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Stemningsbilleder fra indvielsen af Thys Nationalpark fredag den 22. august ved Nors Sø.
Anders Fogh holder
åbningstale sammen
med bl.a. andre miljøministeren, Borgmester Erik Hove og Formand for Nationalparken Ejner Frøkjær.
Aldrig har der været
så mange ved Nors Sø.
Alle nød det
gode vejr og
de flotte rammer omkring
åbningen. Ca.
3.000 var
mødt op på
dagen.

200 duer
lukkes ud,
som symbol på
Nationalparken er
åben.

Nationalparkens nye
logo blev præsenteret af Ejner Frøkjær.

Der var mange forskellige boder med
smagsprøver og mad
til alle gæster til frokost. - Børnene lavede
snobrød. - En rigtig
hyggelig dag og en
meget flot indvielse.
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Indledning.
Så er sommeren på det sidste og vi går ind i de
mørkere tider. Men klage over sommeren i år,
kan vi ikke. Der har været rigtig mange dejlige
solskinsdage, hvor man har haft muligheden for
at nyde den dejlige natur omkring os. - Bl.a. den
natur, som nu er blevet til Nationalpark. Så må vi
jo se, hvad det indebærer. ..Vi fik helt klart en rigtig god reklame for Nors Sø, da parken blev indviet. Der var både tv, radio og avisdækning fra
dagen og vejret var jo rigtig godt, så sikken en
reklame for egnen.
Vi var selvfølgelig også ude og tage billeder til
Tidende og norsby.dk. Da vi hørte, at der var arrangeret tur for pressen i bus med Carsten Bjørnskov som guide, vovede vi at spørge om det var
ok, at der kom en fotograf og skribent med herfra. Det var ok, så med Askov som skribent og
Casper som paparazi fotograf kom de med pressebussen sammen med tv2 og dr1 m.fl. - Det
kom der faktisk en del gode billeder ud af. Flere
billeder kan ses på norsby.dk. - Fordelen var også, at vi kunne forstå hvad Bjørnskov sagde, det
var der ikke alle journalister, der kunne…
Apropos natur, så har Jesper Tilsted her fra Nors
sammen med en kammerat været på tur Færøerne rundt i kajak. - Vi har fået nogle fantastiske
billeder fra turen og også en beskrivelse af, hvad
de oplevede i løbet af de 12 dage det tog dem, at
padle de 420 km. øerne rundt. Desværre kom
artiklen lidt for sent og bladet var næsten fyldt ud,
derfor er der kun et udpluk af artiklen med. Hele
artiklen og alle de flotte billeder i farver er lagt ind
på hjemmesiden www.norsby.dk. Tak til Jesper
og Tue for den gode historie og læs lige hele historien om kajakturen på hjemmesiden. Det var
en rigtig sej tur. - Godt gået...

www.nordjyske.dk, klik på Thisted og til sidst
”Borgerne skriver”. - Her kan man lægge tekst og
billeder ind, hvis man har noget, man gerne vil
dele med andre. - Thisted Dagblad vælger så
selv ud fra det indkomne, hvad der skal i avisen.
På den måde kan alle blive meddelere til avisen.
Officielt er jeg jo meddeler til Thisted Dagblad og
har du et arrangement eller lignende du gerne vil
have noget omtale af, er du velkommen til at sende mig en mail eller ringe.
En dejlig sommerfest er på den anden side. Det
var godt at se, at ikke mindre end fem foreninger
arbejdede på tværs i forbindelse med festdagene. Det er jo netop det Borgerforeningen har efterlyst og ønsket skulle blive bedre her i Nors.
Stor ros til alle foreninger og de frivillige kræfter,
der trækker læsset i forbindelse med sådan et
arrangement, håber alle og flere til er klar næste
år, så vi kan få endnu en sommerfest for hele egnen.
Jeg vil gerne endnu en gang opfordre til, at såfremt der er nogle derude, der kunne tænke sig
at hjælpe til med at lave Tidende og hjemmesiden, er I meget velkommen til at kontakte mig.
Det er tidskrævende og specielt hjemmesiden er
der så mange muligheder med, som jeg bare ikke helt føler jeg har tiden til, så en hjælpende
hånd eller to eller tre, vil ikke være så ringe. Det
er faktisk et meget spændende og også lærerigt
arbejde, så tøv ikke…
Deadline næste Tidende er 20. oktober for bladet
november-december, ja det er snart jul…

Denne gang er der kommet flere gode artikler og
billeder til bladet. TAK for det, det er så dejligt, at
få noget materiale, så man ikke selv skal opsøge
alting. Det er en rigtig god hjælp til at få et godt
og læseværdigt blad. Så bliv ved med det…
Som noget nyt kan man også selv sende billeder
til Thisted Dagblad. Klik ind på

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

Efterårshilsen
Susanne Søe-Larsen

Layout: Mona Troelsgaard/Susanne SøeLarsen
Fotos: Oluf Immersen, Kristian Amby mfl.
Trykkeri: Friheden
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Flot sejr til Jimmi ved
DM i Junior enkeltstart.
Jimmi
Sørensen,
Smedetoften i
Nors har
gjort det
igen.
Denne
gang var
det øverst
på sejrsskamlen
efter at
have vundet DM i
enkeltstart for
juniorer.
Af Leif Korsgaard Andersen.

Jo, det nytter.
Der er mange , der taler og skriver om al den
nød og elendighed der er i verden. Der er også
mange, der mener, at der bør gøres noget ved
det, men at problemerne er så store, og at hjælpen går til de forkerte, så det alligevel ikke nytter
at gøre noget. Det kan så bruges som undskyldning for at forholde sig passive.
Så er der nogle , der i stedet for at tale og skrive
eller finde undskyldninger, gør noget ved det.
Blandt disse nogle er Ellen og Dan Dissing Madsen, Fur landevej 41, Salling, der for snart mange år siden lagde grundlaget for foreningen Dienesmindes Venner, der fordeler brugt tøj, møbler, hospital og plejehjemsudstyr, fortrinsvis til
Østeuropa, især Belarus ( Hviderusland). Transporterne foregår med lastbil, sponsoreret af fonde og gaver.

Han vandt med 46 sekunder ned til nummer to.
Løbet blev kørt i Fåborg og ruten var på 24,5
km.
Senere var Jimmi også udtaget til VM i Cape
Town i Sydafrika. Også her klarede han det rigtig godt med en flot 4. plads kun få sekunder fra
en plads på podiet.
Jimmi er med sine kun 18 år godt på vej og vi
kan være stolte af at have sådan et bysbarn. Al
mulig held og lykke fremover Jimmi!
Belarus har 10 milioner indbyggere. Landets
præsident har siden 1994 været Aleksandr Lukasjenko, der leder et land, der af nogle betegnes som "Europas sidste diktatur". Op imod
70% af virksomhederne er statsejede, og på torve og pladser ser man stadig statuer af Lenin.
Efter eksplosionen på atomkraftværket i Tjernobyl i 1986 blev en del af landet ramt af radioaktivt nedfald. Ca.20 % af landbrugsjorden og op
mod 2 millioner mennesker blev berørt af forureningen. Mange blev forflyttet til andre dele af
landet, fortrinsvis større byer. Det har betydet
arbejdsløshed og store sociale og helbredsmæssige problemer, som landet resursemæssigt og politisk har svært ved at håndtere. I 2004
proklamerede præsidenten dog, at de forurenede områder var sikre, og befolkningen blev garanteret arbejde og bolig, såfremt den vendte
tilbage.

