbejde på den afrikanske ø Madagaskar.
Det er Vandet-Thisted-Nors kreds, der indbyder. Der er kaffebord og amerikansk lotteri.
Alle er velkomne.
Mette og Simon Kristensen har siden 2005 arbejdet i et udviklingsprojekt i fire landsbyer tæt
på byen Vohemar på Madagaskars nordøstkyst.
Projektet har drejet sig om undervisning i sundhed, ernæring, landbrug og husdyrhold med
praktiske aktiviteter i hver landsby.
Mette er sygeplejerske, og Simon er cand.
scient. soc. i internationale udviklingsstudier og
offentlig administration

Trinitatis
Alle søndagene i denne tid hedder et eller andet
med Trinitatis. Søndagene i juli måned begynder med 7. søndag efter Trinitatis, dvs. efter
Trinitatis, der er første søndag efter pinse.
Trinitatis søndag falder cirka midt i kirkeåret,
der er delt sådan, at alle de særlige helligdage,
som jul, påske og pinse, og Fastelavnssøndag,
Maria Bebudelsesdag, Kristi Himmelfartsdag
m. fl. alle ligger i den første halvdel af kirkeåret.
Den sidste halvdel af kirkeåret, trinitatistiden,
der rækker frem mod 1. søndag i advent, er, om
man så kan sige, hverdagen i kirkeåret i modsætning til den første halvdel med de mange
kirkelige fester og højhelligdage, - hverdagen,
hvor vi skal leve videre på alt det, som vi har
hørt om alle højhelligdagene.
Trinitatis betyder treenighed, der fastholder, at
Gud er én. som vi møder i tre skikkelser, som
Faderen, som Sønnen og som Helligånden.

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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Gang i byggeriet.
Det er ikke kun erhvervsbyggeriet, der er gang i
her i Nors. Også private boliger, ser snart dagens
lys.
På Vænget er man godt i gang med tre nye boliger på det grønne område foran Stationsbygningen. Her vil tre flotte, indflytningsklare huse stå
klar til efteråret. Det ene af husene er allerede
solgt og er du interesseret i at få yderligere at vide omkring husene, kan man kontakte HOME,
der er mægler på bygningerne.
Der er stadig ikke udstykket nye grunde til huse til
privat bebyggelse. Der har været tale om, at grunden vest for Skellet skulle udstykkes, men endnu
er der ikke sket noget. Der er faktisk ikke rigtig
nogle grunde tilbage overhovedet, og det er synd
for byen, da tilflyttere så vælger en anden by,
hvor der er bredere udvalg i byggemodne grunde.
- Håber snart Kommunen opper sig, ellers må der
jo være private, der tager initiativ…

På hjemmesiden norsby.dk, kan man se de huse,
der i øjeblikket er til salg i byen og omegnen. Heldigvis, ser det nu ud til at der er gået hul på bylden, da flere huse er solgt på det sidste. Der har
faktisk været en del huse til salg i området.

Sankt Hans 2008.

store bål tændes. Kai Stensgaard afsluttede aftenen og efter nogle bålsange, var det slut på en
dejlig og hyggelig aften, til trods for, at vejret ikke
var så godt.

Godt 35 mennesker trodsede blæsten og besøgte
KFUM og KFUKs årlige Sankt Hans Fest, der afholdes hos Lillian og Egon Andersen på Hindingvej.

Specielt de huse, der står tomme, kan hurtigt
komme til at se øde og forladte ud, og er ikke ligefrem med til at pynte i byen.

Marianne Amby startede med at fortælle om de
mange traditioner, der er omkring Sankt Hans.
Herefter var der familieløb rundt om på pladsen,
hvor både børn og voksne blev sat på prøver.
Så var det tid til at finde kaffekurven frem, medens børnene bagte snobrød. Bagefter skulle det

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
Juli:
Onsdag den 02.07. kl. 14.00 Alm. klub.