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.

Fortsætter næste side.

Side 5
Fortsat…

Midt i juli fik jeg mulighed for at aflevere et læs
bestående af brugt tøj, møbler og legetøj mm. I
alt ca. 7 ton, som skulle til Brest lige over grænsen imellem Polen og Rusland. Det blev til en køretur på godt 3200 km tur - retur. Min kone Jytte
var med som observatør og godt selskab. Normalt skiftes to chauffører til at køre, men vi havde
aftale om at bruge et par dage ekstra til turen, da
jeg på vores tur var den eneste chauffør. Da vi
nåede frem blev vi privat indlogeret i to døgn og
fik et godt indtryk af en almindelig families dagligdag derovre. Folkene var meget taknemmelige
for de brugte varer, vi havde med. En tolk forklarede os, at løn og pension i Rusland er lav i forhold til leveomkostningerne ( importerede varer
er meget dyre). Vores hjælp kunne give folk råd
til andre fornødenheder.

Hele læsset blev under myndighedernes kontrol
sat ind i et lagerrum og aflåst. Først efter 14 dages karantæne ville uddelingen kunne begynde,
men vi har tillid til at modtageorganisationen, der
har registreret over 100 familier, der på en eller
anden måde er ramt af tjernobylkatastrofen, vil
stå for en retfærdig fordeling. Disse modtageorganisationer findes over hele landet og har som
regel en handicappet person som formand.
På hjemturen var Jytte og jeg enige om, at selvsyn og sproglig kontakt er med til at fremme en
forståelse.
Her i Nors er vi 2, der arbejder aktivt i foreningen
Dienesmindes Venner, Bent Christensen og undertegnede. Hvis der er nogen, som har tøj og
andet brugbart, som man gerne vil hjælpe russiske familier med, så modtager vi det gerne og
bringer det herefter på Salling til videre afsendelse.

Jubilæumsfest
i anledningen af
KFUM og KFUK i
Nors fylder 110 år
Festen foregår i Missionshuset fredag den 7. november kl. 18.30
Vi starter med et måltid mad og der vil være festtale ved tidligere kredssekretær Esther Jørgensen.

Derforuden byder aftenen på underholdning og
sang. Billeder og film af foreningsvirke gennem
årene. - Kaffebord og afslutning ved Inge Marie
Clausen.
Tilmelding: Alex Dahl Jensen tlf. 97981006 eller
Mogens Stensgaard Pedersen tlf. 97981187. Tilmeldingsfrist er 20. oktober, men tilmeld jer gerne
før. Alle er velkomne. Pris ikke medlemmer kr.
50,00 for nuværende medlemmer er festen gratis.

S/A Smede og
maskinteknik
Ved
Søren Andersen
Ballerumvej 307, Tved
Tlf. 97981790
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De Muntre Motionister.
Vi begynder efter ferien igen i Nors Hallen tirsdag
den 2. September kl. 9,30. Bemærk ny mødetid.
De Muntre Motionister er en klub for efterlønnere
og pensionister, der samles i hallen for at motionere. Vi starter med opvarmning i ca. 20 min.
Derefter er der mulighed for badminton, boccia,
stolegymnastik, motionsrum (redskaber) Der
afsluttes med afspænding. Der er også indlagt
pause, hvor der er lejlighed til at nyde frugt eller
en kop kaffe.
Med venlig hilsen og på gensyn.
Bent Thomsen
Tlf. 97982664

De Muntre Motionister har også en crocket afdeling. Billedet ovenfor
er taget på Vendbjerg den 22. august, hvor crocket klubben havde
samlet 64 spillere fra Mors, Salling og Thy. De hyggede sig hele dagen
med crocket, hvor de lavede mixhold fra de forskellige foreninger. Det
var ikke en decideret konkurrence holdene imellem, men derfor ville
man da gerne vinde. Ind imellem var der dog også tid til at hygge sig
med mad og kaffe.

Vidste du…
At vi havde medarbejdermøde den 11 august i
genbrugsbutikken med stor tilslutning. Kl. 8,30
begyndte vi med morgensang og fadervor.
At vi ved nævnte medarbejdermøde så en
DVDer fra Cambodja under temaet: ”Tro, håb og
kærlighed”. Det er en film om Danmission. Filmen tager os med til Tanzania, Bangladesh,
Egypten og Cambodja på hver ca. 15 minutter –
en ide fra Bodil Lindgaard, som talte ved genbrugsfesten i ungdomshuset den 25. april. Hun
har selv været i Cambodja.
At Sigfred kunne fortælle om butikkens økonomi. Første halvår af 2008 var omsætningen på
113.860,00 kr. – en fremgang fra året før på
4.500,00 kr.
At vi som noget nyt vil prøve med udsalg i 2
uger. Det sker i ugerne35 – 36, fra mandag den
25. august til og med lørdag den 6. september.

Tlf. 97981622

At Danmission i dag har 82 genbrugsbutikker
ud over landet, og at genbrugsbutikkerne udgør
et samlet nettooverskud på 28,4 % af Danmissions –2007 – indtægter på 35,1 million. Dertil
kommer
Danida-projekter på 14.5 millioner.
At Danmission i 2007 har ”ansat” frivillige –
ulønnede – netværkskonsulenter. Målet var at få
2 i hvert stift, som kunne arbejde lokalt. Det blev
faktisk til 22 helt forskellige mennesker fra hele
landet. Vi har 2 her i Thy-området. Louise Krøyer, Thisted, og Ruth Folmersen, Helligsø.
Stor hilsen
Kai Stensgaard

Nordthy Bedemandsforretning
Else og BerthelRasmussen
Bybakken 69
7730 Hanstholm
Tlf. 96550600
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Oplev søer og smågrise
i moderne stalde.
Åbent Landbrug på Søgaard
søndag den 21. september
Landmænd over hele landet holder søndag den
21. september, kl. 10-16, Åbent Landbrug for at
vise forbrugerne, hvordan gårdens dyr bor. I Thy
er der mulighed for at besøge den moderne smågriseproduktion hos Lars og Heidi Oddershede
på Søgaard ved Nors Sø.
For mange forbrugere vil der
være en stribe
aha-oplevelser
ved besøget på
gården, hvor alle drægtige søer
har været løsgående i otte år.
Lars og Heidi Oddershede har derfor gjort sig
mange erfaringer med driftsformen.
En af de vigtigste er, at søer, der går sammen i
en stor flok, ikke skal have fri adgang til at spise
efter ædelyst. De spiste for meget, blev for fede
og fik for få levedygtige grise. Sidste år fik alle
søer derfor en lille chip i øret. Sammen med en
computer styrer den, hvor meget foder den enkelte so får tildelt, når den går ind i foderautomaten,
hvor der er åbent for servering 18 timer i døgnet.
Resultaterne er tydelige: Søerne får nu årligt i
gennemsnit tre grise mere, og forbruget af det
dyre sofoder er faldet markant. Til gengæld æder
søerne mere af halmen i den dybstrøelse, som
de drægtige søer går rundt i. Den personlige menu, som søerne indtager for sig selv i fred og ro,
har også dæmpet slagsmålene mellem søerne.
De har derfor færre benskader.
Den elektroniske sofodring er blot en af fortællin-

Sanne og Carsten
Dalgaard
Tlf. 97981050

gerne, som man får ved rundvisningen på den
moderne smågriseproduktion, som Lars og Heidi
Oddershede har drevet siden 1999. Ved årsskiftet overtog de Søgaard helt efter Lars’ forældre,
men Esben Oddershede er dog fortsat med i driften i lighed med fire fuldtidsmedarbejdere.
12-13.000 smågrise sælges årligt som 30 kilosgrise til tre lokale aftagere, mens Søgaard selv
opfeder resten. Alle grise ender i sidste ende på
Tican.
Ved siden af svineproduktionen driver gården en
omfattende planteavl. Der er etableret et maskinfællesskab med to andre landmænd, som i alt
passer 1000 hektar jord. Søgaard ejer eller forpagter selv 200 hektar. På markerne dyrkes en
række forskellige korn- og frøafgrøder. Blandt de
mere specielle er spinatfrø, som typisk ender i
japanske køkkenhaver.

Den 42 meterhøje Atterhøj
ligger på kanten af nationalparken.

På Åbent Landbrug-søndagen er der mulighed
for smage kød fra Tican, ligesom der vil være en
række aktiviteter for hele familien. Der er blandt
andet rundvisning i staldene og en tur til Atterhøj,
hvor der er en flot oversigt over Nors Sø og helt
ud til havet.
På www.aabentlandbrug.dk kan man læse mere
om arrangementet.
Forsidebillede: Heidi og Lars Oddershede blandt de løsgående søer,
som går i dybstrøelse, mens de er drægtige.
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Sea Of Flames
Et kajak eventyr rundt om
Færøerne.
Af Jesper Tilsted og Tue Olsen
En ide om at tage på eventyr startede for lang tid
siden på en kajaktur. Rundt om Stevnsklint, sidste år blev ideen mere håndfast og Tue Olesen
var straks med på ideen, målet blev Færøerne
rundt i havkajak en lille øgruppe på 18 øer midt i
Atlanten det blev til 420 km på 12 dage hvor 2 af
dem blev brugt på den østligste ø Fugloy hvor vi
blev holdt fanget af en kraftig nordenvind.

Hvad kræver det at sejle rundt om Færøerne,
godt grej. fysisk form, makkerskab og 100 %
mental fokus, den fysiske og mentale forberedelse foregik ved at bruge vinteren og foråret til at
træne bølge ved vestkysten og når man har følt
en 3m brækkende bølge på fordækket og klaret
sig – giver det en selvtillid og teknik til at tror på
at man nok skal klare skærene ”deroppe”. Vores
valg af grej var taget ud fra et princip at vi skulle
kunne klare os selv hvor som helst i stort set alle
situationer lige
fra overnatning, mad, og reparationer af grej til
den yderste konsekvens – at kunne tilkalde
hjælp.

Det krævede 1 klasses grej og der var vi heldige
at få sponsere, der kunne håndtere de krav vi
stillede til grejet og især Thomas fra Bdr. Vestergaard kastede sig ud i opgaven med liv og sjæl.
Tusind tak Thomas.
Forberedelserne til turen har efterfølgende vist at
sidde lige i skabet. Vores mad som bestod af
tørkost, gryn og loganbrød (super kompakt brød)
passede perfekt til at dække vores energi behov,
grejet var fyldest gøren og kunne holde til alle de
tæsk de fik under turen, og fysikken og teknikken
gjorde at vi kunne ro os ud af de ”små” problemer der opstod, den mentale del var den største
udfordring, fra at være vant til i DK at kunne lande på stort set alle strande hvis der opstod problemer, til at være omgivet af Atlanterhavet kun
brudt af lodrette høje fjeldsider eller særdeles
ugæstfrie klipper hvor eneste landings muligheder i tilfælde af problemer, var nærmeste bygd,
som oftest lå minimum 10-15 km væk og det at
vende om ikke var en mulighed grundet den
kraftige tidevand, gjorde at vi skulle revurdere alt
hvad vi hidtil har været vant til i forhold til ”sikker”
padling og disse forhold førte til at vi oftest sad i
kajakken i helt op til 6 timer ad gangen til vi nåede målet, så vi lærte at spise, tisse og sove i kajakken mens vi padlede.

Tak til Jesper og Tue for historien, som vi desværre måtte forkorte. - Se hele historien på
www.norsby.dk, hvor du også kan se de flotte
billeder i farver - på hjemmesiden er også lagt
ekstra billeder ind.

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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malkede køer. Dengang fandtes ikke malkemaskiner.
I tasken var der også en sæk, som man førhen
brugte på landet til korn og foder. Derforuden var
et ”tyer” (også kaldet reb).
Alle disse ting og flere til, kunne man bruge til at
lege med. Specielt hvis man er en stor flok, som
jo var gældende i juniorklubben.
Det ”stur
tyer” (det
lange
reb). Kunne man
bl.a. bruge til en
leg om en
olden tyr.
Dette er
en tagfat
leg, hvor
man skiftes til at være tyren i midten af en cirkel,
hvor alle de andre står og skal holde ved rebet
udenom tyren. Man må godt slippe rebet for ikke
at blive taget, men skal lynhurtigt have fat igen,
så rebet ikke kommer til at røre jorden. - Søren
var første tyr og han fik alle børnene rigtig godt
med i legen, da han brølede som en tyr og brugte
hænderne som horn. Der blev skreget og hvinet
blandt børnene, der syntes denne leg var rigtig
sjov.

Naturvejleder på besøg
i Juniorklubben.
Så er Juniorklubben igen i gang her efter en lang
sommerferie. Den 18. august havde de besøg af
Naturvejleder Søren Kiel Andersen. Han havde
en stor taske med, hvor der gemte sig forskellige
sager. Meningen med besøget var at vise, at man
kan lege 100 lege uden en bold.
De ting der gemte sig i tasken var bl.a. to stykker
pind - ikke træ, men pind, da alt der er lavet af
træ her i Thy hedder pind. - I tasken var der også
et ”klæg” (oversat et tørklæde). Søren fortalte
børnene, at i de gode gamle dage gik alle kvinder
med ”klæg”, fordi de ikke så tit var i bad. Det var
måske hver lørdag de fik den store tur i badet.