Torsdag den 21.08 kl. 18.00 ÅLE-GILDE
Vi gentager sidste års succes på Øst-Vildsund
færgekro.
Vi kører fra Nors Ældrecenter kl. 17.30
Pris pr. kuvert for ål, kaffe og småkager, 200 kr.

Onsdag den 16.07. kl. 14.00 Alm. klub

Onsdag den 27.08. Menighedsrådet arrangerer
hestevognskørsel. Se nærmere under
”Sammenkomst for ældre” under kirkesiderne.
(side 13).

Onsdag den 23.07 kl. 13.30 Blå tur

Torsdag den 28.08. kl. 14.30 Gudstjeneste.

Onsdag den 30.07 kl. 14.00 Alm. klub.

OBS! Nors Genbrug kommer på besøg den 10.
september...

Onsdag den 09.07. kl. 14.00 Alm. klub

Torsdag den 31.07 kl. 14.30 Gudstjeneste
August:
Onsdag den 06.08 kl. 13.30 Blå tur
Onsdag den 13.08 kl. 14.00 Vi får besøg af
Pasgaard Tøjservice.
Onsdag den 20.08 kl.
14.00 Vor traditionelle
blommetur hos Emma og
Hartvig.

Åbningstider i Terapien:
Mandag:
Tirsdag:
Onsdag:
Torsdag:
Fredag:

kl. 9 – 15
kl. 9 – 15
kl. 9 – 16.30 – klub 14 – 16.30
kl. 14.30 – 21
kl. 9 – 13.

Tlf.: 99174080
Aktivitetsmedarbejder: Gerda Jacobsen
Her er du altid velkommen!

Gymnastikforeningen

Så er sæsonen 2007/2008 ovre for Nors
Gymnastikforening.
Som noget nyt havde vi startet et løbe
hold op, hvor nogle sluttede sæsonen af
med en halv maraton over Storebælt,
hvor alle gennemførte løbet.

Løbeholdet starter op igen den 4 august, kl. 18.30 fra Nors hallen.
Der vil være små, korte og længere ruter, så der er noget for begyndere og
øvede. - HUSK OGSÅ NORSLØBET
DEN 15. AUGUST
Vi håber det har jeres interesse.
Med venlig hilsen.
Nors Gymnastik Forening
Karl Kristian Iversen TLF: 24866675

Sydhavnsvej 5
Tlf. 99199300
thisted@de-bergske.dk
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Nye ansigter i
Nors Hallen.
Der kommer pr. 1. august nye ansigter i hallen.
Jeg har jo, som alle efterhånden ved, afløst Ivan
fra 1. marts i år som halbestyrer. - Som ny assistent er Anne Grethe Sand blevet ansat. Samtidig
vender Dorthe Pedersen tilbage og varetager Motionscenteret. Her vil hun bl.a. køre noget funktionelt træning med bolde og små vægte. Nærmere
omkring hvilke tidspunkter, man kan finde Dorthe
i motionscenteret, vil blive oplyst senere, når endeligt program er lavet.
Jeg vil gerne byde Anne Grethe og Dorthe velkommen og glæder mig til godt samarbejde med
dem begge.

Fra venstre: Dorthe Pedersen, Viggo Jørgensen og Anne Grethe Sand.

Hilsen Viggo Jørgensen
Nors Hallen
Henning Godiksen,
der er fast mand ved
pointtavlen, når Nors
spiller på hjemmebane, havde travlt,
da det blev til resultatet 3-3. -

Ny Support gruppe til NBK.
En flok unge har fulgt NBKs serie 3 hold i fodbold
det sidste stykke tid. De møder op med banner,
båthorn og slagsange, hver gang holdet spiller.
De gjorde virkelig sit til, at Nors skulle vinde på
hjemmebane over Thisted den 21. juni, men desværre måtte holdet nøjes med uafgjort.

Det betyder desværre, at Nors fra næste
sæson spiller i serie
4, hvor de i forvejen
har to hold, men
mon ikke de kommer
tilbage, måske med
hjælp fra de muntre
heppere, der helt sikkert er klar med
trommer og båthorn
igen.