Derfor var det praktisk at binde sit hår ind, så det
ikke blev beskidt. Søren prøvede selv ”klæget” og
blev dermed til Moster Maren fra Kløv Kær og
han viste på en af børnene, hvordan man førhen

Ny Vigepligt i Nors-kryds.
Hidtil har der været ubetinget vigepligt fra Stationsvej og Ranselvej, når man kører ud på Norsvej, men det er nu ændret. Nu er der højre vigepligt lige meget, hvilken vej du kommer ind i krydset fra.
Og hvad er det nu lige der gælder omkring højre
vigepligt…- Iflg. færdselsloven er der følgende regel:
Højre vigepligt vil sige, at man skal holde tilbage
for al kørende færdsel fra højre side, og samtidig
skal man sikre sig, at evt. færdsel fra venstre side

både kan og vil holde tilbage.
Alle steder, hvor man ikke har ubetinget vigepligt,
gælder reglen for højre vigepligt.

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
SEPT. - OKT. 2008

GUDSTJENESTER
Nors
7.9. 16. s. e. Trin.

10:30 *

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 Høstgudstj. *

5.10. 20. s. e. Trin.

9:00 PSH

12.10. 21. s. e. Trin.

-

19.10. 22. s. e. Trin.

16:00 PSH*

26.10. 23. s. e. Trin.

9:00 K

2.11. Alle Helgens søndag

16:00

9.11. 25. s. e. Trin.

10:30 *

16.11. 26. s. e. Trin.

-

23.11. Sidste s. i kirkeåret
30.11. 1. s. i advent

10:30
9:00

*) Kirkebil
For at benytte kirkebilen bedes man ringe til
Thisted Taxa, 9792 0433, senest lørdag kl.
12.
K) Kirkekaffe.
Ved morgengudstjenesten 26. oktober serveres en kop kaffe i våbenhuset umiddelbart
efter gudstjenesten.

Tved
9:00
10:30 Høstgudstj.*
9:00
10:30
10:30 *
10:30
16:00 BH
10:30 *

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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SAKRISTI

første år være benyttet som et sidealter i kirke. Efter reformationen, hvor alle disse sidealtre og helgenstatuer
blev fjernet, blev sakristiet brugt som gravkammer for
kirkens ejere, der bl.a. har været Nørre Ullerupgaard i
Sennels sogn og ligeledes Søgaaard ved Nors sø.
Under sakristiet er den kælder. Under udskiftningen af
gulvet for nogle år siden fandt man dernede skeletterne
af 4 personer, der lå spredt i rummet. Der blev fremstillet en trækasse, hvori skeletdelene blev samlet for således behørigt at blive opbevaret for fremtiden. I Nationalmuseets skrift om Nors kirke formodes disse skeletter at
være rester af tidligere ejere af Søgaard.
I sakristiet er der en mindetavle i sandsten, et epitafium i
barokstil over en af de tidligere ejere, en løjtnant Thomas Thombsen, hvis hustru har rejst det opføre til minde
om sine 3 mænd.

Kirkeskibet – det rum, hvor menigheden sidder – og koret er de oprindelige dele af Nors kirke. De er formodentligt bygget omkring år 1100. Ganske vist kan man
på den indvendige nordside se spor efter en senere til eller ombygning. Indtil tårnet blev bygget var indgangen
i vestenden af kirken. Det er ret usædvanligt på disse
egne med en indgang fra vest.
Tårnet blev bygget til omkring år 1500 efter sigende
bl.a. med kampesten fra den nedlagte Tvorup kirke.
Samtidigt blev der bygget et våbenhus, et på nordsiden
og et på sydsiden. I dag er det nordlige tilbage, men man
kan stadigvæk indvendigt i skibet se fyldningen fra den
tilmurede syddør. På den tid kom mænd og kvinder ind
ad hver sin dør og sad i hver sin side i kirken, - kvinderne i nordsiden og mændene i sydsiden.
Samtidigt med tårnet og våbenhuse blev bygget, blev der
også tilføjet et sakristi til nordsiden af kirken, samme
side som det nuværende våbenhus.
Hvem, der har bygget denne tilbygning, og hvad det oprindelige formål har været, vides ikke. Men da det anslås, at sakristiet blev bygget omkring år 1500, dvs. i
katolsk tid inden reformationen, kan det udmærket i de

HER UNDER HVILER OBERSTLIEUTNANT THOMAS THOMBSEN TIL NÖRRE ULLERUPGAARD,
FÖD I KALLUNDBORG D. 22 MARTII Ao 1969. AULET AF BORGEMESTER THOMAS JENSEN OG
INGEBORG HEGELUND, KOM Ao 1713 I KONGL.
MILITAIRTJENESTE, DØDE D. 16 JULI Ao 1749
LEVEDE 53 AAR 3 M 3 U MED SIN FRUE, FRUE
ANNA ELISABETH HOFGAARD, FÖD I HELSINGÖER, D. 13. APR Ao 1673 AF TOLDCAMEREER
HANS HOFGAARD OG MARIE SÖRENSDATTER.
Ao.1704 KOM I ÆGTESKAB PAA NÖRRE ULLERUPGAARD MED SEIGN. PAUL PEDERSEN, SOM
DÖDE SAME AAR, Ao 1706 2den GIFT MED HR.
CANCELIERAARD MAURIZ KÖNIG LELIUS, DER
DØDE Ao 1731 OG MED OVENANFÖRTE KOMEN
UDI 3die ÆGTESCHAB Ao 1733.11te SEPT DÖDE
Ao 17 LEVEDE AAR, M, U, D
Af ovennævnte fremgår, at selv om mindetavlen som
udgangspunkt er til minde om denne Thomas Thombsen,
så har det været konen, fruen Elisabeth Høfgaard, der
har ”haft bukserne på”.
Hun har giftede sig til gården, Nørre Ullerupgaard, overlevede 3 ægtemænd, sørgede for mindetavlen for dem
alle incl. sig selv. Hun fik mindetavlen sat op, inden hun
døde, men ingen sørgede for efter hendes død, - således
som det fremgår af de sidste linier, - at få oplysningerne
om hendes dødsdag malet på.

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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som udgangspunkt er til minde om denne Thomas Thombsen, så har det været konen, fruen
Elisabeth Hofgaard, der har ”haft bukserne på”.
Hun har giftede sig til gården, Nørre Ullerupgaard, overlevede 3 ægtemænd, sørgede for mindetavlen for dem alle incl. sig selv. Hun fik mindetavlen sat op, inden hun døde, men ingen sørgede for efter hendes død, - således som det
fremgår af de sidste linier, - at få påført oplysningerne om hendes dødsdag.

HØSTGUDSTJENESTER.
Der er høstgudstjeneste i Tved kirke søndag d.
21. sept. og i Nors kirke søndag d. 28. september. Begge søndage kl. 10:30.
Det er en gammel tradition at holde høstgudstjeneste én gang om året. Det har man gjort i årtusinder også lang tid før Kristi tid. Høsten har i
disse mange år hørt efteråret til og høstgudstjenesten var folks anledning til at markere menneskers afhængighed af og forbundethed med skaberen og skaberværket.
I dag oplever vi i mindre og mindre grad denne
forbundethed. Vi kan købe og få de samme varer
året rundt. Vi forundres ikke mere i samme grad
som man gjorde tidligere over det, som naturen
frembringer. For netop af modsige dette holder
vi høstgudstjeneste.

VALG TIL
MENIGHEDSRÅDENE

Tirsdag d. 11. november er der valg til alle menighedsråd i Danmark. Der skal vælges nye menighedsråd til den næste periode fra 1. dec. 2008 til 1. dec. 2012.
Folkekirken vil i de næste år blive udsat for flere og flere strukturelle ændringer, især de små sogne
må forventes at skulle holde for. Derfor er det vigtigt, at opbakningen det kommende valg er så stort
som muligt, således at de kommende råd kan gå i gang med opgaver med så stort et mandat som muligt.
Der skal i Nors sogn vælges 6 medlemmer og i Tved 5 medlemmer. Forinden selve valget skal der
ifølge valgloven afholdes et orienterende møde i hvert sogn , 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 møder
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 på opstilling af kandidater, så mød op til disse aftner.

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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PRÆSTEGÅRDSJORDEN
I NORS ER SOLGT.
På baggrund af Arbejdstilsynets krav med hensyn til velfærdsfaciliteter for gravere er der i et
fællesmøde for Nors og Tved menighedsråd givet principiel tilslutning til opførelse af en kombineret velfærdsbygning og mødesal ved præstegården i stedet for den gamle sidebygning med
garage m.m.
Med henblik på delvis finansiering af det projekterede byggeri blev det 17. juli vedtaget at sælge
den del af præstegårdsjorden, der har været forpagtet ud. Det drejer sig om godt 19 ha, fordelt
på arealer i Nors By, Sønderby i Tved ved
Buskkær og ved Nors Sø.
Arealerne har i henhold til annoncer i Thisted
Dagblad og Thisted Posten været udbudt til salg
på grundlag af udbudsmateriale ved ejendomskonsulent Jørgen Møller Larsen, Landbothy.
Tilbuddene blev åbnet mandag 18. august ved et
fælles møde på Nors Kro for de to menighedsråd. Der var kommet i alt 10 tilbud. De økonomisk mest fordelagtige var sammenlagt en sum
på 4.002.125 kr.
Disse tilbud blev tiltrådt af de tilstedeværende
menighedsrådsmedlemmer. Jørgen Møller Larsen blev anmodet om at tage sig af de videre fornødne formaliteter i forbindelse med salget.

SOGNEMØDER.
Møderne i efteråret 2008 har udgangspunkt i det
lokale, dels malerne i Thy dels Limfjordens digtere.
Tirsdag d. 9. september kommer museumsleder
Jytte Nielsen, Thisted museum, og fortæller om
malerne i Thy.
Onsdag d. 29. oktober kommer forfatter Knud
Sørensen, Nykøbing Mors og fortæller om Limfjordslandets digtere.
Møderne finder sted i Nors præstegård, hver aften kl. 19:30. Alle er meget velkomne.

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

SIDEN SIDST
Døbte
Emma Maron, Tyskland
Ivan Bannov Pedersen, Norsvej 20
Sigrid Weber Bertelsen, Skovgade 8, Thisted
Marcus Warming Frederiksen, Skolevænget 13,
Thisted
Tillykke!

Viede
Jane Kristina Immersen og Bo Bredal Immersen,
Norsvej 37
Anika Brix Nielsen og Ole Brix Nielsen, Bakken
5, Nors
Dorthe Green Thomsen og Dennis Green Thomsen, Østergade 10, Bedsted
Mette Carina Steensgaard Pedersen og Brian
Hjort Pedersen, Ranselvej 15
Tillykke!

Døde/begravede
Victor Emanuel Pedersen, Platanvej 27, Thisted
Ejgil Johan Staursbøl Lauridsen, Havrevej 16,
Thisted
Alli Kolstrup, Hindingvej 41
Pia Margrethe Muusfeldt Fønns, Kirkebyvej 18,
Nors
Ære være deres minde!

SAMMENKOMST
FOR ÆLDRE.
Mandag d.8. oktober kl. 14:30 i Nors præstegård
fortæller Leif Korsgaard om oplevelser fra de
mange rejser som chauffør til Hvide Rusland
med nødhjælp fra organisationen Dinesminde.

Sudanmissionens møder
Mandag d. 8. september kl. 19:30 hos Martha
Bang, Frydebovej 21.
Mandag d. 13. oktober kl. 14:00 hos Ejnar Madsen, Sølystvej 4, Vester Vandet.

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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Cykelsponsor-løb i Nors
den 15. august.
Traditionen tro blev der igen i år kørt cykelløb for
børn i alle aldre og et par granvoksne mænd, der
valgte at tage turen til Bjerre og tilbage igen.
Der blev kørt mange km. og der var sikkert mange små cyklister med trætte cykel-ben, der sov
godt den nat.

Derudover skal nævnes, at der i modsætning til
tidligere år, var rigeligt med kage til kaffen, sponsoreret af Guldbageren og Nors bageri – Tusind
tak til vores sponsorer.

Hvad angår vores amerikanske lotteri, havde vi
lyn-hurtigt udsolgt, men følgende gevinster blev
ikke afhentet.
Dukke+hest
lysegrøn H nummer 70
Serveringsbakke grøn G nummer 06

Endvidere blev der også kørt over 17.000 kr. i
kassen hos støtteforeningen for NBK.
Det vil støtteforeningen gerne takke for.
Pengene gør det muligt, at vi i årene fremover
kan støtte vores lokale klub, give vores børn og
unge, en fortsat mulighed for, at vokse op med
glæden til boldspil, kampe, sejre, nederlag og
sammenhold i nærmiljøet.
Udover cykelløb, deltog støtteforeningen med
fiskedam m.m.

Lemvig Cup 2008.
Traditionen tro
var der flere
hold fra Nors til
Lemvig Cup
sidst i juli måned. - Mange
forældre er
hvert år med og
bor i telte og
campingvogne

Gevinsterne kan afhentes hos Else Gregersen,
Vendbjerg 12, senest 15. september.
Hilsen Støtteforeningen

ved sportspladsen.
Man var rigtig heldige
med vejret i år og der
blev hygget alle dagene både blandt
børn og voksne. U16 holdet fra Nors
fik en flot 3. plads og
et hold af de mindste
fik også præmie for
fair-play. - Et par dage efter gik turen så til Vildbjerg Cup, hvor flere kampe og hygge ventede...

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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Instruktørtider fra d.29/9 til 27/3-09.
Mandag kl. 9.00 – 10.00 Lisbeth Henriksen
Mandag kl.18.00 – 20.00 Herluf Henriksen
Tirsdag kl.18.00 – 20.00 Lene Enevoldsen
(lige uger)
Onsdag kl. 18.00 – 20.00 Lisbeth Henriksen

Åbningstider i motionscentret
fra 1. sept. 2008.
Mandag fra kl. 7.30 – 21.30
Tirsdag fra kl. 7.30 – 20.00
Onsdag fra kl. 7.30 – 21.30
Torsdag fra kl. 7.30 – 18.30
Fredag fra kl. 7.30 – 19.00
Lørdag/Søndag ved arrangementer i hallen.