Kims
Gulvservice
Tlf. 97911851
Mobil 20261851
V. Halla Palm
Håndværkervej 18
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Sidste nyt fra
Nors Erhvervscenter.
Armiga:
På nuværende tidspunkt har Armiga produktion
to steder. Nemlig på adressen Røgerivej og i
hallen i Nors Erhvervscenter.
Armiga er i fuld gang med at arbejde på, at få
hele produktionen samlet på et sted i Erhvervcenteret, da de har overtaget hallen efter ”Det
Blå Lagersalg” er flyttet. - Derved får Armiga to
store haller ved siden af hinanden.
Den nye hal er ved at blive renoveret og man
forventer, at det hele står færdig i augustseptember måned.

Det der bl.a. skal laves er nye bade og kantine
faciliteter, da det eksisterende skal bruges til
kontorer. D.v.s. alt både produktion og kontor
flyttes til Erhvervscenteret, så alt herefter er
samlet et sted.
Lige nu er der ansat 16 mand hos Armiga.

Hvidbjerg Vinduet:
Der er sket meget, siden Hvidbjerg Vinduet har
fået afdeling i Nors.
I øjeblikket er der 40 mand i arbejde og det går
rigtig godt. En ny ordre på 13 mio kr. til Irland
har også smittet af på Nors afdelingen og på
sigt vil der blive tale om skiftehold. D.v.s. flere
skal ansættes i virksomheden. På nuværende
tidspunkt er det 20-25% af de ansatte, der kommer fra Nors, så det må siges at være en god
virksomhed at få til byen.
Oprindeligt var der tale om, at bygge til, da man
mangler kontorer, kantine og velfærdsrum. I første omgang laver man dog en midlertidig løsning, idet man har købt en af barakkerne fra
flygtningelejren i Hanstholm. Denne barak er i
øjeblikket ved at blive istandsat, så den kan
komme til at blive indrettet til de savnede faciliteter.

Her ses barakken, der er placeret nord for Hvidbjerg Vinduets haller

Husk at besøge hjemmesiden www.norsby.dk og gør dit til, at siden bliver spændende. - læg ting ind i loppemarkedet eller send et billede...

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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Program for Sommerfesten 14. - 16. august 2008
Kl. 10.00 Havetraktortræk.

Torsdag den 14. august:
Kl. 19.00 Banko i teltet med fine præmier og amerikansk lotteri.
Fredag den 15. august
Kl. 18.00 Nors løbet - se nærmere omtale side
19.
Kl. 19.00-22.30 Alkoholfrit diskotek i sangsalen på
skolen fra 4. klasse og opefter. Der vil være XFactor Show, hvor du kan komme og optræde
alene eller sammen med dine venner. - Tilmelding til X-Factor skal ske senest 8. august. Skriv navn, efternavn, alder og telefon nr. + melodi du vil optræde til. Aflever sedlen i Jans postkasse på Norsvej 34 eller send en mail til
s.trauelsen@mvb.net.

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.
Kl. 11.00 Kom og oplev politihunde i aktion.
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.

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

Kl. 13.00 Taekwondo opvisning af lokale hold.

Lørdag den 16. august:

Kl. 14.00 Line Dance opvisning.

Kl. 9.00 Indvejning Havetraktortræk
Kl. 9.30 Gudstjeneste med Provst Henning Sørensen i teltet, hvor Ballerum Tæskværk spiller til.
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. 14.30 Gratis kaffe med brød i teltet.
Kl. 15.00 Kendisdyst, hvor kendte fra byen konkurrerer i hold.
Kl. 16.00 Festpladsen lukker.
Kl. 18.00 Sommerfestmiddag med grillstegt gris
og tilbehør. Musik igen i år er Mygind Brødrene.
Se nærmere om tilmelding side 19.

Nors Slagtehus v. Lars Jacobsen
Tlf. 97981777
www.norsslagtehus.dk

Side 19

Nors Løbet 2008
15. august kl. 18.00
Fra Nors Hallen.
(tilmelding fra kl. 17.00)
Mange løber her på egnen, så derfor er det meget nærliggende, at der som noget nyt er arrangeret løb i forbindelse med sommerfesten.
Det vil dog ikke kun være for de erfarne. Har du
lyst til at gå ruterne, er du også meget velkommen til det. Der er dog tid her den næste månedstid, at øve sig lidt, såfremt man vil deltage
og samtidig er konkurrencemenneske.
Der bliver to ruter. Den korte på 3,5 km. og den
lange på 8,5 km. For begge ruter gælder det, at
man starter op og slutter af ved hallen. Det vil
være en god ide, at møde op mindst en halv times tid før løbet, så der er tid til tilmelding og info.

Tilmelding Sommerfestmiddag.
Traditionen tro er der igen i år spisning i teltet.
Sidste år var vi oppe på 220 mennesker, men der
er plads til mindst lige så mange i år, så ud af busken og få arrangeret en gadefest, en vennekomsammen eller måske et familiegilde. Man behøves dog ikke være en flok der melder sig til. Der
er også plads til enlige og vi sammensætter bordplanen på bedst mulige måde, så alle vil være
tilfredse…

Der vil være præmier til den første dreng og pige,
der kommer i mål i alderen til og med 14 år. Samtidig vil der også være præmier til den bedste løber fra 15 år og opad også her til både
mænd og kvinder. Dette gælder selvfølgelig for
begge distancer.
Så nu er det bare med at få kridtet løbeskoene.
Vi håber at se rigtig mange deltagere. Og husk,
ruterne må også gåes.
Hilsen
Nors Gymnastikforening

Tilmelding og betaling til festen kan ske hos Hanne Norsvej 76 tlf. 97981918/40131918 eller Mogens Hindingvej 6 tlf. 97981468.
Pris pr. person ved tilmelding og betaling inden
den 10. august er kr. 175,00, fra og med 11. august stiger prisen til 195,00 kr.

Igen i år er det ”Mygind Brødrene”, der spiller under spisningen og efterfølgende spiller op til
dans. De forstår at sætte liv i tingene og tage
publikum med.
Lørdag den 16. august kl. 18.00

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

Menuen i år vil være
grillstegt, gris, lam og
okse. Hertil salat, to
slags kartofler og
brød.
Til dessert vil der være is.
Drikkevarer kan købes til rimelige priser.

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

Tlf. 97982183/40782183
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Sidste nyt fra
Borgerforeningen.

Så kom der endelig vand til landmændene og til
vore haver,
Det er med stor beklagelse, jeg igen i dette brev
fra borgerforeningen må komme ind på hærværk
i vores lille by.
Vi havde tirsdag 20/5 en rigtig dejlig arbejdsdag i
Nors børnehus hvor vi lavede hytter, indianer telte, slog græs, fjernede ukrudt og meget mere.
Børnehaven var vært med kartoffel salat og pølser fra grillen, en rigtig hyggelig eftermiddag.
Desværre vågnede vi brat op igen, da der fredag
aften havde været brand i træhytten ved bålpladsen.
Det er skammeligt, man ikke kan have noget i
fred. Bodil fra Nors børnehus vil hellere end gerne have de unge i byen bruger bålpladsen og de
andre aktiviteter, men hun vil jo også gerne de
så selv hjælper med at passe på dem, samt holder øje med hvem der laver disse uartigheder.
Så kære venner en bøn herfra skal lyde, pas på
vores fælles ting her i Nors, det er kun os selv til
at betale og bygge det op igen.
Vi holdte i fællesskab med Menighedsrådet, sangens aften, med præsten fra Svankjær Kaj Mogensen, der sammen med et hold musikanter
spillede i sangsalen på skolen. En rigtig hyggelig
aften, hvor det var synd, at ikke flere mødte op.

I borgerforeningen har vi også arbejdet på at få 2
petanque baner bygget. Vi har fået brev fra teknisk forvaltning i Thisted, at de gerne går i dialog
om udgifterne på at bygge sådanne. Vi har sendt
svar med byggekrav, samt et pris overslag retur,
så nu venter vi kun på svar retur på hvor meget
kommunen giver til banerne. Banerne skal bygges på legepladsen ved kirken.