Ingen instruktører i uge 42 og uge 7.

Med venlig hilsen
Nors Hallen

FUNKTIONEL BOLDTRÆNING
I NORS HALLEN
Opstart d.8-9-2008
Tidspunkt:
Første hold: 8.30-9.45
Andet hold:10.00-11.15
Første hold. Der arbejdes med vægte og elastik
på bolden.
Denne kombination af bold og redskaber giver
kroppen en større udfordring og styrke som så gir
en større forbrænding. Der afsluttes med udstræk.

Boldtræning giver:
En pænere kropsholdning
Større styrke i hele kroppen
Fladere mave
Bedre koordination
Færre rygsmerter
God balancetræning
Alle muskler bliver trænet
Stærk ryg og mave Alle muskler bliver trænet.

Andet hold. Der arbejdes hovedsagligt med bolden. Ved at træne på bolden gøres kroppen bedre til at klare de belastninger den udsættes for i
hverdagen. Der opnås en sundere, stærkere og
mere harmonisk krop. Der afsluttes med udstræk.

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

Instruktør:
Dorte Pedersen
Vel mødt.
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Nors Områdecenters
aktivitetskalender
September:
Onsdag den 03.09. kl. 10.00 Olympiade på
Nors Ældrecenter
Forskellige spil Flødebollekast Cykelløb på
Sofacykel
Frokost: 3 stk. håndmadder.
Eftermiddagskaffe: Vaffel m/is
Øl og vand kan købes
Pris 50 kr. – tilmelding nødvendig på tlf.
99174080
Kom og vær med til en sjov dag – alle kan være
med.
Onsdag den 10.09. kl. 14.00
Vi gentager succeen og får besøg af NORS
GENBRUG.
Onsdag den 17.09. kl. 18.00
HØSTFEST
Nærmere invitation følger.
Onsdag den 24.09 kl. 14.00
Alm. klub

Onsdag den 08.10. kl. 14.30
Sammenkomst for ældre i præstegården.
Torsdag den 09.10. kl. 13.00
Besøge Nettotøj på Mors Kører fra Nors Ældrecenter kl. 13.00. Pris for kørsel & kaffe 35 kr.
Onsdag den 15.10. kl. 14.00
BANKOSPIL Plader 10 kr. – 3 stk. 25 kr.
Kaffe & brød 10 kr.
Onsdag den 22.10. kl. 14.00
Sangeftermiddag v/Lillian & Jenny.
Onsdag den 29.10. kl. 14.00
Alm. klub.
Torsdag den 30.10. kl. 14.30
Gudstjeneste
Næste møde i AKTIVKOMITEEN onsdag den
8.10 kl. 10.30

Oktober:
Onsdag den 01.10 kl. 13.30
Blå tur
Torsdag den 02.10 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
OBS! Kørsel til arrangementer onsdag – ring
99174080—pris 10 kr. hver vej.
Aktivitetsmedarbejder: Gerda Jacobsen
Her er du altid velkommen!

Kims
Gulvservice
Tlf. 97911851
Mobil 20261851
V. Halla Palm
Håndværkervej 18
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Sommerfesten 2008.
Sommerfest udvalget er yderst tilfreds med forløbet af årets sommerfest.
På trods af vi var så mange nye i flere af foreningerne, syntes vi selv vi er lykkedes med
sommerfesten i år.

Senere på dagen var der kendisdyst som Tommy førte med sikker hånd. Alle så ud til at more
sig, publikum gjorde i hvert fald..
Taekwondo lavede en klasse opvisning, med
udøvere i alle aldersklasser, meget flot gennemført.
Line dance opvisning i teltet trak også flere gæster til, men der var lidt tilbageholdenhed mod
at prøve.

Vi har fået lavet et samarbejde på tværs af alle
foreningerne, Gymnastik, Spejderne, NBK,
Teutonia, Nors-Tved Borgerforening så det
kunne ikke være bedre, Taekwondo var oppe
og lave opvisning og Tommy gokart stod for
kendis dysten og de muntre motionister gav en
stor hånd med til borddækning og servering så
de fleste foreninger var repræsenteret.
Vil da også nævne vores grise sponsorere Lars
Lund, Claus Westergaard, Mark Lønborg Holst,
gave sponsorerne til banko, Skolen og Hallen
som havde stor tålmodighed med os, NJA som
kom med paller og feje maskine, købmanden
som tog en masse blandet retur, samt alle de
andre vi skylder en tak. Intet var lykkedes uden
jeres hjælp i fællesskab med alle de flinke frivillige.
Sommerfesten løb som planmæssig, solen
skinnede når vi havde mest brug for det, så det
kunne kun blive perfekt. Festen startede med et
stort Nors løb hvor der var masser af deltagere,
senere på aftenen åbnede Gøglerbar og alkoholfri diskotek med X-Faktor og fest i lange baner, alt forløb efter planen.
Lørdag morgen startede vi med Gudstjeneste
med Provst Henning Sørensen i teltet, havetraktor træk på plænen. Vi kunne desværre ikke
få dem om fredagen derfor blev de lagt ind når
de kunne. Næste år er de ikke sikker på de kører mere, men vi har aftalt de sender en e-mail
så snart de ved hvad der sker, ellers er de booket til fredag.

Der blev handlet på kræmmermarkedet til den
store guldmedalje, tror alle var tilfredse både
kræmmere og besøgende.
NBKs Støtteforening havde lavet et stort telt
med forskellige aktiviteter så som det muntre
køkken og fiskedam, hvilket gav en hyggelig
stemning.
Lørdag aften, festens højdepunkt, dejlig mad og
god musik, alle virkede glade og baren var da
godt besøgt. Synes det var en fantastisk god
aften, hvor alle havde den rigtige stemning og
indstilling til at dette skulle være årets fest. Der
blev danset, spist og hygget i lange baner.
Håber da alle havde en fantastisk fest..
På sommerfest udvalgets vegne, tak til alle
for en dejlig weekend.
Peter Bøgh Larsen

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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pe på norsby.dk under loppemarked, så det kan
hjemmesiden altså også bruges til, endda med
god resultat.. Maja træner med Josephine flere
gange i ugen.

Ny butik med rideudstyr åbner
på Kåstrupvej 1.
Mitzi Stefansen på 24 år, har redet siden hun var
5 år. Hun har siden dengang brugt mange timer
sammen med heste. - I dag bruger hun stadig
meget tid med hestene, men selvfølgelig tager
familien, der består af ægtefællen Claus på 29 år
og børnene Jesper på snart tre år og Sander på
knap 1 år, deres tid. Derforuden er Mitzi lige blevet uddannet til sygeplejerske og skal påbegynde
nyt job på Thisted Sygehus pr. 1. oktober.
MEN tid til hestene skal der være og det bliver
der også. Hun er kasserer i ”Thy Køreselskab” og
behersker selv både dressur, spring og kørsel
med hestene. Hun har vundet rigtig mange præmier og skal i weekenden 5. - 7. september til
DM i Sønderjylland i all-round, d.v.s. i alle tre dele, både dressur , spring og kørsel. Denne gang
er det hesten Jack, der skal med. Hun har også
hestene Jara, Josephine, Jasmin og Hannibal.