Vi har samtidigt sendt et brev af sted til kommunen vedr. den gamle stationsbygning, da Børne-,
Familie- og Kulturudvalget har anbefalet bygningen solgt.. Vi mener de skal i dialog med borgerforeningen, samt evt. andre foreninger i Nors om
en evt. overtagelse af bygningen.
Vi kunne bruge bygningen som, forsamlingshus,
aktivitetshus, møder, lokalt historisk arkiv, offentlige toiletter samt meget mere. Der afventer vi
svar.
Vi kan samtidig glæde os over hvor flot. Den nye
butik i Nors ser ud til at blive, dette kan kun blive
godt. Tænk at vi i vores lille by får en så flot og
fin butik. Tak til Købmanden.
Det Blå Lagersalg er også snart på plads, så der
er gang i det i byen.
Sommerfesten nærmer sig med hastige skridt, vi
glæder os meget. Vi har modtaget en del henvendelse fra frivillige, samt de muntre motionister, om de gerne giver en hånd med, vi siger
mange tak og ja tak til alle henvendelser.. Men vi
kan stadig bruge flere..
Fortsætter næste side...

Side 21
Vedr. vores efterlysning til julepynt udvalget, har
det været meget skuffende, da debatten var så
højt oppe som den var. Ikke en har meldt sig, men
det er ikke for sent, forventer da nogle tilmeldinger, ellers forventes der kun en masse ros på
hjemmesiden til januar.
Alle kan henvende sig på peter@boghthoft.dk eller 24 91 95 06.
Hilsen
Nors Tved Borgerforening
Peter Bøgh Larsen

Kalkmalerier i Tved Kirke.
Tved Kirke er meget berømt for sine flotte kalkmalerier.
I 1978 blev der fundet tre malerier. Det ene forestiller Christophorus. Legenden findes i Helgen
Leksikon 2. udgave.
Christophurus kaldet Kristoffer har man intet fødsels- eller dødsår på. Man fortæller her i vesten,
at han var en kæmpe stor mand, der ønskede at
tjene den største af alle herskere. Efter kongen og
Satan begge havde skuffet ham, søgte han Kristus, mens han levede for sig selv ved et vadested, hvor mange rejsende kom forbi. En nat bar
han et barn over floden. Barnet blev så tungt, at
Kristoffer havde svært ved at komme over på den
anden bred. ”Det er ikke noget at sige til” sagde
barnet. ”Du har båret den, som bærer hele verden”. Nogen tid efter blev Kristoffer slået ihjel for
sin tros skyld.
Christophorus betyder ”Kristus bærer”. I Kalkedon
blev der så tidligt som i 450 opført en kirke indviet
til Skt. Kristoffer, men det eneste man ved om

ham er, at han nok
led martyrdøden i
Lilleasien, måske i
det 3. århundrede.
Den middelalderlige
folkefromhed mente,
at den, der betragtede et billede af Skt.
Kristoffer, ikke kunne
komme galt af sted
den dag. Dette førte
til at man malede
store billeder af ham
på kirkemurene.
Skt. Kristoffer har
stadig stor appel til
vore dages rejsende,
ikke mindst bilisterne, hvis værnehelgen han er.
Billede og tekst er modtaget
af Ruth Frøkjær, Troldborgvej.
TAK for det!
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august 2008
ma
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on

to

4

5

6

7

11

12

13

14

Som-

fr

lø

sø

1

2 Loppemarked Nors
Genbrug kl. 10-14

3

8

9

10

15 Mer-

16 Fest

17

Samtalemøde 19.30 Lilian Larsen

18

19

25

26

20 Klub 19 - Opstart med
rystesammen lege mm.

21 Danmissionsmøde Nors
Missionshus kl. 19.30

22

23 TVED FEST

24

27 Klub 19 - Nors Rundt

28

29

30 Cykelsponsorløb.

31

Løb.

september 2008
ma
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 IM Høstfest 19.30.