Mitzi har 12årige Maja til at ride Josephine, som
hun står ved på ovenstående billede. - Det er vigtigt at hestene bliver rørt, så Mitzi er glad for Majas hjælp. - Mitzi søgte faktisk efter en til at hjæl-

Nu skulle man jo tro, at Mitzi havde nok at lave,
men nej. - Hun er sammen med Claus i gang
med at etablere en gårdbutik med salg af alt i rideudstyr, foder, seletøj og plejeprodukter. - Det
er produkter fra f.eks. Equidan, Happy Walley,
HKM og Wintec.
Der afholdes reception i den nye butik
Lørdag den 20. september kl. 10.00-15.00
Kåstrupvej 1
Her håber Mitzi at se rigtig mange mennesker.
Foruden den nye butik vil der denne dag også
være ponyridning, hestevognskørsel og mulighed
for at stille sulten med pølser, brød, øl og vand.
Mitzi har i forbindelse med receptionen 10% på
alt rideudstyr og kører sideløbende med nogle
rigtige gode og konkurrencedygtige tilbud på alt
andet.
Fremover vil butikken have åbent eftermiddage
og weekender. Man er velkommen til at ringe til
Mitzi og forhøre nærmere på tlf. 21478726 eller
kigge på hjemmesiden:
www.123hjemmeside.dk/Stald-Lundsminde

Thy Kød v. Lars Jacobsen
Tlf. 97981777 BESTIL KØD PÅ
NETTET! - www.thykoed.dk
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Ny Vaskehal i Nors.
Nors Auto A/S ved Poul Isaksen har fået installeret et helt nyt SoftCare pro bilvaskeanlæg fra firmaet WashTec A/S. - Det er den mest skånsomme bilvask af alle, viser en undersøgelse foretaget af Adac Motorwelt, der er en tysk bilklub med
over 15 mill. medlemmer.
Man kan bruge kontanter eller få et vaskekort ved
henvendelse på Nors Auto. Der er flere forskellige
vaske at vælge imellem og da vaskehøjden er på
hele 2,60 m. kan også de fleste varevogne blive

Nyt skoleår på Nors Skole.
På den første
skoledag,
hvor mange
forældre deltog, sang
skolens 194
børn glade
med på de
velkendte
morgensange: ”I østen
stiger solen op” og ”Sig mig er jeg lidt skør”, som
vi har tradition for at starte et nyt skoleår med.
Mange forhold forandrer sig i samfundet og tit
med en hastighed, så det kan være svært at følge
med. At synge skaber ro, glæde, plads til fordybelse og bygger fællesskaber op. Vi kan alle være med, de største elever mere sikre end de yngste, men ord, sprogrytme og intonation er vigtige
byggeklodser til at lære dansk. At vi derudover
lærer at begå os sammen med mange andre og
får del i vores kulturarv er ligeledes værdifuldt.
Det er en vigtig del af skolens profil, at
”morgensang har guld i mund”
Skolen deltog i øvrigt i Danmarks største morgensang i Thisted den 15.8.2008, hvor 50 børn har
fra femte årgang fik chancen for at synge i et

vasket i hallen. Poul og
hans personale glæder sig
over at kunne
tilbyde områdets bedste
vask og er
selvfølgelig
klar til af hjælpe og vejlede
kunderne.

kæmpekor sammen med børn fra kommunens
øvrige skoler.
Vi har fået nye ringetider, affødt af omlægning af
skolebuskørslen i kommunen. Omlægningen i
dagsrytmen vil det nok tage lidt tid inden vi får
helt automatiseret, heldigvis har vi skoleklokken til
at hjælpe os.
Vores skolemadordning starter uge 35. Der er
ændringer i pris og portionsstørrelse. Læs på bestillingssedlen, når den kommer med hjem i uge
34. Brug madordningen f.eks. én gang om ugen,
så vi kan blive ved med at have et sundt og varieret tilbud.
I uge 35 drager 7. klasse til Bornholm. I år sender
vi 25 børn og to lærere afsted. Når bladet læses
er de forhåbentlig alle kommet hjem med mange
indtryk fra en landsdel, der er ganske anderledes
end vor egen.
Afslutningsvis en opfordring til at lade gå- eller
løbeturen slå et sving forbi skolens arealer. Specielt vil vi være glade for at ”byen” hjælper med at
se efter vores skole udenfor åbningstiden, så lege- og sportsplads kan blive ved med at være et
godt sted at mødes.
Følg i øvrigt med i skolens liv via:
www.nors-skole.thisted.dk

Det Blå Lagersalg
V. Hans Palm
Alt i møbler, tøj, værktøj, fiskegrej, hobbyartikler og mange andre ting.
Håndværkervej 18.
Tlf. 30583058

Claus Bøegh

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
Der har i Borgerforeningen været
utroligt travlt med sommerfesten, som vi glæder
os over vi fik samlet de fleste foreninger om, næste år tager vi endnu flere med, der var utrolig
stor opbakning til motionsløbet fredag aften, så
det er da noget vi håber på gentager sig næste
år, Taekwondo opvisningen forløb også så flot,
så det bliver spændende og se de små, hvordan
de har udviklet sig til næste år også.
Cykelløbet, var også en succes, så alt i alt kan
man da betegne det som en succes, at alle foreningerne var samlet om at give en på opleveren
til alle.
Vil da også her
nævne den store
opbakning fra
kræmmere, Grise
sponser, samt
byens virksomheder, som alle har
været med til at
få dette på benene sammen med
ALLE de frivillige
som trofast mødte op.
Vi har arbejdet på petanque banen, som kommunen desværre pr. d.d. kun vil give sand og
sten mel til. Så vi prøver at presse dem lidt mere.
Samtidig er skoleinspektøren Claus Boegh, kommet med en idé til et fælles område på pladsen
foran missionshuset, der hvor traktortræk i dag
foregår. På den plads vil der så komme petanque, et lille hus til at nyde sine madpakker samt
andre aktiviteter for borgerne i Nors/Tved, men
dette er under udarbejdelse og kommer nok først
engang næste år.

Den gamle jernbane station har vi desværre ikke
hørt mere til, så der skal vi have sendt et rykkerbrev.
Vi håber jo på at vi kan overtage den, så der kan
laves lokalt historisk arkiv, samt holdes møder
og lign. I lokalerne, samtidig vil det også være en
mulighed for toiletter for ventende på bussen.

Så er der jo kommet en ny vigepligt i Nors,
spændende om det er noget, vi kan hitte ud af,
men mon ikke vi også får lært det.
Vil da lige bruge siden her på at rose de borgere
i Nors som egenhændigt gik ud og lavede kommunens arbejde, ved at fjerne ukrudt i bedene.

Borgerforeningen kan altid kontaktes, hvis du
har ideer, ros, ris eller lign. På mail peter@boghthoft.dk eller 24 91 95 06
Forsat god sommer.
Hilsen Peter Bøgh Larsen
Nors-Tved Borgerforening
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Høstfest
i Missionshuset.
Onsdag den 10. september kl. 19.30
Festtale/underholder:
Pia Søgård Hansen, der er præst i Skjoldborg.
Alle er velkomne.
Møderække i kredsen:
Mandag den 15. sept. i Hillerslev.
Tirsdag den 16. sept. i Nors. Svend Tauborg,
Struer taler.
Onsdag den 17. sept. i Vang. Simon Overgaard,
Lemvig taler.

Arrangementer fra
Hjemmenes Aften
2008/2009
Så inviterer Hjemmenes
Aften igen til en række aftner, med forskellig indhold. Vi håber, at rigtig mange vil tage imod invitationen. Det er ikke muligt at låne sangsalen på
skolen, da den er udlovet til andet. Derfor er alle
aftner i Missionshuset. Så velkommen til alle der.
15. september kl. 19.30
”Vi synger sammen” med Jenny Larsen.
Det bliver en bred vifte af sange og rig lejlighed til
at få rørt de måske ”rustne” stemmebånd.
17. november kl. 19.30
Esther Vesterager, Videbæk
Kendt fra radio og TV, fortæller om projektarbejde i Tanzania og viser lysbilleder. Hun er initiativtager til ulandshjælp til selvhjælp.

Torsdag den 18. sept. i Hundborg. Søreb Grysbæk, Horsens taler.
Fredag den 19. sept. i Thisted. Søreb Grysbæk,
Horsens taler.
Alle møderne starter med bedemøde kl. 19 og
selve mødet kl. 19.30.

Torsdag d. 25. September Samtalemøde hos
Mary Andersen, Matt. Kap. 15
Tirsdag d. 30. September Bedemøde.
Onsdag d. 8 og torsdag d, 9 oktober Oktobermøder i Vang
Torsdag d. 23. Oktober Månedsmøde Jens Chr.
Brander, Hurup taler
Torsdag d. 30. Oktober Samtalemøde i Missionshuset v/Henning Sørensen Matt. Kap. 16.
29. December 19.30
Julefest i Missionshuset.

2009:
19. januar kl. 19.30
Lone Olsen, Vesløs
Taler over emnet ”Tak Skæbne”.
16. februar kl. 19.30
Johan Thastum, Thisted.
Emnet er ”Præsteliv i Thy”.
16. marts kl. 19.30
Knud Bonde Nielsen, Snedsted
Emnet er ”Det sidder i hænderne”.
Tirsdag den 24. marts kl. 19.30.
Hyggeaften med generalforsamling.
Vi synger, spiller spil og drikker kaffe med lækre
kager m.m. til.
Vi ses.
Hilsen
Lillian Larsen
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september 2008
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1

2 Opstart Muntre Motionister i hallen kl. 9.30.

3 Klub 19—leg og boldspil.

4

5

6

7

8

9 Koncert med Blue Jar i
sangsalen på Nors Skole kl.
19.30.

10 IM Høstfest kl. 19.30 i
missionshuset.

11

12

13

14

15 Hjemmenes Aften kl. 19.30 16 IM Kredsmøde 19.30.
i Missionshuset.

17 Klub 19 - lodseddelsalg.

18

19

20 Baboon City fodbold.

21 Åben landbrug Oddershede kl. 10-16

22

23

24 Klub 19—Rollespil.

25 IM Samtalemøde 19.30
hos Mary Andersen.

26 Nors Cup

27 Cirkus Mascot kl. 15.00
Nors Cup

28 Nors Cup

29

30 IM Bedemøde 19.30.

on

to

fr

lø

sø

1 Klub 19 - Rollespil.

2

3

4

5

oktober 2008
ma

ti

6

7

8 Klub 19 - Fortælleaften.
Opstart træning motionscenteret.

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22 Klub 19 - Spillehyggeaften

23

24

25

26

27

28

29 Klub 19 - Bowling kl. 18.30 30 IM Samtalemøde 19.30
fra miss.huset.

31

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. - Se også artiklerne her i bladet, hvor arrangementerne er nærmere uddybet.

Her er plads til DIT logo - det kan
godt betale sig at være med i
”Tværssamarbejdet”…
- kontakt redaktionen...
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Billeder fra årets Sommerfest.

Ved traktortræk var
brandmanden klar
med fadøl og vand.
Som sædvanligt var
der en del havetraktorer der dystede i at
trække længst...

Over 60 deltog i Nors Løbet, som gymnastikforeningen stod for.
Senere
fredag var
der Alkoholfri Diskotek for
børn og

Senere var der taekwondo og Tour de Nors.

Gøglerbaren for det voksne
publikum. Her kiggede
Swingdansere forbi.

Derefter var der gang i
den på pladsen, hvor en
del kræmmere havde
lavet boder.

Lørdag startede med
Gudstjeneste i teltet.
Line Danserne viste flot sjov på dansegulvet i teltet.
Herefter var der
gratis kaffe og rund- Efter gratis eftermiddagsskaffe med flot kagebord gjaldt det Kendisdysten. - Tre hold
stykker
dystede under
ledelse af Tommy
fra Gokartcenteret, der også hele
eftermiddagen
havde haft gang i
fodbold og sumobrydning i
hallen.
Efter Kendisdysten blev der
dækket op til fest
i teltet, hvor ca.
150 mødte op kl.
18 til en som altid god teltfest. - Som sædvanlig en rigtig god sommerfest. - Se flere billeder på www.norsby.dk.

Mærkedage m.m.
Inge-Lise og Gudmond
Neergaard Gregersen Taborvej 3, kan onsdag den
10. september fejre sølvbryllup.
Til lykke med dagen
ønskes I af Familien.

Susanne og Henning Pedersen, Norsvej 6 kan
onsdag den 10. september fejre sølvbryllup.
I ønskes et stort til
lykke med dagen.
Vi glæder os til festen.
Hilsen Kanoklubben

Fredag den 24. oktober fylder Ole
Christensen, Norsvej 45 60 år.
Stort til lykke med dagen og tak
for indbydelsen, vi glæder os.
Hilsen Kanoklubben

Cirkus Mascot kommer til byen…
Anders, Esben og Lukas var så søde
at hjælpe Bedstemor med at dele Tidende ud på Norsvej i ferien - TAK for
det...Også tak til alle de andre trofaste ”Vejformænd”, der uddeler bladene hver gang...

Også i år har Armiga og Merko sørget for, at Cirkus Mascot
gæster byen. Det bliver
Lørdag den 27. september kl. 15.00
Ved skolen.
Billetter vil senere kunne købes hos Merko. Hold øje med opslag i butikken.

Husk at besøge
www.norsby.dk her er mange muligheder.
Deadline for næste Tidende er den 20. oktober for november-december udgaven.