11

12

13

14

15

16 IM Kredsmøde 19.30

17

18

19

20 Baboon City Fodbold.

21

22

23

24

25 IM Samtalemøde 19.30
Mary Andersen

26

27

28

29

30 IM Bedemøde 19.30.

Da juli kalender var mere eller mindre tom for aktiviteter, er september med denne gang. - Foruden aktiviteterne i kalenderen, sker der
følgende:
27. juni - 4. juli THY Lejr for Spejderne.
Uge 27 fra 30. juni - 5. juli Udsalg i Genbrug.
30. juni - 4. juli Fodboldskole Vendbjerg.
21. juli - 25. juli Lemvig Cup.

Følg med på aktivitetskalenderen på
www.norsby.dk. - Her lægges alle de aktiviteter ind, som vi bliver bekendt med. - Husk
det er de enkelte foreninger, der har ansvaret for at sende aktiviteter ind, så kalenderen hele tiden er ajour.

Her er plads til DIT logo - det kan
godt betale sig at være med i
”Tværssamarbejdet”…
- kontakt redaktionen...
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Åbent Hus ”Det Blå Lagersalg” og ”Atlas Malerfirma”.
På åben hus dagen, hvor Hans og Halla bød på øl, vand og sandwich
kiggede mange forbi og ønskede til lykke. Det blev også til en del handel denne dag.

Ovenfor ses, hvordan der så ud på Håndværkervej 18 den 23. december 2007. - Billedet viser, at Hans og Halla Palm absolut ikke har
ligget på den lade side.
Sille og Linda (Hans og Hallas datter) syntes også det var en spændende dag.

Den 27. juni var alt på plads i ”Det Blå Lagersalg” efter flytningen fra
Erhvervscenteret. Alle møblerne og de andre varer Hans sælger er
flot stillet op i den nye hal. I den anden ende af hallen, er indrettet
varelager. Han køber fortsat partier hjem af alverdens ting og sælger
videre til billige priser. Har du ikke allerede været på besøg, kan det
virkelig anbefales at kigge ned til Lagersalget. Måske er det en god
ide, at tage en trailer med. Efter flytningen er åbningstiden udvidet,
så der fremover er åben:
Tirsdag - torsdag 10-17
Fredag 10-18
Lørdag 9-14

Halla er også i fuld gang med at indrette sit malerværksted i hallen
ved siden af. Her opsættes en sprøjtekabine, så man kan få malet
døre, møbler, køkkenlåger og alt mulig andet i valgfrie farver. Derforuden har Hans og Halla planer om i fremtiden, også at sælge kvalitets
maling til gode priser fra Lagersalget. Det vil blive al´ mulig slags
maling og tilbehør som pensler o.s.v.

Hans og Halla ønskes al´ mulig held og lykke på Håndværkervej 18. De
er med til at holde gang i vores by...

God Sommerferie

Sidste skoledag:
Der var en rigtig god stemning i sangsalen den 27. juni, hvor man
begyndte dagen med at synge. Herefter opførte 7. klasse en
sketch omkring dagligdagen i skolen. - De fik også delt gaver ud til
lærerne og gav skolen et kirsebærtræ, som Skoleinspektør Claus
Bøegh ses ved siden af herunder.
Og så blev det tid til, at 7. klasse kastede karameller ud til stor
jubel blandt de andre elever. Herefter var der hyggetid i klassen.

Afslutning ”Muntre Motionister”:

Traditionen tro afsluttede ”De Muntre Motionister” deres år med en hyggetur til Nebel, hvor de
havde kaffekurv og rundstykker med.
Efter kaffen var der forskellige aktiviteter. Nogle spillede crocket og kongespil, andre gik en tur
hen til fugletårnet, hvor de var heldige at se traner. Andre fortsatte med kaffen og hyggesnakkede.
De holder nu ferie fra gymnastikken, men fortsætter med travetur hver mandag og crocket på
Vendbjerg et par gange i ugen.

Næste Tidende er klar til 1. september. Deadline 20. august.

